ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE
CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO Y ELECCIÓN DE
ALCALDE/ALCALDESA

Día: 11 de Junio de 2011
Hora: 12:00 horas
Lugar: Casa Consistorial de ALCÀNTERA DE XÚQUER
Convocatoria: extraordinaria
Al objeto de proceder a la constitución del ayuntamiento y
elección de alcalde/alcaldesa conforme establecen los artículos 195 y
196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General 5/1985, de 19 de
junio, se reúnen en sesión pública:

Dª. TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO
Dª. MARTA EXPÓSITO ANDRÉS
D. JULIO AURELIO GARCÍA MARTÍNEZ
Dª. LORENA IGUAL CHICÓN
Dª. LUCÍA PLÁ MICÓ
D. JOSÉ MARÍA MENA CUEVES
D. VICENTE ENRIQUE SANCHIS VILA
D. JOSÉ LUIS CASANOVA CARBONELL
D. FEDERICO FEMENÍA MARTÍNEZ

Los cuales han sido proclamados concejales electos en las
elecciones locales celebradas el pasado día 22 de mayo de 2011.
No han asistido:
Actúa de Secretario el de la Corporación: Dª. FRANCISCO JESÚS
HURTADO JUAN

CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD
Por los asistentes se procede a la constitución de la Mesa de
Edad, integrándose ésta por el concejal electro de mayor edad, D. VICENTE ENRIQUE
SANCHIS VILA y por la de menor edad, Dª. LORENA IGUAL CHICÓN. Actúa de
secretario el de la Corporación.

CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO
Por la Mesa se declara abierta la sesión, procediendo a comprobar
las credenciales presentadas así como la acreditación de la
personalidad de los electos por las certificaciones remitidas por la Junta
Electoral de Zona
Habiendo asistido concejales electos que representan la
mayoría absoluta de los miembros que de derecho corresponden a
este municipio, por la mesa se declara constituida la corporación.
Por el Secretaría de la corporación se da cuenta que han formulado
la declaración de intereses que preceptúa el artículo 757 de la Ley 7/1985,
los concejales. Previa promesa o juramento de acatamiento a la
Constitución, conforme preceptúa el artículo 108.8 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, los asistentes proceden a tomar
posesión de sus cargos.
En

el

caso

de

que

algún

concejal

o

concejales

de

la

Corporación no formulen la declaración de intereses, por la Secretaría de
la Corporación se deberá informar a los mismos, que no pueden tomar

posesión de sus cargos ni por tanto participar en la elección de
A lcalde/sa (Resolución de la Junta Electoral Central de 26 de marzo de
2003).

ELECCIÓN DE ALCALDE/ALCALDESA
Seguidamente por la Presidencia de la Mesa se anuncia que se
va a proceder a la elección de alcalde/alcaldesa, señalando que
podrán ser candidatos todos los concejales que encabecen las
correspondientes listas siendo proclamado electo el que obtenga la
mayoría absoluta y que si ninguno obtuviese dicha mayoría será
proclamado alcalde el concejal que hubiera obtenido más votos
populares en las elecciones de acuerdo con el acta de proclamación
remitida por la Junta Electoral de Zona. En caso de empate, se
decidirá por sorteo.
Renuncian a ser candidatos:
Por lo que quedan como candidatos:
Dª. TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO (P.S.O.E.).
Dª. LUCÍA PLÁ MICÓ (P.P.).
D. FEDERICO FEMENÍA MARTÍNEZ (U.P.A.).

En el momento de la votación, existe una pequeña confusión sobre la manera de votas, puesto que
unos miembros de la corporación solicitaron hacerlo a mano alzada y otros de manera secreta. La cuestión se
resolvió rápidamente por los propios concejales, puesto que se votó cada opción y acordaron por mayoría de
cinco a cuatro, el voto secreto.
Por tanto, se procedió a la votación, de manera secreta, dando el siguiente
resultado:

Dª. TERESA NIEVES PERUCHO BLASCO (P.S.O.E.)
Dª. LUCÍA PLÁ MICÓ (P.P.)

4 votos.

4 votos.

D. FEDERICO FEMENÍA MARTÍNEZ (U.P.A.)

1 voto.

Abstenciones: NINGUNA.

Al haberse producido un empate en el número de votos entre las
candidatas electas del P.S.O.E. y del P.P. a 4 votos, por tanto, ninguno h a
o b t e n id o m ayoría s uf i c i en t e p a ra s e r p ro c l a m a d a A lc a ld e s a , d e
a c u e rd o c o n e l a rt íc u lo 1 9 6 d e la L e y O r gá n ic a d e Ré gim e n
E l e c t o ra l G e ne ra l (L O RE G ), será proclamada alcaldesa el concejal
que hubiera obtenido más votos populares en las elecciones de acuerdo
con el acta de proclamación remitida por la Junta Electoral de Zona,
que señala que el el P.S.O.E. ha obtenido 431 votos y el P.P. ha
obtenido 355 votos.
Por tanto, es proclamada Alcaldesa la candidata del P.S.O.E., Mª
TERESA NIEVES PERUCHO, procediendo, previo juramento o
promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad
al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado, a aceptar su elección y tomar posesión
como Alcaldesa, entregando el Presidente de la Mesa de Edad el
bastón de mando del Ayuntamiento.

Por la Alcaldesa se procede a la imposición de un pin a cada concejal del
nuevo Ayuntamiento como símbolo de representación del municipio.
Seguidamente la nueva Alcaldesa asume la presidencia de la Corporación.

Concede la
palabra
Popular, que manifiesta:

a Doña Lucía Plá Micó, del Partido

El agradecimiento a todas personas que le han votado y que trabajará por
el bien del municipio de Alcàntera de Xúquer haciendo una oposición responsable
y actuando como controladores de la actuación del nuevo equipo de gobierno y
sobre todo que el pueblo tenga claro que están dentro de la nueva corporación
para ayudar a que el municipio de Alcàntera de Xúquer continúe creciendo.
Concede la
palabra
a Don Federico Femenía Martínez,
de la Agrupación Política, Units per Alcàntera, que manifiesta:
Que, aunque únicamente, tengan un único concejal, es un concejal “de
peso”.
Finalmente toma la palabra la Alcaldesa que dice:
En primer lugar, agradece a todo el mundo su participación en las
elecciones, da la enhorabuena a todos los nuevos conejales electos. El partido
que representa la nueva Alcaldesa va a trabajar por el bien del pueblo y espera
que los otros miembros de la corporación del P.P. y U.P.A. actúen en el mismo
sentido.
Es decir, un bien común superior o mayor, como es el beneficio del pueblo
de Alcàntera de Xúquer. Si todos trabajan en el mismo sentido el pueblo
continuará funcionando en beneficio de los vecinos y vecinas de nuestro pueblo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la A lc aldes a se levanta
la sesión, siendo las 13:00 horas, del día 11 de junio de dos mil once, de
todo lo cual, como Secretario, doy fe.
VºBº

EL ALCALDE/ LA ALCALDESA

ACTA

DE

LA

SESSIÓ

DE

PLE

MUNICIPAL

CELEBRADA

PER

L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER A DATA 5 DE JULIOL DEL
2011

ASSISTENTS A LA SESSIÓ

SRA ALCALDESSA PRESIDENTA
Teresa Nieves Perucho Blasco (PSPV-PSOE)
SRS I SRES REGIDORS/ES
Marta Expósito Andrés (PSPV-PSOE)
Julio Aurelio García Martínez (PSPV-PSOE)
Lorena Igual Chicón (PSPV-PSOE)
Lucía Pla Micó (PP)
José María Mena Cueves (PP)
Vicente Enrique Sanchis Vila (PP)
José Luis Casanova Carbonell (PP)
Federico Femenía Martínez (UPA)
SRA SECRETÀRIA MUNICIPAL
Mª Teresa Soler i Tarazona

En el Saló de Sessions de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer, sent les
22:03 hores del dia 5 de juliol del 2011, se celebra sessió ordinària de
Ple Municipal, prèvia convocatòria i notificació de la mateixa amb
inclusió de l'orde del dia, amb assistència de tots els membres que

formen la corporació.
Presidix la sessió l'Alcaldessa, Senyora Teresa Nieves Perucho Blasco,
amb assistència de la Secretària Interventora municipal.

La senyora Alcaldessa ordena l'inici de la sessió municipal, passant-se a tractar,
amb el següent resultat, els següents punts fixats en el

ORDE DEL DIA

PRIMER.- APROVACIÓ, SI CAL, DE L'ACTA
ANTERIOR DE DATA 28 DE JUNY DEL 2011.

DE

LA

SESSIÓ

Unida a la notificació de la convocatòria de la sessió, els membres del
plenari han rebut esborrany de l'acta de la sessió corresponent a la data de 28 de
juny del 2011. Conegut el contingut de la mateixa es fan les observacions
següents:
Per part de la presidència s'obri votació per a aprovació, si és possible, de
l'esborrany, quedant per unanimitat no aprovat el mateix, per vots favorables de
tots els membres de la corporació.
Així, la presidència manifesta que no queda aprovada l'acta i obri torn
d'intervencions perquè es donen a conéixer les propostes de modificació al text de
l'acta de la sessió anterior.
* Pren la paraula el Sr. Regidor Portaveu D. Federico Femenía (UPA), que
manifesta presentació de text literal respecte de la intervenció del secretari interí
en sessió anterior, amb referència en punt 4 de l'orde del dia, desitjant conste en
acta el text escrit en roig i subratllat:

* Pren la paraula la Sra. Regidora Portaveu Sra. Lorena Igual (PSPV-PSOE), que manifesta
presentació de text literal respecte a rectificació de l'esborrany, desitjant conste en acta la
seua manifestació en document literal que entrega a redacció:

Ateses les intervencions ressenyades i enteses conformes per a la inclusió en la
redacció definitiva de l'acta de la sessió anterior, la senyora Alcaldessa passa a votació
l'assumpte objecte d'este punt d'orde del dia, després de la qual s'obté el resultat següent:

VOTS A FAVOR: 5 (4 PSOE, 1 UPA)
VOTS EN CONTRA: 0

ABSTENCIONS: 4 PP
Com resultat, el ple ACORDA aprovar l'acta de la sessió anterior, amb la inclusió literal de
les esmenes esmentades dalt, passant a autoritzar la seua transcripció al llibre d'actes
municipals en format paper, magnètic i publicació en la web institucional de gestió
municipal.

SEGON.- ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA
En el moment de redactar el guió que forma part de l'expedient de la sessió, no
conta la secretària municipal amb assumptes de presidència presentats
formalment, pel s'està a la manifestació en el propi acte per part de la senyora
Alcaldessa, que indica presentarà documentació per a la inclusió literal per causa
de la seua intervenció dels assumptes que a continuació es relacionen. L'Alcaldia
dóna compte dels següents assumptes gestionats:
Sobre programes de personal en situació de desocupació laboral.
Sobre l'escola infantil municipal.
Sobre l'informe de diputació per l'obra de construcció de nínxols en el cementeri municipal.
Sobre el bar de la piscina municipal.
Sobre el programa la Dipu Et Beca.
Sobre l'Escola d'Estiu.
Sobre el bar de l'edifici dels jubilats.
El Sr. Regidor Portaveu José Mª Mena (PP), indica que presentada persona
interessada a revisar la documentació del ple que se celebra en este moment, no
constava cap assumpte de presidència en l'expedient, quan han d'estar a
disposició 48 hores abans de la celebració de la sessió, d'acord amb l'orde del dia
dels assumptes notificats.
El plenari es dóna per assabentat dels assumptes de presidència, no prenent-se cap acord
respecte d'això.

TERCER.- APROVACIÓ, SI ÉS POSSIBLE, DELS DIES NO LECTIUS
AL CEIP CERVANTES D'ALCÀNTERA DE XÚQUER AL CURS
ESCOLAR 2011-2012.
Per part de la representació oficial del CEIP Cervantes d'esta localitat s'ha
presentat proposta formal de dies no lectius per al pròxim curs escolar, en
document següent:

Obert el torn de votació per la presidència s'obté el resultat següent:
VOTS A FAVOR: 9 (4 PSOE, 4 PP, 1 UPA)
VOTS EN CONTRA:0
ABSTENCIONS: 0

A resultes de tot això el ple d'este ajuntament ACORDA, per unanimitat:

1.- Que els dies no lectius a nivell local pel que afecta el centre CEIP Cervantes,
seguixen el 31 d'octubre del 2011, el 9 de desembre del 2011 i el 17 de febrer del
2012.
2.- Que en nom i representació este Ajuntament, per part de la senyora Alcaldessa
és notifiquen els dies no lectius citats davant dels Servicis Territorials d'Educació.

QUART.- APROVACIÓ, SI CAL, DE LA NOVA REDACCIÓ DELS
ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL d'AIGÜES I
SERVICIS SOCIALS.
En l'expedient del ple consta la següent documentació per causa de la de
nova redacció d'estatuts remesa a publicació en tauler d'anuncis i elevació al ple
per a la seua aprovació per part de la “Mancomunitat Intermunicipal d'Alcàntera de
Xúquer, Cárcer, Cotes i Sellent, per a l'abastiment d'aigües potables i altres
servicis”.
Passat l'assumpte a votació per la presidència, s'obté el resultat següent:
VOTS A FAVOR: 8 (4 PSOE , 4 PP)
VOTS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONS: 1 (UPA)
Així, el ple passa a ACORDAR l'aprovació dels modificacions realitzades en els
estatuts de la “Mancomunitat Intermunicipal d'Alcàntera de Xúquer, Cárcer, Cotes i Sellent,
per a l'abastiment d'aigües potables i altres servicis”, en el marc del nou ordenament jurídic
local, quedant la senyora Alcaldessa facultada per a la seua reglamentària execució en nom
i representació este Ajuntament, en salvaguarda dels interessos municipals.

Passat l'assumpte a votació per la presidència, s'obté el resultat següent:
VOTS A FAVOR: 8 (4 PSOE , 4 PP)
VOTS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONS: 1 (UPA)
Així, el ple passa a ACORDAR l'aprovació de les modificacions realitzades en els
estatuts de la “Mancomunitat Intermunicipal d'Alcàntera de Xúquer, Càrcer, Cotes i Sellent,
per a l'abastiment d'aigües potables i altres servicis”, en el marc del nou ordenament jurídic
local, quedant la senyora Alcaldessa facultada per a la seua reglamentària execució en nom
i representació d'este Ajuntament, en salvaguarda dels interessos municipals.

QUINT.- APROVACIÓ, SI CAL, DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA
RETRIBUÏDA DE L'ALCALDIA D'ALCÀNTERA DE XÚQUER.
Pren la paraula la regidora portaveu del grup municipal socialista, senyora
Lorena Igual (PSPV-PSOE), que manifesta el seu desig que conste en acta la
seua intervenció literal, d'acord amb el document de què ha fet entrega:

El plenari debat respecte de la situació de la senyora Alcaldessa pel
manteniment de la seua alta en seguretat social i els gastos que d'això es deriven, amb
generació a càrrec de la caixa municipal i abans que s'haja aprovat dedicació exclusiva
retribuïda, manifestant la senyora Alcaldessa que s'ha donat instruccions a la gestoria
laboral, perquè comunique a l'administració de la seguretat social la seua baixa amb
efectes del dia 10 de juny, fent constar la senyora presidenta que a esta data està
pendent de cobrar.
Pren la paraula el regidor portaveu del grup municipal popular, senyor José
María Mena (PP), que entén que qui treballa ha de cobrar, però que cal tindre en
compte els drets que tenim i les obligacions. Les obligacions no consten, pel que

es referix a donar una explicació per la presidència respecte de la situació
econòmica d'este Ajuntament, de manera que el poble conega la situació, ja que el
poble té dret a saber. Expressa que primer hem de prendre les obligacions, tal
com es va fer constar en el seu programa respecte d'això de la necessitat
transparència econòmica.
La senyora regidora Marta Expósito, manifesta que els membres del grup
municipal popular no deixen parlar.
La senyora Alcaldessa manifesta al portaveu del grup popular que ja li farà
comentaris sobre la transparència econòmica en el seu programa, contestant el
senyor Mena que pot demanar-li dia i hora a tals efectes.
Pren la paraula el senyor regidor José Luis Casanova, que expressa que no
coneixen ni el que hi ha ni el que no hi ha, i que l'Alcaldessa li va tirar les culpes la
secretària municipal en sessió plenària. Manifesta el senyor regidor que en este
moment no coneix si hi ha suficients recursos per a pagar a l'Alcaldessa.
Després de debat, la senyora Alcaldessa obri el torn de votació, del punt de
l'orde del dia, amb el resultat següent:
VOTS A FAVOR: 4 PSOE
VOTS EN CONTRA: 5 ( 4 PP , 1 UPA)
ABSTENCIONS: 0.
A resultes de la mateixa, el ple ACORDA, que l'Alcaldia d'Alcàntera de Xúquer no
tinga dedicació exclusiva retribuïda.

SEXT.- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L'AJUNTAMENT.
Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia en matèria de :
a) Junta de Govern: El plenari de dóna per assabentat de la resolució número
100/2011, per la que els membres de la Junta de Govern municipal queda

formada per: La senyora Alcaldessa Sra. Teresa Nieves Perucho Blasco,
la senyora regidora Sra. Marta Expósito Andrés i el senyor regidor D.
Julio Aurelio García Martínez.
Nomenaments en òrgans col·legiats
1.- CONSELL ESCOLAR CEIP CERVANTES.
El grup popular municipal, a través del seu portaveu, proposa que siga el
senyor regidor, Federico Femenía Martínez, el representant de l'Ajuntament
en el consell escolar de centre del CEIP Cervantes del nostre municipi.
El grup municipal socialista, a través del seu portaveu, proposa que siga la
senyora regidora, Marta Expósito Andrés, la representant de l'Ajuntament en
el consell escolar de centre del CEIP Cervantes del nostre municipi.

Passat l'assumpte a votació, s'obté el resultat següent:
* Candidatura del senyor Regidor D. Federico Femenía Martínez:
VOTS A FAVOR: 5 (4 PP , 1 UPA)
VOTS EN CONTRA: 4 PSOE
ABSTENCIONS: 0.
* Candidatura de la senyora regidora Senyora Marta Expósito
Andrés.

VOTS A FAVOR: 4 PSOE
VOTS EN CONTRA: 5 (4 PP, 1 UPA)
ABSTENCIONS : 0.
El resultat de la votació conduïx al plenari a ACORDAR, que el senyor
Regidor D. Federico Femenía Martínez, siga el representant de
l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer en el consell escolar de centre
del CEIP Cervantes del nostre municipi.
2.- CONSELL ESPORTIU
El plenari deixa l'assumpte sobre la mesa, fins estudi detallat dels Estatuts del
“Consell Esportiu”, a fi de nomenar representació institucional municipal.
3.- RURALTER
El grup municipal popular proposa al senyor Regidor D. Vicente Sanchis Vila (PP)
per a representar a este Ajuntament en RURALTER.
El grup municipal socialista proposa a la senyora Alcaldessa Sra. Teresa Nieves Perucho
Blasco (PSPV-PSOE), per a representar a este Ajuntament en RURALTER.
Passat l'assumpte a votació, s'obté el resultat següent:
* Candidatura del senyor Regidor D. Vicente Enrique Sanchis Vila:
VOTS A FAVOR: 4 PP
VOTS EN CONTRA: 4 PSOE
ABSTENCIONS: 1 UPA
Atés el resultat d'empat, prenem en consideració l'Article 100 del Reial Decret 2568/1986,

de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les Entitats locals.
“1. El vot pot emetre's en sentit afirmatiu o negatiu, podent els membres de la Corporació
abstindre's de votar.
A efectes de la votació corresponent es considerarà que s'abstenen els membres de la
Corporació que s'hagueren absentat del Saló de Sessions una vegada iniciada la deliberació
d'un assumpte i no estigueren presents en el moment de la votació. En el cas que s'hagueren
reintegrat al Saló de Sessions abans de la votació podran, per descomptat, prendre part en la
mateixa.
2. En el cas de votacions amb resultat d'empat s'efectuarà una nova votació, i si persistira
l'empat, decidirà el vot de qualitat del President.”
D'esta manera, el plenari es manifesta amb nova votació de què
s'obté el mateix resultat: VOTS A FAVOR: 4 PP; VOTS EN CONTRA:
4 PSOE; ABSTENCIONS: 1 UPA.
Persistint l'empat, decidix el vot de qualitat de la Presidenta de la
corporació local, que al ser vot a favor, conduïx que el ple ACORDA,
que la representant de l'Ajuntament en RURALTER serà la senyora
Alcaldessa del nostre ajuntament, Senyora Teresa Nieves Perucho Blasco.
PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE
GOVERN

PRIMER.- Especial i prèvia declaració d'urgència de punts no inclosos en
l'orde del dia.
No es tracta cap assumpte en este punt de l'orde del dia.

SEGON.- Donar compte de decrets.
El plenari pren coneixement dels decrets dictats per l'Alcaldia des de l'última sessió
ordinària, amb este resultat:

49

04-abr

ADHESIÓ LA DIPU TE BECA

50

05-abr

51

06-abr

52

08-abr

RESERVAT DECRET DE TERE

53

11/04/2011

APROVACIÓ OBRA NETEJA CAMINS RURALS INEM-CCLL 2011
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11/04/2011

55

11/04/2011

56

14-abr

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TOVP MES MARÇ 2011

57

14-abr

APROVACIÓ GUAL COMUNITAT PROPIETARIS EDIFICI C/ FALQUIA
Nº 16
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13-abr

NOMENAMENT SECRETARIA ACCIDENTAL.
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19-abr

CONVOCANT SESSIÓ EXTRA. DE PLE MUNICIPAL 26-04-11

60

20-abr

NOMENAMENT SECRETARIA ACCIDENTAL.
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26-abr

SOL·LICITUD SECRETARI INTERI
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27-abr

LLICÈNCIA AMBIENTAL PROMOCIONES INMOBILIARIAS DEL
MEDITERRÁNEO

63

28-abr

COMUNICACIÓ AMBIENTAL XIANWEI WU

64

28-abr

APROVACIÓ RELACIÓ NÒMINES ABRIL

65

06-may

66

04-may

67

06 maig

EXEMPCIÓ IVTM 2011 PER MINUSVALIDESA A CIPRIANO SANJUÁN
NAVARRO
EXEMPCIÓ IVTM 2011 PER MINUSVALIDESA A SALVADOR
MARTÍNEZ GARCÍA

APROVACIÓ OBRA EXECUCIÓ VORERA CEMENTERI INEM-CCLL
2011
APROVACIÓ OBRA MANTENIMENT HORT ECOLÒGIC INEM-CCLL
2011

LLICÈNCIA MUNICIPAL D'OCUPACIÓ CISA CARTERA DE
INMUEBLES S.L.V.
APROVACIÓ LIQUIDACIONS PLUSVÀLUA ALBERIQUE BUILDING
S.L.
APROVACIÓ CONTRACTACIÓ FONTANER-MANTENEDOR PISCINA
MUNICIPAL
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6 maig

APROVACIÓ OBRES MENORS

69

9 maig

CONTRACTACIO ASSESSORAMENT JURIDIC EXTERN

70

11-may

DEVOLUCIÓ IVTM 2011 IGNACIO MOMPÓ CHINESTA

71

12-may

DEVOLUCIÓ VITM 2011 RAMÓN GARCÍA CARBÓ

72

13-may

SOL·LICITUD SECRETARI INTERI

73

13.may

APROVACIÓ OBRES MENORS

74

17-may

DEVOLUCIÓ IVTM 2011 KOLEV ANDONOV VILISLAV

75

18-may

DEVOLUCIÓ TAXA R.S.U. PEDRO APARICIO CUCÓ

76

18-may

DEVOLUCIÓ QUOTA PRORRATEJADA IVTM 2011 RAMÓN
JEREZANO BORJA

77

18-may

APROVACIÓ OBRES MAJORS

78

24-may

79

24-may

80

25-may

PLEC CONDICIONS BAR POLIESPORTIU MUNICIPAL

81

30-may

OCUPACIÓ VÍA PÚBLICA ABRIL 2011

82

31-may

APROVACIÓ RELACIÓ PAGAMENT NÒMINES MES DE MAIG

83

01- juny

APROVACIÓ RELACIÓ BEQUES CONCEDIDES "LA DIPU ET BECA".

84

03-juny

ADJUDICACIÓ BAR PISCINA

85

03-jun

LLICÈNCIA SEGONA OCUPACIÓ M AMPARO BENAVENT LORENTE

86

03-jun

CONVOCANT SESSIÓ EXTRA. DE PLE MUNICIPAL 8-06-11

87

07-jun

APROVACIÓ OBRES MENORS

88

07-juny

APROVACIÓ OBRES MAJORS

89

07-juny

APROVACIÓ LIQUIDACIÓNS IMPOST DE LA PLUSVÀLUA

90

07-juny

ADJUDICACIÓ d'ACTIVITATS I SOCORRISME PISCINA MUNICIPAL

91

07-jun

DEVOLUCIÓ IVTM 2011 DUNIA ESPARZA I JUAN JUAN JUAN

92

08-jun

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TOVP MES MAIG 2011

93

08-jun

APROVACIÓ GUAL CORAL PAUSA CUEVES

DEVOLUCIÓ GARANTÍA DEFINITIVA VICENTE JOSÉ MOMPÓ
ALEDO
PAGAMENT VACANCES NÒMINA MAIG DE JOSEFINA RICHART
VIDAL

94

08-jun

APROVACIÓ AJUDES ESCOLARITZACIÓ GUARDERIA

95

10-jun

APROVACIÓ RELACIÓ Nº 27 FACTURES

96

14/06/2011

APROVACIÓ OCUPACIÓ TAULES BAR EL ROTGLE

97

21-jun

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA ALBERIQUE BUILDING S.L.

98

22-jun

APROVACIÓ GUAL MANUEL BASALLOTE TELLO

99

27-jun

100

01/07/2011

101

01/07/2011

RESOLUCIÓ DE LES ATRIBUCIONS DELEGADES DE LA ALCALDÍA

102

01/07/2011

RESOLUCIÓ NOMENAMENT TINENTS D'ALCALDIA

103

01/07/2011

CONVOCANT SESSIÓ ORDINÀRIA MUNICIPAL DE PLE 5/7/2011 22:00
HORES

APROVACIO BAIXA I DEVOLUCIÓ IVTM HELIODORO CHORDÁ
TARSI
RESOLUCIÓ NOMENAMENT MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN
MUNICIPAL

TERCER.- Mocions, Proposicions i Propostes.
El plenari passa a tractar les mocions, proposicions i propostes, presentades a
esta sessió, amb el resultat que a continuació es fa constar:
De les presentades pel grup municipal popular de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
Moció presentada amb registre d'entrada número 982/2011, en document que seguix:

El ple no tracta el primer punt de la moció, tenint en compte que en sessió anterior
ja ha sigut fixat calendari mensual per a celebració de ple ordinari.
Respecte del segon, després d'estudi, la presidència obri torn de votació, amb el
resultat següent: VOTS A FAVOR: 5 ( 4 PP, 1 UPA)
VOTS EN CONTRA: 4 PSOE

ABSTENCIONS: 0

A resultes de la mateixa, el plenari ACORDA, per majoria absoluta, que la
informació del ple ordinari s'entregue als regidors amb 120 hores prèvies a la
celebració dels mateixos.

Moció presentada amb registre d'entrada número 983/2011, en document que seguix:

Estudiada la moció pel plenari, la senyora Alcaldessa expressa que compta amb informació
d'una empresa (GS Local), amb la que ha tingut contacte telefònic i ha manifestat que la
seua col·laboració en gestió del compte general de 2007 es xifraria en un pressupost de
2.000,00 euros, sense que sàpia el que cobraria per l'exercici del 2009 i de 2010.

El senyor portaveu del grup popular, entén que es pot buscar una altra empresa
distinta, per a evitar problemes per falta de presentació de comptes.
Passat l'assumpte a votació, la moció és APROVADA per la unanimitat del ple,
quedant sobre la mesa el nomenament de tècnic que siga votat pel ple
Petició d'informe registre d'entrada número 984/2011, en document que seguix:

Moció presentada amb registre d'entrada número 1020/2011, en document que seguix:

El plenari passa a considerar la moció presentada i per part de la senyora portaveu del grup
socialista, la senyora Lorena Igual, s'expressa el paréixer del seu grup, del que desitja
constància literal en acta, d'acord amb document presentat:

El senyor regidor D. José Luis Casanova (PP), intervé per a manifestar que ell pot
dir en moció allò que estime per convenient, sent manifestat per la senyora
portaveu del grup socialista que no hi ha hagut comunicació prèvia.
La senyora Alcaldessa manifesta al plenari que no té cap problema respecte de la
participació de representants de tots els grups en actes de baremació de personal
demandant d'ocupació.
Finalitzat el debat, el ple, per unanimitat dels seus membres ACORDA que en la
baremació de les llistes de la desocupació estiguen presents representants de tots
els grups polítics que formen el ple de l'ajuntament.
De les presentades pel grup municipal socialista de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer

La senyora portaveu del grup municipal socialista repartix fotocòpia de la moció
presentada a cada membre del plenari, donant lectura a continuació al contingut
de la mateixa.

La presidència obri torn de votació, amb el resultat següent:
VOTS A FAVOR: 5 (4 PSOE, 1 UPA)
VOTS EN CONTRA: 0.
ABSTENCIONS: 4 PP
Per este resultat, el ple ACORDA per majoria absoluta:

La senyora regidora Lucía Pla (PP), abandona la sessió a les 11:35 hores, tornant als pocs
minuts i tornant a ocupar el seu escó.
De les presentades pel grup municipal UPA de l'Ajuntament d'Alcàntera de
Xúquer
La senyora Alcaldessa manifesta que ha pres en consideració l'escrit de peticions presentat
pel grup municipal UPA, presentat pel seu portaveu municipal en escrit amb registre
d'entrada 1015/2011, que és reproduïx a continuació:

Respecte d'això de la primera petició, la presidència de la corporació indica que els grups
municipals compten a la seua disposició, amb les següents dependències municipals per a
atenció als ciutadans:

a) En l'edifici de la Casa Consistorial: El Saló de Sessions i el despatx
de Servicis Socials.
b) L'edifici de la Casa de la Música.
El portaveu sol·licitant, com la resta dels membres del plenari prenen coneixement
dels espais disponibles per a exercici de funcions d'atenció pública dels grups
municipals.
Pel que fa a la segona petició, la senyora Alcaldessa desitja explicar el cas de la
guarderia de forma literal, entregant la següent exposició manuscrita per a
constància en acta:

Pren la paraula el senyor portaveu del grup municipal UPA, expressant que este tema
arribarà fins on vullga l'Alcaldia arribar en esta competència; així mateix, respecte del
personal, pregunta si l'altra persona no contractada per l'Ajuntament és el “paquet”, a què es
va referir l'Alcaldia a persona interessada en la gestió de la guarderia, en els termes “del
paquet t'encarregues tu”. La senyora Alcaldessa manifesta que no sap a qui es referix i no
sap si ho ha dit alguna vegada. El senyor regidor Federico Femenía (UPA) manifesta davant
del plenari que es definix el personal de la guarderia com “paquet”, suggerint a l'Alcaldessa
que faça memòria. L'Alcaldessa pregunta davant del ple com ha de fer memòria.

QUART.- Precs i preguntes
No es formulen pels membres del ple, precs ni preguntes.

La senyora Alcaldessa declara finalitzat el ple municipal, sent les 11:45
hores, del dia 5 de juliol del 2011, del que en la meua qualitat de secretària
municipal, done fe.

Després de celebrar-se la sessió, la senyora Alcaldessa, oferix la paraula al públic assistent,
en virtut del RD 2568/1986, de 28/11/1986, Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
“Article 228.
(…)
2. Acabada la sessió del Ple, l'Alcalde pot establir un torn de precs i preguntes pel públic
assistent sobre temes concrets d'interés municipal. Correspon a l'Alcalde ordenar i tancar
este torn.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL, CELEBRADA EN
L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER EL DIA 2 D'AGOST DEL 2011

ASSISTENTS:
SRA. ALCALDESSA- PRESIDENTA
Teresa Nieves
PSOE)

Perucho

Blasco

(PSPV-

REGIDORS I REGIDORES:
Marta Expósito Andrés (PSPV-PSOE)
Julio Aurelio García Martínez (PSPV-PSOE)

En el Saló de Sessions de
l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
(València), en data 2 d'agost del 2011,
(22:02h), es reunix l'ajuntament en
sessió ordinària de ple, amb assistència
de tots els seus membres, havent-se
procedit a la convocatòria prèvia amb
reglamentària notificació de la mateixa i
la seua orde del dia.
Presidix, l’alcaldessa, Sra. Teresa
Nieves Perucho Blasco.

Lorena Igual Chicón (PSPV-PSOE)
Lucía Pla Micó (PP)
José Mª Mena Cueves (PP)
Vicente Enrique Sanchis Vila (PP)
Federico Femenía Martínez (UPA)
SECRETÀRIA:
Mª Teresa Soler i Tarazona

Assistix, la secretària municipal,
Sra. Mª Teresa Soler i Tarazona.

La senyora alcaldessa ordena l'inici de la sessió, passant-se a tractar, amb el
següent resultat, els punts de l'ORDE DEL DIA:
PRIMER- APROVACIÓ, SI CAL, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, DE DATA 5 DE JULIO DE
2011.
Els membres de la corporació municipal han rebut, junt amb la convocatòria
d'esta sessió, un esborrany de l'acta celebrada el dimarts 5 de juliol del 2011.
Considerada la redacció, els membres de la sessió, desitgen que conste en
l'acta definitiva, les següents esmenes, que es fan constar per orde de relació de
grups municipals:
La senyora portaveu del grup municipal socialista, Lorena Igual Chicón (PSPVPSOE), llig les esmenes que apareixen en el següent document escanejat de
l'exemplar que entrega l'Alcaldia a la secretària Municipal:

b) El senyor portaveu del grup municipal popular, José Mª Mena Cueves, fa
constar la presentació registrada en document amb número d'entrada 1302/11, el
contingut de la qual és el següent, d'acord amb l'exemplar depositat en el Registre
Municipal:

c) El senyor portaveu del grup municipal UPA, Federico Femenía Martínez, fa constar
que no apareix la documentació que ha de presentar la senyora alcaldessa, al tractar el
punt 2 de la sessió del 5 de juliol del 2011. La senyora alcaldessa aclarix que ha omés la
presentació documental, per oblit, manifestant que la passarà a la secretària.

Ateses les esmenes, la presidència obri torn de votació amb el resultat següent:
-VOTS A FAVOR: 8 (4 PSOE+ 4 PP)
-ABTENCIONES: 0
-VOTS EN CONTRA: 1 (UPA), amb justificació del vot per falta de documentació de
l'alcaldessa en el punt 2 de l'Orde del Dia.
Amb la redacció definitiva, queda aprovada l’acta de la sessió anterior, llesta per
a la seua transcripció al Llibre Oficial d’Actes, en suport paper i magnètic, així com per
a publicació en la web institucional d’esta administració local.

SEGON- ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA
La senyora alcaldessa ha entregat a cada grup municipal, amb antelació a la
sessió, una carpeta amb els documents dels assumptes que tractarà davant del ple, a
més d'un que ha repartit en l'acte, previ l'inici d'esta sessió, i que en el següent índex
queda indicat:
1) Sobre la formació definitiva dels representants municipals fixats en l'Estatut del
“ Consell Municipal de l'Esport”, que després d'estudi del ple queden com
seguix:
-Presidència del Consell: L'Alcaldia de l'Ajuntament

-Representants de cada grup municipal:
•

Per PSPV-PSOE: Marta Expósito Andrés

•

Per PP: José Mª Mena Cueves

•

Per UPA: Federico Femenia Martínez

2) Dóna compte de la renovació de càrrecs directius en la Mancomunitat

d'Aigües, Servicis Socials i altres – amb seu a Càrcer-, que per al
present període comptarà amb la presidència de l'Alcaldia del municipi
d'Alcàntera de Xúquer i la Vicepresidència de l'Alcaldia del municipi de
Sellent.

3) Dóna compte d'ajuda provincial aprovada per 12.000, 00 € comptant

amb la conformitat del ple.
4) Dóna compte de la implantació del nou sistema cadastral que en el

municipi d'Alcàntera de Xúquer s’adopta donada la recaptació delegada
en els servicis provincials.
5) Dóna compte del contracte firmat per causa d'actuacions musicals, amb

motiu de la celebració de les pròximes Festes Patronals, per un total de
11.000 €, I.V.A inclòs ( Producciones Excelsior).
6) Dóna compte de contracte firmat per causa d'actuacions pirotècniques amb

motiu de la celebració de les pròximes Festes Patronals per preu de 10.000 €
més I.V.A. (Pirotécnia Valenciana)
7) Dóna compte d'encàrrec d'impremta (BlauVerd) per a elaboració de tríptics en

què anunciar els actes programats per celebració de les Festes Patronals.
8) Dóna compte de baremació d'EMCORP (document entregat en l'acte, previ a

sessió) que informa de la selecció de personal, advertint la senyora alcaldessa
que els passarà als membres del ple el document en net.
TERCER- APROVACIÓ, SI CAL, DE PERSONAL REPRESENTANT DEL MUNICIPI PER A REVISIÓ
PADRONAL DE 2011 EN CORDINACIÓN AMB L'INSTITUT NACIONAL D'ESTADÍSTICA.
Atés pel plenari que ha tingut en entrada en el registre oficial document del
I.N.E, amb número 1091/2011, quant als treballs de revisió de padró d'habitants i
vivendes.
Atés la recomanació de la secretària municipal, de donar preferència a les
persones demandants d'ocupació en la categoria d'Auxiliar Administrativa, per estar en
situació de desocupació i haver sigut baremats en expedient d'EMCORP (programa
Servef 2011).
Considerada la intervenció de la Sra. alcaldessa, respecte de la circular que la
F.V.M.P ha remés per este assumpte de les tasques de renovació padronal municipal.
En virtut del Reial Decret 753/2011 i de l'ORDE PRE/1794/2011, en el que està
previst la col·laboració municipal en matèria padronal i l'organització de les tasques a
dur a terme en la fase de formació del mateix.
Obert torn de votació per la presidència, el ple per asentiment unànime ACORDA:

1) Que l'INE reba la proposta d'este municipi per a designació d'Assessor
Local per a gestió de treballs de formació dels Censos de Població i
Vivendes de 2011, a favor de les persones què figuren en expedient de
demandants d'ocupació, en la categoria d'Auxiliar Administratiu, amb motiu
d'expedient EMCORP (2011), per orde de puntuació, i amb l'acreditació

necessària de la titulació reglada i vigent.

2) En el cas que les condicions de contractació i remuneració de l'Agent Local,
no siguen gestionades directament per l'INE o l'Ajuntament entenguera falta
de nivell suficient en la col·laboració, s'encarregarà el treball d'Agent Local
a la funcionària municipal, Sra. Pilar Gisbert Botella. En qualsevol cas
haurà d'exercir-se la direcció tècnica de la Secretària Municipal.

La Sra. alcaldessa queda facultada per este acord municipal, per al seu
regular compliment, en salvaguarda dels interessos municipals.

QUART.- DESIGNAR, SI CAL, MUNICIPIS DE LA ZONA PER A GESTIÓ EN MATÈRIA
IMMOBILIÀRIA I CADASTRAL.

EL Consell Provincial del Cadastre, inserit en l'organigrama de la
Delegació de València del Ministeri d’Economia i Hisenda, s'ha dirigit per escrit
a este municipi (registre d’entrada 1120/2011) perquè, en virtut de la necessària
representació municipal en el Consell, este Ajuntament comunique la
designació de tres municipis de la seua zona cadastral i ràtio de població, a fi
que es participe pels plens de la província en l'elecció de la representació local
citada.
El Ple, obert torn de votació per la senyora alcaldessa presidenta,
ACORDA, designar als següents tres municipis als efectes de procés de
representació municipal en el Consell del Cadastre de la província de València:
- Municipi de Beneixida.
- Municipi de Càrcer.
- Municipi de Cotes.

L'alcaldessa queda facultada per este acte a la reglamentària gestió de
l'acord municipal, en salvaguarda dels interessos de la nostra localitat.

QUINT- FACULTAR, SI CAL, A REPRESENTANT MUNICIPAL PER A LA GESTIÓ DELS PROTOCOLS
D'EMERGÈNCIA DE LA CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ.
Es tracta que es fixen els punts del terme municipal que presenten més
problemes en situacions d'emergència: per exemple, per avingudes d’aigua, incendis,
embassaments… i sol·licitar a la Conselleria de Governació que en el protocol
d'emergències consten especialment les peculiaritats del nostre municipi en esta
matèria de seguretat.
La Sra. Regidora Lucía Pla Micó (PP), expressa davant del plenari que donada
la falta d'unitat de Protecció Civil en l'àmbit local, s’han de plantejar les creacions de:
Grup de brigadistes, que en l'àmbit del voluntariat civil, es formen
adequadament pels organismes de la Conselleria de Governació.
Un pla d'evacuació, que ha de comptar amb les aportacions i informes

que incorpore la Policia Local d'este municipi.
La Senyora alcaldessa manifesta que és una bona idea, que ha d'impulsar el municipi.
De tal manera, el plenari entén que s'ha de marcar els punts més perillosos en
cas de situacions d'emergència, fent extensiva la participació dels habitants
d'Alcàntera de Xúquer i dels titulars d'explotacions agràries perquè facen arribar les
seues aportacions, especialment per a evitar inundacions, i impulsar la creació de
brigada civil de protecció en l'àmbit local.
SEXT- APROVACIÓ, SI CAL, DE DIRECTRIUS MUNICIPALS EN MATÈRIA DE PLANS PROVINCIALS
(CONTRACTACIÓ I APORTACIONS MUNICIPALS)
Es tracta de fixar pautes reglamentàries municipals per a l'execució dels
diferents plans provincials que es convoquen per a creació i desenrotllament de les
obres i els servicis en la localitat, especialment: PPOS, PCR, PAP, PPOS
ADDICIONAL.
El ple per assentiment unànime ACORDA, que este ajuntament no sol·licite la
delegació en la contractació de l'objecte dels plans a la Diputació Provincial, sent
l’admnistració provincial qui contracte, complint este ajuntament amb les obligacions
de:
−

Aportació del terreny o àmbit d'actuació dels plans.

−

Aportació de la aportació econòmica municipal al pla de què es tracte.

Per esta aprovació queda la Sra. alcaldessa facultada al seu reglamentari compliment,
en salvaguarda dels interessos municipals.
Pel que fa a les aportacions de caràcter tècnic, açò és:

1) Redacció de projectes.
2)

Direcció facultativa de les obres i servicis.

El plenari per assentiment unànime entén que s'eleve consulta a l'Excma.
Diputació de Valencia, per conéixer les condicions de disponibilitat de tècnics
facultatius / redactors, i el seu cost econòmic. Queda la Sra. alcaldessa facultada per
elevar consultes.

SÈPTIM- HABILITACIÓ, SI CAL, D'ADMINISTRADOR I LLIURADOR PER ACTA EN EL SERVICI DE
LA PLATAFORMA DEL TRIBUNAL DE COMPTES.
Per a presentar documentació al Tribunal De Comptes cal estar donat d'alta en
la plataforma digital creada a este efecte (última regulació de 30/07/2011). A dia de hui
figura com a administradora de la mateixa l'alcaldessa, amb accés amb el seu número
de D.N.I. Si es desitja que siga funcionari de carrera qui tinga accés a la mateixa en
qualitat d'administrador i lliurador de documentació per via telemàtica, deurà el plenari
procedir al seu assentiment.
Així, la Sra. alcaldessa en exercici de la presidència de la sessió, obri torn a la
votació, aprovant-se per assentiment unànime ACORDAR, que la Secretària
Interventora Municipal siga la que conste en la Plataforma del Tribunal De Comptes
com a administradora i lliuradora, usant la seua firma digital per a les transmissions.
La Sra. secretària Interventora manifesta al ple que la Sra. Auxiliar
Administrativa funcionària municipal, Pilar Gisbert Botella, serà la funcionària vinculada
a la gestió auxiliar del servici de transmissió citat, quedant el plenari assabentat.

OCTAU- ELEVACIÓ AL PLE DEL DICTAMEN I PUBLICACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE
L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2010.
Consta en expedient municipal el preceptiu dictamen del compte general del
2010, emés per la Comissió Especial de Comptes, en sessió de data 30 de març del
2011.
Consta en expedient municipal la preceptiva publicació del compte general del
2010 al B.O.P. de València número 87 (13/04/2011) de l'anunci de 30/03/2011, en
virtut de l'article 212.3 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
Consta en expedient municipal que no hi ha hagut reclamacions després de la
publicació oficial de referència.
Així, s'eleva dictamen de comissió el ple, que decidix deixar la votació sobre la

mesa, per a poder portar endavant un estudi del compte, considerada la recent
constitució de la legislatura i la participació de regidors de nova incorporació en el
plenari que han tingut accés al compte en recents dates.

NOVÉ- APROVACIÓ, SI CAL, DE DIES DE FESTA LOCAL PER A CALENDARI LABORAL DE 2012.
Es tracta de fixar dos dies de festa local en l'any que ve de 2012, perquè tinga
efectes en el calendari laboral.
El ple per assentiment unànime ACORDA:
1) L'ajuntament i municipi d'Alcàntera de Xúquer seran festes locals no
laborables i no recuperables els dies 30 i 31 d'agost del 2012, amb motiu de
les Festes Patronals.
2) L'ajuntament d'Alcàntera de Xúquer comunica oficialment a la Direcció
Territorial de Treball de la Generalitat Valenciana esta aprovació, als
efectes reglamentaris.

PART DEDICADA A AL CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
PRIMER.- ESPECIAL I PRÈVIA DECLARACIÓ D' URGÈNCIA DE PUNTS NO
INCLOSOS EN L' ORDRE DEL DIA.

El ple, oberta votació per la presidència per l’aprovació de la urgència,
que es declara per unanimitat, i a la vista de la petició feta per la
empresa CONSUM, per a procedir a obertura de la seua tenda
d’Alcàntera de Xúquer en horari ordinari, en data festiva local, aprova
per asentiment unànim NO AUTORITZAR l’obertura de comerç en
festiu , donada la tradició de festa patronal local del municipi d’Alcàntera
de Xúquer. Així, no queda autoritzar horari excepcional d’obertura
comercial per la data de divendres 26/08/2011.
SEGON.- DONAR COMPTE DE DECRETS.
Els membres del plenari conèixen les resolucions de l’Alcaldia dictades des de
la celebració de la sessió anterior, amb el següent detall:
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06/07/2011

EXEMPCIÓ
IVTM RAFAEL
PLA ARMERO
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06/07/2011
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12/07/2011
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18/07/2011
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18/07/2011
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19/07/2011

110

25/07/2011
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28/07/2011
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02/08/2011

TOVP MES DE
JUNY
EXEMPCIÓ
IVTM
VICENTE
IGUAL
GURREA
LIQUIDACIÓ K
NÒMINES
JUNY DEL
2011
APROVANT
RELACIÓ
FACTURES
SUBMINISTRA
DORS DE LA
POBLACIÓ
DEVOLUCIÓ
IVTM 2011
ENRIQUE
FERNÁNDEZ
RUIZ
APROVACIÓ
COMUNICACI
O AMBIENTAL
DAVINIA
TEROL
SANCHIS
CONVOCANT
SESSIÓ
ORDINÀRIA
DE PLE
MUNICIPAL 02
08 2011 22:00 H
APROVANT
OBRES
MENORS:
Ramón Aliaga
Botella,Miguel
Suñer
Cueves,M
Carmen Lluch
Muñoz,Asunci
ón Roig
Guillem,José
Luis Jiménez
Ramón,Ana
Argence
Aparicio,José
Garrido
Úbeda, Vicente
Alejandro
Ramón
Perucho

TERCER.- PRESENTACIÓ DE MOCIONS, PROPOSICIONS I PROPOSTES.
El ple estudia les següents mocions presentades amb el detall que tot seguit es
presenta:
- Moció presentades pel grup municipal socialista:
* Registre d’Entrada: 1163/2011.

- Moció presentades pel grup municipal socialista:
* Registre d’Entrada: 1142/2011.

Atés el document de la moció, després de la seua lectura per la senyora
portaveu del grup socialiste, es dona la paraula per la presidència als membres
del plenari.
Així, el señor portaveu del grup municipal popular, José Mª Mena
Cueves, expresa que la postura de la seua formació és favorable a iniciar les
converses amb el municipi de Càrcer per a mancomunar el servici de Policia
Local, entenent tots els grups de la corporació que les negociacions amb la
població veïna de Càrcer ténen la suficient entitat com per a fer-les realitat i
avançar-les, aprovant-se per asentiment este punt de la moció del grup
socialista, per unanimitat del ple.
Donat que pel que fa a la consolidació de la plaça de funcionari d’agent
de la Policia Local número 2, hi ha diferència de criteri, la senyora Alcaldessa
obri torn de votació amb el següent resultat, no quedant aprovat este punt de la
moció de referència:
VOTS A FAVOR: 4 (PSPV-PSOE)
VOTS EN CONTRA: 5 (4 PP + 1 UPA)
ABSTENCIONS:0.
- Moció presentada pel grup municipal de PSVP-PSOE:
* Registre d’Entrada : 1222/2011

Atés el document de la moció, es pasa a donar la paraula per la
presidència als membres del plenari, que per assentiment voten a favor de la
moció presentada pel grup municipal socialista, de forma unànim. La senyora
portaveu de la formació PSPV-PSOE, Lorena Igual Chicón, entén que el poble
vol conèixer el contingut resolutiu de la moció, passant a llegir el punt primer
dels acords aprovats.
- Moció presentada pel grup municipal de PP:
* Registre d’Entrada : 1301/2011

Examinada per la presidència la moció presentada en esta mateixa data
pel portaveu del grup popular municipal, i després d’elevar la Alcaldia consulta
al ple per al seu tractament per urgència, s’aprova per assentiment dels
membres de la corporació que el grup municipal popular compte amb local
d’atenció al públic, amb el següent detall:
- El despatx dels tècnics de la planta baixa de l’Ajuntament, disponible en horari de
matí quan no siga utilitzat pels serveis socials i el personal tènic d’assistència.
- El saló de sessions municipals a la segona planta de l’edifici de l’Ajuntament,
disponible en horari de matí.
- Les dependències de la Casa de la Música, en horari de vesprada, coincidint amb les
hores de consergería del dit edifici municipal.

La señora Alcaldesa demana al portaveu del grup municipal popular que
entregue a expedient del ple les mocions amb 120 hores d’antelació a la
celebració de les sessions.
- Moció presentada pel grup municipal de UP:
* Registre d’Entrada : 1164/2011

QUART.- PRECS I PREGUNTES.
La señora Alcaldesa Presidenta declara obert el torn de precs i de preguntes:

- El Sr. Regidor José Mª Mena Cueves (PP), pren la paraula, fent constar que ho
fa abans com a veí que com a regidor. Narra que al finalitzar la sessió plenària del
5 de juliol passat, en la via pública, va haver-hi un encarament al regidor d'UPA,
que va ser assetjat. Esta situació li porta a manifestar el seu criteri negatiu,
desitjant una convivència sana ja que no cal ni és correcta la dita actitud de
problemes amb una autoritat municipal, molt al contrari entén que cal abonar la
democràcia.
La Sra. alcaldessa intervé respecte de les manifestacions del Sr. Mena,
expressant que no sap per què va ocórrer allò que s'ha narrat, no coneix la raó, no
sap de què deriva, fent declaració de condemna d'estes coses.
La Sra. alcaldessa declara finalitzada la sessió de ple d'esta data 2 d'agost del
2011, sent les 23h 25min, del que en qualitat de secretària done fe.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Després de celebrar-se la sessió, la senyora Alcaldessa, oferix la paraula al públic assistent, en
virtut del RD 2568/1986, de 28/11/1986, Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
“Article 228. (…)
2. Acabada la sessió del Ple, l'Alcalde pot establir un torn de precs i preguntes pel públic assistent sobre
temes concrets d'interés municipal. Correspon a l'Alcalde ordenar i tancar este torn.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, CELEBRADA EL
DIA 6 DE SETEMBRE DEL 2011 PER L’AJUNTAMENT D’ALCÀNTERA DE
XÚQUER

ORDE DEL DIA
PRIMER.- APROVACIÓ, SI CAL, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE
DATA 2 D'AGOST DEL 2011.
Los miembros del pleno han recibido borrador del acta de la sesión anterior de fecha 2
de agosto de 2011, junto a la convocatoria de esta sesión que se celebra. Atendida la
redacción del mismo, se presentan las siguientes enmiendas por la portavoz del grupo
municipal socialista, que da lectura al siguiente documento entregado a la secretaria de
la sesión, para constancia:
El pleno se muestra conforme con las enmiendas leídas por la señora Igual Chicón, y se
acuerda por asentimiento la inclusión de las mismas al texto definitivo del acta, que
queda así aprobada por unanimidad, con autorización para su transcripción al Libro de
Sesiones en formato papel y magnético.
SEGON.- ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA.
La señora Alcaldesa ha repartido los documentos de este punto del orden del día, con
antelación a la celebración de la sesión, pasando a dar cuenta de los mismos, en el orden
que se enumeran:
1. Sobre moción de la FEMP.
2. Sobre presidencia de turno en Alcàntera de Xúquer, de la mancomunidad de
aguas potables, servicios sociales y otros servicios, con sede en Càrcer.
3. Sobre la ejecución, junto al Servef, de los programas de fomento de la ocupación
del ejercicio de 2011 (EMCORP y PAMER).
4. Sobre convocatoria de jornadas de ocupación a cargos electos.
Da cuenta la señora presidenta que en la próxima sesión presentará todos los gastos de
las pasadas fiestas del mes de Agosto.

Queda el pleno enterado.

TERCER.- APROVACIÓ SI CAL, DE DICTAMEN DE LA COMISSIÓ
ESPECIAL DE COMPTES PER CAUSA DE COMPTE GENERAL MUNICIPAL
DE L'EXERCICI 2010.
La señora Alcaldesa eleva al pleno el dictamen favorable a la Cuenta General del
ejericicio presupuestario de 2010, emitido en sesión de la Comisión Especial de Cuentas
municipal celebrada el día 30 de marzo de 2011.
El portavoz del grupo municipal popular, Sr. Mena Cueves, anuncia que el voto de su
grupo será la abstención. Hace referencia el señor portavoz a las deudas bancarias del
ayuntamiento, al déficit de la cuenta general, entendiendo que se había tenido que
prever, observando falta de responsabilidad e ineptitud. Considera que al fijar el
presupuesto debe tenerse en cuenta las deudas bancarias. Que se tenga en consideración
este criterio, observando que ve a una Alcaldesa que lo primero que hace es ponerse un
sueldo. No se debe de incurrir en abultar el tema, por ejemplo con puestos fijos de
policia y gastos adheridos. Manifiesta que este es el municipio que paga más que los
limítrofes en rústica .Siendo preguntado por la señora concejala Expósito Andrés ¿Y en
urbana?, contestando el señor Mena que por encima de todos los pueblos vecinos junto
con el de Càrcer. Sigue exponiendo que durante 30 años ha habido mucha alegría en el
gasto, que no se ha apoyado el sector agrícola, que no existe ni consejo agrario y que no
se han gestionado ayudas a los pequeños propietarios. Además no se ha ejecutado un
polígono industrial, sin dar facilidades a los trabajadores. Afirma que este es el pueblo
que más paro y más deuda tiene. No se ha velado por el régimen general, y nos hemos
quedado con la agraria. La falta de comida lleva a tener que irse fuera del pueblo.
Muestra su crítica al gobierno local, por falta de polígono donde ubicar empresas y
haber tenido la actitud de el polígono soy yo y el paro soy yo. Expresa que el promotor
señor Hernández y hace más de 15 o 20 años quiso instalarse con un polígono. ¿Qué
porvenir? Esta situación expresa que la han traído los gobiernos anteriores, en beneficio
de 4 ó 5. Se pregunta cómo se le va a pedir a la gente que pague y repercuta sobre el
interés del pueblo. La señora Alcaldesa toma la palabra, y manifiesta que las
subvenciones se han eliminado por la Diputación y por la Generalitat. Apunta la señora
concejala Expósito Andrés, que eso ha pasado tras 26 años de mandato popular. Explica
la señora Alcaldesa-Presidenta que se eliman ayudas y se recortan, y en cambio sí se
gasta alegremente en cosas que no hacen falta para nada como la Fórmula 1, y no en
paliar el paro o en sanidad. La señora concejala Expósito Andrés, manifiesta que los que
mandan fastidian a la Comunidad Valenciana y se pretende que los gobiernos de este
municipio salven a la Comunidad Valenciana. La señora Alcaldesa manifiesta que a la
Conselleria le importa un pepino la agricultura. Reclama la señora concejala Pla Micó,
que se debe a la falta de pago del Estado a la Comunidad Valenciana. El señor concejal
Casanova Carbonell, manifiesta que el trabajo lo da el sector privado, siendo
manifestado por la señora Alcaldesa que el trabajo en verano se da por medio de
subvenciones, y que los demás les acusan de dar el trabajo a dedo.

(Nota de la secretaria: Eludo redactar rifi-rafe entre la portavoz socialista y el
portavoz popular, dadas las manifestaciones de perdón por lo expresado por parte de la
primera, habiendo entendido esta secretaria que el segundo aceptó las disculpas y
considerando esta funcionaria que no se desea constancia escrita).
La señora concejala Expósito Andrés se queja de que se hayan publicado fotos de la
Alcaldesa y el anterior señor Alcalde en el día de reflexión previo a la jornada electoral
municipal, sin permiso y estando prohibido. El señor Mena, manifiesta que el aparato
jurídico de su partido le informó favorable a divulgar dicha publicación de más de 12
años, en la que se prometía una zona industrial , añadiendo que no se aprovechó la
situación de influencia del primer edil Antoni Such en el gobierno autonómico ni la
época de bonanza.
La señora Alcaldesa manifiesta por la intervención anterior del señor Mena, que fue por
parte del Conseller Blasco quien exigió a este municipio tener aprobado un PGOU para
poder poner en funcionamiento en el pueblo un polígono industrial, preguntándose si se
dió por parte de los miembros de los grupos populares municipales alguna idea en favor
de dicho plan urbanístico. Además, expresa la señora Alcaldesa, parece que como no
hay polígono industrial no hay trabajo, y que hay que ir al sector privado que da trabajo
a quien quiere, a los que son de su partido. Claro, dice la Alcaldesa, que el ayuntamiento
crea empleo, sobre todo si vinieran las subvenciones.
El señor concejal Femenía Martínez interviene para manifestar que tampoco considera
necesarios los gastos en actos del Papa, el Open de Tenis o la Fórmula 1. Pero que el
polígono tampoco es la solución. Manifiesta el portavoz de UPA, que el municipio
cuenta con agua, tierra y clima, y que lo que hay que hacer es fomentar la agricultura
con implantación de un canvio en la producción. Expresa que está en contra de todos en
este debate. Quién tiene que apoyar la agricultura, se pregunta el concejal, afirmando
que tiene que ser entre todos.
La señora Alcaldesa manifiesta que este Ayuntamiento ni hace cenas, ni fiestas raras ni
otra cosa que cubrir las necesidades básicas.
Se pregunta la señora concejala Expósito Andrés, que si no es necesario participar y
pagar a mancomunidades como la de la Ribera, en la que se ha decidido que la
dedicación parcial de la presidencia se remunere con 37.000,00 euros anuales. El señor
concejal Casanova Carbonell manifiesta que si él hubiera ido a la sesión de la
Mancomunidad hubiera votado que no se cobrara, afirmando la Alcaldesa que ella votó
a favor de que se cobrara por la presidencia, pero no dicha cantidad, entendiendo que si
el señor concejal Casanova Carbonell hubiera ido hubiera votado lo que le mandara su
partido.
El señor concejal Femenía Martínez entiende que hay que estar por el fomento de la
agricultura ecológica y participar de los proyectos de la Unión Europea.
La señora Alcaldesa hace constar que no ayudan a la agricultura y que cuando por
inclemencias metereológicas se ve perjudicada, no nos declaran zona catastrófica.

El señor portavoz Mena Cueves, interviene para hacer incapié en el asunto del gasto
alegre, relatando como con tres alcaldes distintos y sucesivos este Ayuntamiento sufragó
tres modificaciones de la plaza de la Iglesia.
La señora concejala Expósito Andrés, se pregunta si se va a hacer la historia del pueblo.
Aporta la señora concejala Pla Micó que es una realidad, que es un despilfarro. La
señora Alcaldesa manifiesta que se despilfarra en pueblos con gobiernos del PP.
La presidenta abre el turno de votación del dictamen de la comisión de cuentas que
informa favorablemente la cuenta general del ejercicio de 2010, resultando aprobada por
mayoría simple tras el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 4 PSPV-PSOE.
VOTOS EN CONTRA: 0.
ABSTENCIONES: 5 (4 PP + 1 UPA)
QUART.- SOL·LICITAR, SI CAL, A LA CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA
DEL XÚQUER LA REVISIÓ DEL CABAL D'ABOCAMENT A UN VOLUM
ANUAL DE 232.675 m3/ ANY.
Considerado el informe remitido por EGEVASA de recomendación de revisar el caudal
de volumen anual de vertido a un monto anual de 232.675 m3/año, el plenario se
muestra conforme a esta modificación, aprovando por unanimidad la revisión citada, tal
y como consta documentalmente en el guión de esta sesión.
La Alcaldesa queda facultada a mejor gestión de este acuerdo, en favor de los intereses
municipales.
PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGÁNS DE
GOVERN
PRIMER.- ESPECIAL I PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA PER A
TRACTAR, SI CAL, PUNTS NO INCLOSOS EN L'ORDE DEL DIA.
No es tracten assumptes fora dels fixats a l’orde del dia.
SEGON.- DONAR COMPTE DE DECRETS.
El plenari es dona per assabentat dels decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera
sessió.
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LIQUIDACIÓ BECARIS - LA DIPU TE BECA JULIOL 2011

113Bis

10/08/2011

PAGO DOMICILIADO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA: NEXUS
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10/08/2011

PAGO DOMICILIADO LLUCH Y CHULBI
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10/08/2011

PAGO DOMICILIADO LLUCH Y CHULBI
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10/08/2011

PAGO DOMICILIADO PRÉSTAMO BANCAJA
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10/08/2011

PAGO DOMICILIADO SOLRED
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10/08/2011

PAGO DOMICILIADO NEXUS
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10/08/2011

PAGO DOMICILIADO IBERDROLA
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12/08/2011

APROBACIÓN A SUMINISTRADORES DE LA POBLACIÓN FASE ADO
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24/08/2011

ENTREGA DE SEISCIENTOS EUROS A JUSTIFICAR A LA SRA. CONCEJALA DE
FIESTAS.
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31/08/2011

LIQUIDACIÓ DE PAGO PER PROGRAMA LA DIPU TE BECA 2011 PERIODE: AGOST
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31/08/2011

CONVOCANT SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE MUNCIPAL REF 06/09/11 21:00
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01/09/2011

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUES

TERCER.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI CAL DE MOCIONS,
PROPOSICIONS I PROPOSTES.
- Moció registrada amb número de entrada 1356/11 del 10 d’agost, que presenta “La
Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la custodia compartida”, que forma
part íntegramente de la documentació del guió del ple, i que es aprovada per majoria
absoluta després de torn de votació amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 5 (4 PSPV-PSOE, 1 UPA)
VOTS EN CONTRA: 0.
ABSTENCIONS: 4 (PP)
- Proposta que presenta el portaveu d’UPA sense registre previ, en l’acte, en document
que entrega a la Alcaldia i als portaveus dels grups socialista i popular. La senyora
Alcaldessa li crida l’atenció al respecte de l’acord de presentar documentació a tractar
en sessió amb 120 hores d’antelació. El senyor regidor Femenia Martínez, s’excusa per
haver-la preparat esta mateixa vesprada. El ple es dona per assabentat de la proposta
feta, sense presa d’acord.
QUART.- PRECS I PREGUNTES.
* Formulada pel senyor portaveu Mena Cueves (PP), al respecte dels retalls que es
tindran que considerar al formular el pressupost de l’exercici del 2012. La senyora
Alcaldessa contesta que té previst que en el pressupost de l’exercici pròxim siga
confeccionat per tots els grups municipals en el seu conjunt.
* Formulada pel senyor portaveu Femenía Cueves (PP), pel que fa a l’inici de linea wifi
al municipi. La senyora Alcaldessa contesta que està feta la instal·lació, a falta de que la
Diputació la fique en funcionament. Es fa constar que només serà d’abast corporatiu.
* Formulada pel senyor (Observació secretària: no he pres nota del nom: a rectificar en
plenari), per l’assumpte dels abocaments de l’aigua pluvial en les explotacions del
Bollo. La senyora Alcaldessa contesta que s’ha pasat informe per la propera campanya
de plutjes per part de la Conselleria de Governació. El senyor Mena Cueves fa

referència a plantejar la modificació del “pontet”, fent-li saber la senyora Alcaldessa que
eixe assumpte ja ha estat tractat en Diputació Provincial, en referència al projecte de la
nova desviació vial.
* Formulada per la senyora regidora Pla Micó (PP), pel que fa al punt en que està la
gestió tractada en sessió anterior de protecció civil. La senyora Alcaldessa contesta que
es tornarà a mirar, valorant-ho de nou.
* Formulada pel senyor regidor Casanova Carbonell (PP), pel que fa al tema de la
guarderia infantil. La senyora Alcaldessa fa saber que el representant de la Cooperativa
“La Vall”, acudirà el proper dimarts a les 19:00 hores a este Ajuntament per continuar
tractant l’assumpte, aprofitant per convocar als membres del plenari a l’efecte de reunirse amb l’esmentat representant.
* Formulada per la secretària municipal en qualitat de funcionària, respecte de si es
conèix la raó de la manca de funcionament de la web municipal, i donant conèixement,
ja comentat fora de sessió, del fet de haver hagut programa per a la connexió externa del
PC de secretaria i la possibilitat de fer denúncia dels fets. La senyora Alcaldessa
contesta que no veu que té a vore una cosa amb l’altra, i manifesta que també està tenint
problemes amb el seu correu electrònic institucional. La senyora regidora Expósito
Andrés li demana a la secretària municipal si s’ha posat en contacte amb l’empresa
gestora de la web municipal, cridant-li l’atenció a la funcionària per dirigir-se a ella amb
xillant; la funcionària s’excusa per patir un problema auditiu. La senyora regidora Pla
Micó manifesta recolzar formular una denúncia pel fet de la haver estat instal·lat dit
programa de connexió externa d’un ordinador municipal.
La senyora Alcaldessa declara finalitzada la sessió municipal, a les 22:25 hores de la
data de 6 de setembre del 2011. Com a secretària municipal, done fe.
Després de celebrar-se la sessió, la senyora Alcaldessa, oferix la paraula al públic assistent, en virtut del RD
2568/1986, de 28/11/1986, Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
“Article 228. (…) 2. Acabada la sessió del Ple, l'Alcalde pot establir un torn de precs i preguntes pel públic assistent
sobre temes concrets d'interés municipal. Correspon a l'Alcalde ordenar i tancar este torn.”

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER (VALÈNCIA)
CELEBRAT EN DATA 5 D’OCTUBRE DEL 2011

En el Saló de Sessions de
l’Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer (Valencia), es celebra
el dia 5 D'OCTUBRE DE 2011 (DIMECRES),
iniciant-se a les 21:05 hores sessió ordinària
de Ple Municipal, prèvia convocatòria i
notificació amb comunicat de l’ordre del dia,
assistint tots els membres que formen la
corporació local.
Tot presidint la Alcaldessa, Teresa Nieves
Perucho Blasco, amb l’assistència de la
Secretària Municipal.

SRA ALCALDESSA PRESIDENTA
Teresa Nieves Perucho Blasco (PSPVPSOE)
SRS I SRES REGIDORS/ES
Marta Expósito Andrés (PSPV-PSOE)
Julio Aurelio García Martínez (PSPVPSOE)
Lorena Igual Chicón (PSPV-PSOE)
Lucía Pla Micó (PP)
José María Mena Cueves (PP)
Vicente Enrique Sanchis Vila (PP)
José Luis Casanova Carbonell (PP)
Federico Femenía Martínez (UPA)
SRA SECRETÀRIA MUNICIPAL
Mª Teresa Soler i Tarazona

ASSISTENTS A LA SESSIÓ

La senyora Alcaldesa ordena l’inici de la sessió, passant a tractar el plenari el següent
ORDE DEL DIA

PRIMER.- APROVACIÓ, SI CAL, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 6 DE
SETEMBRE DEL 2011.
Rebut esborrany de l’acta de la sessió anterior, es presenten les següents esmenes:
- Per la portaveu del grup socialista, Sra. Igual Chicón:

- Pel portaveu del grup popular, Sr. Mena Cueves:

Revisades fe d’errades i considerades les esmenes, s’aproven totes elles, aprovant el ple la
redacció de l’acta amb les noves inclussions, autoritzant-se la transcripció de la mateixa al Llibre
Oficial d’Actes municipals, en soport paper i magnètic.

SEGON.- ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA.
La senyora Alcaldessa, dona compte dels següents assumptes:
1.- Nou organigrama del Consorci de la Ribera Valldigna, baix la presidència de l’Alcalde de
Guadassuar, Sr. José Ribera Añó.
2.- Participació a l’assamblea general de la Federació Valenciana de Municipis i Provincies, amb la
elecció com a presidenta de la Sra. Alcaldessa Elena Bastidas.
3.- Pel que fa a mancomunar la policia local, es dona raó de reunió que es celebrarà el próxim
divendres a les 11:00 hores.
4.- Donar compte de la petició a la Diputació de Valencia per a la unió de dos exercicis de PPOS ,
el de 2011 i 2012, per a fer obra d’enderrocament de l’edifici de l’antic CEIP Cervantes, amb
ampliació de la zona de parc.
5.- Es comunica que les gestions per aturats que deguen fer gestions a Xàtiva, ja es poden
demanar amb cita prèvia.
6.- Es comunica que s’ha format un grup de 6 persones que executaran el programa EPAMER
2011, en Penyetes i Pi de Borja.
7.- Es comunica que en el programa EMCORP s’ha integrat un lloc d’auxiliar administrativa,
havent-se canviat pel tècnic d’educació infantil.
8.- Es fa saber que per llista de Servef, s’ha resolt l’inici de les tasques de neteja amb 2
treballadores.
TERCER.- ALTA, SI CAL, DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER EN LA
PLATAFORMA "ACCEDA", PER SUBMINISTRAR INFORMACIÓ EN MATÈRIA D'EMIGRACIÓ.
Vista la documentació que forma part de l’expedient de la sessió, estudiat i considerat l’assumpte
pels membres del ple, després d’obert torn de votació, per UNANIMITAT, s’aprova que
l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer s’integre en la plataforma Acceda del Ministeri de Treball, per a
subministrar informació en matèria d’emigració.
QUART.- APROVAR, SI CAL, EL MODEL DE DILIGÈNCIES DE LA DIPUTACIÓ
DE VALÈNCIA PER A LLIURAMENT D'EXPEDIENTS MUNICIPAL A PROCEDIMENTS
CONTENCIOSOS EN FORMAT DIGITAL.
Vista la documentació que forma part de l’expedient de la sessió, estudiat i considerat l’assumpte
pels membres del ple, després d’obert torn de votació, per UNANIMITAT, s’aprova que
l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer aplique el model de diligències que ha presentat la Diputació
de Valencia per a lliurar els expedients municipals en format digital, en matèria de procediment
contenciosa administrativa.
QUINT,- OBRIR, SI CAL, EXPEDIENT DE LINEA ICO PER A FINANÇAMENT MUNICIPAL.
Vista la documentació que forma part de l’expedient de la sessió, estudiat i considerat l’assumpte
pels membres del ple, després d’obert torn de votació, per UNANIMITAT, s’aprova que
l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer obriga expedient econòmic administratiu amb informe
d’intervenció, per a aprovació, si cal, en posterior sessió.

SEXT.- APROVAR, SI CAL, LA UTILITZACIÓ D'AIGUA DE REG DE LA COMUNITAT DE
REGANTS AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL.
Vista la documentació que forma part de l’expedient de la sessió, estudiat i considerat l’assumpte
pels membres del ple, després d’obert torn de votació, per UNANIMITAT, s’aprova que
l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer regue el camp de futbol local amb aigua de reg, seguint
l’oferta favorable als interessos del municipi, presentada per la Comunitat de Regants Defensa del
Dret al Rec en Terres de la Vall de Càrcer.

SÈPTIM.- DONAR COMPTE, DE NOMENAMENT DE JUTGESSA DE PAU, PUBLICAT AL BOPVALÈNCIA DE 24 DE SETEMBRE DEL 2011.
Vista la documentació que forma part de l’expedient de la sessió, estudiat i considerat l’assumpte
pels membres del ple, després d’obert torn de votació, per UNANIMITAT, el ple es dona per
assabentat del nomenament de jutgessa titular per al nostre municipi, fet públic per la secretaria
de govern del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en la veïna d’esta localitat
Sra. Mar Penalba Olivares.
Per assentiment, s’ordena que els servicis municipals obriguen expedient per a cobrir la plaça de
jutge/ssa substitut.
OCTAU.- CONFECCIÓ I APROVACIÓ, SI CAL, DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER PER
RISCOS D'INUNDACIONS.
Vista la documentació que forma part de l’expedient de la sessió, estudiat i considerat l’assumpte
pels membres del ple, després d’obert torn de votació, per UNANIMITAT, el ple aprova que seguien
el model presentat per Conselleria de Governació, es confeccione el Pla d’Actuació Municipal per a
riscos d’avingudes i inundacions.

PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
PRIMER.- ESPECIAL I PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA PER A TRACTAR, SI CAL, PUNTS
NO INCLOSOS EN L'ORDE DE DIA.
Després d’aprovada la urgència, a petició de l’Alcaldia es demana acord per a adquirir el material
de la guarderia. Demanada còpia pels membres del plenari de la documentació que forma part de
l’expedient, estudiat i considerat l’assumpte pels membres del ple, l’Alcaldessa convoca a reunió
amb representants de la cooperativa d’educació “La Vall”.
SEGON.-DONAR COMPTE DE DECRETS.
L’Alcaldia dona compte dels decrets que ha dictat des de la celebració de la sessió anterior, que
són els següents:
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05/09/2011

APROVACIÓ COMUNICACIO AMBIENTAL DAVID MAIQUES TOMÁS
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05/09/2011

DEVOLUCIÓ QUOTA PRORRATEJADA IVTM 2011 VICENTE LINARES
ALVENTOSA
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08/09/2011

EXCEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESSA DE JUAN-BAUTISTA LLORET VIDAL
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12/09/2011

TRANSMISSIÓ ACTIVITAT BAR ZURDO A ENRIQUE LLOPIS ENRIQUE
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14/09/2011

APROVANT A FASE P FRA. ABEL GINER + CLUB FRONTENIS
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14/09/2011

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES
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14/09/2011

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES
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14/09/2011

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES
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19/09/2011

APROVACIÓ OBRA MAJOR JOAQUIN PASCUAL LORENTE
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19/09/2011

APROVACIÓ OBRA MAJOR CLÍNICA DENTAL
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20/09/2011

APROVACIÓ TOVP JULIOL I AGOST
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20/09/2011

SUBSTITUCIÓ RESOLUCIÓ ALCALDIA 240/10, OBRA MAJOR RICARDO RIBERA
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21/09/2011

APROVACIÓ LIQUIDACIONS PLUSVÀLUES
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21/09/2011

APROVACIÓ AJUDA SOCIAL PROGRAMA EMERGÈNCIA 2011 NRE 773/11
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22/09/2011

APROVACIÓ LIQUIDACIONS PLUSVÀLUES
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26/09/2011

APROVACIÓ CONTRACTACIÓ BIBLIOTECÀRIA MUNICIPAL
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29/09/2011

CONVOCANT A SESSIÓ MUNICIPAL DE PLE ORDINARI DE DATA 5 D'OCTUBRE
DE 2011- 21:00 HORES.
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30/09/2011

LIQUIDACIÓ NÒMINES - PERIODE SETEMBRE DEL 2011

144

03/10/2011

APROVACIÓ DEVOLUCIÓ IVTM 2011 AYAD ALLALI
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04/10/2011

LIQUIDACIÓ TAXA D'OCUPACIÓ VÍA PÚBLICA E-ON ESPAÑA
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04/10/2011

APROVACIÓ TOVP SETEMBRE

TERCER.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI CAL DE MOCIONS, PROPOSICIONS I
PROPOSTES.

* Presentada per l’Ajuntament de l’Alcúdia amb document que forma part de
l’expediente del ple, registrat amb número d’entrada 1620/2011 de 16 de setembre
baix el titol “Moció Conjunta presentada pels grups del PSPV i Compromís per
l’Alcúdia sobre situació del transvassament Xúquer-Vinalopó. Vista la documentació
que forma part de l’expedient de la sessió, estudiat i considerat l’assumpte pels
membres del ple, després d’obert torn de votació, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 8 ( 4 PSPV-PSOE, 3 PP, 1 UPA)
ABSTENCIONS: 0.
VOTS EN CONTRA: 1 (PP, Sr. Regidor Sanchis Vila)
Per MAJORIA ABSOLUTA el ple aprova la moció.
* Presentada per “Plataforma Unidad Sindical CAM”, el ple es dona per assabentat.
* El Sr. Regidor Casanova Carbonell (PP) fa proposta verbal per a gravació de les sessions
plenàries. Els membres del ple estudien l’assumpte, sense votació.
QUART.- PRECS I PREGUNTES.
* El senyor regidor Femenía Martínez (UPA), prega es tinga en compte l’accés de persones a les
cases de nova construcció en el carrer Jaume I. Els membres del ple estudien l’assumpte i es
considera que deu acreditar-se titularitat dels immobles per a elevar obligació de custòdia.
* El senyor regidor Femenía Martínez, pregunta sobre la seua proposta respecte de l’augment de
complement de destí dels agents de la policia local. Atés pel ple la diferència entre nivell 14 i 18
del dit complement, es reflexiona sobre la conveniència de fer modificació de pressupost o inclusió
en pressupost del proper exercici.

* La senyora Alcadessa fa saber que la connexió del PC del despatx de la secretària municipal ha estat
feta pel secretari interí Sr. Francisco Hurtado, per poder treballar des de casa, havent-li manifestat la seua
legalitat.
* La senyora Alcaldessa, manifesta al Sr. Regidor Casanova Carbonell, que la seua baixa en seguretat
social és de data 10 de juny de 2011, després de regulatizar la documentació. El Sr. Regidor Casanova
Carbonell es dona per assabentat i fa saber que ho va preguntar per conèixer qui es feia càrreg dels gastos
de seguretat social.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta declara finalitzada la sessió a les 22:45 hores del dia 5
d’octubre del 2011, de la qual cosa done fe com a Secretària.

Després de celebrar-se la sessió, la senyora Alcaldessa, oferix la paraula al públic assistent,
en virtut del RD 2568/1986, de 28/11/1986, Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.

“Article 228.
(…)
2. Acabada la sessió del Ple, l'Alcalde pot establir un torn de precs i preguntes pel públic assistent sobre temes
concrets d'interés municipal. Correspon a l'Alcalde ordenar i tancar este torn.”

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL
DE L’AJUNTAMENT D’ALCÀNTERA DE XÚQUER
CELEBRADA EL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2011
En el Saló de Sessions de
l’Ajuntament
d’Alcàntera
de
Xúquer (Valencia), es celebra el
dia 8 DE NOVEMBRE DE 2011
(DIMECRES), iniciant-se a les
22:05 hores sessió ordinària de
Ple
Municipal,
prèvia
convocatòria i notificació amb
comunicat de l’ordre del dia,
assistint tots els membres que
formen la corporació local.
Tot presidint la Alcaldessa,
Teresa Nieves Perucho Blasco,
amb
l’assistència
de
la
Secretària Municipal.

ASSISTENTS A LA SESSIÓ
SRA ALCALDESSA PRESIDENTA
Teresa Nieves Perucho Blasco (PSPVPSOE)
SRS I SRES REGIDORS/ES
Marta Expósito Andrés (PSPV-PSOE)
Julio Aurelio García Martínez (PSPVPSOE)
Lorena Igual Chicón (PSPV-PSOE)
Lucía Pla Micó (PP)
José María Mena Cueves (PP)
Vicente Enrique Sanchis Vila (PP)
José Luis Casanova Carbonell (PP)
Federico Femenía Martínez (UPA)
SRA SECRETÀRIA MUNICIPAL
Mª Teresa Soler i Tarazona
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La senyora Alcaldesa ordena l’inici de la sessió, passant a tractar el plenari el següent
ORDE DEL DIA

PRIMER.- APROVACIÓ, SI CAL, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
S’ha enviat esborrany de l’acta de la sessió anterior junt a la convocatòria de la
sessió.
La redacció es sotmet a votació per part de la presidència,amb el següent
resultat:
VOTS A FAVOR: 5 (4 PP , 1 UPA)
VOTS EN CONTRA: 4 PSOE
ABSTENCIONS: 0
La senyora regidora Igual Chicón, portaveu del grup socialiste presenta amb
lectura literal esmenes a la sessió. El ple es dona per assabentat i s’obri torn de
votació per a incloure les mateixes:
- VOTS A FAVOR: 4 PSOE.
- VOTS EN CONTRA: 4 PP.
- ABSTENCIONS: 1 UPA
Es pasa a segona votació, donat l’empat, amb el següent resultat:
- VOTS A FAVOR: 4 PSOE.
- VOTS EN CONTRA: 4 PP.
- ABSTENCIONS: 1 UPA.
Persistint, l’empat la presidència fa ús del seu vot de qualitat amb VOT A
FAVOR, incloent-se així les esmenes presentades per la portaveu Igual Chicón.
SEGON.- ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA.
La senyora Alcaldessa dona compte dels següents assumptes de
presidència:
1.- Sobre la gestió mancomunada del servei de la policia local amb
l’Ajuntament de Càrcer, es fa saber que s’ha celebrat reunió conjunta amb
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incidència en la millora de l’horari nocturn que tindria el nostre municipi
per dit servei, cas es concrete la proposta.
2.- Sobre la gestió mancomunada a nivell comarcal, fa saber que s’ha elevat
consulta, pendent de resoldre, a Conselleria de Governació respecte de la
operativitat de mancomunar el servei de policies locals.
3.- Sobre la gestió mancomunada, en principi per als pobles de la Vall, del
servei de grua de policia local, es fa saber reunió informativa celebrada a
Antella, on s’establiria la seu física en un solar de dit municipi, tot en el marc de
la gestió de la Mancomunitat de la Ribera.
3.- Sobre presentació a la Diputació de València de Pla Complementari al
PPOS, havent-se demanat per gestió de serveis bàsics de allumenament
públic, neteja viaria i manteniment de claveguera, amb este pressupost:
1.- SERVEI D'ENLLUMENAT PÚBLIC…………………………10.500,00 €
2.- SERVEI DE NETEJA VIÀRIA…………………………………10.500,00 €
3.- SERVEI DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL……………….10.500,00 €
TOTAL REALITZACIÓ MATERIAL DELS SERVEIS…………31.500,00 €
13% DESPESES GENERALS…………………………5.040,00 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL……………………….1.890,00 €

SUMMA G.G. I B.I. …………………………………….6.930,00 €
TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTA…………………………38.430,00 €
18% D'IVA……………………………………………………………...6.917,40 €

TOTAL PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ 45.347,40 €
4.- Sobre expedient del carrer de la Verge del Puig per causa de contractació
d’obra inclosa en PPOS addicional 2010, que després de consulta als
constructors radicats en la població, s’ha presentat només oferta per part de la
constructora de gerència del senyor Ricardo Tudó Sancho.
5.- Sobre pressupost de gravació de sessions oficials, presentat per Jesús
Climent i Mateu, xifrat en 3.375,86 euros, havent-se inclós còpia del mateix en
documentació de la present sessió.
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El senyor regidor Casanova Carbonell, demana s’incloguen els assumptes de
presidència en l’expedient de la sessió, amb l’antelació acordada pel plenari.

El ple es dona per assabentat.

TERCER.- ELEVACIÓ DE DICTÀMENS DE COMISSIONS MUNICIPALS QUE DONEN LLOC A
ACORD, SI CAL, DEL PLENARI.
- Dictamens de la Comissió Especial de Comptes, que han de comptar
amb aprovació plenària:
S'aprova i dictamina favorable per la Comissió Especial de Comptes de 8
de novembre del 2011, amb elevació al plenari:
1º.- PLA ICO DE FINANÇAMENT PER A MUNICIPIS.
En expedient de la sessió s'ha estudiat documentació bancària i
econòmic-adminstrativa amb motiu del Pla ICO de finançament per als
municipis.
L'informe d’intervenció s'atén en la seua redacció literal en expedient i
guió de la sessió de comissió.

El delegat municipal d'economia procedeix a relacionar la següent llista
de proveïdors a incloure en la petició de programa ICO, que s'enumera
per raó de preferència per la comissió informativa
1. Coese SL, que s'inclou per facturació pendent fins al màxim de
9037,93 euros.
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2. El Calsinar, que s'inclou per facturació pendent fins al màxim de
8439,11 euros.
3. Pirotécnia Valenciana, que s'inclou per facturació pendent fins al
màxim de 18880,00 euros.
4. Excelsior Produccions; que s'inclou per facturació pendent fins al
màxim de 6490,00 euros.
5. Eliseo Espert SA, que s'inclou per facturació pendent fins al màxim de
3015,00 euros.
6. Sistemes d'Oficina Valenciana, que s'inclou per facturació pendent fins
al màxim de 3141,75 euros.
7. Infosachis SLL, que s'inclou per facturació pendent fins al màxim de
790,97 euros.
8. Alex i Xavi SL, que s'inclou per facturació pendent fins al màxim de
969,50 euros.

S’acorda dictamen favorable per majoria absoluta, donada la següent
votació:
VOTS A FAVOR: 3 (2 PSOE, 3 UPA)
VOTS EN CONTRA: 0.
ABSTENCIONS: 2 (PP)

VOTACIÓ PLENÀRIA AL DICTAMEN:
VOTS A FAVOR: 5 (4 PSOE, 1 UPA)
VOTS EN CONTRA: 0.
ABSTENCIONS: 4 PP
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: PER MAJORIA ABSOLUTA QUEDA APROVAT
EL DICTAMEN

2º.- PLA PROVINCIAL DE FINANÇAMENT.
Estudiada per la Comissió la publicació del Pla en BOP Valencia de 26-X-2011
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nº 254, la documentació que forma part de l’expedient, així com la proposta de
la delegació municipal d’economia, s’acorda dictamen favorable per
unanimitat per a incloure en dit pla provincial de finançament i amb el següent
ordre, als següents suministradors pendents de pago per aquesta administració
per obligacions municipals:
(1º) Liasur SA, que s'inclou per facturació pendent fins al màxim de 6174,81
euros.
(2º) Electronic Trafic, que s'inclou per facturació pendent fins al màxim de
2550,37 euros.
(3º) Gesmer Grup, que s'inclou per facturació pendent fins al màxim de 270,00
euros.
VOTACIÓ PLENÀRIA AL DICTAMEN:
VOTS A FAVOR: 9 (4 PSOE, 4 PP, 1 UPA)
VOTS EN CONTRA: 0.
ABSTENCIONS: 0.
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: PER UNANIMITAT QUEDA APROVAT EL
DICTAMEN

3º.- DICTAMEN PER PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D'ORDENANCES
FISCALS.

Estudiat l’actual VOLUM D’ORDENANCES FISCALS per a, si cal, dictaminar
modificacions, que ha estat rebut pels membres de la comissió en format digital
gravat en CD, després de ser considerades les exposicions de la delegació
municipal d’economia, es fan les següents propostes per a dictaminar:

- PER PART DEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE:
Impostos i taxes que varien:
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•

Augmentar el IPC interanual publicat a aquesta data, que es fixa, en el
3,1%, a les quotes pel SERVEI DE RECOLLIDA MUNICIPAL DEL FEM.

•

Augmentar un 2% lineal de quota tributària a totes les categories de
L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

•

Augmentar la quota tributària per ús de les dependències de l’edifici de
la Casa de la Música:
Pel Saló Interior, fixar la quota en 200,00 euros/ ocupació.
Per l’espai exterior de l’antic cinema d’estiu: 100,00
euros/ocupació

Impostos i taxes que es mantenen en el nivell 2011
•

Deixar sense variació tota la resta de quotes tributàries municipals per al
proper exercici econòmic del 2012.

- PER PART DEL GRUP MUNICIPAL PP:

Impostos i taxes que varien:
• Ibi rústica:
0,70%
• Ibi urbana:
0,80%
• Impost d'increment del valor dels terrenys:
26%
• Impost construccions:
1,5%
Impostos i taxes que es mantenen en el nivell 2011
• Vehicles de tracció mecànica
• IAE
• Taxa d'instal·lacions esportives:
Cobrar pels locals de propietat municipal als veïns d’Alcàntera de Xúquer una
fiança de 300€ i retornar-los després la fiança descomptant el cost de la neteja,
sempre que no es produïsquen desperfectes.
• Taxa d'obertura d'establiment
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• Taxa de recollida del fem:
Repartir la part destinada als habitatges al 50% entre els habitatges i els
empadronats
• Taxa proves selectives
• Taxa ocupació via publica
• Taxa mercat
• Taxa ocupació via publica taules i cadires
La comissió, deixa damunt la taula el dictàmen per l’ús del servei de piscina
municipal, per a la propera sessió.
S’acorda dictamen favorable per majoria absoluta, donada la següent votació:
VOTS A FAVOR: 3 (2 PSOE, 1 UPA)
VOTS EN CONTRA: 2 (PP)
ABSTENCIONS: 0 (PP)
Quadre resum del dictàmen
CONCEPTE TRIBUTÀRI

VARIACIÓ 2012

RECOLLIDA MUNICIPAL DEL FEM………………………………3,1% augment de totes les
quotes de totes les categories respecte de la vigent.
IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA……………….2,0% augment de totes
les quotes de totes les categories respecte de la vigent.
TAXA PER ÚS DE L’EDIFICI DE LA CASA DE LA MÚSICA
Pel Saló Interior, fixar la quota en 200,00 euros/ ocupació.
Per l’espai exterior de l’antic cinema d’estiu: 100,00 euros/ocupació

VOTACIÓ PLENÀRIA AL DICTAMEN:
VOTS A FAVOR: 5 (4 PSOE, 1 UPA)
VOTS EN CONTRA: 4 PP.
ABSTENCIONS: 0.
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: PER MAJORIA ABSOLUTA QUEDA APROVAT
EL DICTAMEN
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QUART.- APROVAR, SI CAL, PLEC DE CONDICIONS PER A GESTIÓ DEL BAR DE JUBILATS
I PENSIONISTES D'ALCÀNTERA DE XÚQUER.
S’adjunta l’actual plec de condicions que ha regit la contractació a gestió del
bar de jubilats i pensionistes d’Alcàntera de Xúquer, fent-se les següents
aportacions de variació per part del senyor regidor Femenía Martínez:
a) Temps de duració: 1 any prorrogable 3 anys. Duració màxima : 4 anys .
b) Zona de taules i cadires a l’exterior del bar: Senyalada per l’Ajuntament
per a fer compatible la terrasa del local amb la zona de pas dels usuaris
del parc.
c) Incloure en la contractació el Saló.
Respecte de la modificació del punt c) la senyora Alcaldessa manifesta que
s’ha de tenir en compte la preferència d’ús de la associació local de jubilats i
pensionistes, encara que la coordinació sempre s’ha donat entre el gestor del
bar i dita associació.
VOTACIÓ PLENÀRIA A LES MODIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS:
VOTS A FAVOR: 9 (4 PSOE, 4 PP, 1 UPA)
VOTS EN CONTRA: 0.
ABSTENCIONS: 0.
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: PER UNANIMITAT QUEDA APROVAT EL
PLEC DE CONDICIONS PER A GESTIÓ DEL BAR DELS JUBILATS.

QUINT.- ELECCIÓ, SI CAL, DE JUTGE/SSA DE PAU SUBSTITUT/A PER A OCUPAR LLOC EN
EL JUTJAT DE PAU D'ALCÀNTERA DE XÚQUER.
Estudiat l’expedient tramitat a l’efecte de portar a efecte designació plenària de
jutge substitut del Jutjat de Pau d’Alcàntera de Xúquer, es pasa a votació la
candidatura de la senyora Cristina Izquierdo Bañón, amb registre d’entrada
1826/2011, amb el següent resultat:
VOTACIÓ PLENÀRIA A LA CANDIDATURA DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT:
VOTS A FAVOR: 9 (4 PSOE, 4 PP, 1 UPA)
VOTS EN CONTRA: 0.
ABSTENCIONS: 0.
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: PER UNANIMITAT QUEDA APROVADA LA
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DESIGNACIÓ DE LA SENYORA Cristina Izquierdo Bañón, DNI 20848468-A,
PER A ELEVACIÓ DE PROPOSTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

SEXT.- APROVAR, SI CAL, ALTA DE L’AJUNTAMENT D’ALCÀNTERA DE XÚQUER EN LA
CENTRAL DE COMPRES PROVINCIAL.
Es tracta d’adherir-se formalment a la central de compres provincial – depenent
de la Diputació de Valencia-, per adquisicions que conviguen per la gestió
municipal.
VOTACIÓ PLENÀRIA A LA ENTRADA DE L’AJUNTAMENT D’ALCÀNTERA
DE XÚQUER COM A MEMBRE DE LA CENTRAL DE COMPRES DE LA
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA:
VOTS A FAVOR: 9 (4 PSOE, 4 PP, 1 UPA)
VOTS EN CONTRA: 0.
ABSTENCIONS: 0.
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: PER UNANIMITAT QUEDA APROVADA LA
PETICIÓ MUNICIPAL PER A FORMAR PART EL NOSTRE AJUNTAMENT DE
LA CENTRAL DE COMPRES GESTIONADA PER LA DIPUTACIÓ
PROVINCIAL DE VALENCIA.

PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ
DELS ORGÁNS DE GOVERN
PRIMER.- ESPECIAL I PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA PER A TRACTAR, SI CAL,
PUNTS NO INCLOSOS EN L'ORDE DE DIA.
* Estant d’acord amb el seu tractament per urgència, a instància de la
presidència, s’acorda per unanimitat que s’obriga expedient per a reglamentar
l’ús de l’edifici municipal de “les escoletes”, per part de les associacions locals, i
en concret, per a comptar amb un protocol de cessió gratuita a la associació
esportiva local “La Polseguera”.
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SEGON.- DONAR COMPTE DE DECRETS.
Fins a la data de notificació de la convocatòria, consten els següents:
147

07/10/2011 APROVACIÓ NÒMINES PERSONAL LABORAL EMCORP SETEMBRE 2011 (2)

148

11/10/2011 APROVACIÓ RELACIÓ ADO
APROVACIÓ PROVISIONAL DE PROJECTE D'OBRES PPOS 2010 ADDICIONAL
13/10/2011 REF. C/VERGE DEL PUIG (AIGUA POTABLE I VORERES)

149
150

17/10/2011 TRANSMISSIÓ ACTIVITAT BAR ALCANTERA A ZEUS PEDRÓN SERRANO

151

APROVACIÓ EXECUCIÓ, CERTIFICACIÓ I FACTURACIÓ OBRA CASA CULTURA
17/10/2011 EXP 347/09 REHABILITACIÓ BENS CULTURALS - DIPUTACIÓ València

152

17/10/2011 APROVACIÓ GUAL EMILIO MARTINEZ SANJUAN

153
154

17/10/2011 APROVACIÓ GUAL LORENA IGUAL CHICÓN
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ BEQUES PERIODE SETEMBRE DEL 2011 "LA DIPU TE
17/10/2011 BECA"

155

18/10/2001 CONTRACTACIÓ PERSONAL NETEJA INSTAL•LACIONS MUNICIPALS.

156

18/10/2011 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA

157

19/10/2011 APROVANT LIQUIDACIÓ A SERVEF DE SALARI JOVE 2010
LLICÈNCIA MUNICIPAL D'OCUPACIÓ SEGONA OCUPACIÓ MARIANO LLUCH
20/10/2011 VIDAL

158
159
160

21/10/2011 CONVOCANT PLENARI SORTEIG TAULES ELECTORALS - 26 OCT 2011- 21:00 H
PETICIÓ DE PLA PROVINCIAL COMPLEMENTARI-PPOS 2011 PER A SERVEIS
31/10/2011 OBLIGATORIS

161

02/11/2011 CONVOCANT SESSIÓ ORDINÀRIA CEC 8 NOVEMBRE 2011 - 20:00 H

162

02/11/2011 CONVOCANT SESSIÓ ORDINÀRIA PLE ORDINARI 8 NOVEMBRE 2011- 21:00 H

163

02/11/2011 LIQUIDACIÓ DEFINITIVA PER K NÓMINES OCTUBRE DEL 2011
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TERCER.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI CAL DE MOCIONS, PROPOSICIONS I
PROPOSTES.
Fins a la data de notificació de la convocatòria, consten els següents que s’adjunten en
còpia a cada membre de la corporació a fi d’estudi previ pels membres del plenari:

REGISTRE
DE LA

PRESENTA

MOCIÓ

LA MOCIÓ

OBJECTE

VOTACIÓ

ACORD
S'APROVA

1822/2011

GRUP

PRESSUPOSTS PER A

PER

MUNICIPAL

GRAVACIÓ DE LES

PP

SESSIONS MUNICIPALS ABSTENCIONS: 4 PSOE

SI:5 (4 PP + 1 UPA ); NO: 0 ;

MAJORIA
ABSOLUTA
S'APROVA

GRUP

Enviament informe

PER

MUNICIPAL

municipal mensual de

SI:5 (4 PP + 1 UPA ); NO: 0 ;

MAJORIA

1823/2011

PP

pagos,ingressos, deutes

ABSTENCIONS: 4 PSOE

ABSOLUTA

1827/2011

GRUP

Que la recaptació de

SI:5 (4 PSOE + 1 UPA); NO:

S'APROVA

MUNICIPAL

l'impost de patrimoni

0 ; ABSTENCIONS: 4 PP

PER
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s'use a nivell local per a

1828/2011

1829/2011

programes d'ocupació

MAJORIA

PSOE

dels joves

ABSOLUTA

GRUP

Reclamar que es pague

SI:9 (4 PSOE + 4 PP+ 1

S'APROVA

MUNICIPAL

per la Generalitat el

UPA); NO: 0 ;

PER

PSOE

PAMER I EMCORP 2011

ABSTENCIONS: 0

UNANIMITAT

GRUP

Devolució amb mínim 10

SI:9 (4 PSOE + 4 PP+ 1

S'APROVA

MUNICIPAL

anys de liquidacions del

UPA); NO: 0 ;

PER

PSOE

Fondo de 2008-09

ABSTENCIONS: 0

UNANIMITAT
S'APROVA

GRUP
1830/2011

PER

MUNICIPAL

EXECUCIÓ AUDITORIA

SI:5 (4 PP + 1 UPA ); NO: 4

MAJORIA

PP

MUNICIPAL EXTERNA

PSOE ; ABSTENCIONS: 0

ABSOLUTA

INCOMPLIMENT DE

1831/2011

GRUP

PROGRAMA XEC

SI:9 (4 PSOE + 4 PP+ 1

S'APROVA

MUNICIPAL

ESCOLAR MUNICIPAL

UPA); NO: 0 ;

PER

PSOE

PER LA GENERALITAT

ABSTENCIONS: 0

UNANIMITAT

A les 24:00 hores de la data de 8 de novembre del 2011, la senyora Alcaldessa,
declara finalitzada la sessió. De la qual cosa, com a secretària municipal, done fe.
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Acta de la sessió ordinària de ple celebrada
per l'ajuntament d'Alcàntera de Xúquer el
dia 15 de desembre del 2011.
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ASSISTENTS A LA SESSIÓ
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA
Teresa Nieves Perucho Blasco (PSPV-PSOE)
REGIDORS
Marta Expósito Andrés (PSPV-PSOE)
Julio Aurelio García Martínez (PSPV-PSOE)
Lorena Igual Chicón (PSPV-PSOE)
José Mª Mena Cueves (PP)
Lucía Pla Micó (PP)
Vicente Enrique Sanchis Vila (PP)
José Luis Casanova Carbonell (PP)
Federico Femenía Martínez (UPA)
SECRETÀRIA
Mª Teresa Soler i Tarazona
Al saló de Sessions de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer (València), es reuneix a les
21:05 hores de la data de 15-12-2011, el ple municipal, en sessió ordinària, amb
assistència de tots els membres de la corporació municipal, que han estat convocats amb
notificació de l’ordre del dia.Tot presidint la senyora Alcaldessa, Teresa Nieves Perucho
Blasco, i amb assistència de la Secretària Interventora Municipal.
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La senyora Alcaldessa ordena l’inici de la sessió, tractant-se els punts
de

L’ORDRE DEL DIA
PRIMER.- APROVACIÓ, SI CAL DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.
Esborrany de l’acta de la sessió anterior ha estat lliurat juntament a la
convocatòria de la present sessió.
Es presenten les següents esmenes:
- Llegides per la Sra. Igual Chicón, portaveu del grup socialiste municipal:
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139

140

El plenari acorda per asentiment l’aprovació de l’acta de la sessió
anterior, inclós les esmenes. Es farà enregistrament i lliurament digital
de l’acta.

SEGON.- ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA
La presidència dona compte:
1. De reunió amb la Policia Local Municial pel que fa a organització
del servei i de calendari-horari per l’exercici vinent.
2. Del fet de l’olor a gasoil que es va sentir el 25 de novembre de
2011 i actuacions realitzades:
a) Telefonada reglada de la Policia Local a les 20:00 hores.
b) Intervenció dels bombers a la zona afectada: C/Ausiàs March.
c) Medició toxicitat pels bombers- Resultat: 0 tòxic.
d) Neteja intensiva de claveguera amb injecció d’aigua per bomba.
e) Focus: Dipòsit de gasoil al CEIP Cervantes. Es suposa que l’olor
de gasoil prové de vertit de gasoil de dit centre causat per una
mala praxis en les tasques de manteniment.
A preguntes de portaveu del grup popular, Sr. Mena Cueves,
l’Alcaldessa fa saber que no hi hagut cap gasto per a l’Ajuntament,
que no consten punts de fuga no controlats i que l’actuació va ser de
seguida es va tenir avís pels afectats que contactaren amb el servei
municipal de la Policía.
3. S’han demanat ajuda ministerial per a ficar llums LED als semàfors de la població.
4. En representació del municipi, l’Alcaldia ha assistit a la reunió de
l’Assamblea de Bombers convocada amb seu provincial.
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5. La presidenta fa obligada lectura de documentació presentada
per sindicatura de comptes, amb referència de registre literal,
demanant a secretaria municipal s’eleve comunicat a dit organisme de la donació de compte d’acord a reglament:

Tot seguit, la presidenta informa al Ple del justificant de la presentació
de comptes 2010 lliurat per dita Sindicatura.

TERCER.- APROVACIÓ, SI CAL, DE DICTAMENS
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.

DE LA

3.1.- Per contractació del bar dels Jubilats:
El Ple reb dictamen favorable unànim de la Comissió Informativa Municipal Especial
de Comptes, que eleva la presidència amb obertura del torn de votació:
VOTACIÓ PLENÀRIA AL DICTAMEN:
VOTS A FAVOR: 9 (4 PSOE, 4 PP, 1 UPA)
VOTS EN CONTRA: 0.
ABSTENCIONS: 0 PP
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: PER UNANIMITAT QUEDA APROVAT EL
DICTAMEN, I PER TANT EL SEGÜENT:
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ACORD MUNICIPAL
1r.- Adjudicar definitivament el contracte menor de gestió del bar de la LLAR
DE JUBILATS d'ALCÀNTERA DE XÚQUER, a la Sra. Cristina Bañon Pascual,
NIF 85080482D, C/Rollet, 47 46293 – Alcàntera de Xúquer (Valencia), amb les
condicions econòmiques següents:
Ingrés mensual a favor d'este Ajuntament de 375,00 euros per cessió del local
municipal del bar de la llar de jubilats i pensionistes.
Ingrés de fiança definitiva per quantia de 750,00 euros.
A les mateixes s'uneixen les especificades en el propi plec de condicions, que es recorda
són les següents, a mes del compliment de l'objecte principal del contracte:
• mantindre net i preparat el local, el saló i la zona enjardinada de l'entrada
al bar.
• pagar la taxa d'aigua a l'entitat subministradora.
• estar donat d'alta en l'impost d'activitats econòmiques.
• estar donat d'alta i cotitzar en la seguretat social en el règim reglamentari.
• estar al corrent en els obligacions fiscals i socials, així com complir la
normativa en matèria de seguretat i higiene en el treball.
• pagar el 75% de llum del rebut que emet IBERDROLA a l'ajuntament pel
subministre d'energia elèctrica al llar dels jubilats d'Alcàntera de Xúquer.
• el SALÓ DELS JUBILATS es podrà utilitzar amb coordinació amb
l’associació local de Jubilats i Pensionistes, fent constar que dita
associació en cas de necessitat té prioritat per usar dit saló.
• les oficines de l'Associació de Jubilats i Pensionistes seràn exclusivament
per a ús dels membres de la Junta de la mateixa, sense que és puga
utilitzar com a dependència del bar.
• No es poden instal·lar màquines d'atzar ni expenedores de tabac.
• El manteniment de maquinària i material serà de càrrec del contractiste.
2n.- Declarar la fiança definitiva, per la quantitat de 750,00 euros, que deurà
depositar-se en la tresoreria municipal abans de la signatura del contracte.
3r.- Pagament i documentació obligatòria
a) L'Ajuntament remetrà a compte bancari de l'adjudicatària rebut mensual per cànon
ofert per la adjudicatària, xifrat en 375,00 euros mensuals a recaptar entre l’1 i el 7 de
cada mes.
b) La adjudicataria deurà, previamente a la signatura del contracte comunicar
documentalment:
- Número de compte bancari per a domiciliar la quantia mensual de 375,00 euros.
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En el moment de la signatura del contracte es deurà acreditar:
- L’alta en el règim de la seguretat social.
- L’alta en la matrícula de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
- L’alta en assegurança de responsabilitat civil.
- Certificació de no se deudora davant la seguretat social i l’Agencia Estatal Tributària.
- Declaració responsable de no estar sotmesa a prohibició per a contractar amb
l’administració pública.
4t.- La Delegació Municipal de Servicis Socials s'encarregarà d'informar a la Sra.
Alcaldessa de l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer, del compliment d'este programa, de
proposar dia de signatura del contracte i de coordinar-se amb la adjudicatària per a
execució de les tasques prèvies de preparació del local que corresponguen per al bon
inici de la gestió.
5t.- Es formalitzarà contracte menor de caràcter administratiu per part d'esta
administració. Cas que siga voluntat de l'adjudicatària el contracte en document
notarial, els gastos que s'ocasionen seran del seu càrrec.

3.2.- Per contractació de manteniment de tècnics municipals amb
conveni provincial (exercici de 2012):
S’eleva al ple dictamen favorable per unanimitat als efectes de:
Comunicar a la Diputación de Valencia la necesidad de firmar Convenis de
Col·laboració amb els Col·legis Professionals que es presten als ajuntaments i
altres entitats locals de la província, amb el contingut següent :
Per a l'any que ve 2012, els Convenis a què es desitja acollir este Ajuntament són els
següents:

Aparelladors – Arquitectes Tècnics
Enginyers Tècnics Industrials

.

Enginyers Tècnics Agrícoles

VOTACIÓ PLENÀRIA AL DICTAMEN:
VOTS A FAVOR:9 (4 PSOE, 4 PP, 1 UPA)
VOTS EN CONTRA: 0.
ABSTENCIONS: 0 PP
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: PER UNANIMITAT QUEDA APROVAT EL
DICTAMEN I PER TANT L’ACORD MUNICIPAL DE Comunicar a la Diputación
de Valencia la necesidad de firmar Convenis de Col·laboració amb els Col·legis
Professionals que es presten als ajuntaments i altres entitats locals de la
província, amb el contingut següent :
Per a l'any que ve 2012, els Convenis a què es desitja acollir este Ajuntament són els
següents:
1) Aparelladors – Arquitectes Tècnics
2) Enginyers Tècnics Agrícoles
3) Enginyers Tècnics Industrials

3.3.- Per VOLUM DE PRESSUPOST municipal de l’exercici de 2012:
S’eleva al ple dictamen reglamentari als efectes d’exercici de facultat
plenària de votació del volum de pressupost municipal per al proper
exercici de 2012, d’acord amb la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos
Generals de l'Estat per a l'any 2011, al REIAL DECRET LLEI 8/2010, de 20 de maig, pel que
s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, al Reial Decret Llei
5/2009, de 24 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per a facilitar a les entitats locals el
sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms, a l'ORDE
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les
entitats locals, al Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s'aprova el reglament de
desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seua
aplicació a les entitats locals, al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l'Orde EHA/4040/2004,
Orde EHA/4041/2004 i Orde EHA/4042/2004 de 23 de novembre, de Models de compte de
l'entitat local.
VOTACIÓ PLENÀRIA AL DICTAMEN:
VOTS A FAVOR: 5 (4 PSOE, 1 UPA)
VOTS EN CONTRA: 0.
ABSTENCIONS: 4 PP
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: PER MAJORIA ABSOLUTA QUEDA APROVAT
INICIALMENT EL VOLUM DE PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT D’ALCÀNTERA

DE XÚQUER PER A L’EXERCICI DE 2012, AMB EL SEGÜENT RESUM:

Plantilla de Personal
Funcionaris
Tipus Personal

Lloc de Treball

Secretaria

Funcionari

1

A

A1

26

Intervenció
Auxiliar

Funcionari

1

C

C1

18

Administr
Auxiliar

Funcionari

1

C

C1

18

Administr
Agent

Interí
Funcionari

1

C

C1

18

Policia
Agent

Funcionari

1

C

C1

18

Policia
Agent

Interí
Funcionari

1

C

C1

18

Policia

Interí

Nom

Grup Subgrup

Nivell

Personal laboral temporal municipal:
- Encarregada agència lectura: 1 – Nivell:Conveni Oficines.
- Conserge: 1 – Nivell: Conveni Conserges

Es faculta en este mateix acte a la senyora alcaldessa - presidenta per a la
reglamentaria gestió d’esta aprovació en salvaguarda dels interessos
municipals.

3.3.- Per volum de les Ordenances Fiscals per modificació de
l’ordenança d’ús de la piscina municipal (exercici de 2012):

S’eleva al ple dictamen favorable per unanimitat (ref. dictàmen de 0112-2011) als efectes de modificar l’ordenança fiscal de 2012 pel servei
municipal d’ús de la piscina municipal:

QUOTA
EUROS 2012

CONCEPTE

FAMILIAR (XIQUETS FINS A 12 ANYS+1 EURO PER FILL (LES
FAMILIES AMB MÉS DE 2 FILLS PAGAREN NOMÉS PER 2 FILLS)

40.00 €

INDIVIDUAL (MAJORS 12 ANYS)

28.00 €

JOVE (MENORS 12 ANYS O MAJORS AMB CARNET JOVE)

22.00 €

PENSIONISTA

14.00 €

PASSE MENSUAL FAMILIAR+1 EURO PER FILL (LES FAMÍLIES AMB
MÉS DE 2 FILLS PAGUEN NOMÉS PER 2 FILLS)

26.00 €

BONUS DE DEU BANYS ADULTS MAJORS DE 12 ANYS

18.00 €

BONUS DE DEU BANYS ADULTS JOVE MENORS DE 12 ANYS I MAJORS
AMB CARNET JOVE

15.00 €

ENTRADES ADULTS LABORABLES

3.50 €

ENTRADES ADULTS FESTIUS

4.00 €

JOVES I PENSIONISTES LABORABLES

2.50 €

JOVES I PENSIONISTES FESTIUS

2,75 €

VOTACIÓ PLENÀRIA AL DICTAMEN:
VOTS A FAVOR: 9 (4 PSOE, 4 PP, 1 UPA)
VOTS EN CONTRA: 0.
ABSTENCIONS: 0 PP
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: PER UNANIMITAT QUEDA APROVAT EL
DICTAMEN

QUINT.- RECLAMAR, SI CAL, LLIURAMENT D’INFORME A LA
DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI DE LA GENERALITAT
VALENCIANA PER GESTIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ
URBANA D’ALCÀNTERA DE XÚQUER.

Donat que tant sols cal la presentació de la Direcció General de
Patrimoni per a incloure a l’expedient de gestió del Pla General
d’Ordenació Urbana del nostre municipi, i considerat el fet de
presentació de contestació a les alegacions, que en el seu cas, es

puguen presentar, així com l’aplicació de la subvenció reglada per
gestió del dit instrument urbanístic, el ple faculta per assentiment a la
presidència per a reclamar informe favorable exprés de la Direcció
General de Patrimoni a fi de constància davant l’autoritat autonòmica.

SEXT.- APROVAR, SI CAL, ACREDITACIÓ PER A REVISIÓ DEL
PGOU DEL MUNICIPI DE LA LLOSA DE RANES AMB ELEVACIÓ
D’INFORME AL PLE D’ALCÀNTERA DE XÚQUER.

En tant que població amb fita amb la Llosa de Ranes, el ple faculta per
unanimitat a la senyora Alcaldessa per a que amb coordinació amb
dita corporació, per sí o per acreditat de la delegació d’urbanisme,
tinga conèixement de com pot afectar el nou PGOU al nostre municipi.
Es donarà compte al plenari.

PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÓRGANS
DE GOVERN

PRIMER.- ESPECIAL, I PRÈVIA DECLARACIÓ, D’URGÈNCIA, PER A TRACTAR, SI
CAL, PUNTS QUE NO FIGUREN A L’ORDRE DEL DIA.

No es tracten punts que no figuen a l’ordre del dia.

SEGON.- DONAR COMPTE DE DECRETS.

Es dona compte de les següents resolucions de l’Alcaldia, dictades

des de la última sessió:
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166
167
168
169
170

08/11/2011

APROVANT OCUPACIÓ EDIFICI POLIVALENT (ZONA INTERIOR)

11/11/2011

APROVANT LIQUIDACIONS PLUSVÀLUES

11/11/2011

APROVANT DEVOLUCIÓ A SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

18/11/2011

APROVANT OCUPACIÓ SALA ICSAM

23/11/2011

APROVANT LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUES

28/11/2011

APROVANT LIQUIDACIÓ TAXA OVP OCTUBRE

171

28/11/2011

CONVOCANT A SESSIÓ MUNICIPAL DE COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES A 1
DEL 12 DE 2011

172

29/11/2011

NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO, FUNCIONARIO INTERINO Y LABORAL
TEMPORAL- NOVEMBRE DEL 2011

173

01/12/2011

NÒMINA PERSONAL LABORAL TEMPORAL Y LIQUIDACIÓ DEFINITIVA NÒMINA
PERSONAL NETEJA – REF NOVEMBRE 2011

174

02/12/2011

CONVOCANT CONTRACTACIÓ MENOR I PUBLICANT BASES PER EXECUCIÓ
PROGRAMA “GESTIÓ BAR DE JUBILATS D'ALCÀNTERA DE XÚQUER”

175

09/12/2011

CONVOCANT A SESSIÓ MUNICIPAL DE COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES A 15
DEL 12 DE 2011

176

09/12/2011

CONVOCANT A SESSIÓ MUNICIPAL DE PLE ORDINARIA DE DATA 15 DE
DESEMBRE DE 2011

12/12/2011

PETICIÓ DE AJUDA AL MINISTERIO DE INDUSTRIA PER A SUBSTITUIR
OPTIQUES DE SEMÁFORS A LA NOVA TECNOLOGIA LED.

13/12/2011

APROVACIÓ RELACIÓ PAGAMENT FRAS : 4086,94

13/12/2011

APROVACIÓ RELACIÓ PAGAMENT FRAS: 3283,87

13/12/2011

APROVACIÓ RELACIÓ PAGAMENT FRAS : 1453,68

14/12/2011

APROVACIÓ GUAL FRANCISCO JIMÉNEZ PÉREZ

14/12/2011

APROVACIÓ AJUDES SOCIALS FINAL 2011 REF 2032/2011 PROPOSTA : 1183,30

14/12/2011

PAGAMENT VACANCES NÒMINA MAIG DE JOSEFINA RICHART VIDAL

177
178
179
180
181
182
183

TERCER.- PRESENTACIÓ, I APROVACIÓ, SI CAL, DE MOCIONS,
PROPOSICIONS I PROPOSTES.
* Amb l'autorització prèvia de la presidència i assentiment del ple quant a la justificació

de la urgència, el senyor portaveu del grup popular, regidor Mena Cueves, dóna lectura
a moció per causa de situació succeïda en l'acte de donar sepultura a veí de la població
en el Cementeri Municipal. El portaveu exigix que una circumstància així no ha de
succeir més, que cal mirar pels interessos del municipi, i que s'han de reclamar
responsabilitats.
Atés l'assumpte pel ple, i manifestat per la senyora alcaldessa que en primer lloc s'ha
personat a casa del difunt per a sol·licitar les disculpes als familiars, que ha elevat amb
absoluta fermesa la corresponent petició d'explicacions a l'Arquitecte Tècnic Municipal,
el qual li ha expressat que no coneixia el reglament de construcció de nínxols, i que ha
donat ordes als servicis administratius auxiliars perquè quede reservat primer nínxol en
el bloc de nova construcció, per a, si és el cas, procedir al trasllat. Així mateix, ha remés
una còpia al senyor regidor Sanchis Vila, de la documentació que a petició de la
presidència ha presentat la secretària municipal a la pròpia alcaldia,
La senyora regidora Pla Micó, manifesta que la situació s'ha d'esmenar, que els nínxols
afectats no complixen la normativa de policia mortuòria. La senyora portaveu Igual
Chicón expressa que esta situació s'ha d'arreglar.
La senyora alcaldessa, insistix en la demanda de responsabilitats efectuada per ella
mateixa al tècnic municipal.
El ple per unanimitat aprova la moció.
* Amb l'autorització prèvia de la presidència i assentiment del ple, el senyor regidor
Casanova Carbonell, eleva proposta de concreció en la participació municipal a l'hora
de pagaments pendents per causa de la finalització en les activitats de la Guarderia “la
Vall”. Estudiat l'assumpte pel ple i obert torn de votació per la presidència, s'acorda per
unanimitat que el plenari ajudarà, en primer lloc, en la liquidació amb càrrec a la caixa
municipal, de les quantitats pendents i vençudes davant de la Tresoreria de la Seguretat
Social i l'Agència Estatal Tributària, d'acord amb les cartes de pagament
reglamentàriament emeses a la societat cooperativa gestora de dita guarderia per les
dites administracions social i fiscal.
QUART.- PRECS I PREGUNTES.

No es formulen precs i preguntes.
La senyora Alcaldessa declara finalitzada la sessió, a les 22:15 hores de la data de 15
de desembre de 2011. Com a secretària, done fe.

