ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA
DE XÚQUER
Núm. 4/2021, DE 10 DE SETEMBRE
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
10/09/2021
19:00 hores
19:10 hores
19:35 hores
Ordinària
4/2021
2021/OFI_01/000129
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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)
PEDRO JOSÉ GARCÍA LLORET (GRUP PSPV-PSOE)
ANTONI SUCH BOTELLA (GRUP PSPV-PSOE)

No assisteix

ANTONI BENITO BOU (GRUP PSPV-PSOE)
MARÍA VIRTUDES VERDEGUER GÓMEZ (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 24 de juny de 2021.

Es proposa al Ple l'aprovació de l'Acta de la Sessió ordinària de data 24 de juny de 2021
notificada juntament amb la convocatòria.
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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
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.

PUNT SEGON. Donar compte al Ple de les Resolucions dictades per l'Alcaldia des de la
celebració de l'últim Ple fins hui.
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Queda aprovada l'acta de la sessió anterior de 24 de juny de 2021, per UNANIMITAT.

Repartida la relació de les Resolucions d' Alcaldia dictades des del 25 de maig de 2021,
que és la següent:
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Una vegada repartida la llista de resolucions d'Alcaldia als regidors, es dóna compte al
Ple d'aquestes, quedant assabentada la Corporació.
TERCER. Aprovació compte general de l’Ajuntament exercici 2020.
Vist el Compte General de l'exercici 2020, juntament amb tota la seua documentació

Vist que per la Secretària Intervenció Municipal de fons va procedir a la formació del
Compte General d'aquesta Corporació corresponent a l'exercici econòmic 2020, juntament
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annexa a aquest, segons la legislació vigent.

amb tota la seua documentació annexa a aquest.
Vist que amb posterioritat, la Comissió Especial de Comptes d'aquest Ajuntament, en
sessió celebrada en data 24 de Juny de 2021, va emetre el corresponent informe
preceptiu en relació al Compte General d'aquesta corporació relatiu a l'exercici 2020.
Vist que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 7 de Juliol
de 2021, el Compte General –juntament amb l'informe d'aquesta comissió- van ser
objecte d'exposició al públic durant el termini de quinze dies, durant els quals, i huit més,
els interessats van poder presentar reclamacions, objeccions o observacions.
Vist que, durant el termini d'exposició al públic d'aquest Compte, i huit més, no s'han
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presentat les al·legacions.
Vist l'informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb el que es disposa
en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
es proposa l'adopció del següent:
ACORD
PRIMER. - Aprovar el Compte General de l'Exercici 2020, comprés pel Compte General
del propi Ajuntament
SEGON.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació que la
Generalitat Valenciana, tal com s'estableix en l'article 212.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i, en compliment dels mandats de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV7FWKL2BJVKJGF5U77BGUKPCY - Página 7 / 23

(1/2) 14/09/2021 13:58:54
BARBARA LOPEZ RAMON (SECRETARIO/A –
INTERVENTOR/A)

(2/2) 14/09/2021 14:10:51
JULIO AURELIO GARCIA MARTINEZ (ALCALDE/SA)

integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes i sindicatura de comptes de la

Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i altra normativa concordant, al Ministeri
d'Hisenda.

Després de deliberacions, una vegada finlitzat 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.
Abstencions: 0.
Queda aprovada per UNANIMITAT.
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QUART. Donar compte de l'informe de Secretaria Intervenció sobre el Període Mitjà de
Pagament.
Vist l'informe de la Secretaria Intervenció de data 16 d’agost de 2021, sobre el Període
Mitjà de Pagament, que literalment diu:

https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV7FWKL2BJVKJGF5U77BGUKPCY - Página 8 / 23

(1/2) 14/09/2021 13:58:54
BARBARA LOPEZ RAMON (SECRETARIO/A –
INTERVENTOR/A)

(2/2) 14/09/2021 14:10:51
JULIO AURELIO GARCIA MARTINEZ (ALCALDE/SA)

«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.
El període mitjà de pagament definit en aquest reial decret mesura el retard en el
pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador diferent respecte
del 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 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.
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c) La ràtio mensual o trimestral, segons corresponga, d'operacions pagades de cada
entitat i la seua sèrie històrica.
d) 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:

Per açò, la secretaria interventora de l' Ajuntament de Alcàntera del Xúquer elabora el
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 segon trimestre de 202 1 :
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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 de corporacions locals publicaran i comunicaran al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques aquesta informació referida a cada
trimestre de l'any abans del dia trenta del mes següent a la finalització d'aquest
trimestre.

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 d’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 entre entitats que tenen la consideració d'Administracions Públiques.
Igualment s'han exclòs les propostes de pagament que han sigut objecte de retenció com
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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 part de l'Administració.
Suma (nº dies pagament pendent * Import de cada pagament)
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Import total dels pagaments realitzats

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 segon Trimestre de 2021
Ratio operacions pagades: 3,37
Pàgina 10 de 23
Ausiàs March núm. 2 46293

96 258 04 02

96 258 06 79

DIR3 L01460168

www.alcanteradexuquer.es

Import pagaments realizats: 91.623,92 €
Ratio operacions pendents: 0,00
Import pagaments pendents: 0,00 €
PMP: 3,37
PMP Global:
Import pagaments realizats: 91.623,92 €
Import pagaments pendents: 0,00 €
PMP: 3,37 »
El Ple queda enterat.
CINQUÉ. Donar compte de l’informe de Secretaria Intervenció relatiu al segon trimestre
de 2021 sobre el compliment dels terminis previstos en el pagament de les obligacions de

Vist l'informe de la Secretaria Intervenció de data 16 d’agost de 2021, sobre el compliment
dels terminis previstos en el pagament de les obligacions de les entitats locals (Llei
15/2010), que literalment diu:
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les entitats locals (Llei 15/2010).

«En compliment d’allò establit en l'artile 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 en les normes següents:
- Guia per a l'elaboració dels informes trimestrals de morositat, del Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques.
- 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.
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- 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.
- 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
i Sostenibilitat Financera.
SEGON. - Formen part del present tots els pagaments entre empreses i l'Administració,
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d'informació prevists en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària

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 comptable (art. 8 de la Llei 25/2013) en els termes establits per l'Ordre
HAP/492/2014, de 27 de 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
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27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el Sector Públic.
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 la
finalització 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.
SISÉ. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ RELATIU A L’ESTAT
D’EXECUCIÓ 3ER. TRIMESTRE DE 2021 CONFORME A ALLÒ ESTABLIT EN L’ART. 16 DE
OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ PREVISTES EN LA LLEI ORGÀNICA
2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA.
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L’ORDRE HAP/2105/2012, D’1 D’OCTUBRE, PER LA QUAL ES DESENVOLUPEN LES

Vist l'informe de la Secretaria Intervenció de data 16 d’agost de 2021, relatiu a l’estat
d’execució 3r trimestre de 2021, que literalment diu:

«A. LEGISLACIÓ APLICABLE:
- Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de Març, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora d'Hisendes Locals.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera. - 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, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
B. INFORME:
L'article 27 de la LOEPSF sobre instrumentació del principi de transparència, estableix
en el seu apartat 3 que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques podrà recaptar
de les Comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals la informació necessària per
a garantir el compliment de les previsions d'aquesta Llei, així com per a atendre
qualsevol altre requeriment d'informació exigit per la normativa comunitària.
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I continua l'apartat 4 establint que “La concreció, procediment i termini de remissió de la
informació a subministrar per Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, així com la
documentació que siga objecte de publicació per a coneixement general, seran objecte de
desenvolupament per Ordre del Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques”.
L'incompliment de les obligacions de subministrament d'informació i transparència
derivades de les disposicions de la llei pot portar aparellada la imposició de les mesures
previstes en l'article 20 de la LOEPSF.
En compliment d’allò establit en l'art. 27.4 esmentat anteriorment es dicta 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,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que en el seu art. 16 estableix les
obligacions trimestrals de subministrament d'informació per les Entitats Locals, que,
d'acord amb l'art. 5 del citat text, han d'efectuar-se per mitjans electrònics a través del
sistema que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habilite a
aquest efecte.
Amb dit objectiu, el ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha desenvolupat una
sèrie de formularis base per al compliment de la citada obligació, formularis que han
sigut emplenats, enviats i signats a través de l'oficina virtual d'entitats locals. La
informació remesa, corresponent a l'estat d'execució del segon trimestre, es resumeixen
en el contingut dels formularis següents:

Sobre el compliment de la regla de gasto: D'acord amb allò previst en l'article 12 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la
variació de la despesa de l'ajuntament no podrà superar la taxa de referència de
creixement del Producte Interior Brut de mig termini de l'economia espanyola. No obstant
açò, d'acord amb l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica
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, solament es requereix
informar sobre el compliment de la regla de la despesa a la liquidació del pressupost.».
El Ple queda enterat.
SETÈ. Aprovació de la modificació de crèdits n.º 13/2021, Banc de Sabadell.
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Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits en la modalitat de
suplement de crèdits, en el qual consta l'informe de la Secretària Interventora.
Atesa la necessitat d'aprovar crèdit pressupostari per a fer front a un *prestamo que es
ve arrossegant des de 2014 i es vol liquidar amb el romanent liquide de *tesoreria, cal
aportar una quantia estimada de 81.844,25 €.
Vista la necessitat d'imputar en el pressupost de despeses de 2021 les despeses abans
assenyalades, que precisen de l'oportuna modificació de crèdits mitjançant suplement de
crèdit.
Considerant el que disposen els articles 177 d'RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, referent a la forma de finançament
de la Modificació de crèdit que es proposa.

decret 500/1990, referent que l'òrgan competent de l'expedient és el Ple de la Corporació.
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Considerant el que disposa així mateix en l'esmentat precepte, i l'article 37.3 del Reial

Considerant el que estableixen els articles 169 de l'esmentat Text Refós i 38.2 del Reial
decret 500/1990, sobre informació, reclamacions i publicitat, en sentit idèntic a l'aplicable
per a l'aprovació dels Pressupostos de l'Entitat.
Vistos els fets exposats i fonaments jurídics d'aplicació,
PROPOSE
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació de Crèdit n. 13/2021 amb el detall que
s'explicita a continuació:
Aumento de Gastos
Partida

Denominación

01100-9130301

Sabadell Ref 370

Euro
81.844,25 € euros
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TOTAL

81.844,25 euros

SEGON.- Exposar al públic la Modificació de crèdit núm. 13/2021, previ anunci en el
Butlletí Oficial de la Província per quinze dies, durant els quals podran examinar-ho i
presentar reclamacions davant el Ple, considerant-se definitivament aprovat si durant
l'esmentat termini no es van haver presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple
disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les.
Després de deliberacions, una vegada finlitzat 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.
Abstencions: 0.
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Regidors presents: 6

Queda aprovada per UNANIMITAT.
HUITÈ. Incorporació al Conveni entre la Diputació Provincial d’Albacete i la Diputació
Provincial de València, per a la posada a la disposició de la totalitat d’aplicacions i eines
d’Administració Electrònica que integren la Plataforma Sedipualba.
Vist:
Primer. Que en el Butlletí Oficial de la Província núm. 131, de 9 de juliol de 2021, s’ha pu blicat l’acord adoptat pel Ple de la Diputació de València, en sessió ordinària celebrada el
proppassat 15 de juny, en el qual es va aprovar el conveni entre la Diputació Provincial
d’Albacete i la Diputació Provincial de València per a la posada a la disposició de la
totalitat d’aplicacions i eines que integren la Plataforma Sedipualba.
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En aquest conveni es plasma la col·laboració interadministrativa entre les diputacions
d’Al - bacete i València en matèria d’administració electrònica. S’emmarca en el projecte
de ser - veis electrònics, SeDiVal, de la Diputació de València.
Segon. Que hi ha l’obligació d’aquesta entitat local d’ajustar la seua activitat i els seus pro
- cediments al funcionament electrònic en els termes imposats, entre altres, per la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú, i la Llei 40/2015, d’1 d’octu bre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.
Tercer. Que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (d’ara en
avant LBRL), en el seu article 36.1, apartat g), reconeix com a competències pròpies de
les diputacions la prestació dels serveis d’administració electrònica en els municipis amb
població inferior a 20.000 habitants.

públics, disposar de la plataforma d’administració electrònica Sedipualba i els seus ser veis, a través de la Diputació de València.
Cinqué. Que el servei d'interoperabilitat per a la connexió al conjunt de solucions, infraes
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Quart. Que és d’interés per a aquesta entitat local, amb vista a l’ús eficient dels recursos

- tructures i serveis comuns proporcionats per l'Administració General de l'Estat serà dut
a terme per la Diputació provincial d'Albacete, en virtut del que es disposa en el conveni
subscrit entre les Diputacions de València i Albacete.
Per tot allò que s’ha exposat, es proposa al Ple el següent acord:
PRIMER . Sol·licitar a la Diputació Provincial de València la incorporació d’aquesta entitat
local a l’ús de la totalitat d’aplicacions i eines d’administració electrònica que integren la
Plataforma Sedipualba i les seues successives ampliacions i actualitzacions, a l’empara
del que disposa l’article 36.1 apartat g) de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Rè gim Local.
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SEGON . Delegar el servei d’interoperabilitat d’aquesta entitat local per a la connexió al
conjunt de solucions, infraestructures i serveis comuns proporcionats per l’Administració
General de l’Estat en la Diputació Provincial de València, necessaris per a la correcta
inter - operabilitat de la plataforma Sedipualba.
TERCER . Delegar en l’Alcaldia/Presidència d’aquesta corporació la resta de les resoluci ons que calga adoptar per a l’efectivitat de la incorporació d’aquesta entitat local a la
citada plataforma.
QUART . Comunicar aquesta resolució a la Diputació Provincial de València perquè proce
- disca a tramitar la incorporació d’aquesta entitat local a la plataforma d’administració
electrònica Sedipualba, en el marc del projecte de Serveis Electrònics de la Diputació de

Després de deliberacions, una vegada finlitzat el debat, es procedeix a la votació de la
proposta amb el següent resultat:
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València (SeDiVal).

Regidors de dret: 8.
Regidors presents: 6
Vots a favor: 6
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.
Queda aprovada per UNANIMITAT.
NOVÈ. Adhesió al Conveni Marc de col·laboració entre la Generalitat i la FVMP, en l’àmbit
de la Comunitat Valenciana, en matèria d’embargaments per deutes corresponenets a
ingresos de dret públic a realitzar fora dels seus respectius àmbits de competència
territorial.
Vist el Conveni Marc de col·laboració entre la Generalitat i la FVMP que s'adjunta annex.
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Es PROPOSA al Ple de l’ Ajuntament d´Alcàntera de Xúquer l’adhesió de l’ Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer al Conveni Marc de col·laboració entre la Generalitat i la FVMP, en
l’àmbit

de

la

Comunitat

Valenciana,

en

matèria

d’embargaments

per

deutes

corresponenets a ingresos de dret públic a realitzar fora dels seus respectius àmbits de
competència territorial.

Després de deliberacions, una vegada finlitzat 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 per UNANIMITAT.
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Vots en contra: 0.

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 juny:
En primer lloc tenim l'obra dels Jubilats que està en la seua recta final, la setmana que
ve ja ho visitaran els tècnics corresponents per a donar-la com a finalitzada
En e lpunt segon segurament el dilluns, l'empresa que s'ha quedat l'obra de l'ascensor de
la Casa de la Cultura. començaran amb els preparatius
En el punt tercer està l'Obra del Cami de Gavariol i la subvenció del Ministeri de la Dana i
el Glòria que consisteix a reparar la zona de Ferragut cap amunt
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En el punt quart, tenim la posada en marxa de l'escoleta infantil, que com ja sabeu els
problemes que han eixit i mentrestant cal dotar l'escoleta del que siga de la nostra
competència.
Finalitzats els punts previstos en l'orde 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'orde del dia i que no tinga cabuda en el torn de precs i
preguntes.
La Sra. Lorena Igual Chicón, Regidora del Grup Socialista, manifesta que sí que desitja
incloure en l'orde del dia de la sessió l'aprovació d'un punt que ha tingut entrada en
L'assumpte és una moció sobre l’augment de les agressions LGTBFÓBICAS lligades a
discursos d'odi.
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l'Ajuntament el passat 4 de juny, motiu pel qual no va poder incloure's en la convocatòria.

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
Abstencions: 0
Queda ratificada la inclusió en l'ordre del dia de l'assumpte proposat per la Sra. Regidor
Lorena Igual Chicón, que es transcriu a continuació:
«
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proposta amb el següent resultat:
Regidors de dret: 8.
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Després de deliberacions, una vegada finlitzat el debat, es procedeix a la votació de la

Regidors presents: 6
Vots a favor: 6
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.
Queda aprovada per UNANIMITAT.

ONZÉ Precs i preguntes.
No se’n formulen.
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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 trenta-cinc 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.

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