ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
D'ALCÀNTERA DE XÚQUER
Núm. 3/2021, DE 24 DE JUNY
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
24/06/2021
14:30 hores
14:30 hores
14:45 hores
Extraodinària
3/2021
2021/OFI_01/000105

ASISTENTS

Regidors
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BARBARA LOPEZ RAMON (SECRETARIO/A –
INTERVENTOR/A)

(2/2) 28/06/2021 11:52:43
JULIO AURELIO GARCIA MARTINEZ (VISTO BUENO
ALCALDE/SA)

President

JULIO A. GARCÍA MARTÍNEZ (GRUP PSPV-PSOE)
LORENA IGUAL CHICÓN (GRUP PSPV-PSOE)
DUNIA FEMENÍA ESPARZA (GRUP PSPV-PSOE)
MARÍA TERESA BAIDES SAMPER (GRUP PSPV-PSOE)

No assisteix

ANTONI BENITO BOU (GRUP PSPV-PSOE)
MARÍA VIRTUDES VERDEGUER GÓMEZ (GRUP PSPV-PSOE)
PEDRO JOSÉ GARCÍA LLORET (GRUP PSPV-PSOE)
ANTONI SUCH BOTELLA (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 28 de maig de 2021.
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Es proposa al Ple l'aprovació de l'Acta de la Sessió ordinària de data 28 de maig de 2021
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: 4
Vots a favor: 4

Abstencions: 0.
Queda aprovada l'acta de la sessió anterior de 28 de maig de 2021, per UNANIMITAT.
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Vots en contra: 0.

PUNT SEGON. Proposta d’aprovació, si procedeix, de l’ordenança reguladora de preu
públic de l’Escola d’Estiu, Pasqua i Nadal.
L’Ajuntament va a organitzar com des de fa més de 20 anys els projectes educatius de
lEscola d’Estiu, l’Escola de Nadal i l’Escola de Pasqua com una alternativa perquè les
vacances escolars de les menudes i menuts plantegen un seriós problema per als pares i
mares.
L´Escola d´Estiu, l’Escola de Nadal i l’Escola de Pasqua són uns projectes consolidats al
municipi que avança en el camí de la compatibilitat entre la vida familiar i laboral i que
permet fer un pas per tal que la corresponsabilitat social a l´hora d’educar als nostres
fills i les nostres filles siga una realitat el més prompte possible.
Durant l´any 2020 com a conseqüència de la crisis sanitària de la COVID 19 es va acordar
la no prestació dels serveis, no obstant, davant la possibilitat de la prestació del servei
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públic de l’escola d’Estiu el proper juliol 2021, de l’escola de Nadal 2021 i l’escola de
Pasqua per al 2022, si les condicions sanitàries ho permeten, es considera apropiat la
regulació dels preus a cobrar per la mateixa, donat que en tal cas es prestarà com a
contracte de serveis i no de concessió.
Per tot això, es proposa el següent text:
En ús de les atribucions concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució, article 106
de la Llei 7/1985, RBRL, i conforme al que es disposa en els articles 41 a 47 del RDL
2/2004, de 5 de març, TRLRHL, i en allò previst en l’ordenança general reguladora del
preus públics de l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer, aprovada pel plenari de l’Ajuntament
en data 24 d’octubre de 2001, aquest Ajuntament estableix el preu públic per prestació de
serveis d´Escola d´Estiu, l’Escola de Nadal i l’Escola de Pasqua.

De conformitat amb el previst en l´article 127, en relació amb l´article 41, del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s´aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aquest ajuntament estableix el preu públic per la prestació del
Servei d´Escola d´Estiu i serveis complementaris.
Article 2n.- Obligats al pagament
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Article 1r.- Concepte

1.- Estan obligats al pagament d'aquest preu públic les persones físiques o jurídiques i
les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària que es beneficien
dels serveis a que es refereix l´article anterior.
Article 3r.- Concepte i tarifes
1.- La quantia dels preus públics es determinarà per l'aplicació de les següents tarifes:
Epígraf 1. Escola
d’Estiu
Escola 2
setmanes
Escola 5
setmanes
Epígraf 2. Escola
de Nadal
Epígraf 3. Escola
de Pasqua

Tarifa
35,00€
70,00€
20,00€
20,00€
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Els serveis socials podran emetre informe sobre quins alumnes estaran exempts del
pagament de la taxa per mancar de recursos econòmics i tindre obert expedient en el
citat departament.
Article 4t.- Normes de gestió del règim de lloguer.
1.- L'obligació de pagar el preu públic naix des que s'inicia o sol·licita la prestació del
servei i podrà ser gestionat directament per l´ajuntament o per l´empresa encarregada
de la prestació del servei, segons s’especifique en el contracte formalitzat a l’efecte.
2.- Quan per causa no imputable a l'obligat al pagament el servei no es preste o
desenvolupe, procedirà la devolució de l'import corresponent.
No procedirà de devolució de la Taxa per falta d'assistència a les classes.
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3.- L'ingrés de les quotes impagades s'exigirà mitjançant el procediment de
constrenyiment al que es refereix el Capítol V de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, i es reportaran els recàrrecs del període executiu previst en l'article
28 de mateixa norma.
BONIFICACIONS
Article 5é.- En matèria de bonificacions s'estarà al que es disposa en l'article 9 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, això és, no podran reconéixer-se altres beneficis en
aquesta taxa més que els expressament previstos en les normes amb rang de llei o els
derivats de l'aplicació dels tractats internacionals.
DISPOSICIÓ FINAL
La present normativa entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir de la seua
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València, i continuarà vigent fins que s
´acorde la seua derogació o modificació expressa.
Contra aquest acord, que es definitiu en via administrativa, els interessats podran
interposar recurs Contenciós Administratiu davant la Sala del mateix ordre del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana dins del termini de dos mesos des d’el
dia següent a la publicació de l’edicte.
Per part de la Sra. Femenia se presenta una esmena a les propostes de tarifes amb el
seguent contingut:
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Epígraf 1. Escola d’Estiu
Escola 2 setmanes
Escola 5 setmanes
Epígraf 2. Escola de Nadal
Epígraf 3. Escola de Pasqua

Tarifa
35,00€
70,00€
20,00€
20,00€

Tarifa 2 o més germans
30,00€
65,00€
20,00€
20,00€

Els menbres aproven per unanimitat l´esmena presentada

Considerant que obra a l´expedient els informes tècnics així com la memòria econòmica
del preu públic es proposa la adopció del següent ACORD:

En ús de les atribucions concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució, article 106
de la Llei 7/1985, RBRL, i conforme al que es disposa en els articles 41 a 47 del RDL
2/2004, de 5 de març, TRLRHL, i en allò previst en l’ordenança general reguladora del
preus públics de l’ajuntament d’Alcàntera de Xúquer, aprovada per plenari de l’ajuntament
en data 24/10/2001, aquest Ajuntament estableix el preu públic per prestació de serveis
de l’escola d´estiu, l’escola de Nadal i l’escola de Pasqua.
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PRIMER.- Aprovar el preu públic per a la prestació dels serveis de l’Escola d’Estiu, de
l’Escola de Nadal i l’Escola de Pasqua, quedant la normativa reguladora amb la redacció
que figura a continuació:

Article 1r.- Concepte
De conformitat amb el previst en l´article 127, en relació amb l´article 41, del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s´aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aquest ajuntament estableix el preu públic per la prestació dels
serveis de l’escola d´estiu, d’escola de Nadal i d’escola de Pasqua i
serveis
complementaris.
Article 2n.- Obligats al pagament
1.- Estan obligats al pagament d'aquest preu públic les persones físiques o jurídiques i
les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària que es beneficien
dels serveis a que es refereix l´article anterior.
Article 3r.- Concepte i tarifes.
1.- La quantia dels preus públics es determinarà per l'aplicació de les següents tarifes:
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Epígraf 1. Escola d’Estiu
Escola 2 setmanes
Escola 5 setmanes
Epígraf 2. Escola de Nadal
Epígraf 3. Escola de Pasqua

Tarifa
35,00€
70,00€
20,00€
20,00€

Tarifa 2 o més germans
30,00€
65,00€
20,00€
20,00€

Els serveis socials podran emetre informe sobre quins alumnes estaran exempts del
pagament de la taxa per mancar de recursos econòmics i tindre obert expedient en el
citat departament.

2.- Quan per causa no imputable a l'obligat al pagament el servei no es preste o
desenvolupe, procedirà la devolució de l'import corresponent.
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Article 4t.- Normes de gestió del règim de lloguer.
1.- L'obligació de pagar el preu públic naix des que s'inicia o sol·licita la prestació del
servei i podrà ser gestionat directament per l´Ajuntament o per l´empresa encarregada
de la prestació del servei, segons s’especifique en el contracte formalitzat a l’efecte.

3.- L'ingrés de les quotes impagades s'exigirà mitjançant el procediment de
constrenyiment al que es refereix el Capítol V de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, i es reportaran els recàrrecs del període executiu prevists en l'article
28 de mateixa norma.
BONIFICACIONS
Article 5é.- En matèria de bonificacions s'estarà al que es disposa en l'article 9 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, això és, no podran reconéixer-se altres beneficis en
aquesta taxa més que els expressament previstos en les normes amb rang de llei o els
derivats de l'aplicació dels tractats internacionals.
DISPOSICIÓ FINAL
PRIMERA.- La present normativa entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir de la
seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València, i continuarà vigent fins
que s´acorde la seua derogació o modificació expressa.
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Contra aquest acord, que es definitiu en via administrativa, els interessats podran
interposar recurs Contenciós Administratiu davant la Sala del mateix ordre del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana dins del termini de dos mesos des del dia
següent a la publicació de l’edicte.
SEGONA.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València als efectes de la seua
entrada en vigor i començament de l’aplicació.

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: 4
Vots a favor: 4
Vots en contra: 0.
Queda aprovada per UNANIMITAT.

PUNT TERCER. Aprovació de modificació pressupostària per suplement de crèdit.
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Abstencions: 0.

PRIMERA.- 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 les inversions a
realitzar la contractació d'una empresa externa que s'encarregue del manteniment
intensiu, control d'aforament, servei de neteja i socorrisme de la piscina municipal pel fet
que els recursos de personal de plantilla són escassos i destinats a altres instal·lacions
municipals cal aportar una quantia estimada de 16.333,95 €.
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SEGONA.- 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 del 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.
Considerant el que disposa així mateix en l'esmentat precepte, i l'article 37.3 del Reial
decret 500/1990, referent que l'òrgan competent de l'expedient és el Ple de la Corporació.
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.

PROPOSE
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació de Crèdit n. 6/2021 amb el detall que
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Vistos els fets exposats i fonaments jurídics d'aplicació,

s'explicita a continuació:
Aumento de Gastos
Partida

Denominación

34200-22700

PISCINA 2021

Euro
16.333,95 euros

TOTAL

16.333,95 euros

Baja de Gastos
Partida

Denominación

Euro

92901-50000

Fons de Contingencia

16.333,95 euros
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TOTAL

16.333,95 euros

SEGON.- Exposar al públic la Modificació de crèdit núm. 6/2021, 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 finalitzat el debat, es procedeix a la votació de la
proposta amb el següent resultat:
Regidors de dret: 8.
Regidors presents: 4
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.
Queda aprovada per UNANIMITAT.
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Vots a favor: 4

PUNT QUART. Modificació de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal 2021
Vist l'informe de la Secretaria Intervenció de data 17 de juny de 2021, sobre la Modificacio
de les Bases d’ Execució del Pressupost 2021, que literalment diu:
«De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía, mediante Providencia de fecha 17 de junio de
2021, se solicitó informe de esta Intervención en relación con el expediente de
modificación de bases del presupuesto municipal.
Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el
artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
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por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas en el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del Sector Público Local; en atención a las facultades recogidas en el artículo
4.1.b).2º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional;
se emite el siguiente
INFORME
PRIMERO. Se pretende modificar la base nº 21.5.2. del presupuesto municipal para el
ejercicio 2021 que regula los contratos menores en los siguientes términos:

1. Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, el cual podrá:
Revestir carácter puntual y dictarse al amparo de la propuesta previa de gasto.
Ser gen rica para gastos de determinada naturaleza.»
https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV7E5T2LDIUSL36O2B4GIVJFMA - Página 10 / 11

(1/2) 28/06/2021 11:49:52
BARBARA LOPEZ RAMON (SECRETARIO/A –
INTERVENTOR/A)

(2/2) 28/06/2021 11:52:43
JULIO AURELIO GARCIA MARTINEZ (VISTO BUENO
ALCALDE/SA)

«Para la tramitación del contrato menor es necesario:

El nuevo texto de la base nº 21.5.2 sería:
«Para la tramitación del contrato menor es necesario:
1. Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, el cual podrá:
Revestir carácter puntual y dictarse al amparo de la propuesta previa de gasto.
Ser genérica para gastos de determinada naturaleza.
En todo caso, para cualquier contrato menor de importe inferior para la adquisición de
bienes o actuaciones a realizar no declarados de adquisición centralizada y el coste de
los cuales no supere el 3.000,00 euros más IVA, solo será necesario la retención de
crédito previa.
Para el resto de contratos deberá tramitarse el correspondiente contrato menor.»
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SEGUNDO. Las consecuencias de dicha modificación serán las siguientes:
— Todos los contratos menores que su importe no supere los 3.000,00 €, no será
necesario tramitar el correspondiente expediente de contrato menor.

Por lo expuesto se informa FAVORABLEMENTE la propuesta para la modificación de las bases
de ejecución del presupuesto municipal del ejercicio 2021».

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 catorze hores i quaranta-cinc minuts del
dia del seu començament, redactant-se la present Acta que visa el Sr. Alcalde i del
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S'informa el Ple d'este.

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
Vistiplau del Sr. Alcalde
Julio A. García Martínez
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