ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE ORDINARI DE 8 DE GENER DE 2014 CELEBRAT PER L'AJUNTAMENT
D'ALCÀNTERA DE XÚQUER

ASSISTENTS
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Sra. Teresa Nieves Perucho Blasco, PSPV-PSOE
REGIDORES/ES
Sra. Marta Expósito Andres, PSPV-PSOE
Sr. Julio Aurelio García Martínez, PSPV-PSOE
Sr. José María Mena Cueves, PP
Sr. Vicente Enrique Sanchis Vila, PP
Sr. Federico Femenía Martínez, UPA
SECRETÀRIA INTERVENTORA
Sra. María Teresa Soler i Tarazona

NO ASSISTENTS
Sra. Lorena Igual Chicón, PSPV PSOE, per raons familiars.
Sra. Lucía Pla Micó, PP, per raons laborals.
Sr. José Luis Casanova Carbonell, per raons particulars.

La senyora Alcaldessa – Presidenta declara iniciada la sessió del ple municipal sent les 21:06 minuts,
ordenant el tractament dels assumptes que formen part de
l'ORDRE

DEL

DIA

PRIMER.-APROVACIÓN, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓN CORRESPONENT AL MES
DE DESEMBRE 2014.

El Plenari ha rebut juntament amb la convocatòria d'aquesta sessió l'esborrany de l'acta corresponent a la
sessió ordinària del passat mes de desembre de 2014. Atès el mateix i considerades les següents
al·legacions:
-Per part de la Senyora Regidora Expósito Andrés, a fi que conste en el punt 4 la següent expressió al
costat de la que "havent plantejat aquest assumpte a través de lletrat", amb l'afegit de "sense estar
encara presentada la denúncia, aclarandolo al ple, retractant-se de l'afirmació anterior".
-Per part del Senyor Regidor Mena Cueves , en el sentit que en l'últim paràgraf del punt 2 no consta
literalment la pregunta que per ell va ser formulada pel que justifica que va a votar en contra de la
redacció de l'acta.

Atès l'anterior pels membres del Ple es presta assentiment i obert el torn de votació de l'acta per la
presidència, igualment per assentiment amb el vot en contra del Senyor Mena Cueves queda aprovada
l'acta de la sessió anterior amb inclusió de les esmenes citades. S'autoritza la transcripció de l'acta al
Llibre Oficial municipal, fora de perill el trasllat telemàtic a les Administracions Central i Autonòmica per
causa de comunicació d'actes i acords municipals.

SEGON.- ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA.

Per la Senyora Alcaldessa es fa constar que en aquesta sessió no té assumptes que elevar al plenari per
causa de la seua gestió des de la celebració de la sessió anterior.

TERCER.-RATIFICACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LA PRESENTACIÓ D'OFERTA DE PRÀCTIQUES
PROFESSIONALS 2015 PER CAUSA DEL PROGRAMA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-DIPUTACIÓ
DE VALÈNCIA (ADEIT).

Els membres del ple han estudiat la documentació corresponent al Programa de Pràctiques Externes en
Entitats Locals de la província de València 2014/2015, així com el procediment reglamentari perquè
l'Ajuntament de Alcántera de Xúquer aculla a estudiant interessat a participar en la seu municipal en el
programa citat.

Així mateix prenen coneixement que el veí de la localitat i estudiant de la Universitat de València José
Moreno Cardona, matriculat en el Grau de Relacions Laborals i Recursos Humàns ha sol·licitat la
realització de pràctiques per un total de 300 hores com extracurriculares que tindrà inici en el mes de
Febrer i finalitzarà en el mes d'Abril.

El ple queda assabentat, ratifica la participació municipal en el Programa ADEIT exposat a dalt i pren
coneixement de la pràctica sol·licitada, així com del procés perquè altres universitaris interessats puguen
formar part del projecte estudiat.

QUART.-HABILITACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE PROFESSIONALS PER A l'EXERCICI DE LES FUNCIONS
PRÒPIES DE TECNICOS MUNICIPALS, PRÈVIAMENT A l'APROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER Al
MANTENIMENT DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS DE L'EXERCICI DEL 2015 PER CAUSA DE
CONVOCATÒRIA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA (TÈCNICS: URBANISME-AGRICULTURAINGENIERIA).
Els membres del Ple han estudiat l'Annex Documental corresponent a les categorias professionales
tècniques requerides per al normal funcionament de l'oficina tècnica d'aquest Ajuntament.
Considerat que està pendent de resoldre la sol·licitud de subvenció per conveni del present exercici de
2015 per al manteniment de llocs de treball dels tècnics municipals, que haurà de ser comunicada
oficialment per la Diputació de València.

Atès que és necessari mantenir el funcionament normal de l'oficina tècnica municipal, malgrat no estar la
citada subvenció todavia concedida i notificada a aquesta data, el plenari pansa a habilitar als següents
professionals perquè amb efectes del dia 1 de Gener del present 2015 estiguen acreditats oficialment per
a l'exercici de les següents funcions:

CATEGORIA PROFESSIONAL: Enginyer Industrial, per a la qual la presidència proposa al Senyor Don
Vicente Sanchís Martinez.

CATEGORIA PROFESSIONAL: Enginyer Tècnic Agrícola, per a la qual la presidència proposa al Senyor Don
Mario Carbonell Vidal.

CATEGORIA PROFESSIONAL: Arquitecte Tècnic, per a la qual la presidència proposa al Senyor Don
Agustín Femenia Martinez.

El ple obert el torn de votació ACORDA I DECLARA:

PRIMER.-Habilitats des del dia 1 de Gener de 2015 als següents professionals en les categorias
tècniques que igualment es relacionen, amb funcions en l'Oficina Tècnica Municipal d'aquest Ajuntament:
CATEGORIA PROFESSIONAL: Enginyer Industrial-Senyor Don Vicente Sanchís Martinez, per un total de 5
vots favorables ( 3 PSOE, 1 PP, 1 UPA). Quede constància de la no participació en el debat per a habilitar
a aquest tècnic ni en la votació del Senyor Regidor Sanchis Vila, per causa de vinculació de parentiu amb
el tècnic citat.

CATEGORIA PROFESSIONAL: Enginyer Tècnic Agrícola-Senyor Don Mario Carbonell Vidal, per un total de
6 vots favorables, açò és unanimitat de tots els membres presents en la votació.

CATEGORIA PROFESSIONAL: Arquitecte Tècnic-Senyor Don Agustín Femenia Martinez, per un total de 5
vots favorables ( 3 PSOE, 2 PP). Quede constància de la no participació en el debat per a habilitar a
aquest tècnic ni en la votació del Senyor Femenia Martinez, per causa de vinculació de parentiu amb el
tècnic citat.

SEGON.- Aquesta acreditació s'atorga salvada la definitiva resolució del Conveni per Manteniment de
Serveis Tècnics Municipals sent causa de revisió de les habilitacions declarades el cas de no ser aprovada
per la Diputació de València l'ajuda a aquest Ajuntament per al manteniment dels citats llocs.

Tot açò sense perjudici de la presentació dels documents justificatius que corresponguen des del punt de
vista administratiu per a la definitiva alta de les acreditacions per causa del present acord plenari.
PART

DEDICADA

AL

CONTROL

I

FISCALITZACIÓ

DELS

ÒRGANS

DE

GOVERN

PRIMER.-Especial i prèvia declaració d'urgència per a tractar, si escau, punts no inclosos en
l'ordre del dia.

No escau a tractar cap assumpte en aquest punt.

SEGON.-

Adonar

de

Decrets

de

la

presidència

dictats

des

de

la

sessió

anterior.

El Plenari pren coneixement dels Decrets dictats per la Alcaldia des de la sessió anterior, amb el detall
següent.
Amb motiu de les resolucions 262 i 263 , s'estudia i debat pel plenari que com a màxim dilluns que ve 12
de gener, ha d'estar presentada a registre la certificació facultativa de les obres corresponent al mes de
desembre de 2014 per l'expedient PPOS 629/1 per actuació en Plaza Constitució, font i Carrer Ausiàs
March. En cas de necessitar modificació de les obres, la mateixa ha de ser informada justificadamente i
registrada igualment pel tècnic redactor a l'efecte de la seua presentació dins del termini i en la forma
escaient davant la Diputació de València, per a control tècnic provincial i posterior gestió administrativa
reglada en el procediment de l'execució reglamentària de les obres, garantint-se la justificació adequada
de la subvenció íntegrament a favor de la inversió municipal.
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11/12/2014
11/12/2014

APROVACIÓ LIQUIDACIONS PLUSVÀLUES
ADJUDICACIÓ OBRA CONSTRUCCIÓ DE MAGATZEM MUNICIPAL 1a FASE
EXP_OBRAS/PAP/2013/115/1 A RICARDO JOSÉ TUDÓ CHORDÀ, PER PREU TOTAL 13000,00 EUROS
ADJUDICACIÓ OBRA CONSTRUCCIÓ DE MAGATZEM MUNICIPAL 2ª FASE EXP_OBRAS/PPOS 2014 2015
A RICARDO JOSÉ TUDÓ CHORDÀ, PER PREU TOTAL 14000,00 EUROS
APROVANT LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 01 DE LES OBRES DE ACONDICIONAMENT IL·LUMINACIÓ I
ACÚSTICA DE LA CASA DE LA CULTURA PIC 3652012, PER IMPORT DE 7235,93 €, EXECUTADES PER
MIGUEL SALA PRIETO.
APROVANT LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 02 DE LES OBRES DE ACONDICIONAMENT IL·LUMINACIÓ I
ACÚSTICA DE LA CASA DE LA CULTURA PIC 3652012, PER IMPORT DE 11,796,07 €, EXECUTADES PER
MIGUEL SALA PRIETO.
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TRIBUTS A CAJAS RURALES REUNIDAS S.C.C.
APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚMERO 01 DE LES OBRES DE RENOVACIÓ XARXA D'AIGÜES

12/12/2014

POTABLES I D'INSTAL·LACIONS DE LA FONT EN PLAÇA CONSTITUCIÓ I CARRER
AUSIAS MARCH , número EXP_OBRAS/PPOS/ 2014/629/1, PER IMPORT 0,00 EUROS.
APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚMERO 02 DE LES OBRES DE RENOVACIÓ XARXA D'AIGÜES
POTABLES I D'INSTAL·LACIONS DE LA FONT EN PLAÇA CONSTITUCIÓ I CARRER
AUSIAS MARCH , número EXP_OBRAS/PPOS/ 2014/629/1, PER IMPORT 26672,01 EUROS.

15/12/2014

PRÀCTIQUES FORMACIÓ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, ADEIT

16/12/2014

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA

17/12/2014

APROVACIÓ EXP. OBRA MENOR Nº 55/2014

17/12/2014

APROVACIÓ LLICÈNCIA SEGONA OCUPACIÓ MARÍA JEREZANO GARCÍA

17/12/2014

APROVACIÓ LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ JAIME-DANIEL GARCÉS CARDONA

18/12/2014

APROVACIÓ NÒMINES EXTRA NADAL FUNCIONARIS

19/12/2014

APROVACIÓ NÒMINES DESEMBRE PERSONAL LABORAL

19/12/2014

APROVACIÓ NÒMINES DESEMBRE PERSONAL FUNCIONARI

23/12/2014

APROVACIÓ RELACIÓ 91 FACTURES

24/12/2014

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA

29/12/2014

APROVACIÓ RELACIÓ 23 FACTURA MIGUEL ANGEL SALA PRIETO

29/12/2014

APROVACIÓ RELACIÓ 24 FACTURA MIGUEL ANGEL SALA PRIETO

29/12/2014

APROVACIÓ RELACIÓ 25 FACTURA MOMPÓ ENGINYERS

29/12/2014

APROVACIÓ DE RELACIÓ DE FACTURES 26 2014 – CIERRE 2014

29/12/2014

APROVACIÓ DE RELACIÓ DE FACTURES 29 2014 – CIERRE 2014

29/12/2014

APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 27 2014 – CIERRE 2014 IBERDROLA

29/12/2014

APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 28 2014 – CIERRE 2014 IBERDROLA

30/12/2014

APROVACIÓ RELACIÓ 95 DE FACTURES

30/12/2014
30/12/2014

CONVOCANT SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DATA 08012015 21:00 HORES
CONVOCANT SUBVENCIONS A LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DEL MUNICIPI D'ALCÀNTERA
DE XÚQUER PER ACTIVITATS REALITZADES DURANT L'EXERCICI DEL 2014

30/12/2014

APROVANT BAREMACIÓ I CONTRACTACIÓ AUXILIAR ADMINISTRATIU, JOSÉ MORENO

31/12/2014

APROVANT NÒMINES DESEMBRE I FINIQUITO PERSONAL LABORAL TEMPORAL

31/12/2014

APROVANT RELACIÓ FACTURACIÓ – TANCAMENT 2014

31/12/2014

APROVANT FACTURACIÓ (1) – TANCAMENT 2014

31/12/2014

APROVANT PROCÉS TELEMÀTIC TANCAMENT 2014

11/12/2014

TERCER.- Presentació i Aprovació, si és procedent, de mocions, proposicions i
propostes.
No a lloc a tractar níngu assumpte en aquest punt.

QUART.- Precs i Preguntes.
Es presenten els següents precs a consideració dels membres del ple municipal:
La Senyora Alcaldessa prega al ple considere que s'ha elevat a l'oficina tècnica
municipal – Ingenyeria- la pràctica d'informe per a fer més barata la llum electrica per
mecanisme de tancament controlat de l'enllumenat públic, considerant-se una despesa inicial
d'aproximadament 1.000,00 euros imposts inclosos.
El Senyor Femenia Martinez prega al ple considere que el solar que ha resultat de la
nova urbanització de l'espai ocupat per l'antic col·legi públic, es puga utilitzar com parquing de
vehicles en moments especials, tals com a esdeveniments festius, culturals, esportius... per a
facilitar tant la realització de les mateixes com que els vehicles no molesten en aquestes
circumstàncies.
causa

El Plenari atén els precs presentats, salvada la definitiva resolució que procedisca per
dels mateixos, quedant a posterior consideració i aprovació, si escau.

La senyora Alcadesa Presidenta declara finalitzada la sessió del ple ordinari municipal, a
les 22: 10 hores d'aquesta data 8 de gener de 2015, del que done fe en la meua qualitat de
secretària municipal.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT
D'ALCÀNTERA DE XÚQUER EL 5 DE FEBRER DE 2015
ASSISTENTS
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Sra. Teresa Nieves Perucho Blasco, PSPV-PSOE
REGIDORES/ES
Sra. Marta Expósito Andres, PSPV-PSOE
Sr. Julio Aurelio García Martínez, PSPV-PSOE
Sra. Lorena Igual Chicón, PSPV PSOE.
Sr. Federico Femenía Martínez, UPA
SECRETÀRIA INTERVENTORA
Sra. María Teresa Soler i Tarazona

NO ASSISTENTS
Sra. Lorena Igual Chicón, PSPV PSOE, per raons familiars.
Sra. Lucía Pla Micó, PP, per raons laborals.
Sr. José María Mena Cueves, PP, per raons laborals
Sr. Vicente Enrique Sanchis Vila, PP, per raons particulars
Sr. José Luis Casanova Carbonell.
La senyora Alcaldessa ordena l'inici de la sessió a les 21:07 hores procedint el plenari a tractar en
primera convocatòria el

ORDE DEL DIA

PRIMER.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CORRESPONENT Al MES DE
GENER DEL 2015.

Havent rebut els membres del Ple Municipal esborrany de l'acta de la sessió anterior al costat de la
convocatòria d'aquesta sessió, es procedeix a la seva aprovació per assentiment dels assistents,
autoritzant-se la transcripció al Llibre d'Actes, amb independència de les comunicacions telemàtiques a la
seu electrònica municipal, així com a les Administracions de l'Estat i Autonòmica.

SEGON.- ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA.

La senyora Alcaldessa explica al ple assumptes gestionats pel seu compentencia des de la sessió anterior,
amb el següent detall:

a.- Respecte de les llistes de contractació temporal municipal per a les persones en situació d'atur laboral:
Per al Pla d'Ocupació Conjunta s'ha realitzat amb el Servef una convocatòria específica dirigits a la
categoria de peons de la construcció. Finalitzat aquest pla d'ocupació, es reprèn la llista de convocatòria
exclusivament municipal, amb la incorporació dels treballadors que figuren en la mateixa per la seva
ordre.
Entrega la documentació següent per a constància a l'acta:

b.- Respecte de la quota corresponent a l'aportació municipal per Serveis Socials gestionats des de la
Mancomunitat Intermunicipal amb seu a Càrcer : S'ha comunicat que s'augmenta la quota anual
d'aportació per a aquest municipi, atès que en el passat exercici ha augmentat la despesa en personal
social, per causa de substitució de plaça d'empleada en situació de baixa maternal i perquè els municipis
que no reben la prestació de l'equip basi de Serveis Socials no van a fer aportació des de la caixa de la
mancomunitat, de manera que no s'afectaran els fons pel servei d'aigua potable.
TERCER.- APROVACIÓ,
01/01/2015.

SI

ÉS

PROCEDENT,

DEL

PADRÓ

MUNICIPAL

D’HABITANTS

A

D'acord amb la normativa vigent en matèria de gestió de Padró Municipal d'Habitants, el plenari en ús de
les atribucions que l'ordenament jurídic li atorga, i vist el resultat numèric de població a data del dia 1 de
gener de 2015, procedeix a aprovar per assentiment que el nombre d'habitants del municipi d'Alcàntera
de Xúquer és d'1.552 (769 homes , 783 dones).

QUART.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE PROPOSTES TÈCNIQUES PER A EXECUTAR :
A) PAP 2014-2015 OBRIS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN EL CASC HISTÒRIC ,
D'ADEQUACIÓ DE FERRATGES I DEPURADORA EN EL POLIESPORTIU MUNICIPAL
EXP_OBRES/PAP/ 2014/18/1

Rebut pels membres del plenari al proposta tècnica per a l'execució de les obres incloses en l'expedient
PAP 2014-2015 OBRIS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN EL CASC HISTÒRIC , D'ADEQUACIÓ DE
FERRATGES I DEPURADORA EN EL POLIESPORTIU MUNICIPAL EXP_OBRES/PAP/ 2014/18/1 , per
assentiment queda aprovada la documentació del projecte tècnic redactat per D. Agustín Femenía
Martínez – Arquitecte Tècnic amb despatx professional en la localitat - , per import total de les obres a
realitzar xifrat en la quantitat de 26.000,00 EUROS, amb imposts.

B) MODIFICAT PPOS 2014-2015 RENOVACIÓ XARXA D'AIGÜES POTABLES I D'INSTAL·LACIONS
DE LA FONT EN PLAZA CONSTITUCIÓ I CALLI AUSIAS MARCH EXP_OBRES/PPOS/
2014/629/1

Rebut pels membres del plenari al proposta tècnica per a l'execució de les obres incloses en l'expedient
PPOS 2014-2015 RENOVACIÓ XARXA D'AIGÜES POTABLES I D'INSTAL·LACIONS DE LA FONT EN PLAZA
CONSTITUCIÓ I CALLI AUSIAS MARCH EXP_OBRES/PPOS/ 2014/629/1 , per assentiment queda aprovada
la documentació del projecte tècnic MODIFICAT 1 redactat per D. Agustín Femenía Martínez – Arquitecte
Tècnic amb despatx professional en la localitat - ,que no suposa canvi o variació alguna en matèria
econòmica amb manteniment de la despesa prèviament autoritzada de manera que la quantitat total de
l'expedient es manté en la quantitat inicial de TRENTA-CINC MIL EUROS , impostos inclosos, amb la
variació de les intervencions que afecten al Carrer Ausiàs March, al Carrer Jaume Roig, al Carrer Lluís
Brunchú i al Carrer Sant Domenech d'aquesta localitat.

QUINT.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, D'OBERTURA DE PROCEDIMENT DAVANT LA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA:

A) Crear Sol.licitud Pla d'Inversió en Parcs i Jardins - 2015. Import Asignat: 9750 euros.
CMPLAN/2015/ PIPJ/1.

Atesa la documentació que forma part de l'expedient de la sessió plenària, els membres del ple presents
en aquesta sessió aproven per assentiment que aquest Ajuntament procedeixi a gestionar davant la
Diputació de València, la documentació de petició de sol·licitud del Pla d'Inversió en Parcs i Jardins del
2015, per import total de 9.750,00 euros finançats al 100% per la institució provincial, sense aportació
municipal per fons propis. L'oficina tècnica municipal incorporarà memòria valorada per aquesta
interención amb el sostre de despesa fixada en la indicada quantitat de 9.750,00 euros.
B) Crea Sol.licitud Pla d'Adquisició de Mobiliari Urbà - 2015. Import Asignat: 9750 euros
CMPLAN/2015/ PAMU/1

Atesa la documentació que forma part de l'expedient de la sessió plenària, els membres del ple presents
en aquesta sessió aproven per assentiment que aquest Ajuntament procedeixi a gestionar davant la
Diputació de València, la documentació de petició de sol·licitud del Pla de adquisicíon de mobiliari urbà del
2015, per import total de 9.750,00 euros finançats al 100% per la institució provincial, sense aportació
municipal per fons propis. L'oficina tècnica municipal incorporarà memòria valorada per aquesta
interención amb el sostre de despesa fixada en la indicada quantitat de 9.750,00 euros.

C) Adjuntar Documentació Inici Adjudicació PPOS 2014/2015. Obra: AMPLIACIÓ I MILLORA
DE LA INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA MUNICIPAL EXP_OBRES/PPOS/ 2014/631/1

El plenari procedeix a ratificar per assentiment l'adjudicació prèviament dictada per resolució de la
presidència número 8/2015, per la qual, amb informe favorable de l'Enginyer Municipal D. Vicente
Sanchis Martínez, es procedeix a l'adjudicació del contracte menor per executar l'obra d'AMPLIACIÓ I
MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA MUNICIPAL EXP_OBRES/PPOS/ 2014/631/1, per import
total impostos inclosos de 12.769,83 euros, finançats al 100% per pla provincial, a l'empresa MEINSAT
COSODI S.L., amb seu en Plaza Escultor Frechina, 16 Sota 46017 de València, amb C.I.F. Nº B97825475.
SEXT.- DONAR COMPTE DEL RESULTAT DE L'APLICACIÓ DE CAPTURA DE LA EXECUCIÓ
MUNICIPAL EN ELS PROCESSOS TELEMÀTICS DEL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (PERIODE: 4º trimestre de 2014.)

El plenari, estudiada la documentació adjunta a la convocatòria d'aquesta sessió, procedeix a prendre
coneixement que dintre del termini i en la forma escaient s'ha tramitat a través de la plataforma de
presentació de la informació del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, amb seu en l'Oficina
Virtual de Coordinació Financera, les claus de la qual per a accés es reitera per la funcionària de la
Intervenció Local als membres del plenari; la informació corresponent al període del quart trimestre de
l'exercici de 2014, amb el següent detall i enllaç a cadascuna de les aplicacions de captura de dades:

* Informació trimestral de l'execució pressupostària a comunicar per al compliment de les
obligacions contemplades en l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera: Aplicació per a la captura de dades d'execució trimestral corresponent a el quart
trimestre de 2014.
* Informes trimestrals sobre el compliment dels terminis previstos en el pagament de les
obligacions de les Entitats Locals (Llei 15/2010). Aplicació de captura de dades.

* Plans d'ajust (seguiment) Informe de seguiment dels plans d'ajust, corresponent al quart
trimestre de 2014.

* RD 635/2014 pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament
a

proveïdors

de

les

Administracions

Públiques.

Aplicació

per

a

la

captura

de

dades.

SÈPTIM.- APROVACIÓ, SI CAL, DE SUBVENCIÓ A FAVOR DE L'AMPA CEIP CERVANTES
PER PROGRAMA LLIBRES DE TEXT CURS 2014-2015.

El plenari aprova per assentiment dels membres presents en la sessió que per import total de
7.000,00 euros es financin amb fons propis municipals en la modalitat de SUBVENCIÓ PROGRAMA
EDUCACIÓ 2015 i amb càrrec al capítol IV del pressupost municipal vigent , partida de despeses
ECONÒMICA 480000/2015, l'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT DEL PRESENT CURS ESCOLAR
2014-2015 , després d'expedient tramitat en seu municipal a instàncies de la representació del
AMPA DEL CEIP CERVANTES d'Alcàntera de Xúquer, i previ estudi de la documentació que forma
part del procediment d'aquesta sessió pels membres de la corporació municipal.
PART DEDICADA Al CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGÁNS DE GOVERN.
PRIMER.- ESPECIAL I PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA PER A TRACTAR, SI CALÇ,
PUNTS NO INCLOSOS EN L'ORDE DE DIA.
No es tracten assumptes que no formen part de l'ordre del dia d'aquesta sessió.

SEGON.- DONAR COMPTE DE DECRETS.
El plenari pren coneixement de les resolucions dictades per la presidència des de la sessió
anterior, d'acord amb el següent detall:

Resolucions

2015

/

Nº ORDRE

DATA

CONCEPTE

1

09/01/2015

APROVACIÓ LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES MENORS EXPT. 54, 57/2014

2

12/01/2015

LIQUIDACIÓ INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIES A SESSIONS MUNICIPALS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL

3

13/01/2015

APROVACIÓ LLICÈNCIA OBRA MAJOR EXP Nº 53/2014, SALVADOR PLA ANDRÉS

4

13/01/2015

APROVACIÓ DE DEVOLUCIÓ D'INGRÉS A FAVOR CAIXA MUNICIPAL PER 2.468,40 EUROS I AMPLIANT CONCEPTE 91222609/2015 PER CAUSA DE ERROR
MATERIAL EN CCC BENEFICIARI

5

13/01/2015

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TAXA TAULES I CADIRES DESEMBRE 2014

6

14/01/2015

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUES

7

19/01/2015

APROVACIÓ PADRÓ FISCAL VEHICLES 2015 – IMVTM GESTIÓ DIVAL

8

20/01/2015

APROVACIÓ LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES MENORS EXPT. 56/2014, 1, 2 /2015

9

22/01/2015

APROVANT BONIFICACIÓ IBI URBANA FRANCISCO JAVIER LARIO MONZÓ

10

23/01/2014

APROVANT CERTIFICACIÓ NÚMERO 01 DE LES OBRES FASE I CONSTRUCCIÓ MAGATZEM MUNICIPAL PAP 2013 OBRA 115, PER IMPORT 10070,84
EUROS. (REF. RICARDO TUDÓ CHORDÁ-MES CERTIFICAT : 12/2014).

11

26/01/2015

APROVACIÓ RELACIÓ NÒMNES GENER PERSONAL FUNCIONARI

12

28/01/2015

APROVACIÓ RELACIÓ NÒMINES GENER PERSONAL LABORAL

13

28/01/2015

APROVACIÓ PADRÓ FISCAL VEHICLES TAXES I ARBITRES DEL 2015 – GESTIÓ DIVAL

14

29/01/2013

CONVOCANT PLE ORDINARI MUNICIPAL 05 02 2015 21:00 HORES

15

29/01/2015

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TAXA PER TRAMITACIÓ LLICÈNCIA JOSÉ IGNACIO TAPIAS MUNERA

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

No s'han presentat mocions, proposicions i propostes per ser tractats en aquesta sessió municipal.

QUART.- PRECS I PREGUNTES.
La senyora Alcaldessa declara obert el torn de precs i preguntes d'aquesta sessió, plantejant-se les
següent:

-

Per part del senyor regidor Femenía Martínez, respecte a la gestió del Conveni de l'Ajuntament
d'Alcàntera de Xúquer amb la Societat Artístic Musical, prenent en consideració els antecedents del
mateix, en el qual es justifica l'acord per conveni per la promoció municipal a la festa del Corpus i en les
jornades de Festes Patronals. Considerat pel ponent de la pregunta, que segueix vigent el Conveni amb la
SAM sense que s'hagi modificat pel Ple, i que la banda de música ha d'estar en els actes del Corpus,
incloent com sempre s'ha fet, l'acte de recollida dels xiquets que van a prendre la primera comunió en la
parròquia de la localitat.

Fa ús de la paraula, la senyora regidora Delegada de Cultura Expósito Andrés, que explica que l'entitat
SAM no és una banda municipal, que el conveni no deuria de fer referència a actes i que afecta només a
la Societat Musical, no a l'Escola. Així mateix expressa que es realitzen les activitats fomentades per
l'Ajuntament, amb un preu ajustat, el preu més baix, i s'ha de mantenir la producció musical amb
l'efectiva celebració de concerts. A més, els músics cobren, malgrat que la subvenció municipal no
estigua cobrada. Manifesta la senyora regidora que en aquesta sessió només pot manifestar la seva
opinió en qualitat de membre de la corporació municipal, no com a membre de la Societat Musical.
La senyora Alcaldessa Presidenta manifesta que al seu entendre el pagament particular que es fa per les
famílies en l'acte de recollida dels xiquets i xiquetes que prenen la primera comunió el dia del Corpus, és
una despesa menuda respecte de la despesa personal que es fa en una comunió. Així mateix explica que
en la processó del Corpus participa la Corporació Municipal, l'acudir a missa és privat i que les Festes són
més populars. Entén la presidenta que atès que l'any anterior les famílies van pagar de la seva pròpia
butxaca l'acompanyament dels nens de primera comunió fins a la parròquia, l'Ajuntament haurà de
subvencionar a aquests pares per aquesta despesa – xifrada en uns 400,00 euros – i descomptar de la
subvenció a la SAM del conveni la quantitat prèviament pagada per les famílies en 2014.

Després d'estudi de l'assumpte, s'arriba a la conclusió de la necessitat d'aclarir el contingut del concepte
“Corpus” en el text del conveni amb la SAM, per concretar els actes de foment municipal durant el matí i
la tarda d'aquesta jornada festiva.

La senyora Presidenta declara finalitzada la sessió del Ple de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer,
sent les 10:40 hores del dia 5 de febrer de 2015, del que en la meva qualitat de Secretària Interventora,
done fe.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL
D'ALCÀNTERA DE XÚQUER EL DIA 5 DE MARÇ DE 2015

CELEBRAT

PER

L'AJUNTAMENT

ASSISTENTS
SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA
Teresa Nieves Perucho Blasco, grup municipal PSPV-PSOE
SRES I SRS REGIDORES I REGIDORS
Julio García Martínez, grup municipal PSPV-PSOE
Lorena Igual Chicón, grup municipal PSPV-PSOE
Lucía Pla Micó, grup municipal PP
José María Mena Cueves, grup municipal PP
Vicente Enrique Sanchis Vila, grup municipal PP
Federico Femenía Martínez, grup municipal UPA

SECRETÀRIA INTERVENTORA
Maria Teresa Soler i Tarazona
NO ASSISTENTS
No assisteixen els següents membres de la corporació:
Marta Expósito Andrés, grup municipal PSPV-PSOE,
que ha comunicat a la presidència un problema de salut.
José Luis Casanova Carbonell, grup municipal PP

La senyora Alcaldessa-Presidenta declara iniciada la sessió a les 21:07 hores de la data 5 de març de
2015, a fi que els membres de la corporació presents amb quorum suficient, tractin el següent

ORDE DEL DIA
PRIMER.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CORRESPONENT AL
MES DE FEBRER DEL 2015.
Per part dels membres del plenari s'ha rebut l'esborrany de l'acta de la sessió anterior corresponent a
ordinària del mes de febrer de 2015. Considerat el mateix, els membres assistents a aquesta reunió
inclouen les següents esmenes: CAP.

La presidència obre torn de votació exercit pels membres de la corporació que van assistir a la sessió
anterior que per assentiment declaren la conformitat amb l'esborrany de l'acta anterior repartit al costat
de la convocatòria de la present reunió.

A resultes de la qual cosa, queda APROVADA l'acta de la sessió ordinària corresponent al mes de febrer
passat, ordenant-se la seva transcripció al Llibre d'Actes, fora de perill publicació a la web institucional i
comunicació d'actes i acords municipals a través de les plataformes de l'Administració de l'Estat i de la
Generalitat Valenciana.

SEGON.- ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA.
La senyora Alcaldessa adona dels següents assumpte que corresponen a gestions pròpies de les seves
atribucions realitzades des de la sessió anterior:

La senyora Alcaldessa-Presidenta procedeix a fer lliurament als membres de la corporació de l'última
documentació que forma part de la seva gestió en relació al programa d'ocupació laboral del present
exercici de 2015 per a la contractació de treballadors del sector agrari durant el proper període estival.
Aquest assumpte serà tractat per la seva inclusió en l'ordre del dia en el punt cinquè d'aquesta reunió.
La senyora Alcaldessa-Presidenta comunica als membres de la corporació municipal que demà divendres
per part de l'organització sindical UGT comarcal, es va a celebrar el Dia de la Dona a la Casa de la Música
d'Alcàntera de Xúquer, amb horari d'inici previst a les 17:30 hores, estant tots els representants
municipals convidats a l'esdeveniment.

TERCER.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS LOCALS
SENSE ÀNIM DE LUCRE DE LA POBLACIÓ D'ALCÀNTERA DE XÚQUER CORRESPONENTS
ALS EXERCICIS 2013 I 2014.
En virtut del marc normatiu regulador de la gestió de programes de subvencions públiques, amb aquest
detall:
a) Normes d'aplicació directa: – Llei General de Subvencions i normes de desenvolupament quant als
seus preceptes bàsics. – Legislació bàsica de l'Estat de règim local [arts. 25 i 72 LRBRL i 170.2 i 195.2.d)
LRHL]. – Legislació de desenvolupament de la Comunitat Autònoma corresponent (incloses disposicions
reglamentàries) i en defecte d'això els preceptes no bàsics de la LGS. – Altres normes de Dret
administratiu. – Bases reguladores i altres normes que en ús de la seva potestat reglamentària té
aprovada aquesta Entitat local .
b) Dret supletori: Normes de dret privat.

Atès pel plenari la proposta elevada a fi de procedir a l'aprovació definitiva de les subvencions a les
entitats sense ànim de lucre de la població, després de la gestió dels expedients de sol·licituds
presentades, i l'estudi previ a aquesta sessió, es considera la quantitat a pagar a cada entitat de la
localitat, a la vista de les relacions que seguidament s'indiquen amb la indicació de la partida de despeses
pressupostària que igualment es fa constar:

COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT

FISCALITZACIÓ

IDENTIFICACIÓ DE ASSOCIACIÓ
ALCÀNTERA DE XÚQUER
SUBVENCIONS 2013

a) Una memòria d'actuació
b) Una relació classificada dels gastos,
c) Un detall d'altres ingressos o d) Si és el cas, carta de pagament
justificativa del compliment de
amb identificació del creditor i del
subvencions que hagen finançat de reintegrament en el supòsit de
les condicions imposades en la document, el seu import, data d'emissió l'activitat subvencionada amb
romanents no aplicats així com
concessió de la subvenció, amb i, si és el cas, data de pagament. En el indicació de l'import i la seua
dels interessos derivats dels
indicació de les activitats
cas que la subvenció s'atorgue d'acord
procedència.
mateixos
realitzades i dels resultats
amb un pressupost estimat, s'indicaran
obtinguts.
les desviacions su

SUBVENCIÓ CONCEDIDA 2012

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES
D'ALUMNES CEIP CERVANTES

SI

- COMERCO: 14,30 €, COMERCO: 189,85 €, COSUES: 31,35
€, COSUES: 75,93 €, LYRECO: 237,55 €, AUTOCARES
ALBEBUS: 540 €, AUTOCARES ALBEBUS: 700 €,
MONTERREY EDICIONES: 250,94 €, VTE. J. ROCA: 93,15 €,
CONSUM: 2,32 €, DISMERCO: 24,19 €, DISMERCO: 32,21 €,
ISIDORO BOLINCHES: 133,10 €, MOSCARDÓ: 53,99 €,
LLORENÇ GIMENEZ: 160 €, COSUES: 395,73 €; TOTAL:
2934,61

COMITÉ AGERMANAMENT

SI

FRUTAS HERNARA: 160 €

CLUB DE CAZA "EL XÚQUER"

SI

- NO CONSTA ALTRA SUBVENCIÓ O FONS
D'INGRÉS

MÀXIM A PAGAR= NO CONSTA DOCUMENTACIÓ
JUSTIFICATIVA

150

CLUB ESPORTIU "LA POLSEGUERA"

SI

- NO CONSTA ALTRA SUBVENCIÓ O FONS
D'INGRÉS

PROPOSTA : 2000

1650,58

CORAL POLIFÒNICA "ARPA D'OR"

SI

-JOSE UREÑA EIRAS 48294197Q- S/N REBUT-300,00 € x 12
mesos = 3600 €

- NO CONSTA ALTRA SUBVENCIÓ O FONS
D'INGRÉS

PROPOSTA: 1500

1500

CLUB FRONTENIS ALCÀNTERA DE
XÚQUER

SI

-FPCV- 492 €, FPCV: 2155 €, PROFI CREACIONES
DEPORTIVAS: 112,35 € TOTAL: 2759,35

PROPOSTA: 2000

2000

CLUB PILOTA VALENCIANA EL MORO

SI

NÒMINES 2013 JOSÉ CARBONELL GARCIA, 10 X 250 €=
2500 €; NÒMINES JOSE F. GARCIA BOSCÁ, 10 X 350 € = 3500
€; ORDU GUZTIETAN: 1210 €; FPV: 120 €; FPV: 36 €; FPV: 35
€; FPV: 25 €; FPV: 89,81 € TOTAL: 7,515,81 €

PROPOSTA : 1000

1000

SOCIETAT ARTÍSTIC MUSICAL

SI

AJUNTAMENT ALCÀNTERA DE XÚQUER: Nº 4/2013: 15,200 €

PROPOSTA : segons conveni (11.500)

12000

CLUB PALOMOS DEPORTIVOS "LA
UNIÓN"

SI

STAR GAMES TECNOLOGY: 59,99 €, ELECTRONICA GRACIA:
18 €, COMERCIAL GRACIA: 17,99 €, COMERCIAL RASPA: 41
€, INTERCOLOMS: 13,50 €, BAZAR ALCANTERA: 8 €,
FERRETERIA HERNANDINO: 15 €, USER MATERIES: 50 €,
TOTAL: 223,48 €

PROPOSTA : 500

500

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I
PENSIONISTES

SI

BAR JUBILATS CRISTINA: 297 €, JULIO ARGENTE: 577,50 €,
SAM ALCANTERA: 350 € TOTAL: 1197,50

PROPOSTA : 900

900

- SALDO A FAVOR INGRESSOS: 11642,54

MÀXIM A PAGAR : 1500

1500

- NO CONSTA ALTRA SUBVENCIÓ O FONS
D'INGRÉS

MÀXIM A PAGAR= 350

400

Total despesa de la proposta corresponent al concepte de Subvencions a entitats de la localitat sense
ànim de lucre per realització d'activitats durant l'any 2013: 21.250,00 euros, que s'apliquen a la
consignació existent en la partida d'exercicis tancats amb crèdit retingut suficient acreditat en
l'expedient, amb referència pressupostària 2013/169/48000. Queda expressat per la presidència que les
ajudes corresponents a aquest període de 2013, cas de ser aprovades per aquest plenari, i després de
quedar acreditades les gestions d'elevació d'informes i publicació reglamentaris. seran ingressades a les
entitats que figuren en la relació.

COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT

FISCALITZACIÓ

IDENTIFICACIÓ DE ASSOCIACIÓ ALCÀNTERA DE XÚQUER

a) Una memòria d'actuació justificativa del b) Una relació classificada dels gastos, amb c) Un detall d'altres ingressos o subvencions que d) Si és el cas, carta de
compliment de les condicions imposades en la identificació del creditor i del document, el seu hagen finançat l'activitat subvencionada amb pagament de reintegrament
concessió de la subvenció, amb indicació de les import, data d'emissió i, si és el cas, data de indicació de l'import i la seua procedència.
en el supòsit de romanents
activitats realitzades i dels resultats obtinguts. pagament. En el cas que la subvenció s'atorgue
no aplicats així com dels
d'acord amb un pressupost estimat, s'indicaran
interessos derivats dels
les desviacions su
mateixos

SI

- CUATERNA DISEÑA: 1,170 €; ASITEC: 426,53 €; SAN ANTONIO
PAPELERIA: 150,79; VENTILADORES TECHO.COM: 151,90; PAPER
PLEGAT: 73,81 €; PAPER PLEGAT: 196,65; VICENTE JESUS ROCA
VILLAR: 77,90 €; MIDIA CENTER XÀTIVA: 2,25 €; COALIMENT
ALCÀNTERA - 4 TICKETS: 55,30 €

TOTAL JUSTIFICAT: 2,305,13 €
MÀXIM A PAGAR : 1500

COMITÉ AGERMANAMENT

SI

FERRANDO NAVALON: 133,10 €; SEMIFRIOS ESTARLICH
(ALBARAN): 703 €; FRUTAS HERNARA, S.L. (ALBARAN): 160 €;
ALBARAN 140 €
- NO CONSTA ALTRA SUBVENCIÓ O FONS D'INGRÉS

TOTAL JUSTIFICAT: 1,136,10 €
MÀXIM A PAGAR= 350

CLUB DE CAZA "EL XÚQUER"

SI

FEDERACIÓN CAZA COM. VALENCIANA: 319,00 €;

- NO CONSTA ALTRA SUBVENCIÓ O FONS D'INGRÉS

TOTAL JUSTIFICAT: 319,00 €
MÀXIM A PAGAR= 150

CLUB ESPORTIU "LA POLSEGUERA"

SI

FEMECV:2,400,00 €; ISIDORO BOLINCHES: 1563,32 €; MYCHIP:
529,13 €; AUTOCARES CARBONERES ALVAREZ, S.L.: 190 €;

- NO CONSTA ALTRA SUBVENCIÓ O FONS D'INGRÉS

TOTAL JUSTIFICAT: €
MÀXIM A PAGAR= 2000

CORAL POLIFÒNICA "ARPA D'OR"

SI

-CÁNDIDO ESCRIVÁ ALBORCH, NIF 20801461-P; REBUTS- 3,000 € - NO CONSTA ALTRA SUBVENCIÓ O FONS D'INGRÉS

TOTAL JUSTIFICAT: 3,000 €
PROPOSTA: 1500

CLUB FRONTENIS ALCÀNTERA DE XÚQUER

SI

FPCV: 492 €; FPCV: 2505 €; FPCV: 40 €; REBUTS ARBITS DE
GENER A JUNY 2014: 290 €.

- NO CONSTA ALTRA SUBVENCIÓ O FONS D'INGRÉS

TOTAL JUSTIFICAT: 3,327 €
PROPOSTA: 2000

SI

NÒMINES 2014 JOSÉ CARBONELL GARCIA, 10 X 250 €= 2500 €;
NÒMINES JOSE F. GARCIA BOSCÁ, 10 X 350 € = 3500 €; ORDU
GUZTIETAN: 605 €; FPV: 135 €; FPV: 35 €; FPV: 35 €; FPV: 25 €;
FPV: 123,60 €; FPV: 180 €; FPV: 80 € TOTAL: 7,218,60 €

DECLARA SUBVENCIO AJUNT. ALCANTERA I CARCER: 2000 €,
QUOTES ALUMNES: 5000 €, ALTRES: 1000 €

TOTAL JUSTIFICAT: 7,218,60
PROPOSTA: 1000

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D'ALUMNES CEIP CERVANTES

CLUB PILOTA VALENCIANA EL MORO

SOCIETAT ARTÍSTIC MUSICAL

CLUB COLOMBICULTURA”LA UNIÓN"

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES

SI

AJUNTAMENT ALCÀNTERA DE XÚQUER: Nº 1/2014: 12,800 € -

TOTAL JUSTIFICAT: 12,800 €
PROPOSTA: 11.500,00 menos
la cantidad abonada por las familias
que celebraron la Comuniòn el día
de la fiesta del Corpus de 2014.

SI

ELECTRÓNICA GRACIA – A/13: 46,25 €; ELECTRÓNICA GRACIA –
TICKET VENTA: 18 €; ELECTRÓNICA GRACIA – TICKET VENTA:
499,00 €; ELECTRÓNICA GRACIA – TICKET VENTA: 99 €; RECIKLA,
S.L.- RECIBO: 32,75 €;

TOTAL JUSTIFICAT: 695 €
PROPOSTA: 500

SI

DECLARA INGRESSOS: LOTERIES 950 €; QUOTES SOCIS 2000 €;
JULIO ARGENTE, S.L. Nº 31, 638 € - SOCIETAT ARTISTIC MUSICAL VIATGES 450 €; SUBVENCIÓ GENERALITAT 905 €; SUBVENCIÓ
ALCANTERA DE XÚQUER: Nº 3/2014: 375 € - BRICOFLORS Nº
AJUNTAMENT (PENDENT) 900.
TOTAL
TOTAL JUSTIFICAT: 1,081,00 €
1/1158, 68 € INGRESSOS: 5205 €
MÀXIM A PAGAR : 900

Total despesa de la proposta corresponent al concepte de Subvencions a entitats de la localitat sense
ànim de lucre per realització d'activitats durant l'any 2014: 22.700,00 euros, que s'apliquen a la
consignació existent en la partida d'exercicis tancats amb crèdit retingut suficient acreditat en
l'expedient, amb referència pressupostària 2014/169/48000. Queda expressat per la presidència que les
ajudes corresponents a aquest període de 2014, cas de ser aprovades per aquest plenari, i després de
quedar acreditades les gestions d'elevació d'informes i publicació reglamentaris. seran ingressades a les
entitats que figuren en la relació després del pagament de les anteriors de 2013 i al llarg de la resta de
l'exercici del 2015, amb l'excepció que el pagament a la Societat Artístic Musical es realitzarà dividint la
quantitat de l'ajuda en deu pagaments amb venciment mensual, que no afectaran ni als mesos de juny ni
de desembre.

La presidència obre torn de votació amb el següent resultat: Assentiment de tots els membres de la
corporació presents en la sessió (3 PSOE, 3 PP, 1 UPA), que resulten ser 7 dels 9 que legalment la
formen.
A resultes, el ple

ACORDA

PRIMER .- L'aprovació definitiva de la despesa i el seu compromís , amb càrrec a les partides
pressupostàries d'exercicis tancats que seguidament s'indiquen per l'import total que igualment
s'expressa, per causa de subvencions a favor de les entitats sense ànim de lucre del municipi d'Alcàntera
de Xúquer:
Corresponent a l'any 2013: 21.250,00 euros, que s'apliquen a la consignació existent en la partida
d'exercicis tancats amb crèdit retingut suficient acreditat en l'expedient, amb referència pressupostària
2013/169/48000.
Corresponent a l'any 2014: 20.950,00 euros, que s'apliquen a la consignació existent en la partida
d'exercicis tancats amb crèdit retingut suficient acreditat en l'expedient, amb referència pressupostària
2014/169/48000.
SEGON.- L'aprovació del detall de les subvencions per exercici, entitat i per la quantia que seguidament
s'expressen:

Corresponent a l'any 2013:
BENEFICIARI DE LA SUBVENCIÓ CIF EUROS OBJECTO DE LA SUBVENCIÓ
AMPA CEIP CERVANTES G46341814 1,500,00 EDUCACIÓ
COMITÈ D'AGERMANAMENT G97066864 350,00 INTERCANVI CULTURAL
CLUB CAÇA "EL XÚQUER" G96335120 0,00 ESPORTS
CLUB ESPORTIU "LA POLSEGUERA" G98199250 2,000,00 ESPORTS
CORAL POLIFÒNICA "ARPA D'OR" V96236476 1,500,00 CULTURA
CLUB FRONTENIS ALCÀNTERA X. G96908496J 2,000,00 ESPORTS
CLUB PILOTA VALENCIANA "EL MORO 20422806W 1,000,00 ESPORTS
SOCIETAT ARTÍSTIC MUSICAL G46356531 11,500,00 CULTURA
CLUB COLOMS ESPORTIUS "LA UNIÓ" 46841318R 500,00 ESPORTS
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES G97601918 900,00 BENESTAR SOCIAL
TOTAL SUBVENCIONS CONCEDIDES 21,250,00
Corresponent a l'any 2014:
BENEFICIARI DE LA SUBVENCIÓ CIF EUROS OBJECTO DE LA SUBVENCIÓ
AMPA CEIP CERVANTES G46341814 1,500,00 EDUCACIÓ
COMITÈ D'AGERMANAMENT G97066864 350,00 INTERCANVI CULTURAL
CLUB CAÇA "EL XÚQUER" G96335120 150,00 ESPORTS
CLUB ESPORTIU "LA POLSEGUERA" G98199250 2,000,00 ESPORTS
CORAL POLIFÒNICA "ARPA D'OR" V96236476 1,500,00 CULTURA
CLUB FRONTENIS ALCÀNTERA X. G96908496J 2,000,00 ESPORTS
CLUB PILOTA VALENCIANA "EL MORO 20422806W 1,000,00 ESPORTS
SOCIETAT ARTÍSTIC MUSICAL G46356531 11,050,00 CULTURA
CLUB COLOMS ESPORTIUS "LA UNIÓ" 46841318R 500,00 ESPORTS
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES G97601918 900,00 BENESTAR SOCIAL
TOTAL SUBVENCIONS CONCEDIDES 20,950,00
TERCER.- Es procedirà a la gestió dels pagaments de les quantitats aprovades en aquest acord, amb
compliment a la normativa en vigor regulada en CAPÍTOL V. Del procediment de gestió pressupostària
Article 34. Procediment d'aprovació de la despesa i pagament de la LLEI 38/2003, DE 17 DE NOVEMBRE,
GENERAL DE SUBVENCIONS Última actualització: Llei 15/2014, de 16 de setembre , que literalment
expressa en el seu CAPÍTOL V Del procediment de gestió pressupostària Article 34. Procediment
d'aprovació de la despesa i pagament.

1. Amb caràcter previ a la convocatòria de la subvenció o a la concessió directa de la mateixa, haurà
d'efectuar-se l'aprovació de la despesa en els termes previstos en la Llei General Pressupostària o en les
normes pressupostàries de les restants Administracions públiques.
2. La resolució de concessió de la subvenció comportarà el compromís de la despesa corresponent.
3. El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, pel beneficiari, de la realització de
l'activitat, projecte, objectiu o adopció del comportament pel qual es va concedir en els termes establerts
en la normativa reguladora de la subvenció. Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de
la subvenció en el supòsit de falta de justificació o de concurrència d'alguna de les causes previstes en
l'article 37 d'aquesta llei.
4. Quan la naturalesa de la subvenció així ho justifiqui, podran realitzar-se pagaments a compte.
Aquests abonaments a compte podran suposar la realització de pagaments fraccionats que
respondran al ritme d'execució de les accions subvencionades, abonant-se per quantia equivalent
a la justificació presentada. També es podran realitzar pagaments anticipats que suposaran
lliuraments de fons amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per poder
dur a terme les actuacions inherents a la subvenció. Aquesta possibilitat i el règim de garanties
hauran de preveure's expressament en la normativa reguladora de la subvenció. En cap cas
podran realitzar-se pagaments anticipats a beneficiaris quan s'hagi sol·licitat la declaració de
concurs, hagin estat declarats insolvents en qualsevol procediment, es trobin declarats en
concurs, estiguin subjectes a intervenció judicial o hagin estat inhabilitats conforme a la Llei
Concursal sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del
concurs, hagin estat declarats en fallida, en concurs de creditors, insolvent fallit en qualsevol
procediment o subjecte a intervenció judicial, haver iniciat expedient de quitació i espera o de
suspensió de pagaments o presentat sol·licitud judicial de fallida o de concurs de creditors,
mentre, si escau, no anessin rehabilitats. La realització de pagaments a compte o pagaments
anticipats, així com el règim de garanties, hauran de preveure's expressament en la normativa
reguladora de la subvenció.
5. No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant el beneficiari no es trobi al corrent
en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social o sigui
deutor per resolució de procedència de reintegrament.
6. Es procedirà a la publicació d'aquest acord i de les ajudes concedides per raó del mateix
d'acord amb el previst en la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic
i altres mesures de reforma administrativa. (BOE Núm. 226 17 de setembre de 2014) tant per
part d'aquesta administració concedente com pels beneficiaris que les reben. D'acord a reglament
s'elevarà la present aprovació a la Base de dades nacional de subvencions. Les administracions
concedentes d'ajudes públiques hauran de remetre a aquest registre la informació sobre les
convocatòries i les resolucions de concessió. Per la seva banda, els beneficiaris hauran de
comunicar les subvencions i ajudes rebudes, segons els termes de la Llei de Transparència
comunicant les bases reguladores de les subvencions, la seva convocatòria, programa i crèdit
pressupostari al que s'imputen, objecte o finalitat de la subvenció, identificació dels beneficiaris,
import de les subvencions atorgades i efectivament percebudes, resolucions de reintegraments i
sancions imposades, si escau, així com la identificació de les persones o entitats que tinguin
prohibit la percepció d'ajudes públiques. Així mateix, d'acord amb l'art. 5 LGS, que té caràcter
bàsic, s'haurà d'atendre a les «restants normes de dret administratiu, i, en defecte d'això,
s'aplicaran les normes de dret privat».

CINQUÈ.- Aquesta administració local exercirà per aquest acord el Control financer de les
subvencions aprovades, en virtut de la disposició addicional 14a. de la Llei General de
Subvencions que expressa: «l'establert en el títol III d'aquesta Llei sobre l'objecte del control
financer, l'obligació de col·laboració dels beneficiaris, les entitats col·laboradores i els tercers
relacionats amb l'objecte de la subvenció o justificació, així com les facultats i deures del personal
controlador, serà aplicable al control financer de les subvencions de les Administracions locals».
Tot això fora de perill la potestat reglamentària d'aquest Ajuntament, en raó de la falta d'esment
en la disposició addicional citada del procediment (art. 49), documentació d'actuacions de control
(art. 50) i efectes dels informes de control financer (art. 51) que suposa que la regulació
d'aquests aspectes haurà de quedar compresa en l'adaptació reglamentària dels procediments
locals al fet que es refereix la mateixa.

El present acord s'executarà en salvaguarda dels interessos públics d'aquesta administració local.

QUART.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE PROPOSTES DE DEFINICIÓ DE CONCEPTES

DEL CONVENI AMB LA SOCIETAT ARTÍSTIC MUSICAL D'ALCÀNTERA DE XÚQUER.
A l'efecte d'execució del reglament format pel Conveni amb la Societat Artístic Musical d'Alcàntera de
Xúquer, el plenari rep la proposta de la presidència referent a la definició i contingut dels següents
conceptes:
Festivitat del Corpus – COMBREGAR XIQUETS/ES D'ALCÀNTERA DE XÚQUER:
Actes a càrrec de la SAM
En horari de matí: Recollida de cada xiquet/a des del propi domicili fins a l'acte de la missa de primera
comunió en la parròquia de la nostra localitat, i després de la celebració tornada al domicili.
En horari de tarda: Recollida de cada nen/a para l'acte de la processó del Corpus, i després de la
celebració de l'acte, acompanyament fins a la porta principal de la Casa Consistorial del nostre municipi.

Festes patronals:
Actes a càrrec de la SAM

Dimecres de festes patronals – ACTE DE LA PRESENTACIÓ:
Amb motiu de l'ACTE DE PRESENTACIÓ, recollida dels festers a domicili per acudir a l'acte de la
presentació. En finalitzar aquest acte acompanyament als festers fins al local en el qual se celebra el vi
d'honor (tradicionalment, la Casa de la Música).
Si no hi ha festers, es realitzarà cercavila per la ruta habitual de la nostra població, que forma part del
consolidat costum local.
Dijous, Divendres i Dissabte de festes patronals – CELEBRACIÓ DE MISSA ALS PATRONS SANT ISIDRE,
LA PURÍSSIMA I EL CRIST.
En horari de matí: Recollida dels festers al seu propi domicili amb destinació a la parròquia de la nostra
localitat i volta després de l'acte de la missa en honor als patrons als punts acostumats de celebració a la
zona
de
l'Era
Alta
i
de
refrigerio.
Si no hi ha festers, es realitzarà cercavila per la ruta habitual de la nostra població, que forma part del
consolidat costum local.

Dijous de festes patronals – CAVALCADA
En horari de vesprada: Acompanyament en l'acte de la cavalcada de festes durant tot el trajecte, fins a la
seva
finalització
en
el
punt
fixat
per
l'organització.
Cas de no celebració de l'acte de la cavalcada, es realitzarà cercavila per la ruta habitual de la nostra
població, que forma part del consolidat costum local.

Divendres
i
Dissabte
de
festes
patronals
–
PROCESSONS
En horari de tarda: Recollida dels festers per a la participació en la processó en honor als patrons la
Puríssima Concepció i Crist dels Afligits, amb acompanyament durant el recorregut tradicional de costum
local fins a la plaça de l'Església, amb cercavila final d'acompanyament dels festers fins al seu domicili.
Si no hi ha festers, es realitzarà cercavila per la ruta habitual de la nostra població, que forma part del
consolidat costum local.
Fixada la definició i contingut dels conceptes a dalt enumerats, proposa per la presidència que s'incloguin
en la documentació i gestió del Conveni de Col·laboració amb la SAM d'aquesta localitat, procedint a
declarar obert el torn de la votació, amb el següent resultat:
VOTS A favor: 7 ( 3 PSOE, 3 PP , 1 UPA)
VOTS EN CONTRA: 0

ABSTENCIONS: 0
En raó del resultat en vots el ple dels 7 membres del ple assistents dels 9 que formen part de la
corporació, el plenari

ACORDA
1º.- Aprovar la definició, contingut i actes a realitzar per la SAM d'Alcàntera de Xúquer, en les següents
festivitats:

Festivitat del Corpus:
Actes a càrrec de la SAM
Celebració de la Festa del CORPUS I PRIMERA COMUNIÓ DE LES XIQUETES I XIQUETS D'ALCÀNTERA DE
XÚQUER:
En horari de matí: Recollida de cada xiquet/a des del propi domicili fins a l'acte de la missa de primera
comunió en la parròquia de la nostra localitat, i després de la celebració tornada al domicili.
En horari de vesprada: Recollida de cada nen/a para l'acte de la processó del Corpus, i després de la
celebració de l'acte, acompanyament fins a la porta principal de la Casa Consistorial del nostre municipi.

Festes patronals:
Actes a càrrec de la SAM
Dimecres de festes patronals – ACTE DE LA PRESENTACIÓ:
Amb motiu de l'acte de presentació, recollida dels festers a domicili per acudir a l'acte de la proclamació.
En finalitzar aquest acte acompanyament als festers fins al local en el qual se celebra el vi d'honor
(tradicionalment, la Casa de la Música).
Si no hi ha festers, es realitzarà cercavila per la ruta habitual de la nostra població, que forma part del
consolidat costum local.
Dijous, Divendres i Dissabte de festes patronals – CELEBRACIÓ DE MISSA als PATRONS SANT ISIDRE, LA
PURÍSSIMA I EL CRIST.
En horari de matí: Recollida dels festers al seu propi domicili amb destinació a la parròquia de la nostra
localitat i volta després de l'acte de la missa en honor als patrons als punts acostumats de celebració a la
zona de l'Era Alta i de refrigeri.
Si no hi ha festers, es realitzarà cercavila per la ruta habitual de la nostra població, que forma part del
consolidat costum local.

Dijous de festes patronals – CAVALCADA
En horari de vesprada: Acompanyament en l'acte de la cavalcada de festes durant tot el trajecte, fins a la
seva finalització en el punt fixat per l'organització.
Cas de no celebració de l'acte de la cavalcada, es realitzarà cercavila per la ruta habitual de la nostra
població, que forma part del consolidat costum local.

Divendres i Dissabte de festes patronals – PROCESSONS
En horari de vesprada: Recollida dels festers per a la participació en la processó en honor als patrons la
Puríssima Concepció i Crist dels Afligits, amb acompanyament durant el recorregut tradicional de costum
local fins a la plaça de l'Església, amb cercavila final d'acompanyament dels festers fins al seu domicili.
Si no hi ha festers, es realitzarà cercavila per la ruta habitual de la nostra població, que forma part del
consolidat costum local.

2º.- Comunicació d'aquest acord a la SAM d'Alcàntera de Xúquer, com a tercer directament interessat.

3º.- Publicació oficial d'aquest acord per causa del seu interès general , la seva vinculació a despesa

pública en matèria de foment i el caràcter reglamentari mentre que afecta a conceptes de gestió de
competències d'aquesta entitat local.

Aquest acord es gestionarà en salvaguarda dels interessos públics municipals.

QUINT.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, D'OBERTURA DE PROCEDIMENT DAVANT EL
SERVEI ESTATAL D'OCUPACIÓ (SPEE) DE L'EXPEDIENT 2015 DE CONTRACTACIÓ DE
PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SECTOR AGRARI (CUPONET).
El ple pren coneixement que la Directora Provincial del SEPE ha remès a aquest Ajuntament comunicació
que aquesta entitat local pot ser subvencionada en el marc de col·laboració SEPE amb les Corporacions
Locals per 2015, amb una quantitat que com a màxim, ascendirà als 35.711,00 euros, per fer front a les
despeses dels costos salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social.
El ple atén que el termini per presentar la documentació requerida per sol·licitar formalment l'ajuda
citada, es presentarà en documentació original fins al dia 23 de març de 2015 inclusivament, en el
Registre d'Entrada de l'Adreça Provincial del SEPE a València.

A resultes de la qual cosa el plenari, després de votació ordenada per la presidència amb el següent
resultat:
VOTS A favor: 07 (3 PSOE, 3 PP, 1 UPA)
VOTS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONS: 0

Es pren a resultes el següent
ACORD
1º.- Acceptar la quantitat de subvenció en el marc de col·laboració SEPE amb les Corporacions Locals per
2015, amb una quantitat que com a màxim, ascendirà als 35.711,00 euros, per fer front a les despeses
dels costos salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, en virtut dels plans
especials d'ocupació de zones rurals deprimides "Projecte de garantia de complement de renda",
comunicada
per
l'Adreça
Provincial
de
València
del
SEPE
a
aquesta
entitat
local.
2º.- Procedir a la presentació de la sol·licitud formal l'ajuda citada de 35.711,00 euros, per fer front a les
despeses salarials totals en el marc del conveni i projecte citat en el punt anterior.
3º.- El conveni laboral d'aplicació per a la formació de l'expedient pel procediment corresponent a l'ajuda
que en aquest acte s'accepta, serà l'Agrari amb dedicació dels peons treballadors al 100% de la jornada i
amb inclusió d'1 capatàs en el grup de treball, vinculat al mateix conveni agrícola i tipus de jornada del
100%.
4º.- L'objecte de l'acció a realitzar en virtut de la col·laboració SEPE amb l'Ajuntament d'Alcàntera de
Xúquer de 2015, serà el següent, que en cap cas haurà de basar-se en cap projecte de manteniment:
Nom de l'obra: CREACIÓ I MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES DELS MARGES DELS CAMINS RURALS,
ZONA ECOLÒGICA ELS PENYETES I BARRANCO DELS PILARS A ALCÀNTERA DE XÚQUER.
El document tècnic d'aquesta obra s'encarrega per aquest acord al tècnic municipal Enginyer Tècnic
Agrícola D. Mario Carbonell Vidal .

5º.- La durada dels contractes serà d'1 mes, incloent-se en la documentació del procediment el incio en

data 01 de juliol de 2015 i final 31 de juliol de 2015. Els treballadors no participaran en més d'una obra o
servei.
6º.- Les actuacions en matèria de selecció de treballadors, seguiran els criteris establerts en el Reial
decret 939/1997 (BOE 24 de juny de 1997), pel qual es regula l'afectació, al programa de foment
d'ocupació agrària, de crèdits per a inversions de les Administracions Públiques de les Comunitats
Autònomes d'Andalusia i Extremadura i a les Zones Rurals Deprimides, fora de perill que es comuniqui
una altra cosa per part de l'Adreça Provincial del SEPE de València a aquest Ajuntament.

Aquest acord s'executarà en salvaguarda dels interessos públics municipals.

SEXT.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, D'OBERTURA DE PROCEDIMENT EN MATÈRIA DE
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER
(VALORA PREVENCION).
En virtut de les obligacions d'aquesta Administració Local en matèria de prevenció de riscos laborals, el
plenari pren coneixement de les obligacions pròpies de l'Adreça en aquesta matèria per a l'Ajuntament
d'Alcàntera de Xúquer, per la qual cosa es proposa per la presidència que el lloc de Director/a se dugui a
terme per:
Càrrec en l'empresa: El representant legal de l'empresa, d'acord amb la normativa en vigor, que és el
titular de l'Alcaldia.
Que quedi designat el següent personal de plantilla municipal com a Responsable en matèria de
prevenció de riscos laborals per dur a terme les següents accions :
Càrrec en l'empresa:
Funcionària d'Administració General, Sra. Anna Aliaga Estarelles, amb formació acreditada com a
Graduada Social, a fi de redacció i engegada del pla de prevenció de riscos laborals de l'Ajuntament
d'Alcàntera de Xúquer, mentre que ocupador.
Funcionaris Agents de la Policia Local, D. Javier Urrea Gómez, D. David Osa Romero i D. Isaac Al-Hawwas
López, en matèria d'evacuació de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer, mentre que ocupador.

El plenari per asentiment, aprova i ratifica la proposta presentada en la seua integritat. Aquest acord
s'executarà en salvaguarda dels interessos públics municipals.

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.
No consten punts fora de l'ordre del dia per procedir a aprovació plenària.
Assumpte d'ordre i oportunitat : Canvi de data de celebració de la sessió ordinària d'abril, per coincidir el
primer dijous de mes en Dijous Sant. El plenari per assentiment considera adequat que es traslladi la
celebració del plenari ordinari del mes d'abril al segon dijous d'aquesta mensualitat, que és el dia 9-042015. Queda assabentada l'Alcaldessa com a convocant de la sessió a l'efecte de dictat de decret.

SEGON.- DONAR COMPTE DE DECRETS.
El plenari pren coneixement de la relació de les resolucions dictada per la Sra. Alcaldessa des de la
celebració de la sessió anterior fins a la convocatòria de la present:

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚMERO 01 DE LES OBRES II FASE CONSTRUCCIÓ DE MAGATZEM MUNICIPAL

17

09/02/2015

EXP_OBRAS/PPOS/2014/632/1, per 11088,15 euros.

18

09/02/2015

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚMERO 02 y ÚLTIMA ORDINARIA DE LES OBRES I FASE CONSTRUCCIÓ DE MAGATZEM MUNICIPAL
EXP_OBRAS/PAP/2013/115/1, per 2929,16 euros.

19

10/02/2015

APROVACIÓ OCUPACIÓ SÒL DE LA VIA PÚBLICA PER ENDESA EXERCICI 2013

20

10/02/2015

APROVACIÓ OCUPACIÓ SÒL DE LA VIA PÚBLICA PER ENDESA EXERCICI 2014

21

11/02/2015

APROVACIÓ BONIFICACIÓ IBI URBANA 2015 FRANCISCO JAVIER BENITO PRIETO

22

12/02/2015

APROVACIÓ OCUPACIÓ SÒL DE LA VIA PÚBLICA PER ORANGE EXERCICI 2014

23

16/02/2015

APROVACIO EXPEDIENT LLICENCIES URBANISTIQUES MENORS Nº4-6-7-8

24

18/02/2015

VIATGES SOCIALS DIPUTACIÓ VALÈNCIA – REF VICENTE IGUAL GURREA

25

19/02/2015

APROVACIÓ BAIXA REBUTS IVTM GASPAR CUENCA

26

20/02/2015

LIQUIDACIÓ PLUSVALUA

27

20/02/2015

APROVACIÓ GUAL JOSÉ MIGUEL PENALVA SANCHIS

28

23/02/2015

APROVACIÓ GUAL VICENTE PLA CARBONELL

29

23/02/2015

NOMINA FEBRER MANUEL CARDENAS CARRETON FINAL CONTRACTE

30

23/02/2015

INDEMNITZACIONS ASSISTÈNCIA A SESSIÓ PLE ORDINARI FEBRER 2015 – MEMBRES CORPORACIÓ MUNICIPAL

31

23/02/2015

APROVANT ADO MES DE GENER DEL 2015 – RELACIÓ 1

32

23/02/2015

APROVACIÓ RELACIÓ NÒMINES FEBRER PERSONAL LABORAL

33

23/02/2015

APROVACIÓ RELACIÓ NÒMINES FEBRER PERSONAL FUNCIONARI

34

25/02/2015

APROVACIÓ GUAL LUCÍA PLA CARBONELL

35

27/02/2015

CONVOCANT PLE ORDINARI MUNICIPAL 05 03 2015 21:00 HORES

TERCER.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI CAL DE MOCIONS, PROPOSICIONS I
PROPOSTES.
Prèviament
a
la
celebració
d'aquesta
sessió
s'ha
registrat
la
següent
moció:
1.- Presentada per AVA – Associació Valenciana d'Agricultors, per causa de la presència de vector
transmissor de la malaltia de el “greening” (malaltia que afecta als cítrics), a fi de sol·licitar recursos i
mesures per impedir la irrupció de la plaga en la citricultura espanyola. Es reparteix per la presidència
copia del text de la moció i es considera pel plenari el seu contingut. Després del seu estudi passa a torn
de
votació
per
ordre
de
la
Sra.
Alcaldessa,
amb
el
següent
resultat:
VOTS A favor: 07 (3 PSOE, 3 PP, 1 UPA)
VOTS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONS: 0

A resultes en aquest acte el plenari ACORDA per unanimitat dels 07 membres presents en la sessió dels
09 que la formen legalment, l'APROVACIÓ de la moció:

QUART.- PRECS I PREGUNTES.
La senyora Alcaldessa-Presidenta declara obert el torn de precs i preguntes als membres del ple
municipal, formulant-se les següents:

- Per part del Sr. Regidor Femenía Martínez, respecte a si el caseta de fusta que està muntada en el via
pública vinculada al negoci del Forn de la Vall, paga la taxa per ocupació reglamentària de la via.
S'estudia l'assumpte pel plenari, i atès que no hi ha constància d'haver-se atorgat llicència per aquesta
instal·lació, i que únicament la terrassa per taules i cadires està contribuint per part d'aquest establiment,
es considera necessari que pels serveis tècnics municipals , s'elevi acta d'inspecció de la citada caseta, i
en conseqüència a la mateixa, es prengui la resolució pertinent.

La senyora Alcaldessa-Presidenta, declara finalitzada la sessió municipal sent les 22:25 hores, a Alcàntera
de Xúquer, a 5 de març de 2015, del que en la meva qualitat de secretària de la reunió del plenari, done
fe.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT
D'ALCÀNTERA DE XÚQUER EL 9 D'ABRIL DE 2015.
ASSISTENTS
SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA

Teresa Nieves Perucho Blasco,grup municipal PSOE
SRES I SRS REGIDORES I REGIDORS

Marta Expósito Andrés, grup municipal PSOE
Julio García Martínez, grup municipal PSOE
Lorena Igual Chicón, grup municipal PSOE
Lucía Pla Micó, grup municipal PP
José María Mena Cueves, grup municipal PP
Vicente Enrique Sanchis Vila, grup municipal PP
Federico Femenía Martínez, grup municipal UPA
SECRETÀRIA INTERVENTORA

Maria Teresa Soler i Tarazona
NO ASSISTENTS
No assisteixen els següents membres de la corporació:

José Luis Casanova Carbonell, grup municipal PP
La senyora Alcaldessa-Presidenta procedeix a declarar iniciada la sessió ordinària de ple
municipal, a fi de tractar el següent

ORDE DEL DIA
PRIMER.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CORRESPONENT AL
MES DE MARÇ DEL 2015.
Els membres del plenari han rebut, conjuntament a la convocatòria d'aquesta sessió, esborrany de l'acta
de
la
sessió
ordinària
del
passat
mes
de
març.
Atès el mateix, i considerat que per error material no va ser inclosa la intervenció de la Sra. Regidora Pla
Micó en el punt “TERCER.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS

LOCALS SENSE ÀNIM DE LUCRE DE LA POBLACIÓ D'ALCÀNTERA DE XÚQUER
CORRESPONENTS
ALS
EXERCICIS
2013
I
2014”,
en
el
següent
sentit:
En relació a la subvenció a la SAM, la Sra.Regidora Pla Micó manifesta que considera que la subvenció
aprovada és de molts diners atesos que aquesta societat té accés a altres subvencions provincials i
autonòmiques.
El plenari considera adequat per assentiment que s'incorpore la rectificació a l'acta.
Després de tot la qual cosa , i obert torn d'aprovació de l'acta anterior, queda aprovada pel plenari,

autoritzant-se la seva transcripció al llibre de sessions oficials, salvada la gestió a través de les
plataformes d'intercanvi d'actes i acords de les administracions de l'Estat i de la Comunitat Valenciana,
així com la publicació a la pàgina web institucional.

SEGON.- ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA.
La senyora Alcaldessa Presidenta participa al plenari les següents accions realitzades per causa de les
seves atribucions, des de la sessió anterior:
En el dia d'avui acaba de participar l'Alcaldia en el ple de la Mancomunitat d'Aigües Potables i Serveis
Socials amb seu a Càrcer, i en la sessió celebrada s'ha comunicat oficialment als assistents que, després
de període de excendencia per maternitat i voluntària, es reincorpora a la seva plaça d'Assistent Social
l'empleada pública Sra. María Blasco Giner, que pel que fa al nostre municipi atendrà al públic des del seu
despatx en aquesta casa consistorial, els dilluns des de les 10:00 a les 12:00 hores i els dimecres des de
les 12:00 a les 14:00 hores. Queda assabentat el plenari.
Igualment, pel que fa a la informació rebuda en el ple de la citada Mancomunitat, fa saber la senyora
Alcaldessa que el sistema de filtrat d'aigua de consum públic, estarà finalitzat en breu termini de temps.
Per tant, mancomunadamente, es comptarà amb una nova infraestructura finançada per la Diputació,
amb un valor aproximat de 200.000,00 euros. Queda assabentat el plenari.

TERCER.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS LOCALS
SENSE ÀNIM DE LUCRE NO RADICADES A LA LOCALITAT QUE HAN SOL·LICITAT AJUDA
PER ACTIVITATS EDUCATIVES I ESPORTIVES (IES CÀRCER – CLUB ATLÉTICO CÀRCER).
A.- IES CÀRCER
Considerada pel plenari la documentació que forma part de l'expedient d'aquesta sessió, s'atén la petició
de l'IES Càrcer, referent a sol·licitud de subvenció de foment de les activitats de la setmana cultural
d'aquest exercici de 2015, dedicada en aquesta ocasió al tema central del cinema. El plenari valora la
participació directa dels alumnes de l'Institut que són veïns del nostre municipi, per la qual cosa per
assentiment ACORDA:

1.- Aprovar una subvenció xifrada en 150,00 euros per causa de la celebració de la Setmana Cultural
2015, celebrada pel centre IES Càrcer, el tema central del qual és el cinema, considerant la directa
participació dels alumnes veïns d'Alcàntera de Xúquer. Aquesta despesa es tramitarà com a despesa
aplicable a l'exercici corrent, pressupost 2015, concepte pressupostari codificat com 2015/33400/48000.
2.- La gestió econòmic-administrativa d'aquesta quantitat es durà a terme d'acord amb la regulació feta
en la legislació aplicable a l'assumpte que justifica el present acord:
a) Normes d'aplicació directa: – Llei General de Subvencions i normes de desenvolupament quant als
seus preceptes bàsics. – Legislació bàsica de l'Estat de règim local [arts. 25 i 72 LRBRL i 170.2 i 195.2.d)
LRHL]. – Legislació de desenvolupament de la Comunitat Autònoma corresponent (incloses disposicions
reglamentàries) i en defecte d'això els preceptes no bàsics de la LGS. – Altres normes de Dret
administratiu. – Bases reguladores i altres normes que en ús de la seva potestat reglamentària té
aprovada aquesta Entitat local .
b) Dret supletori: Normes de dret privat.
Aquest

acord

s'executarà

en

salvaguarda

dels

interessos

públics

municipals.

B.- CLUB DE FUTBOL ATLÈTIC CÀRCER

Considerada pel plenari la documentació que forma part de l'expedient d'aquesta sessió, s'atén la petició
de subvenció del Club de Futbol Atlètic Càrcer per causa de la celebració de la 3ª Edició Interescolar de
Futbol . Després de lectura per part de la senyora Alcaldessa d'escrit complementari presentat pel citat
club en aquesta mateixa data (NRE 631/2015), i que s'ha repartit a tots els membres del plenari, es
passa
a
l'estudi
i
debat
de
la
mateixa.

La senyora regidora Pla Micó, entén que és positiu, perquè van a participar xiquets de tots els pobles.
El senyor regidor Femenía Martínez, igualment considera positiva la iniciativa, perquè amb els xiquets de
tots els pobles participen els que són d'Alcàntera de Xúquer.

La senyora Alcaldessa Presidenta expressa que no està conforme, atès que en el seu moment va
sol·licitar que el club canviara el seu nom per “La Vall” i no “Càrcer”.

El senyor regidor Mena Cueves, expressa que es diga “Càrcer” s'hauria de parlar amb tots els pobles i
que per consens el criteri de la Sra. Alcaldessa es puga tindre en consideració, però que la joventut del
poble té un camp de futbol i que la gent jove s'ha de formar en les activitats esportives, i fer torneig, i
trofeu amb organització de lliga. Amés amb el professor d'educació física, es pot fomentar. Quant al nom,
es mostra d'acord amb la senyora Alcaldessa, però aquesta activitat és un be molt bo.

La senyora regidora Expósito Andrés pregunta cóm es pretén que durant el període escolar del professor
d'educació física del centre escolar es porte una activitat com la manifestada pel senyor Regidor Mena
Cueves.

El senyor regidor Mena, manifesta que es pot estudiar i es pot organitzar com en temps anteriors, sense
ànim de lucre.

La senyora regidora Expósito Andrés expressa que es tracta de ferse'n càrrec de l'organització amb totes
les conseqüències, i que no toca incloure en aquest assumpte al professor d'educació física, s'ha de
considerar com a professional que és de l'educació, amb totes les conseqüències que aquesta ocupació
pública educativa comporta. No es pot anar al professor d'educació física a dir-li que entrene als xiquets
al futbol, per raons curriculars. A més, cal ser realista, ja que el futbol no ha donat figures en tota la
comarca, i a més cal demanar autorització reglamentària perquè eixca el xiquet del col·legi.

El senyor regidor Mena Cueves, manifesta en nom del grup popular que la idea que els xiquets juguen al
futbol és positiva, que ara comptem al poble amb camp de futbol amb llum, i abans sense gens teníem
equip en la localitat.

La senyora Alcaldessa considera que el que seria important és el foment de la pilota valenciana.
La senyora regidora Igual Chicón, entén que no es tracta de com estiga avui el camp de futbol local, sinó
que
és
necessària
organització
per
a
la
gestió
d'un
equip
de
futbol
local.
La senyora Alcaldessa Presidenta indica al plenari que del que es tracta en aquest punt és d'aprovar la
quantitat al club sol·licitant, per la qual cosa, centrada la qüestió, sol·licita propostes sobre aquest tema:

- La proposta del senyor regidor Delegat d'Hisenda, és que s'aprove a favor del Club de Futbol Atlètic
Càrcer per causa de la 3ª Edició Interescolar de Futbol, la subvenció municipal de 125,00 euros.

- La proposta del senyor portaveu del Grup Municipal Popular, és que s'aprove a favor del Club de Futbol
Atlètic Càrcer per causa de la 3ª Edició Interescolar de Futbol, la subvenció municipal de 150,00 euros.
Sotmès l'assumpte a votació, s'obtenen 5 vots a favor (4 PSOE, 1 UPA) de la proposta del senyor delegat
municipal d'Hisenda, per la qual cosa el plenari ACORDA per mayoria absoluta:
1.- Aprovar una subvenció xifrada en 125,00 euros per causa de la celebració de la 3ª Edició Interescolar
de Futbol, organitzada per l'escola de futbol basi de Càrcer i a petició del Club de Futbol Atlètic Càrcer,
Aquesta despesa es tramitarà com a despesa aplicable a l'exercici corrent, pressupost 2015, concepte
pressupostari codificat com 2015/33400/48000.
2.- La gestió econòmic-administrativa d'aquesta quantitat es durà a terme d'acord amb la regulació feta

en la legislació aplicable a l'assumpte que justifica el present acord:
a) Normes d'aplicació directa: – Llei General de Subvencions i normes de desenvolupament quant als
seus preceptes bàsics. – Legislació bàsica de l'Estat de règim local [arts. 25 i 72 LRBRL i 170.2 i 195.2.d)
LRHL]. – Legislació de desenvolupament de la Comunitat Autònoma corresponent (incloses disposicions
reglamentàries) i en defecte d'això els preceptes no bàsics de la LGS. – Altres normes de Dret
administratiu. – Bases reguladores i altres normes que en ús de la seva potestat reglamentària té
aprovada aquesta Entitat local .
b) Dret supletori: Normes de dret privat.
Aquest acord s'executarà en salvaguarda dels interessos públics municipals.

QUART.- RATIFICACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL
CONSORCI PER AL SERVICI DEL PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I DE SALVAMENT DE
LA PROVINCIA DE VALÈNCIA. (CONSORCI BOMBERS PROVINCIA).
Atesa pel plenari la documentació corresponent a la “MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER
Al SERVICI DEL PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I DE SALVAMENT DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA”,
estudiat l'assumpte pel plenari i obert torn de votació per l'Alcaldia, amb el següent resultat:
VOTS A favor: 7 (4 PSOE, 3 PP)
VOTS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONS: 1 (UPA).

Com a conseqüència s'ACORDA per majoria absoluta:

Primer.- Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i
de Salvament de la Província de València, aprovada provisionalment per acord de l'Assemblea General de
25 de febrer de 2015.

Segon.- Comunicar el present acord al Consorci per al Servei de Prevenció d'Incendis i de Salvament de
la Província de València, als efectes oportuns.

Aquest acord es pren en salvaguarda dels interessos públics municipals.

QUINT.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2015
COMUNICATS A LA OFICINA VIRTUAL DE COORDINACIÓ FINANCERA DEL MINISTERI
D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (MINHAP TR 1 2015).
Atesa la documentació incorporada a l'expedient de la sessió, el plenari es dóna per assabentat
que des de la celebració de la sessió anterior, ha estat reglamentàriament comunicat al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques i signat en termini per la Secretària Interventora Municipal,
l'informe corresponent a les dades de període mitjà de pagament, en virtut del RD 635/2014, per la qual
cosa fa al trimestre primer del present exercici de 2015, a través de la plataforma d'Oficina Virtual –
Serveis Telemàtics del Minhap.

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.
–

A petició de la senyora Alcaldessa, el ple per unanimitat ACORDA tractar en aquest punt per via
d'urgència, la concessió de subvenció econòmica als veïns del Carrer de Sant Vicent del nostre
municipi, per causa de la tradicional celebració de la festa en honor a Sant Vicent Ferrer, dilluns
que ve dia 13 d'abril del present.

Per aquesta causa i declarada la urgència, el plenari per unanimitat ACORDA:
1.- Aprovar una subvenció inicial xifrada en 150,00 euros per causa de la celebració de la
festivitat de Sant Vicent Ferrer el dia dilluns 13 d'abril de 2015, organitzada tradicionalment per
l'agrupació de veïns del Carrer Sant Vicent d'Alcàntera de Xúquer, i a favor dels mateixos.
Aquesta despesa es tramitarà com a despesa aplicable a l'exercici corrent, pressupost 2015,
concepte
pressupostari
codificat
com
2015/33400/48000.
2.- La gestió econòmic-administrativa d'aquesta quantitat es durà a terme d'acord amb la
regulació feta en la legislació aplicable a l'assumpte que justifica el present acord:
a) Normes d'aplicació directa: – Llei General de Subvencions i normes de desenvolupament quant als
seus preceptes bàsics. – Legislació bàsica de l'Estat de règim local [arts. 25 i 72 LRBRL i 170.2 i 195.2.d)
LRHL]. – Legislació de desenvolupament de la Comunitat Autònoma corresponent (incloses disposicions
reglamentàries) i en defecte d'això els preceptes no bàsics de la LGS. – Altres normes de Dret
administratiu. – Bases reguladores i altres normes que en ús de la seva potestat reglamentària té
aprovada aquesta Entitat local .
b) Dret supletori: Normes de dret privat.
Aquest acord es pren en salvaguarda dels interessos públics municipals.

SEGON.- DONAR COMPTE DE DECRETS.
El plenari es pren coneixement dels decrets dictats per la presidenta de la corporació, des de la celebració
de la sessió anterior, amb el detall que consta tot seguit:

36

27/02/2015

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2014 – electrònica A PLATAFORMA MINISTERIO DE HACIENDA OFICINA VIRTUAL

37

03/03/2015

APROVANT CERTIFICACIÓ NÚMERO 02 ORDINARIA Y ÚLTIMA DE LES OBRES FASE II CONSTRUCCIÓ MAGATZEM MUNICIPAL PPOS 2014 2015, PER
IMPORT 2.911,85 EUROS. (REF. RICARDO TUDÓ CHORDÁ-MES CERTIFICAT : 02/2015).

38

04/03/2015

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TAXA LOCAL LA TASCA

39

05/03/2015

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TAXA OCUPACIÓ TAULES I CADIRES FEBRER 2015

40

05/03/2015

APROVACIÓ PAGAMENT BUTANO GARCÍA ESPAÑA S.A.

41

09/03/2015

DENEGACIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA MENOR Nº 3/2015, Mª ASUNCIÓN CHORDÁ LÓPEZ

42

09/03/2015

APROVACIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR EXP Nº 9/2015, JULIA GARCIA GARCIA

43

09/03/2015

APROVANT CERTIFICACIÓ NÚMERO 01 DE LES OBRES AMPLIACIÓ I MILLORADE LA INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA MUNICIPAL PPOS 2014 2015 OBRA Nº
632, PER IMPORT 3,380,30 EUROS. (REF. MEINSAT SL-MES CERTIFICAT :02/2015).

44

10/03/2015

APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM ROSA MARÍA MAGDALENO VALERA

45

10/03/2015

APROVACIÓ PROGRAMA MUNICIPAL DE JOVENTUT 2015

46

11/03/2015

APROVACIÓ PROGRAMA SALARI JOVE 2015

47

12/03/2015

APROVACIÓ PAGAMENT FACTURA CODISBE

48

12/03/2015

APROVACIÓ SELECCIÓ PERSONAL DE NETEJA

49

12/03/2015

APROVACIÓ PROGRAMA ESPORTIU MUNICIPAL 2015

50

13/03/2015

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚMERO 02 y última ordinaria de les OBRES AMPLIACIÓ I MILLORA INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA MUNICIPAL
EXP_OBRAS/PPOS/2014/631/1, per 9389,53 euros.

51

16/03/2015

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUES

52

16/03/2015

APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM MARÍA AMPARO RICHART SALES

53

17/03/2015

APROVACIÓ ADHESIÓ PLA D'ENJARDINAMENT 2015

54

17/03/2015

APROVACIÓ MEMÒRIA OBRA INEM AGRICOLA

55

20/03/2015

APROVACIÓ LLICÈNCIA OBRA MENOR EXP Nº 3 I 10/ 2015

56

20/03/2015

APROVACIÓ RELACIÓ PAGOS REF RICARDO JOSE TUDO CHORDÀ – RESULTES FRES 2014 513- 2014 512 TOTAL: 1155,55

57

23/03/2015

APROVACIÓ RELACIÓ PAGOS AJUDES SOCIALS 2014 – TOTAL : 218,29 EUROS

58

24/03/2015

DECRETANT SUSPENSIÓ DE LES ACTIVITATS LECTIVES I DE QUALSEVOL ALTRE CARÀCTER EN TOTS ELS CENTRES EDUCATIUS D'ALCÀNTERA DE
XÚQUER, PER RISC D'INUNDACIONS.

59

24/03/2015

AUTORITZACIÓ A MAURICI BELMONTE PER A PRESENTACIÓ LLIBRE
APROVANT CERTIFICACIONS DE LES OBRES DES DE LA 01 FINS A LA 05 I ÚLTIMA ORDINÀRIA DE L'EXPEDIENT “RED D’AIGÜES POTABLES I DE LA

INSTAL·LACIÓ EN LA FONT PLAÇA CONSTITUCIÓ I CARRER AUSIÀS MARCH” (EXP_OBRA/PPOS/2014/629/1”, per import total de les obres :

60

25/03/2015

35.000,00 euros . Desviació: 0,00 euros. Sobrecost i revisió de preu: 0,00 euros.

61

25/03/2015

APROVACIÓ RELACIÓ PAGO REF MARTINEZ PAVIA SL – TOTAL : 611,66 EUROS.

62

26/03/2015

APROVACIÓ RELACIÓ NÒMINES MARÇ PERSONAL LABORAL

63

26/03/2015

APROVACIÓ RELACIÓ NÒMINES MARÇ PERSONAL FUNCIONARI

64

26/03/2015

APROVACIÓ RELACIÓ PAGO REF INFOSANCHIS SL – TOTAL EXERCICIS TANCANTS: 1020,83 EUROS.

65

27/03/2015

APROVACIÓ PROGRAMA ADQUISICIÓ D'EQUIPAMENT, MATERIALS I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, ANY 2015

66

30/03/2015

APROVACIÓ EXEMPCIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA LUIS AGUILAR CASTILLA

67

31/03/2015

APROVACIÓ TAXA OCUPACIÓ VÍA PÚBLICA MARÇ 2015

68

31/03/2015

APROVACIÓ INDEMNITZACIONS ASSISTÈNCIES ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ PER ASSISTÈNCIA AL PLE ORDINARI DE 05032015

69

31/03/2015

CONVOCANT PLE ORDINARI MUNICIPAL 09 04 2015 21:00 HORES

70

31/03/2015

TANCANT FASE ADO COMPTABLE DEL TRIMESTRE 1 DEL 2015

71

08/04/2015

APROVACIÓ PAGAMENT FACTURA VIVERS CENTRE VERD S.A.U.

72

09/04/2015

APROVACIÓ AJUDA EMERGÈNCIA SOCIAL MARÍA JOSÉ SERRANO JORNET

73

09/04/2015

APROVACIÓ AJUDA ECONÒMICA VEÏNS CARRER SANT VICENT

En aquest mateix acte, i prèvia conformitat de tots els membres del plenari, es pren raó que per causa
del procediment electoral del 24 de maig de 2015, la Sra. Alcaldessa-Presidenta, dictarà resolucions en
les quals :

a) S'encarregarà a la impremta de la localitat Blauverd, la confecció de les paperetes de votació
corresponents a les candidatures d'Eleccions Locals 2015 a celebrar el dia 24 de maig de 2015, i que es
publiquen oficialment amb referència a Alcàntera de Xúquer.

b) Es convocarà al ple municipal en sessió extraordinària a l'efecte de procedir al sorteig públic dels
càrrecs dels membres de les meses A i B, del col·legi electoral únic d'Alcàntera de Xúquer, per causa
d'eleccions locals i autonòmiques 2015. Es fixa com a data i hora d'aquesta sessió, la del proper dilluns
27 d'abril de 2015, a les 21:00 hores.

TERCER.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI CAL DE MOCIONS, PROPOSICIONS I
PROPOSTES.
No s'ha presentat a consideració del plenari reunit en aquesta sessió mocions, proposicions i propostes.

QUART.- PRECS I PREGUNTES.
No es fa ús del torn de precs i preguntes, prèvia obertura de torn per la presidència.

La senyora Alcaldessa-Presidenta declara finalitzada la sessió a les 21:50 hores, a Alcàntera de Xúquer ,
a 9 d'Abril de 2015; com a Secretària Municipal, done fe.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT
D'ALCÀNTERA DE XÚQUER EL 27 D'ABRIL DEL 2015

ASSISTENTS

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA
Teresa Nieves Perucho Blasco,grup municipal PSOE
SRES I SRS REGIDORES I REGIDORS
Marta Expósito Andrés, grup municipal PSOE
Julio García Martínez, grup municipal PSOE
Lorena Igual Chicón, grup municipal PSOE
Vicente Enrique Sanchis Vila, grup municipal PP
Federico Femenía Martínez, grup municipal UPA
SECRETÀRIA INTERVENTORA
Maria Teresa Soler i Tarazona
NO ASSISTENTS
No assisteixen els següents membres de la corporació:
Lucía Pla Micó, grup municipal PP
José María Mena Cueves, grup municipal PP
José Luis Casanova Carbonell, grup municipal PP
A les 9:05 hores de la data de 27 d'abril de 2014, la senyora Alcaldessa Presidenta, declara iniciada la
sessió extraordinària de ple municipal, a l'efecte de tractar el següent

ORDRE DEL DIA

PUNT ÚNIC.- Celebració de sorteig públic per a la formació les Meses Electorals A i B,
corresponents al col·legi electoral del municipi d'Alcàntera de Xúquer, amb motiu dels comicis
locals i autonòmics a celebrar el dia 24 de maig de 2015 (Article 26.4 de la Llei Orgànica del
Règim Electoral General)
El plenari procedeix a la celebració del sorteig a fi que queden formades les Meses Electorals A i B
del col·legi únic del municipi d'Alcàntera de Xúquer, per causa del procediment de comicis d'Eleccions
Locals i Eleccions Autonòmiques, a celebrar el dia 24 de maig de 2015, prèvia oficial convocatòria.
El sorteig es realitza per mitjans informàtics, fent ús del programa remès per l'Administració
Central a la Secretària Municipal (IDA_CELEC), i després del procés públic de l'operativa, s'obté el
següent resultat, rebent còpia del mateix els representants municipals assistents a aquest acte, per a
comprovació i quedar conformes i assabentats:

En conseqüència, el plenari ACORDA per unanimitat:

1º.- Aprovar, que queden formades les taules electorals A i B del Col·legi Electoral Únic d'Alcàntera de
Xúquer, per causa dels comicis locals i autonòmics que se celebraran el dia 24 de maig de 2015, d'acord

amb el següent detall de càrrecs:

2º.- La Secretària Municipal , mentre que delegada de la Junta Electoral de Zona de Xàtiva, formarà les
notificacions als càrrecs titulars i suplents de les Meses Electorals del Col·legi Únic d'Alcàntera de Xúquer,
així com procedirà a les gestions de coordinació amb la citada Junta de Zona i amb la Jutgessa de Pau
d'Alcàntera de Xúquer, que en dret corresponga per causa d'aquest assumpte.

Aquest acord es pren en salvaguarda dels interessos municipals.

No havent-hi més assumptes que tractar, la senyora Alcaldessa Presidenta declara finalitzada la
sessió, sent les 21:35 hores de la data de 27 d'abril de 2015, del que com a Secretària de l'Ajuntament
d'Alcàntera de Xúquer, done fe.

