ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA
DE XÚQUER
Núm. 1/2021, DE 5 DE MARÇ
Lloc:
Data:
Hora de la convocatòria:
Hora d' inici:
Hora de finalització:
Caràcter de la sessió:
Núm. de sessió:
Expedient:

Saló de Sessions de la Casa Consistorial
5/03/2021
19:00 hores
19:00 hores
19:25 hores
Ordinària
1/2021
2021/OFI_01/000026
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BARBARA LOPEZ RAMON (SECRETARIO/A –
INTERVENTOR/A)

(2/2) 11/05/2021 12:52:34
JULIO AURELIO GARCIA MARTINEZ (VISTO BUENO
ALCALDE/SA)

ASISTENTS
President

JULIO A. GARCÍA MARTÍNEZ (GRUP PSPV-PSOE)

Regidors

LORENA IGUAL CHICÓN (GRUP PSPV-PSOE)
DUNIA FEMENÍA ESPARZA (GRUP PSPV-PSOE)
MARÍA TERESA BAIDES SAMPER (GRUP PSPV-PSOE)
ANTONI SUCH BOTELLA (GRUP PSPV-PSOE)
ANTONI BENITO BOU (GRUP PSPV-PSOE)

No assisteix

MARÍA VIRTUDES VERDEGUER GÓMEZ (GRUP PSPV-PSOE)
PEDRO JOSÉ GARCÍA LLORET (GRUP PSPV-PSOE)

Secretària

Bárbara López Ramón

Comprovat que existeix quòrum suficient, pel Sr. Alcalde s'obri la Sessió passant-se a
continuació a tractar els assumptes relacionats en l'Ordre del dia.
PUNT PRIMER. Aprovació de l'acta de la sessió de data 4 de desembre de 2020.
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Es proposa al Ple l'aprovació de l'Acta de la Sessió ordinària de data 4 de desembre de
2020 notificada juntament amb la convocatòria.
Es deixa constància que l'article 91.1 del ROF, estableix que només cal esmenar errors
materials o de fet, així com que si no es formula observació, les actes s'entendran
aprovades.
Després de deliberacions, una vegada finalitzat el debat, es procedeix a la votació de la
proposta amb el següent resultat:
Regidors de dret: 8.
Regidors presents: 6
Vots a favor: 6

Abstencions: 0.
Queda aprovada l'acta de la sessió anterior de 4 de desembre de 2020, per UNANIMITAT.
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Vots en contra: 0.

PUNT SEGON. Donar compte de les Resolucions d' Alcaldia.
Repartida la relació de les Resolucions d' Alcaldia dictades des del 4 de desembre de
2020, que és la següent:
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Número Data

Nom

442

27/11/2020

DEVOLUCIÓ IVTM 2020 MARIANO LLUCH VIDAL

443

27/11/2020

Vacances 2020 Tere Bernabeu (3 dies desembre)

444

30/11/2020

Oferta Ocupació ECOVID 2020

445

30/11/2020

Declaració responsable obra Mº amparo Cogollos

446

30/11/2020

Ple ordinari 6-2020

447

01/12/2020

Vacances 2020 Cristina Sanz

448

01/12/2020

Vacances 2020 Estefanía Cháfer (7 desembre)

449

01/12/2020

Prescripció liquidació Plusvàlua Gustavo Benavent Cárdenas

450

01/12/2020

Modificación de credito per transferencia 5/2020

451

01/12/2020

Vacances de desembre de Elizabet Ribes

452

03/12/2020

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TAXA OCUPACIÓ VÍA PÚBLICA MATERIALS
CONSTRUCCIÓ MES NOVEMBRE 2020

453

03/12/2020

Concessió permís assumptes particulars Pilar Gisbert Botella

454

03/12/2020

Bolsa de trabajo para personal de limpieza

455

03/12/2020

exempció de l'ivtm per minusvalidesa Inmaculada Santos Catalán

456

03/12/2020

Relacion de pago honorarios IFS-PID 2018

457

03/12/2020

Conveni de col·laboració amb l'ies cárcer per als PREMIS ACADÈMICS "LA
VALL".

458

03/12/2020

Modificación de credito para atender las ultimas subvenciones concedidas para
el ejercicio 2020

459

04/12/2020

resolució alcaldia acceptació subvenció cuota bombers 2020

460

09/12/2020

Permisos Anna Aliaga desembre 2020

461

09/12/2020

Declaración responsable obra Francisco Álvarez

462

09/12/2020

Declaració responsable d'obra German Perales

463

09/12/2020

Declaració responsable d'obra Ferrando Navalón, S.L.

464

09/12/2020

Reconeixement del sisé trieni a david osa romero

465

11/12/2020

Comissió de serveis ajuntament de cullera per a david osa romero

466

11/12/2020

RECTIFICACIÓ LIQUIDACIÓ IMPOST DE LA PLUSVÀLUA A GERMANS NAVARRO
TORLANDA

467

11/12/2020

Contracte menor suministro de señalitica para c/ 9 d'octubre

468

14/12/2020

Sol·licitud alta familiar al padró d'habitants de Timur Guseinov

469

14/12/2020

Relacio de Pagament de Despeses pendents de pagar

470

14/12/2020

Solicitud de alta al padró Adrián Cruz
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471

14/12/2020

Solicitud de alta al padró Aida Lorente

472

14/12/2020

Relacio de Pagament de la factura corresponent a la adquisició de material de
jardineria (PI/2020/124)

473

14/12/2020

Relació de pagament de les factures de novembre i desembre

474

15/12/2020

Solicitud alta padró josefa carbonell casanova

475

15/12/2020

Cambiar azulejos del suelo

476

16/12/2020

Relacio de pagament de les subvencions de les associacions locals
corresponent al 2019

477

16/12/2020

Ajudes Socials Desembre 2020

478

16/12/2020

APROVACIÓ GUALS VICTOR TORMO S.L.

479

16/12/2020

Resolución nombramiento personal laboral vicent

480

16/12/2020

Resolución nombramiento personal laboral rafa

481

16/12/2020

Resolución nombramiento personal laboral agusti

482

17/12/2020

Liquidacions plusvàlues mes de novembre 2020

483

17/12/2020

Relacio de Pago de las pagas extras de diciembre

484

18/12/2020

APROVACIÓ RELACIÓ 16 LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA GERMAN FERRI GARCÍA

485

21/12/2020

Contrato menor de adjudicación per a la reparación del ascensor del CEIP
Cervantes

486

21/12/2020

Contrato menor de adjudicación de uniformidad policial

487

21/12/2020

Productividad funcionarios 2020

488

21/12/2020

Contrato Menor de Suministros de Iluminación Temporal

489

21/12/2020

Solicitud alta padrón habitantes por cambio de residencia de albacete

490

21/12/2020

Denegant autorització tall de carrer Pub Rotgle per als dies de Nadal

491

22/12/2020

Declaració responsable obra Comunidad Propietarios Santo Domingo, 23

492

22/12/2020

Resolució aprovació projecte inicial PI137

493

23/12/2020

Relacio de pagament de les Nomines de desembre

494

29/12/2020

Resolució contractació laboral temporal Empuju 2020

495

29/12/2020

RP Nomina Alcalde Desembre

496

30/12/2020

APROVACIÓ RELACIÓ 17 LIQUIDACIONS IMPOST PLUSVÀLUA DESEMBRE 2020

Número Data
1

Nom

05/01/2021 Sol·licitud autorització celebració prova esportiva els dies 2, 5, 9, 12 i
16 de gener de 2021.
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2

05/01/2021 Solicitud alta padró habitants Boyan Georgiev Delchev

3

05/01/2021 Sol·licitud alta al padró municipal d'habitants Adrián José Gosálvez
Maciá

4

07/01/2021 Abono de servicios extraordinarios de la policia local del mes de
diciembre

5

07/01/2021 Bolsa de trabajo para personal de limpieza. Relación provisional
admitidos y excluidos

6

08/01/2021 Concessió aprofitament especial domini públic Leonor Pérez Gregori.

7

08/01/2021 Taxa ovp materials construcció mes desembre 2020

8

11/01/2021 Declaració responsable d'obra C/ Major, 17

9

11/01/2021 Relacio de pago factures pendents 2020

10

11/01/2021 Permisos 2020

11

11/01/2021 Prorroga del presupuesto de 2020 para el ejercicio 2021

12

12/01/2021 PILAR GISBERT BOTELLA, Permís dies particulars 2020

13

12/01/2021 Alta padró habitants agnes garcía carvajal

14

12/01/2021 Resolució adhesió mancomunitat ribera alta pecvg 2020-2021

15

13/01/2021 Dev. ingresos indebidos pl. les malvines

16

13/01/2021 Relacio de Pagament per a la Recarga tarjeta de correos

17

14/01/2021 Aprovació baixa de gual nombre 66 del carrer metge alberto pons nº 9
a nom de Juan Bautista Ferrando Vayá.

18

15/01/2021 Aprobar prescripció liquidació de l'impost sobre l'increment de valor de
terrenys de naturalesa urbana.

19

19/01/2021 Sol·licitud Emcorp 2021

20

20/01/2021 Obra aumento de superficie con distribución de dependencias
concretas del edificio municipal hogar de los jubilados y pensionistas:
a) sala de acontecimientos b) sales de reuniones y c) bar

21

20/01/2021 Bolsa de trabajo para personal de limpieza. Lista definitiva

22

25/01/2021 Productividad Policia Local Enero

23

27/01/2021 Sol·licitud ajudes temporal gloria boe

24

28/01/2021 Aprovació definitiva del Reglament de govern obert del municipi
d'alcàntera de xúquer

25

28/01/2021 RP Nomines Gener 2021

26

28/01/2021 Sol·licitud acceptació Pla resistir

27

28/01/2021 Alta padrón habitantes c/ pintor sorolla, 17 rahmi josefina laki giménez

28

31/01/2021 Declaración Responsable de Obra: Reparación de fachada medianera
con el solar en c/ falquia, 16

29

31/01/2021 Declaració responsable obra: LEVANTADO DE ZÓCALO DE TERRAZO
PARA COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE PARQUET EN HABITACIÓN DE

Pàgina 5 de 34
Ausiàs March núm. 2 46293

96 258 04 02

96 258 06 79

DIR3 L01460168

www.alcanteradexuquer.es

https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV7EUOSKLYZOJLG52MGWAQ2WGE - Página 6 / 34

(1/2) 11/05/2021 11:45:57
BARBARA LOPEZ RAMON (SECRETARIO/A –
INTERVENTOR/A)

(2/2) 11/05/2021 12:52:34
JULIO AURELIO GARCIA MARTINEZ (VISTO BUENO
ALCALDE/SA)

VIVIENDA EN C/ AUSIÀS MARCH, 9
30

02/02/2021 Modificación de credito 1/2021: modalidad generación

31

02/02/2021 Tovp materials construcció gener 2021

32

02/02/2021 Contrato menor
señalización

33

02/02/2021 Contrato menor de servicios de mantenimiento y reparación de vias
publicas

34

03/02/2021 Aprovació sol·licitud de gual David Juan Chaques

35

03/02/2021 Obra aumento de superficie con distribución de dependencias
concretas del edificio municipal hogar
de los jubilados y pensionistas: a) sala de acontecimientos b) sales de
reuniones y c) bar

36

03/02/2021 Obra Reasfaltado y refuerzo lateral tramo final camino de Gavariol
EXP_OBRAS/PI/2020/137/1

37

03/02/2021 Contrato menor suministro de adquisición de material de ferreteria

38

03/02/2021 Contrato menor de suministro de adquisición de gasoil

39

04/02/2021 Contrato menor de servicios de contabilidad

40

04/02/2021 Contrato menor servicio de reparaciones electricas del municipio

41

04/02/2021 Liquidacions plusvàlues mes de gener 2021

42

08/02/2021 Resolución
ejecución
ayuntamientos 2020

43

08/02/2021 Relación de Pago de facturas correspondientes a Enero 2021

44

08/02/2021 Adhesión al “Servicio de asistencia técnica en las modalidades de
Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica Industrial e Ingeniería Técnica
Agrícola”, implantado por la Mancomunitat Intermunicipal d’Alcàntera
de Xúquer, Càrcer, Cotes i Sellent per a l’Abastiment d’Aigües Potables i
Altres Serveis.

45

09/02/2021 Modificación de credito 2/2021

46

09/02/2021 Alta al padró d'habitants Francisco Gutiérrez Martín

47

09/02/2021 Alta al padró d'habitants María Miñana Balaguer

48

09/02/2021 Vacances Cristina Sanz Lacuesta

49

09/02/2021 Vacances Estefanía Cháfer Blasco

50

10/02/2021 Solicitud alta padrón habitantes alfonso pérez garcía

51

11/02/2021 Declaració responsable d'obra ANA MARÍA MICÓ GARCÍA

52

11/02/2021 RP Deuda regularizacion ss tecnicos

53

15/02/2021 Solicitud alta padrón habitantes

54

16/02/2021 Deuda regularizacion ss tecnicos

55

16/02/2021 Solicitud alta padró habitants Amparo Cortés

de

suministro

de

de

adquisición

sentencia:

de

material

Requerimiento

de

campaña
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56

16/02/2021 Solicitud alta padró habitants antonio camarena cortés

57

17/02/2021 Decreto Vacances Agost 2021 (Elizabet Ribes)

58

17/02/2021 APROVACIÓ NO SUBJECIÓ A l'IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA MUNICIPAL)

59

17/02/2021 Constitución Bolsa de trabajo para personal de limpieza

60

17/02/2021 Contrato menor de suministro de adquisición de productos de higiene y
ferreteria

61

17/02/2021 Resolución contratación Bolsa de trabajo para personal de limpieza

62

18/02/2021 Contracte menor serveis de correu electrònic, pàgina web institucional,
portal de transparència

63

18/02/2021 Aprovació projecte pi138

64

19/02/2021 Retroacción expediente contratación Obra aumento de superficie con
distribución de dependencias concretas del edificio municipal hogar de
los jubilados y pensionistas: a) sala de acontecimientos b) sales de
reuniones y c) bar

65

22/02/2021 Adhesio servei upcca

66

23/02/2021 RP Nomines febrer 2021

67

23/02/2021 Dies d'assumptes propis 2021 Pilar Gisbert Botella

68

23/02/2021 Liquidació taxa Entrada vehicles a través de les voreres a Emilio
Martínez Sanjuán

69

23/02/2021 Liquidaciones de cotizaciones enero

70

24/02/2021 Aprovació bases Pla Resistir

71

25/02/2021 RECTIFICACIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA VICENTE CHORDÁ ALVENTOSA

72

25/02/2021 Alta padrón habitantes Saira Jocely Barrera

Una vegada repartida la llista de resolucions d'Alcaldia als regidors, es dóna compte al
Ple d'aquestes, quedant assabentada la Corporació.
PUNT TERCER. Donar compte de l'informe de Secretaria Intervenció sobre el Període
Mitjà de Pagament.
Vist l'informe de la Secretaria Intervenció de data 8 de febrer de 2021, sobre el Període
Mitjà de Pagament, que literalment diu:
“Bárbara López Ramón, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer
(Valencia) de conformidad con el artículo 4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
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se regula el Régimen Jurídico de Funcionarios de la Administración Local con Habilitación de
Carácter Nacional, emite el siguiente:
INFORME
PRIMER.- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, introdueix el concepte de període mitjà de pagament com a expressió del temps de
pagament o retard en el pagament del deute comercial, de manera que totes les Administracions
Públiques, en un nou exercici de transparència, hauran de fer públic el seu període mitjà de
pagament que hauran de calcular d'acord amb una metodologia comuna que es concreta en el
Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el
procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, prevists en la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
SEGON.- El període mitjà de pagament definit en aquest reial decret mesura el retard en
període legal de pagament establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
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el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador diferent respecte del

comercials. Este mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si
l'Administració paga abans que hagen transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de
les factures o certificacions d'obra, segons corresponga.
Este Reial decret assenyala en el seu article 6.2 el següent: 2. Les comunitats autònomes i
les corporacions locals remetran al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i publicaran
periòdicament, d'acord amb el que es preveia 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
2/2012, de 27 d'abril, la següent informació relativa al seu període mig de pagament a proveïdors
referit, segons corresponga, al mes o al trimestre anterior:
a) El període mitjà de pagament global a proveïdors mensual o trimestral, segons
corresponga, i la seua sèrie històrica.
b) El període mitjà de pagament mensual o trimestral, segons corresponga, de cada
entitat i la seua sèrie històrica.
c) La ràtio mensual o trimestral, segons corresponga, d'operacions pagades de cada
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entitat i la seua sèrie històrica.

1.

La ràtio d'operacions pendents de pagament, mensual o trimestral, segons

corresponga, de cada entitat i la seua sèrie històrica. La informació es publicarà en els seus
portals web seguint criteris homogenis que permeten garantir l'accessibilitat i transparència de
la mateixa, per al que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques facilitarà a les
comunitats autònomes i corporacions locals models tipus de publicació.
I en la Disposició Transitòria única del mateix Reial Decret 635/2014 s’estableix:
Mentre no es produïsca la modificació de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, les
comunitats autònomes i les corporacions locals incloses en l'àmbit subjectiu definit en els
articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, remetran al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques, per a la seua publicació i seguiment, i publicaran abans del dia trenta de cada mes en
el seu portal web, la informació a la qual es refereix l'article 6 referida al mes anterior. La resta
Públiques aquesta informació referida a cada trimestre de l'any abans del dia trenta del mes
següent a la finalització d'aquest trimestre.
Per açò, la secretaria interventora de l'ajuntament de Alcàntera del Xúquer elabora el
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de corporacions locals publicaran i comunicaran al Ministeri d'Hisenda i Administracions

present informe en el qual s'arreplega la informació sobre les ràtios d'operacions pagades i
operacions pendents de pagament així com sobre el període mitjà de pagament, corresponents al
tercer trimestre de 2020:
Àmbit subjectiu de l'informe
L'àmbit d'aquest informe queda circumscrit solament a la informació relativa al propi
ajuntament d´Alcàntera de Xúquer, que es considera administració pública, ja que no existeixen
organismes autònoms ni entitats mercantils que pretengen total o majoritàriament a l'ajuntament
de Alcàntera de Xúquer.
Àmbit objectiu de l'informe
El Reial decret 635/2014 arreplega en el seu article 3 les operacions a seleccionar per al
càlcul econòmic del període mitjà de pagament i assenyala que es tindran en compte les factures
expedides des de l'1 de gener de 2014 que consten en el registre comptable de factures o sistema
equivalent i les certificacions mensuals d'obra aprovades a partir d'aqueixa mateixa data.
Per a l'elaboració del present informe s'han exclòs les obligacions de pagament contretes
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entre entitats que tenen la consideració d'Administracions Públiques. Igualment s'han exclòs les
propostes de pagament que han sigut objecte de retenció com a conseqüència d'embargaments,
manaments d'execució, procediments administratius de compensació o similars.
Font de la informació
La informació referida en aquest informe ha sigut obtinguda del sistema d'informació
comptable (SICALWIN) en el qual es troba integrat el registre comptable de factures, tant les
rebudes en format electrònic com en suport paper.
Càlcul de les ràtios i períodes mitjos de pagament
Per al càlcul dels ràtios i períodes mitjans s'han utilitzat les fórmules previstes en el Reial
decret 635/2014, modificades pel Reial Decret 1040/2017 Economia La ràtio de les operacions
pagades s'ha calculat d'acord amb la següent fórmula:
Suma(nº dies de pago realitzat * Import de cada pagament)
ROP.Ratio d´operacions pagades = ------------------------------------------S'entén per nombre de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des de la data
d’aprovació de les certificacions d’obra o de l’aprovació dels documents que acrediten la
conformitat amb els béns entregats o serveis prestats, fins la data del pagament material per
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Import total dels pagaments realitzats

part de l'Administració.
Suma (nº dies pagament pendent * Import de cada pagament)
ROPP. Ratio de operacions pendents pagament = -----------------------------Import total dels pagament pendents
La ràtio d'operacions pendents de pagament s'ha calculat d'acord amb la següent fórmula:
S'entén per nombre de dies pendents de pagament, els dies naturals transcorreguts des de la
data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acrediten la conformitat amb
els béns entregats o serveis prestats fins l’últim dia del període al que es referisquen les dades,
en aquest cas, fins el 31 de desembre de 2021.
El període mig de pagament de cada entitat s'ha calculat d'acord amb la següent fórmula:
ROPi * PRi + ROPPi * PPi
PMPE. Periode Mitjà de Pagament de cada entitat (i) = -------------------------PRi + Ppi
Període Mitjà de Pagament corresponent al quart Trimestre de 2020
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Ràtio d'operacions pagades: 5,82 dies
Import d'operacions pagades: 223.144,77 €
Ràtio d'operacions pendents de pagament: 0,05 dies
Import d'operacions pendents de pagament: 7.746,41 €
Període Mig de pagament: 5,63 dies”.

El Ple queda enterat.
PUNT QUART. Donar compte de l'informe de Secretaria Intervenció sobre el Pla d'Ajust per al
quart trimestre de 2020.
Vist l'informe de la Secretaria Intervenció de data 29 de enero de 2021, sobre el Plan de
ajuste para el 4T de 2020, que literalment diu:
“Bárbara López Ramón, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Alcàntera de

octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera emite las siguientes,
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Xúquer (Valencia), de acuerdo con el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de

CONSIDERACIONES PREVIAS
PRIMERO.- La Administración que cuente con un Plan de Ajuste acordado con el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, debe remitir al citado Ministerio
antes del día 15 del primer mes de cada trimestre, información trimestral sobre, al menos, los
siguientes extremos:

•

Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la

entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.
•

Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se

incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a
proveedores.
•

Operaciones con derivados.
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•

Cualquier otro pasivo contingente.

•

Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas

del plan de ajuste.
SEGUNDO.- Las Corporaciones Locales deben remitir al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas antes del día 15 de enero de cada año, el informe sobre la ejecución
del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo:
•

Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto.

•

Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las

medidas adicionales adoptadas.
•

Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el

TERCERO.- Así, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, se
redacta el siguiente Informe sobre la ejecución del plan de ajuste y el análisis de las
desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de ajuste:
https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV7EUOSKLYZOJLG52MGWAQ2WGE - Página 12 / 34

(1/2) 11/05/2021 11:45:57
BARBARA LOPEZ RAMON (SECRETARIO/A –
INTERVENTOR/A)

(2/2) 11/05/2021 12:52:34
JULIO AURELIO GARCIA MARTINEZ (VISTO BUENO
ALCALDE/SA)

Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE
1.INGRESOS
Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto (datos acumulados al cuarto
trimestre al ser la obligación de remisión anual):
Medida 1. Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias:
No se aplican subidas tributarias con respecto al ejercicio anterior. Tampoco se aplican otras
exenciones que las previstas por imperativo legal, las ordenanzas municipales no prevén otras
que las dispuestas en las mismas.
No existe una incidencia directa en los ingresos derivados de estas medidas.
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Medida 2. Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de convenios de
colaboración con Estado y/o CCAA):
El convenio de colaboración tributaria para la gestión de la recaudación ejecutiva y
voluntaria data de 1989, y ha sido actualizado en enero de 2020, para facilitar la recaudación
de los impuestos locales que recaudan directamente.
Se está tramitando el traspaso de la gestión directa por el Ayuntamiento del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica al Servicio de Recaudación para la llevanza de la gestión y la
recaudación en periodo voluntario.
Medida 3. Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados.
El Ayuntamiento no tiene capacidad para gestionar un servicio propio de Inspección
Tributaria.
Se ha reforzado la colaboración con la Gerencia Territorial del Catastro Inmobiliario para la
determinadas obras.
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adecuación de algunos valores catastrales que no reflejan la realidad del inmueble tras

Medida 4. Correcta financiación de tasas y precios públicos:
El precio de la tasa refleja siempre el coste del servicio. La recaudación en voluntaria es llevada
directamente por el Ayuntamiento lo que contribuye a ahorrar costes de recaudación delegada.
Medida 5. Otras medidas por el lado de los ingresos:
No constan.
Ahorro trimestral generado por las medidas relativas a ingresos: No existen datos suficientes
para valorar la incidencia de las medidas adoptadas.
2. GASTOS
Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto (datos del trimestre
correspondiente):
Medida 1. Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos):
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Se ha centralizado la información del personal al servicio de la Entidad Local para crear un
registro central de personal con información de cada empleado. Al recabar esta información
se detectaron errores en la configuración de las nóminas que han sido corregidos: ahorro
estimado anual de 8.400 euros. Ahorro trimestral: 2.100 euros.
Medida 2. Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en
consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la
percepción de fondos públicos:
No existen entidades de Derecho Público vinculadas ni dependientes de esta Entidad Local.
Medida 3. Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección:
No existe en esta Entidad Local.
Medida 4. Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las
empresas del sector público:

Medida 5. Regulación de las clausulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en
proceso:
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No existe en esta Entidad Local.

No existe en esta Entidad Local.
Medida 6. Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la
Entidad local:
No existe en esta Entidad Local.
Medida 7. Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el
personal municipal actual:
No existen en esta Entidad Local.
Medida 8. Disolución de aquellas empresas públicas que presenten pérdidas:
No existen entidades de Derecho Público vinculadas ni dependientes de esta Entidad Local.
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Medida 9. Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los contratos de
inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su adjudicación,
siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración:
Se llevan a cabo en el marco de la normativa de contratación y con financiación de subvenciones
y otras transferencias de Administraciones Públicas
Medida 10. Reducción de celebración de contratos menores:
Se han rescindido 3 contratos menores prorrogados cuyo coste anual para el Ayuntamiento era
superior a los 10.000 euros anuales y se han redistribuido los costes para que sean gestionados
directamente por Mancomunidades a las que la Entidad Local pertenece
Medida 11. No ejecución de inversión prevista inicialmente:
Medida 13. Modificación de la organización de la corporación local:
Supresión de dos Comisiones Informativas, percepción de 30€ por asistente: ahorro anual

Medida 14. Reducción de la estructura organizativa de la EELL:
No consta
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estimado 720 euros. Ahorro trimestral: 120 euros

Medida 15. Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio:
No constan
Medida 16. Otras medidas por el lado de los gastos:
- Transferencia de servicios a la Mancomunidad de la Ribera Alta y cancelación de contratos de
servicios con terceros: Servicio de Informática, servicio de Gestión y Recaudación de Multas de
Tráfico y servicio de Control de Plagas: Ahorro anual estimado de 7.5000 euros. Ahorro
trimestral: 1.875 euros.
Cambio de contratista en el contrato de servicios de gestoría laboral: ahorro estimado anual de
4.000 euros. Ahorro trimestral: 1.000 euros
-Cambio del programa de contabilidad con coste 0 para la Entidad Local y rescisión del contrato
de servicios con un tercero: ahorro estimado anual de 3.200 euros. Ahorro trimestral: 800 euros.
Ahorro trimestral estimado en gastos: 5.895 euros
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OTROS INDICADORES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE:
Deuda viva: La deuda viva a fecha 31 de marzo de 2020 asciende a un total de 207.329,60 euros.
Deuda comercial: La deuda comercial a fecha 31 de diciembre de 2020 es de 7.746,21.
Período Medio de pago: La ratio del Período Medio de pago es de 5,63 días
Operaciones con derivados y otros pasivos contingente: No hay operaciones con derivados y no
existen pasivos contingentes a la finalización del trimestre.
CUARTO.- La Entidad Local ha cumplido con la obligación de actualización de información de la
Central de Información de Riesgos-Local (CIR-Local), a la que se refiere el artículo 55 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
QUINTO.- La Entidad Local ha cumplido con la obligación de remitir el informe trimestral
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones
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sobre cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación

Por todo ello, se informa FAVORABLEMENTE respecto al cumplimiento del Plan de Ajuste
aprobado al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales motivado en
las desviaciones apreciadas.

Se propone continuar ejecutando las previsiones del Plan de Ajuste”.

El Ple queda enterat.
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PUNT CINQUÈ. Donar compte de l'informe de Secretaria Intervenció relatiu al 4T de 2020,
sobre el compliment dels terminis previstos en el pagament de les obligacions de les
entitats locals (Llei 15/2010).
Vist l'informe de la Secretaria Intervenció de data 1 de febrer de 2021, relatiu al 4T de 2020
sobre el compliment dels terminis previstos en el pagament de les obligacions de les
entitats locals (Llei 15/2010), que literalment diu:
“En compliment d’allò establit en l'article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials, la Secretaria Interventora emet el següent:
INFORME
PRIMER.- El que es disposa en el present, s'ha realitzat atenent a les disposicions contingudes

− Guia per a l'elaboració dels informes trimestrals de morositat, del Ministeri d'Hisenda i

Administracions Públiques.
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en les normes següents:

− Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual

s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
− Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la

morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
− Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a

l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
− Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
− Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre

comptable de factures en el Sector Públic.
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− Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre per la qual es modifica l'Ordre HAP/2105/2012, d'1

d'octubre per les quals es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació
prevists en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
SEGON.- Formen part del present tots els pagaments entre empreses i l'Administració, en aquest
cas l'Ajuntament, de conformitat amb el que es disposa en l'Art. 3.1 de la Llei 3/2004 i en la Llei
9/2017, de 8 de noviembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al
ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu y del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Queden fora, per tant, totes les operacions que no estan

basades en una relació comercial, com per exemple despeses de personal, expropiacions o els
que es produeixen entre diferents entitats del sector públic.
El registre comptable de factures està interrelacionat o integrat amb el sistema d'informació
març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures
de les entitats de l'àmbit d'aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.
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comptable (art. 8 de la Llei 25/2013) en els termes establits per l'Ordre HAP/492/2014, de 27 de

TERCER.- El termini per a remetre aquest Informe de Morositat, per part de la Intervenció
Municipal, al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través dels mitjans electrònics
habilitats a aquest efecte, finalitza l'últim dia del mes següent a lafinalització de cada trimestre
de l'any, d'acord amb l'Art. 16 de l'Ordre HAP 2075/2014.
QUART.- S'adjunten al present informe la documentació remesa al Ministeri en temps i forma”.

El Ple queda enterat.

PUNT SISÈ. Sol·licitud de Consum Cooperativa d'autorització d'obertura el dia 2 de
setembre de 2021.
Vista la sol·licitud presentada per CONSUM COOPERATIVA amb entrada en el Registre
General d'aquest Ajuntament núm. 2021000090, per la qual se sol·licita canviar el dia
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d'obertura festiu municipal del 2 de setembre de 2021, pel del 19 de desembre de 2021
inicialment previst.
Considerant l´assenyalat a l´art. 23 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de comerc de la
Comunitat Valenciana respecte a la facultat dels ajuntaments
Considerat que la data oferida per a tancament el 19 de desembre de 2021 (diumenge),
data amb caràcter previ a nadal que compta amb major atractiu comercial per a les
persones consumidores.
Després de deliberacions, una vegada finalitzat el debat, es procedeix a la votació de la
proposta amb el següent resultat:
Regidors de dret: 8.
Regidors presents: 6
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.
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Vots a favor: 6

Pel que, per UNANIMITAT, s'acorda:
PRIMER.- No autoritzar el canvi de dia d'obertura de CONSUM COOPERATIVA el dia 2 de
setembre de 2021, festa local oficial, en lloc del dia 19 de desembre de 2021.
SEGON.- Comunicar el present acord a la part interessada.

PUNT SETÈ. Adhesió al Servei d'Assistència Tècnica en les modalitats d'Arquitectura
Tècnica, Enginyeria Tècnica Industrial i Enginyeria Tècnica Agrícola de la Mancomunitat
Intermunicipal d'Alcàntera de Xúquer, Càrcer, Cotes i Sellent.
Vista la resolució de l'alcaldia núm. 44 de 8 de febrer de 2021, aprovant l'adhesió al
“Servei d'assistència tècnica en les modalitats d'Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica
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Industrial i Enginyeria Tècnica Agrícola” implantat per la Mancomunitat Intermunicipal
d’Alcàntera de Xúquer, Càrcer, Cotes i Sellent per a l’Abastiment d’Aigües Potables i
Altres Serveis, en considerar que els termes i les condicions previstes s'ajusten a les
necessitats i a les circumstàncies dels serveis públics i resultant adequats per als
interessos municipals.
En virtut del que es disposa en l'article 97.2 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 (d'ara en avant ROF), sotmet al Ple la següent
PROPOSTA
PRIMER.- Ratificar la resolució de l'alcaldia núm. 44 de 8 de febrer de 2021, aprovant
l'adhesió al “Servei d'assistència tècnica en les modalitats d'Arquitectura Tècnica,
Enginyeria Tècnica Industrial i Enginyeria Tècnica Agrícola” implantat per la Mancomunitat
Potables i Altres Serveis, en considerar que els termes i les condicions previstes
s'ajusten a les necessitats i a les circumstàncies dels serveis públics i resultant adequats
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Intermunicipal d’Alcàntera de Xúquer, Càrcer, Cotes i Sellent per a l’Abastiment d’Aigües

per als interessos municipals
L'adhesió al servei es farà en les següents modalitats:
 Modalitat 1: Arquitectura Tècnica - 4 hores/setmanals.
 Modalitat 2: Enginyeria Tècnica Industrial - 2 hores/setmanals.
 Modalitat 3: Enginyeria Tècnica Agrícola - 2 hores/setmanals.
D'acord amb el que es preveu en les instruccions del servei, l'Ajuntament assumeix el
compromís de permanència mínima en els mateixos durant 36 mesos.
Aquest Ajuntament assumeix el compromís d'acceptar i donar compliment a les
instruccions reguladores del funcionament del servei que resulten aplicables a cada
moment.
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SEGON.- Assumir el compromís d'aportació econòmica del finançament, d'acord amb la
Fulla d'instruccions del servei, a partir de la data d'inici de la prestació del servei.
TERCER.- Facultar a l'Alcaldia en tot el necessari per a l'execució d'aquest acord.
QUART.- Traslladar l'acord adoptat a la Mancomunitat Intermunicipal d’Alcàntera de
Xúquer, Càrcer, Cotes i Sellent per a l’Abastiment d’Aigües Potables i Altres Serveis.

Després de deliberacions, una vegada finalitzat el debat, es procedeix a la votació de la
proposta amb el següent resultat:
Regidors de dret: 8.

Vots a favor: 6
Vots en contra: 0.
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Regidors presents: 6

Abstencions: 0.
Queda aprovada per UNANIMITAT.
PUNT VUITÈ. Aprovació de la Moció amb motiu del 8-M Dia Internacional de la Dona.
La Sra. Lorena Igual Chicón, portaveu del Grup Municipal PSPV-PSOE en
l'Ajuntament d' Alcàntera de Xúquer, en el seu nom i representació, mitjançant el present
escrit, i fent ús de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat la MOCIÓ següent:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cada Día Internacional de la Mujer, gobiernos, instituciones públicas y privadas,
asociaciones feministas, agentes sociales y ciudadanía hacen balance de las metas
alcanzadas y exigen, con una sola voz, el cumplimento de las medidas, tantas veces
acordadas, para garantizar una sociedad justa y participativa. El Ayuntamiento de
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Alcàntera de Xúquer declara, un año más, su firme voluntad de continuar construyendo
una sociedad libre de desigualdades, donde hombres y mujeres, niñas y niños crezcan en
igualdad de oportunidades, con independencia de su género.
Desde que el pasado 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la
COVID-19 como pandemia, los países de todo el mundo comenzaron a adoptar medidas y
estrategias para controlar su propagación y los terribles efectos que comporta. Pero,
como ya advirtió el director general de la OMS, no debemos fijarnos sólo en los casos y en
el número de países afectados. La emergencia sanitaria tiene también repercusiones
sociales y económicas graves.
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En esta triple dimensión de la pandemia (sanitaria, social y económica) es imprescindible
resaltar el impacto de género causado e incorporarlo en la respuesta de una crisis que
afecta de distinta manera a mujeres y hombres. La sobrecarga del trabajo sanitario y de
servicios esenciales, la centralidad de las tareas de cuidados y la mayor precariedad y
pobreza laboral son solo algunas de las consecuencias de esta crisis global. Pero también
lo es el aumento del riesgo de violencia de género y otros tipos de violencia contra las
mujeres, derivados de la situación de confinamiento. Esta sin duda, ha sido otra de las
lacras de esta pandemia.
En este sentido, ONU Mujeres ha anunciado que el lema para el Día Internacional de la
Mujer, el 8 de marzo de 2021, será “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo
de la Covid-19”. El objetivo de esta jornada será destacar los enormes esfuerzos que
realizan mujeres y niñas en todo el mundo para forjar un futuro más igualitario y
recuperarse de la pandemia de la COVID-19. En esta jornada pondremos en el papel de las
mujeres que se encuentran en la primera línea de la crisis de la COVID-19 como
trabajadoras de la salud, cuidadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias. Por qué
la emergencia sanitaria ha puesto de relieve tanto la importancia fundamental de las
contribuciones de las mujeres, como las cargas desproporcionadas que soportan.
Recientemente, el Gobierno de España ha aprobado una serie de medidas (Real DecretoLey) para atacar de manera urgente los elementos discriminatorios en el itinerario
laboral de las mujeres y, en definitiva, para garantizar el cumplimiento del principal valor
de la Constitución, que es la igualdad.
Gracias, también, a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, se
ha logrado la equiparación total de los permisos de paternidad y maternidad, un paso
clave para conseguir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en la
conciliación y el principio de corresponsabilidad en los cuidados. Además, se ha
recuperado la cotización a la Seguridad Social de las personas cuidadoras de personas
con dependencia, un colectivo mayoritariamente integrado por mujeres, y se ha
incrementado el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), percibido mayoritariamente por
mujeres, hasta los 950 euros actuales.
Hay que señalar que, las mujeres también padecen otro tipo de discriminaciones en
diferentes ámbitos, en muchos de ellos como denominador común se sitúa la completa
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invisibilidad y las dificultades de acceso que tienen, por ejemplo, en el terreno científico y
tecnológico .
Al respecto, la directora de ONU Mujeres, señala que menos del 30% de quienes investigan
en todo el mundo son mujeres. Además, tienen menos publicaciones, reciben
remuneración inferior a la de los hombres por sus investigaciones y no avanzan tanto en
sus carreras como los hombres. Por ello, es fundamental acabar con los estereotipos de
género vinculados a la ciencia y también transmitir a las nuevas generaciones la gran
aportación de mujeres referentes de la investigación científica actual para reforzar las
vocaciones en este ámbito, especialmente de las niñas, y contribuir a impulsar su
motivación.

Este año 2021 es, además, el 90º aniversario de la aprobación del voto femenino en
España. Es ese momento, el 1 de septiembre de 1931, cuando se reconoce por primera vez
en España el Sufragio Universal, aunque después hubiera un paréntesis con la Dictadura
Franquista. Mujeres como Clara Campoamor, merecen un reconocimiento y nuestro
recuerdo. Todas ellas abrieron un camino hacia la igualdad.
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El Partido Socialista, como partido progresista y feminista, estamos comprometidos con el
diseño políticas que consigan eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres avanzar
en la ciencia. Las mujeres deben formar parte del diseño del futuro para no llegar tarde a
los avances en todos los ámbitos, especialmente en el científico.

El Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer coincide plenamente con la estrategia de la
Unión para la igualdad de género, en la erradicación de la brecha de género en los
salarios y pensiones, así como, en la eliminación de la segregación en el mercado laboral.
La igualdad en el empleo es un fin en sí misma, pero también es el instrumento clave en
el camino hacia la libertad y la independencia económica.
Por todo ello, debemos seguir aunando esfuerzos, desde la legalidad y la equidad, y con
las voces de todas y de todos, para que las mujeres vivan libres de miedo, perciban el
mismo salario por un trabajo de igual valor y estén representadas, en igualdad, en los
órganos de decisión políticos y empresariales para propiciar su participación en una
sociedad que es tan suya como del resto. Y, para ello, corresponsablemente, hombres y
mujeres debemos construir el camino que permitirá consolidar economías y sistemas
políticos basados en la defensa de los derechos y libertades fundamentales.
Una sociedad en la que los Gobiernos Locales debemos asegurar su desarrollo para que
la igualdad de género sea una realidad.
Por todo ello, proponemos al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO. Instar a todas las Entidades Locales a adherirse a esta moción/ declaración y
sumarnos a todas las voces que claman por un futuro sin discriminación por razón de
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género, donde hombres y mujeres formen parte de nuestra sociedad en igualdad de
derechos y responsabilidades.
SEGUNDO. Reconocer las medidas de la Plataforma de Acción de Beijing como eje
estratégico de trabajo y asumir, como propias, las esferas de especial preocupación:
pobreza, educación y capacitación, salud, violencia, conflictos armados, economía, poder y
toma de decisiones, mecanismos institucionales, derechos humanos, medios de
comunicación y medio ambiente.
TERCERO. Reafirmar nuestro compromiso con la ciudadanía y con sus necesidades, con la
igualdad de trato y de oportunidades y con el mandato constitucional que persigue el
pleno establecimiento de una igualdad real y efectiva.
CUARTO. Incluir en todos los programas de recuperación y presupuestos iniciativas que
aborden las repercusiones de la pandemia con perspectiva de género.

SEXTO. Fomentar la vocación científica entre las nuevas generaciones transmitiendo la
aportación de mujeres referentes de la investigación científica actual y promover la
coeducación, acciones formativas y de sensibilización social.
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QUINTO. Visibilizar las aportaciones de las mujeres desde los diferentes ámbitos cultural,
educativo, histórico, científico etc. que han contribuido en el bienestar de las personas.

SÉPTIMO. Ratificar nuestro compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
y con su Objetivo nº 5, relacionado con la Igualdad de Género, y reconocer a los colectivos
víctimas de discriminación múltiple, muchas veces ocultos, como el de las mujeres con
discapacidad.
OCTAVO. Desarrollar políticas para fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación
para la igualdad de oportunidades, la incorporación de las mujeres a la sociedad de la
información y el apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural.

Pel que es proposa al Ple la ratificació de la present moció.
Després de deliberacions, una vegada finalitzat el debat, es procedeix a la votació de la
proposta amb el següent resultat:
Regidors de dret: 8.
Regidors presents: 6
Vots a favor: 6
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Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.
Queda aprovada per UNANIMITAT.

PUNT NOVÈ. Aprovació Inicial del Pressupost Municipal de l'exercici 2021.
Considerant que de conformitat amb el que s'estableix en l'article 168.4 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, en la seua redacció donada pel RD-llei 17/2014, aquesta Alcaldia, ha de formar el
Pressupost General i remetre'l abans del 15 d'octubre al Ple de la Corporació,
degudament informat per la Intervenció Municipal i amb tots els annexos i documentació
Considerant que l'expedient ha de tramitar-se conformement a les disposicions
contingudes en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en el Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel
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preceptiva, per a la seua aprovació, esmena o devolució.

qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.
Considerant que el Pressupost ha d'ajustar-se a més al principi d'estabilitat
pressupostària entés com la situació d'equilibri o superàvit estructural de conformitat
amb el que es preveu en els *arts. 2.1 i 3.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Considerant que de conformitat amb el que es disposa en l'article 162 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, el Pressupost General constitueix l'expressió xifrada, conjunta i
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconéixer l'Entitat.
Resultant que en virtut d'això, el Pressupost General d'aquest Ajuntament està integrat
pel Pressupost de l'Ajuntament.
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Considerant que el projecte de Pressupost General, conté la documentació exigida per
l'article 164 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Considerant que el Pressupost de l'Ajuntament s'ha confeccionat conforme al que es
disposa en l'article 165 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, incorporant els estats de
despeses i ingressos i les Bases d'Execució.
Considerant que l'estat d'ingressos del Pressupost s'ha confeccionat conforme al regulat
en els apartats 1 i 2 de l'article 167 del 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 en l'Orde
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'Estructura dels Pressupostos de
les Entitats Locals.
l'article 167 i en l'Orde EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'Estructura
dels Pressupostos de les Entitats Locals.
Considerant que el Pressupost no conté dèficit inicial, i que els ingressos per operacions
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Considerant que l'estat de despeses s'ha confeccionat conforme a el que es preveu en

corrents igualena les despeses d'igual naturalesa més les despeses d'amortització per
endeutament.
Considerant que s'ha emés el preceptiu informe sobre el compliment de l'objectiu
d'estabilitat pressupostària, en virtut d'el que es preveu en l'article 16.2 del Reial decret
1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la
Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seua aplicació a les
entitats locals.
Considerant que el procediment d'aprovació del Pressupost General ha d'ajustar-se al
regulat en els articles 168 (en la seua redacció donada pel RD-llei 17/2014)i 169 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
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Considerant que s'ha incorporat a l'expedient com a annex núm. 09 l'estat de previsió de
moviments i situació del deute exigit per l'article 166.1-d) del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Considerant que l'acord d'aprovació correspon al Ple per majoria simple, per aplicació del
que es disposa en l'article 168 i 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en concordança
amb l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
Considerant que l'acord que ha d'exposar-se al públic mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província (o autonòmic, en cas de Comunitats Autònomes uniprovincials), per
termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-ho i
Considerant que a l'efecte de presentació de reclamacions tenen la consideració
d'interessats els qui reunisquen els requisits de l'article 170.1 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
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presentar reclamacions davant el Ple.

Locals, que podran presentar reclamacions únicament pels motius previstos en l'article
170.2. Les reclamacions hauran de ser resoltes en el termini màxim d'un mes.
Considerant que el Pressupost s'entendrà definitivament aprovat si durant el citat termini
no s'hagueren presentat reclamacions.
Considerant que l'aprovació definitiva ha de realitzar-se abans del dia 31 de desembre,
per l'Ajuntament Ple, per majoria simple.
A la vista de tot l'anteriorment exposat ES PROPOSA al Ple de l’Ajuntament d’Alcàntera de
Xúquer,
PRIMER.- Aprovar el projecte de Pressupost General de l'Ajuntament, que conté els
estats de despeses i ingressos per un import total de 884.848,80 euros i les Bases
d'Execució del Pressupost, i el resum del qual per Capítols és el següent:
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PRESSUPOST GENERAL
RESUM PER CAPÍTOLS
PRESSUPOST D'INGRESSOS
Capítols
I

2021

Impostos directes

II Impostos indirectes
III Taxes, preus públics i
altres
IV Transferències corrents

394.506,59
5.000,00
84.888,43
400.423,78

V Ingressos patrimonials

30,00

reals
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VI Alienació d'inversions

pital
VIII Actius financers
IX Passius financers
TOTAL INGRESSOS

884.848,80

PRESSUPOST DE DESPESES
Capítols

2021

I Despeses de personal

450.787,15

II Despeses corrents

177.047,16

III Despeses financeres
IV Transferències corrents

3.319,44
158.414,11
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V Fons de contingència
VI Inversions reals

18.708,16
0,00

VII Transferències de capital
VIII Actius financers
IX Passius financers
TOTAL DESPESES

76.572,78
884.848,80

Després de deliberacions, una vegada finalitzat el debat, es procedeix a la votació de la
proposta amb el següent resultat:

Regidors presents: 6
Vots a favor: 6
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Regidors de dret: 8

Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.
Queda aprovada per UNANIMITAT.
Finalitzats els punts previstos en l'ordre del dia, d'acord amb l'article 91.4 del Reglament
d'Organització i Funcionament de les Entitats Locals, el Sr. Alcalde pregunta als regidors
si desitgen sotmetre a la consideració del Ple assumptes que per raó d'urgència, no
hagen sigut inclosos en l'ordre del dia i que no tinga cabuda en el torn de precs i
preguntes.
No manifestant cap membre de la Corporació la presentació d'alguna moció o qualsevol
altre assumpte urgent, Sa senyoria manifesta que sí que desitja incloure en l'ordre del dia
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de la sessió l'aprovació d'un punt que ha tingut entrada a l'Ajuntament el passat 1 de
març, motiu pel qual no va poder incloure's en la convocatòria.
L'assumpte és relatiu a «LA SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT COM A “MANCOMUNITAT
D’ÀMBIT COMARCAL” PER A LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA, AIXÍ COM DE LA
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L’ENTITAT AMB EIXA FINALITAT»
D'acord amb l'article 82.3 del ROF, es procedeix a la votació per a ratificar la seua inclusió
en l'ordre del dia, amb el següent resultat:
Regidors de dret: 8.
Regidors presents: 6
Vots a favor: 6
Vots en contra: 0.
Queda ratificada la inclusió en l'ordre del dia de l'assumpte proposat pel Sr. Alcalde, que
es transcriu a continuació:
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Abstencions: 0.

APROVACIÓ PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT COM A
“MANCOMUNITAT D’ÀMBIT COMARCAL” PER A LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA,
AIXÍ COM DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L’ENTITAT AMB EIXA FINALITAT
Ateses les següents consideracions:
Antecedents
1. La Llei 21/2018, de la Generalitat, de Mancomunitats de la CV, publicada en el DOGV
núm. 8406, de 19.10.2018 (endavant LMANC) configura un nou marc jurídic que distingeix
entre mancomunitats d’àmbit comarcal i la resta, configurant a les mancomunitats
d’àmbit comarcal com a un eix bàsic en la prestació de serveis als ciutadans.
2. La Mancomunitat de la Ribera Alta, de la qual este municipi n’és un dels integrants,
pretén ser reconeguda com a mancomunitat d’àmbit comarcal. Eixa és una aspiració de
l’entitat ja des de la seua creació, conformement s’arreplega en els seues primers
estatuts.
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3. El Ple de la Mancomunitat en sessió de data 26 de novembre de 2018, per unanimitat,
va sol·licitar de la Generalitat el reconeixement de la qualificació de la Mancomunitat de
la Ribera Alta com a “mancomunitat d’àmbit comarcal”, a l’empara de la LMANC.
4. El Ple de la Mancomunitat en sessió de data 22 de novembre de 2020 va aprovar la
modificació dels Estatuts de la Mancomunitat per tal d’ajustar-los als requeriments que
la LMANC imposa als estatuts de les mancomunitats d’àmbit comarcal, així com a les
necessitats i aspiracions de l’entitat.

2. L’aprovació per part de les Corts Valencianes de la LMANC, publicada en el DOGV núm.
8406 de 19.10.2018, configura un nou marc jurídic, que distingeix entre mancomunitats
d’àmbit comarcal i la resta i pretén que les mancomunitats d’àmbit comarcal siguen un
eix bàsic en la prestació de serveis als ciutadans, a més d’una referència bàsica per a les
polítiques de la Generalitat i de la resta d’administracions de la CV.
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Fonaments
1. Resulten aplicables les següents normes:
- La Llei 7/1985 reguladora de les Bases del Règim Local.
- La Llei 8/2010 de la Generalitat, de Règim Local de la CV.
- La Llei 21/2018 de la Generalitat, de mancomunitats de la CV.
- Estatuts vigents de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

3. La LMANC, al llarg del seu articulat, estableix per a les «mancomunitats d’àmbit
comarcal» un règim específic i substancialment diferent al de la resta de mancomunitats.
Arreplega una sèrie de requisits i circumstàncies a exigir/acomplir per les
mancomunitats que pretenen que assumir dita condició i els reconeix sèrie de
prerrogatives. En concret resulten rellevants els articles 31, 36 i 50 de la LMANC.
4. La Mancomunitat de la Ribera Alta reuneix i acompleix els requisits i les
circumstàncies exigides en la LMANC per a assolir la condició de «mancomunitats
d’àmbit comarcal» i, en ser una vella aspiració de l’entitat constituir-se com a ens
comarcal, pretén ser reconeguda com a tal. A eixe efecte, ha confeccionat i incorporat a
l’expedient una Memòria justificativa de la motivació, del compliment dels requisits i de
les modificacions plantejades per als Estatuts.
5. El procediment per a l’aprovació del reconeixement com a mancomunitat d’àmbit
comarcal es regula en l’article 13 de la LMANC, al qual es requereix acord plenari dels
ajuntaments integrants, aprovat per majoria absoluta.
6. La modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la Ribera Alta que es planteja
constituix una modificació substancial, en afectar a articles relatius a l’objecte
competencial i al sistema de representació dels municipis integrants. El procediment per
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a la seua aprovació es regula en l’article 46 de la LMANC i en l’article 30 dels Estatuts
vigents de la Mancomunitat, en virtut dels quals es requereix acord plenari dels
ajuntaments integrants, aprovat per majoria absoluta.
7. Procedix que el Ple d’este Ajuntament aprove la modificació dels Estatuts de la
Mancomunitat de la Ribera Alta en tramitació.
Per tot això, es formula la següent proposta d’ACORD:
Primer. Aprovar, pel que fa a este Ajuntament, la sol·licitud de la Mancomunitat de la
Ribera Alta de reconeixement com a “mancomunitat d’àmbit comarcal” a l’empara de la
LMANC.

Tercer. Facultar al Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta, pel que fa este Ajuntament,
per a reflectir en el text definitiu de la modificació dels Estatuts objecte d’este acord, les
esmenes puntuals i no substancials, que poguera resultar necessari introduir-hi en virtut
de la resta de la tramitació del procediment.
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Segon. Aprovar, pel que fa a este Ajuntament, la modificació dels Estatuts de la
Mancomunitat de la Ribera Alta en els termes que resulten de l’acord del Ple de la
Mancomunitat de data 22 de novembre de 2020.

Quart. Facultar a l’Alcaldia, tan amplament com en dret procedisca per donar compliment,
íntegrament, a este acord.
Cinqué. Trametre certificat d’este acord i del resultat de la inserció d’anunci de la
informació pública de la modificació dels estatuts en el Tauler d’este Ajuntament, a la
Mancomunitat de la Ribera Alta.

Després de deliberacions, una vegada finalitzat el debat, es procedeix a la votació de la
proposta amb el següent resultat:
Regidors de dret: 8.
Regidors presents: 6
Vots a favor: 6
Vots en contra: 0.
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Abstencions: 0.
Queda aprovada per UNANIMITAT.
En aquest Ajuntament va tindre entrada l'escrit de Sr. Sergio Pascual Carroza, Regidor de
l'Ajuntament, el dia 15 de juny de 2019. En el mateix es formalitzava la renúncia voluntària
al càrrec que ocupa en aquest Ajuntament des que va prendre possessió del càrrec de
Regidor el dia 15 de juny de 2019, després de les eleccions de 26 de maig de 2019. La
renúncia al càrrec no serà efectiva fins al seu sotmetiment al Ple de l'Ajuntament, és a
dir, fins a la data de hui.
En compliment dels articles 9.4 del Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, i 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General,
ACORD

SEGON. Comunicar aquest Acord a la Junta Electoral Central perquè remeta les
credencials de Sr. Ramón Tormo Perucho, següent en la llista, dels quals van concórrer a
les últimes eleccions municipals, perquè puga prendre possessió del seu càrrec
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PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor de l'Ajuntament que
realitza Sr. Sergio Pascual Carroza.

PUNT DESÈ. Comunicacions d'Alcaldia
El Sr. Alcalde comenta diversos assumptes relatius a la gestió ordinària municipal que
s'han realitzat des de l' última sessió plenària del mes de desembre:
1º Adhesió del municipi d'Alcàntera de Xúquer al pla d'impulsos per les renovables, el
municipi d'Alcàntera de Xúquer està interessat d'impulsar les energies renovables al
municipi
2º Inspecció de treball, ja està pagat la liquidació per un import de 22.819,31 més el deute
del pagament de 5.442,38 de tresoreria del 2016/2017 Total 28.261,69 €.
3r La Generalitat Valenciana està fent un gran esforç, no deixant a ningú enrere // El Pla
Resistir, ja està en marxa i estem recollint la documentació que marquen les bases, en
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principi serà els bars i el comerç ambulant i si tinguéssim sobrants, el donariem als
negocis que també van tancar les portes com són les perruqueries

PUNT ONZÈ. Precs i preguntes.
No se'n formulen.
I no sent un altre el motiu de la present ni havent-hi més Srs. Regidors que sol·liciten la
paraula, pel Sr. Alcalde s'alça la Sessió sent les dènou hores i vint-i-nou minuts del dia
del seu començament, redactant-se la present Acta que visa el Sr. Alcalde i del contingut
del qual jo com a Secretària-Interventora certifique, a la data de la signatura electrònica
referenciada al marge.

Bárbara López Ramón
Vistiplau del Sr. Alcalde
Julio A. García Martínez
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La Secretària de l' Administració Local
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