ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA
DE XÚQUER
Núm. 2/2021, DE 28 DE MAIG
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
28/05/2021
19:00 hores
19:00 hores
19:25 hores
Ordinària
2/2021
2021/OFI_01/000077

ASISTENTS

Regidors
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BARBARA LOPEZ RAMON (SECRETARIO/A –
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JULIO AURELIO GARCIA MARTINEZ (ALCALDE/SA)

President

No assisteix

Secretària

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)
ANTONI SUCH BOTELLA (GRUP PSPV-PSOE)
ANTONI BENITO BOU (GRUP PSPV-PSOE)
MARÍA VIRTUDES VERDEGUER GÓMEZ (GRUP PSPV-PSOE)
PEDRO JOSÉ GARCÍA LLORET (GRUP PSPV-PSOE)
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 5 de març de 2021.
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Es proposa al Ple l'aprovació de l'Acta de la Sessió ordinària de data 5 de març 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: 5
Vots a favor: 5

Abstencions: 0.
Queda aprovada l'acta de la sessió anterior de 5 de març de 2021, 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 5 de març de 2021, que
és la següent:
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RELACIÓ DE DECRETS:
RP Factures febrer 2021
Alta padrón habitantes Nerea Cervera Zamora
Llicència de Segregació de les parcel·les 4, 5 i 6 del polígon 14 d' Alcàntera de
Xúquer
Declaració responsable d'obra C/ Sant Doménech, 11
Resolució aprovació projecte pi127 lamt escorxador
Ple ordinari 1-2021, 5 de març
Dies d'assumptes propis Anna Aliaga 5 març 2021
Resolució alcaldia sol·licitud ajuda condicionament camins rurals 2021
Aprobación solicitud alta padrón habitantes Juan Ramon Úbeda Aranda
Liquidacion del presupuesto 2020
Eva Basallote Ortega, gual per al carrer Rollet nº 25.
Alta padró habitants del menor turgul-ioachim baraiam
Alta padró habitants del menor erik-ibrahim baraiam
Aprovació liquidació TOVP materials mes de febrer 2021
Alta padrón habitantes Silvia Galdón Albelda
Aprovació contragual José Galdón Terol.
Alta padrón habitantes Kenedy Baraiam
Alta padrón habitantes Javier Martí climent
Declaració responsable d'obra C/ Major, 59
Campanya Salut pública 2021 (CTL)
Modificacion de Jornada Laboral al Tecnico Industrial
Modificación de Jornada Laboral al Arquitecto Tecnico
Alta padrón habitantes Florentin Constantinescu
Aprovació assumptes propis Pilar Gisbert Botella
Modificacion de credito (1/2021): remanentes 2020
Aprovació liquidacions plusvàlues mes de febrer 2021.
Resolució alcaldia concessió ajudes parèntesi pla resistir.
RP de les ajudes parentesi a la hosteleria (Pla Resistir)
Planes presupuestarios 2022-2024
Alta padrón habitantes Mohammed El Kaddouri
Alta padrón habitantes miquel ramos hernandez
Productividad Funcionaria Març 2021
Concesión tarjeta estacionamiento J.F Bellver
RP Nomines funcionaris i laborals març 2021
Encargo 2 de suministro de adquisición de productos de higiene y ferreteria
Contracte Menor per al Material bibliografic de la biblioteca municipal
Dies d'assummptes propis de Elizabet Ribes

73
74

26/02/2021
26/02/2021

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

26/02/2021
27/02/2021
01/03/2021
01/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
03/03/2021
04/03/2021
04/03/2021
04/03/2021
08/03/2021
10/03/2021
10/03/2021
10/03/2021
11/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
17/03/2021
18/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
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Licencia urbanística "Construcción de vivienda unifamiliar entre medianeras" C/
Sant Doménech, 29
Resolució aprovació projecte inicial pi140
ASSIGNACIÓ NOVA PLACA GUAL A INMACULADA SUCH SANCHIS PER
AL C/ DIPUTACIÓ NÚM. 1.
Vacances personal 2021 Antonio Liñana
Bajas de oficio padrón habitantes
TOVP MATERIALS CONSTRUCCIÓ MES DE MARÇ 2021
Alta padrón habitantes elena juan martorell
Resolució alcaldia sol·licitud material bibliogràfic 2021
PLUVÀLUES MES DE MARÇ 2021
Segona aprovació de les ajudes presentades per les microempreses i autònoms en
el marc de les ajudes Parèntesi incloses en el Pla Resistir d’Alcàntera de Xúquer
Dies d'assumptes propis 13, 14 i 15 d'abril 2021 Anna Aliaga
Alta padrón habitantes Lamiri Barkam
Aprovació definitiva i repartiment de l'excedent de les ajudes Parèntesi
Autorització per a realitzar una volta ciclista el dia 6 de juny de 2021
Dies d'assumptes propis 2021 Tere Bernabeu
RP Factures de març
Productivitat del funcionaris de la policia local per servicis extraordinaris
Prórroga contracte A. Dahia, Emcorp 2020
Declaració responsable obra C/ Sant Doménech, 15
Aprovació definitiva del pressupost de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer per al
2021
CONCESSIÓ GUAL FRANCISCO SANJUÁN SANCHO C/ ROLLET, 24
APROVACIÓ PLACA GUAL CARRER ROLLET 26 JOSÉ LUÍS MICÓ
GARCÍA
Resolució alcaldia sol·licitud subvenció Responsabilitat social 2021 dival
Productivitat dels funcionaris de la policia local per servicis extraordinaris durant
el mes d'abril
Adjudicación obra Reasfaltado cami gavariol
Arranjament escolar 2021-2022
Prórroga obra - desmontar la teja de la parte trasera e impermeabilizar y colocar
teja.
Contrato menor de suministro de adquisición de material para la recogida de
residuos selectiva
Contrato Menor de suministro de adquisición de material para la recogida de
residuos selectiva. Encargo número 2.
Rp material recogida porta a porta
Concesión de la targeta para personas de movilidad reducida a J.M.C.
Resolució aprovació projecte inicial pi143 puertas almacén

110 26/03/2021
111 29/03/2021
112
113
114
115
116
117
118

30/03/2021
30/03/2021
01/04/2021
06/04/2021
06/04/2021
06/04/2021
06/04/2021

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

06/04/2021
06/04/2021
07/04/2021
08/04/2021
08/04/2021
08/04/2021
08/04/2021
09/04/2021
09/04/2021
12/04/2021

129 12/04/2021
130 12/04/2021
131 14/04/2021
132 14/04/2021
133 19/04/2021
134 19/04/2021
135 19/04/2021
136 20/04/2021
137 20/04/2021
138
139
140
141

20/04/2021
20/04/2021
22/04/2021
26/04/2021
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RP Nomines abril 2021
Contrato Menor para la Adquisición de Puertas de Acceso para el Almacen
Municipal en la C/ Pintor Sorolla
Resolució alcaldia sol·licitud subvenció smart cities 2021
Declaració Responsable d'Obra Cdad. Prop. C/ Jaume I, 14
Contrato Menor para la Sustitución de las Puertas de Acceso para el Almacén
Municipal en la C/ Pintor Sorolla
Solicitud alta padrón habitantes esther tolosa cortes
Decret permís 1 de maig de 2021
Declaració Responsable Obra C/ Major, 21
Declaració responsable d'obra: pavimentar patio y parte garaje, cambiar ventana
C/ Ausiàs March, 11
Prórroga comisión de servicios Mª Teresa Soler Tarazona
RP Facturas de Gas Natural
Resolució aprovació projecte PI139 Pla d'inversions de la diputació 2020-2021
Pago tasación de costas dj 218/17 alcàntera de xúquer
Solicitud alta padrón habitantes
Concessió de vacances a RUI MANUEL MAIA LUCAS
Concessió de vacances a ILUMINACIÓN GARCIA PERIS
Cese del técnico agricola municipal como personal laboral indefinido
Contractació personal laboral neteja Paloma Benavent Cárdenas
Nomenament personal laboral interí Cándida Benavent
Nomenament personal laboral interí Tania Fito
Tovp materials abril
Concessió de vacances a AMPARO COGOLLOS BENAVENT
Despido del arquitecto técnico municipal como personal laboral indefinido
Cese del técnico municipal industrial como personal laboral indefinido
Resolució alcaldia sol·licitud sarc 2021
Sepe-corporaciones locales 2021 programa de fomento de empleo agrario ayuntamiento alcàntera de xúquer
Permis Pilar Gisbert Botella el 10 de maig de 2021
Resolució sol·licitud oferta ocupació Emcorp 2021
Modificacion de credito a través de generación de crédito (3/2021)
Cm parc informàtic pi126
RELACIÓ 4 DE PLUSVÀLUES MES ABRIL 2021
Modificación de crédito a través de generación de crédito (4/2021)
Relación de Pago acerca del compromiso de financiación del servicio de recogida
puerta a puerta
Aprobación Ordenanza Instalaciones Solares Fotovoltaicas
Resolució sol·licitud ajuda accessibilitat cases consistorials
Relacion de pago de las nominas e indemnizaciones de los tecnicos municipales

142 27/04/2021
143 27/04/2021
144 27/04/2021
145 27/04/2021
146
147
148
149

27/04/2021
27/04/2021
29/04/2021
03/05/2021

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

03/05/2021
04/05/2021
04/05/2021
04/05/2021
04/05/2021
04/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
06/05/2021
06/05/2021
06/05/2021
06/05/2021
06/05/2021
06/05/2021
06/05/2021
06/05/2021
06/05/2021

167
168
169
170
171
172
173

06/05/2021
07/05/2021
11/05/2021
11/05/2021
11/05/2021
12/05/2021
12/05/2021

174
175
176
177

14/05/2021
18/05/2021
18/05/2021
19/05/2021
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Subvencions associacions locals 2020
Resolució sol·licitud ajuda Proveïment aigua 2021
resolució aprovació projecte inicial pi134
Solicitud alta padrón habitantes
CÉSAR PIERA MONAR,CANVI PLACA GUAL PER DETERIORAMENT
RP de les factures del mes de maig de 2021
Productivitat dels funcionaris de la policia local per servicis extraordinaris del
mes de maig

178
179
180
181
182
183

19/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
21/05/2021
24/05/2021

184 24/05/2021

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 la liquidació del Pressupost de 2020.

Liquidació del Pressupost 2020, que literalment diu:

«Julio Aurelio García Martínez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcàntera de
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Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 82, de 2 de març de 2021 sobre l’aprovació de la

Xúquer, en uso de las potestades que me otorga el artículo 192.2 del RD Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, y artículo 90 del RD 500/1990 de 20 de abril, vengo a RESOLVER
lo siguiente:
PRIMERO.- Visto el informe preceptivo de la Secretaria-Interventora sobre la liquidación
del Presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2020 y dado que se
informa del contenido a que hace referencia artículo 93 del RD 500/90; por cuanto
antecede vengo a APROBAR la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020 con el
siguiente Resultado presupuestario y Remanente de tesorería:
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RESULTADO PRESUPUESTARIO 2020
DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS

CONCEPTOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS

AJUSTES

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes

1.059.146,73

730.829,17

328.317,56

b. Operaciones de capital

209.065,47

263.288,43

-54.222,96
274.094,60

1. Total operaciones no financieras
(a + b)

1.268.212,20

994.117,60

2. Activos financieros

0,00

0,00

0,00

3. Pasivos financieros

0,00

78.894,27

-78.894,27

1.268.212,20

1.073.011,87

195.200,33

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL
EJERCICIO (I=1+2)
AJUSTES
4. (+) Créditos gastados financiados con
remanente líquido de tesorería
5. (+) Desviaciones de financiación negativas
del ejercicio

61.241,78

6. (-) Desviaciones de financiación positivas
del ejercicio

18.779,43

0,00

42.462,35
237.662,68

REMANENTE DE TESORERIA
EJERCICIO 2020
1) (+) Fondos líquidos de Tesorería
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II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)
RESULTADO PRESUPUESTARIO
AJUSTADO (I+II)

188.941,55

2) (+) Derechos pendientes de cobro

209.255,44

+ de presupuesto corriente
+ de presupuestos cerrados
+ de operaciones no presupuestarias

81.411,42
126.937,40
906,62

3) (-) Obligaciones pendientes de pago
+ de presupuesto corriente
+ de presupuestos cerrados
+ de operaciones no presupuestarias
4) Partidas pendientes de aplicación
- cobros pendientes de aplicación definitiva
+ pagos pendientes de aplicación definitiva

47.707,15
9.511,60
0,00
38.195,55
50.198,27
0,00
50.198,27

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3+4)

400.688,11

II. Saldos de dudoso cobro
III. Exceso de financiación afectada

84.183,77
18.779,43

IV. REMANENTE DE TESORERÍA
PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)

297.724,91
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SEGUNDO.- Remitir copia de la liquidación del Presupuesto, a la Dirección General de
Administración Local de la Consellería de Administración Pública y al Servicio de
Coordinación con las Haciendas Locales y Autonómicas de la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda.
TERCERO.- Asimismo y, a tenor de lo establecido en el art. 90.2 RD 500/90, la liquidación
que se aprueba debe darse cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.»
El Ple queda enterat.

PUNT QUART. Donar compte de l'informe de Secretaria Intervenció sobre el Període Mitjà
de Pagament Primer Trimestre de 2021.

Mitjà de Pagament, que literalment diu:

«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
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Vist l'informe de la Secretaria Intervenció de data 12 de maig de 2021, sobre el Període

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
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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
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.
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següent informació relativa al seu període mig de pagament a proveïdors referit, segons

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
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:

Pàgina 9 de 52
Ausiàs March núm. 2 46293

96 258 04 02

96 258 06 79

DIR3 L01460168

www.alcanteradexuquer.es

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.
Per açò, la secretaria interventora de l'ajuntament de Alcàntera del Xúquer elabora el
pagades i operacions pendents de pagament així com sobre el període mitjà de
pagament, corresponents al primer trimestre de 2021:
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present informe en el qual s'arreplega la informació sobre les ràtios d'operacions

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.
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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 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
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:
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Per al càlcul dels ràtios i períodes mitjans s'han utilitzat les fórmules previstes en el

Suma (n.º dies de pago realitzat * Import de cada pagament)
ROP. Ratio d´operacions pagades =

----------------------

Import total dels pagaments realitzats
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)
ROPP. Ratio de operacions pendents pagament =

----------------------------

Import total dels pagament- pendents
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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) = -------------------------

Període Mitjà de Pagament corresponent al primer Trimestre de 2021
Ràtio d'operacions pagades: 6,64 dies
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PRi + PPi

Import d'operacions pagades: 34.345,15 €
Ràtio d'operacions pendents de pagament: 0,00 dies
Import d'operacions pendents de pagament: 0,00 €

Període Mig de pagament: 6,64 dies»

El Ple queda enterat.
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PUNT CINQUÉ. Donar compte de l'informe de Secretaria Intervenció sobre el Pla d'Ajust
per al Primer Trimestre de 2021
Vist l'informe de la Secretaria Intervenció de data 30 d’abril de 2021, sobre el Plan de
ajuste para el 1T de 2021, que literalment diu:
«Bárbara López Ramón, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer
(Valencia), de acuerdo con el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 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,

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
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.
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citado Ministerio antes del día 15 del primer mes de cada trimestre, información

•

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.

•

Cualquier otro pasivo contingente.

•

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

medidas del plan de ajuste.
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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 Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.
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
del plan de ajuste:
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE
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análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas

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.
Medida 2. Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de
convenios de colaboración con Estado y/o CCAA):
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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 ha realizado 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
inmueble tras determinadas obras.

Medida 4. Correcta financiación de tasas y precios públicos:
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para la adecuación de algunos valores catastrales que no reflejan la realidad del

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):
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Medida 1. Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos):
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.

No existe en esta Entidad Local.
Medida 4. Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las
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Medida 3. Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección:

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

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
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Se han rescindido 3 contratos menores prorrogados cuyo coste anual para el

Medida 11. No ejecución de inversión prevista inicialmente.
Prácticamente la totalidad de las inversiones que se ejecutarán durante el 2021 se
realizarán a cargo de subvenciones de capital de la Diputación de Valencia.
Medida 13. Modificación de la organización de la corporación local:
Supresión de dos Comisiones Informativas, percepción de 30€ por asistente: ahorro
anual estimado 720 euros. Ahorro trimestral: 120 euros
Medida 14. Reducción de la estructura organizativa de la EELL:
No consta
Medida 15. Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio:
No constan
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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

Deuda viva: La deuda viva a fecha 31 de marzo de 2021 asciende a un total de 187.606,02
euros.
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OTROS INDICADORES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE:

Deuda comercial: La deuda comercial a fecha 31 de marzo de 2021 es de 0.
Período Medio de pago: La ratio del Período Medio de pago es de 6,64 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 sobre cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio,
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de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones

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».

PUNT SISÉ. Donar compte de l'informe de Secretaria Intervenció relatiu al 1T de 2021
sobre el compliment dels terminis previst en el pagament de les obligacions de les
https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV7EQOKDFVOMQS7SABPF4IIDEU - Página 19 / 52

(1/2) 03/06/2021 12:45:47
BARBARA LOPEZ RAMON (SECRETARIO/A –
INTERVENTOR/A)

(2/2) 03/06/2021 13:32:05
JULIO AURELIO GARCIA MARTINEZ (ALCALDE/SA)

El Ple queda enterat.

entitats locals (Llei 15/2010).
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 en les normes següents:
- Guia per a l'elaboració dels informes trimestrals de morositat, del Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques.
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- 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.
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.
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- Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre per la qual es modifica l'Ordre HAP/2105/2012,

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 comptable (art. 8 de la Llei 25/2013) en els termes establits per l'Ordre
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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
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 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.

referenciada al marge»
El Ple queda enterat.
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I perquè així conste en l’expedient, signe electrònicament aquest Informe, en la data

PUNT SETÈ. Aprovació inicial modificació pressupostària suplement de crèdit.
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 de persones desocupades de, al menor, trenta anys, per les
subvencions concedides per la Generalitat Valenciana destinades a tal finalitat, ja que les
subvencions no cobreixen el total de les inversions a realitzar i l'ajuntament ha d'aportar
una quantia estimada de 5.159,83 €.
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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.
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. 5/2021 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

Euro

24100-13111

Personal EMCORP 2021

5.159,83 euros

TOTAL

5.159,83 euros

Baja de Gastos
Partida

Denominación

Euro

92901-50000

Fons de Contingencia

5.159,83 euros
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TOTAL

5.519,83 euros

SEGON.- Exposar al públic la Modificació de crèdit núm. 5/2021, 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.

Vots a favor: 5
Vots en contra: 0.
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Regidors presents: 5

Abstencions: 0.
Queda aprovada l'acta de la sessió anterior de 5 de març de 2021, per UNANIMITAT.

PUNT HUITÈ. Acord, si procedeix, d’adhesió a l’Agència Valenciana de Protecció del
Territori.
La disposició addicional tercera de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, en la seua
primitiva redacció, va preveure la creació d’una agència de protecció del territori com a
organisme públic de naturalesa consorcial. Un decret havia de crear l’Agència i
determinar la seua organització i funcionament.
Finalment, és la Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei
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5/2014, de 25 de juliol, mitjançant la incorporació de la disposició addicional tretzena a
aquesta llei, la que crea l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, com a entitat de
dret públic de naturalesa consorcial, de les previstes per l'article 155.1 de la Llei 1/2015, de
6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de
Subvencions. Així mateix, en aquesta disposició es regula el règim jurídic d’aquest
organisme i el mecanisme d’adhesió dels municipis a l’Agència, basat en l’adhesió
voluntària del municipi a un conveni marc, voluntat manifestada a través de l’acord del
ple municipal adoptat per majoria absoluta.
No obstant això, la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals,
de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, deixa sense
contingut la disposició addicional tercera de la Llei 5/2014, de 25 de juliol i en dona una
nova redacció a la disposició addicional tretzena, en el sentit de modificar la naturalesa
jurídica de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, que passa a ser la d’un
organisme autònom, més adequada a la naturalesa de les funcions públiques que té
atribuïdes. D’altra banda, la Llei 9/2019, de 23 de desembre, estableix un nou esquema
d’adhesió dels municipis a l’Agència, els quals li podran delegar les seues competències
en matèria de protecció de la legalitat urbanística sobre sòl no urbanitzable mitjançant
l’aprovació, pel ple de l’ajuntament, de l’acord d’adhesió a l’organisme. Així, la Llei 5/2014,
de 25 de juliol, després de la modificació introduïda per la Llei 9/2019, de 23 de desembre,
preveu que, reglamentàriament, s’establisca la forma i contingut de l’acord tipus d’adhesió
al que hauran d’ajustar-se els municipis.
Aquesta decisió s'emmarca en les previsions del mateix Estatut d'Autonomia de la
Comunitat Valenciana, que en el seu article 63.4 assenyala que la legislació de les Corts
fomentarà la creació de figures associatives entre les Administracions Públiques per a
millorar la gestió dels interessos comuns i per a garantir l'eficàcia en la prestació de
serveis. Tal previsió encaixa també en la legislació bàsica de l'Estat, ja que l'article 144 de
la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, possibilita complir el
principi de cooperació entre les diferents Administracions Públiques d'acord amb les
tècniques que aquestes estimen més adequades, com la participació d'una Administració
Pública en organismes públics o entitats dependents o vinculats a una altra
Administració diferent.
Per tot allò, en aplicació de l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local i en atenció a l'objectiu d'aglutinar, en un ens instrumental de la
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Generalitat, les potestats en matèria de protecció de la legalitat urbanística respecte
d'infraccions comeses en sòl no urbanitzable en el territori dels municipis de la
Comunitat Valenciana, i de permetre la integració d’aquests en aquest organisme
mitjançant la delegació de les seues competències pròpies en aquesta matèria, interessa
a aquesta Corporació Local adherir-se a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori,
en virtut de l'aprovació d'aquest Acord d'Adhesió, de conformitat amb el que s'estableix en
els estatuts d'aquest organisme, aprovat per Decret del Consell.
Per tot allò que s’ha exposat, es proposa al Ple el següent acord:

a) Delegar la competència exclusiva en l’Agència en matèria de protecció de la legalitat
urbanística, sanció i restauració de la legalitat urbanística, respecte d’infraccions
urbanístiques greus o molt greus en sòl no urbanitzable, comú o protegit, d’aquest
municipi, que corresponguen a edificacions que es comencen a construir a partir de la
data de publicació d’aquest acord d’adhesió.
b) Participar en les decisions de l’esmentat organisme, a través de les vocalies de
representació municipal del Consell de Direcció.
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PRIMER. L’adhesió de l’ajuntament d’Alcàntera de Xúquer a l’Agència Valenciana de
Protecció del Territori, de conformitat amb el que estableixen els Estatuts de l’esmentat
organisme, la qual cosa comporta:

c) Respectar aquest acord d’adhesió durant la seua vigència.

d) Col·laborar amb l’Agència en l’exercici efectiu de les seues funcions.
SEGON. Respecte de les infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable
abans de la data de publicació d’aquest acord d'adhesió respecte de les quals no se
n’haguera iniciat cap procediment municipal, es delega en l’Agència la competència
exclusiva per a iniciar, tramitar i resoldre el corresponent procediment de restauració de
la legalitat urbanística i sancionador:
X SI
TERCER. Aquesta adhesió, un cop confirmada per la Direcció Gerència, serà publicada per
l’Agència en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’Agència exercirà de manera
efectiva les competències que mitjançant el present acord es deleguen, des de la data de
publicació de l’acord d’adhesió.
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QUART. Remetre certificat d’aquest acord a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.

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: 5
Vots a favor: 5
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.

PUNT NOVÈ Aprovació inicial ordenança reguladora de les instal.lacions fotovoltaiques
d’autoconsum connectades a la xarxa.
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Queda aprovada l'acta de la sessió anterior de 5 de març de 2021, per UNANIMITAT.

Vist l´expedient relatiu a l´aprobació de l´Ordenança reguladora de les
instal.lacions solars fotovoltaiques d´autoconsum connectades a la xarxa del municipi
d’Alcàntera de Xúquer.
Considerant que aquesta Ordenança estableix, per tant, una regulació municipal
que incentiva la implantació de les instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum
connectades a la xarxa en l’àmbit local i permet el desenvolupament de la generació
elèctrica distribuïda en tot el territori, transformant alhora el model econòmic relacionat
amb la generació elèctrica en un més sostenible i ecològic. I això oferint claredat en els
requisits necessaris per a la tramitació de les llicències urbanístiques a aquest efecte.
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Considerant que Ordenança parteix tant de les previsions fetes en l’Estratègia
Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030 com de les contingudes en els articles 25.2.a)
i 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; l’article 69
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques; dels articles 213 i següents de la Llei 5/2014, de 25 de juliol,
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (d’ara en avant
LOTUP) i dels articles 74 i 103 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.
Conisderant l´article 4, apartat 1, lletra a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, que reconix als municipis, en la seua qualitat
d'administracions publiques de caràcter territorial, i dins de l'esfera de les seues
les

potestats

reglamentària

i

d'autoorganització.

Vist quant antecedeix, es considera que l´expedient ha seguit la tramitació
assenyalada en la legislació aplicable procedint a la seua aprobació por el Plenari de
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competències,

conformitat amb els artícles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de les
Bases del Règimen Local.
Es proposa a l´Ajuntament en Ple la adopció del següent ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialmente de l´Ordenança reguladora de les instal.lacions
solars fotovoltaiques d´autoconsum connectades a la xarxa del municipi d´Alcàntera del
Xúquer amb el següent contingut :
Ordenança Reguladora de les instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum
connectades a la xarxa
PREÀMBUL
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El canvi climàtic és un dels principals reptes als quals s’enfronta actualment la
societat. Tal com reflecteix el Cinqué Informe del Grup Intergovernamental d’Experts
sobre el Canvi Climàtic (IPCC), l’escalfament del sistema climàtic és inequívoc i amb una
clara influència humana. L’emissió contínua de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) causarà
un major escalfament i canvis duradors en tots els components del sistema climàtic, la
qual cosa farà que augmente la probabilitat d’impactes greus per a persones i
ecosistemes.
Els tres objectius principals marcats per la UE són disminuir les emissions de GEH
en comparació amb l’any 1990, augmentar l’ús d’energies renovables (EERR) i millorar
l’eficiència energètica.

enfront del canvi climàtic sense incloure el sector energètic, no en va, dos terços de les
emissions de GEH tenen un origen energètic. Aleshores, la gestió de l’energia constitueix
una eina estratègica en la lluita contra el canvi climàtic i en l’evolució cap a una economia
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A la vista d’aquests objectius és evident que no es pot parlar d’una estratègia

competitiva i sostenible. Les EERR i l’eficiència energètica són actualment àrees
d’oportunitat en les quals la Comunitat Valenciana està ben posicionada. Hem d’aprofitar
les potencialitats del sector energètic com a eix fonamental per a avançar cap a una
Comunitat Valenciana més sostenible.
L’energia solar fotovoltaica és, sens dubte, una de les principals tecnologies que
contribuirà significativament al desenvolupament d’aquest nou model, en termes
d’incrementar l’eficiència energètica i facilitar la integració d’energies renovables en el
sistema elèctric, de reduir les emissions contaminants i l’alta dependència energètica de
l’Estat espanyol i, per últim però no menys important, democratitzar el model energètic.
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Conscients que les ciutats són el lloc on es guanyarà o es perdrà la batalla contra
el canvi climàtic, l’Estat espanyol ha introduït canvis en la regulació de la producció de
l’energia solar fotovoltaica. Aquests canvis es van avançar en el Reial Decret llei 15/2018,
de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels
consumidors, i van ser desenvolupats en el Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es
regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum
d’energia elèctrica.
Tal com reflecteix l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) en la
seua Guia de Tramitació de l’Autoconsum, l’administració local exerceix un paper crucial
en la tramitació de les instal·lacions d’autoconsum, per la qual cosa recomanen que els
ajuntaments simplifiquen els tràmits de concessió dels permisos i autoritzacions de la
seus municipis.
Aquesta Ordenança estableix, per tant, una regulació municipal que incentiva la
https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV7EQOKDFVOMQS7SABPF4IIDEU - Página 29 / 52

(1/2) 03/06/2021 12:45:47
BARBARA LOPEZ RAMON (SECRETARIO/A –
INTERVENTOR/A)

(2/2) 03/06/2021 13:32:05
JULIO AURELIO GARCIA MARTINEZ (ALCALDE/SA)

seua competència, facilitant amb això la implantació d’instal·lacions d’autoconsum en els

implantació de les instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum connectades a la
xarxa en l’àmbit local i permet el desenvolupament de la generació elèctrica distribuïda
en tot el territori, transformant alhora el model econòmic relacionat amb la generació
elèctrica en un més sostenible i ecològic. I això oferint claredat en els requisits
necessaris per a la tramitació de les llicències urbanístiques a aquest efecte.
Aquesta Ordenança parteix tant de les previsions fetes en l’Estratègia Valenciana
de Canvi Climàtic i Energia 2030 com de les contingudes en els articles 25.2.a) i 25.2.b) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; l’article 69 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques; dels articles 213 i següents de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’Ordenació del
Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (d’ara en avant LOTUP) i dels
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articles 74 i 103 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.
Títol I: Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
1.

L’objecte de la present Ordenança és la regulació del règim d’intervenció

municipal sobre les instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum connectades a la
xarxa que s’executen en béns immobles.
2.

El contingut de la present Ordenança serà aplicable en les instal·lacions

situat al terme municipal de Vallada.
Article 2. Definicions.
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d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que es situen en qualsevol bé immoble

A l’efecte d’aquesta Ordenança s’entendrà per:
1.

Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum connectada a la xarxa.

Tal com es defineix en l’article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector
Elèctric, s’entendrà per autoconsum el consum per part d’un o diversos consumidors
d’energia elèctrica provinent d’instal·lacions de producció properes a les de consum i
associades a aquests, que es determinen en l’article 3 del Reial Decret 244/2019, de 5
d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de
l’autoconsum d’energia elèctrica.
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Serà una instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum quan l’energia per a consum
propi és generada mitjançant l’aprofitament de la radiació solar per a l’obtenció d’energia
elèctrica mitjançant cèl·lules fotovoltaiques integrades en mòduls solars.
Es consideraran instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum connectades a
la xarxa aquelles instal·lacions de plaques solars per a autoconsum que es troben
connectades a l’interior d’una xarxa d’un consumidor, que comparteix infraestructures de
connexió a la xarxa amb un consumidor o que estiga unida a aquest a través d’una línia
directa i que tinga o puga tindre, en algun moment, connexió elèctrica amb la xarxa de
transport o distribució. Així mateix, també tindrà consideració d’instal·lació de generació
connectada a la xarxa aquella que està connectada directament a les xarxes de transport

2.

Potència elèctrica instal·lada en les instal·lacions fotovoltaiques.

En el cas d’instal·lacions fotovoltaiques la potència instal·lada serà la potència
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o distribució.

màxima de l’inversor, entesa com la suma de les potències màximes en condicions
nominals (Pnom) o, en el seu cas, la suma de les potències màximes dels inversors.
Títol II: Intervenció administrativa
Article 3. Règim d’intervenció administrativa.
1.

De manera general estaran subjectes al règim de declaració responsable

les intervencions necessàries per a executar una instal·lació d’autoconsum amb energia
solar fotovoltaica de potència inferior a 10 kW.
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2.

Les instal·lacions compreses entre 10 i 100 kW (ambdues incloses) tindràn la

consideració d’obra menor, a tramitar igualment mitjançant declaració responsable, atés
que, amb caràcter general, es tracta d’una obra parcial que no produeix variació
essencial de la composició general exterior, ni varia la volumetria, de manera que no
resulta necessària modificació estructural (sense perjudici d’aquells casos en els quals
per les característiques de la coberta o lloc on s’emplace la instal·lació així siga
necessari); tractant-se a més d’un sistema desmuntable que no afecta la solidesa de
l’edifici, segons l’article 222 de la LOTUP.
3.

Estaran subjectes a llicència urbanística els actes d’ús, transformació i

edificació del sòl, subsòl i vol establits en l’article 213 de la LOTUP.

amb les disposicions contingudes en la normativa urbanística vigent, així com al
planejament urbanístic i a les ordenances municipals.
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En els casos definits en aquest apartat, la llicència urbanística s’atorgarà d’acord

Article 4. Presentació de la declaració responsable.
1.

Amb anterioritat a la realització de la instal·lació s’haurà de presentar a

l’Ajuntament la declaració responsable, que inclourà la següent documentació:
a)

Declaració responsable segons model o sol·licitud normalitzada de

l’Ajuntament, que inclourà com a mínim l’acreditació de la identitat del promotor i de la
resta dels agents de l’edificació, emplaçament de la instal·lació, referència cadastral de
l’immoble i tipologia del mateix (unifamiliar, plurifamiliar, nau industrial…), pressupost
sense IVA, potència elèctrica de la instal·lació…

Pàgina 32 de 52
Ausiàs March núm. 2 46293

96 258 04 02

96 258 06 79

DIR3 L01460168

www.alcanteradexuquer.es

b)

Projecte subscrit per tècnic competent quan ho requerisca la naturalesa de

l’obra, amb succint informe emés pel redactor que acredite el compliment de la
normativa exigible o, en el cas de no ser necessari projecte elèctric, es requerirà la
presentació de la memòria tècnica de disseny de la instal·lació, amb els continguts
mínims que considere oportú sol·licitar l’Ajuntament, segons model similar al que es
tramita en la Conselleria d’Indústria: www.gva.es/downloads/publicados/IN/23488_BI.pdf
La memòria tècnica de disseny ha d’anar signada per un instal·lador de Baixa
Tensió (BT), estant classificat en la secció D (Instal·ladora), habilitació 0 (Baixa Tensió),
categoria 9 (Categoria Especialista / Instal·lacions Generadores de Baixa Tensió).
S’aportarà

l’acreditació

d’aquest

instal·lador

que

es

pot

obtindre

en:

c)

Pressupost detallat de la instal·lació. El valor final d’aquest pressupost

(sense IVA) serà la base imposable per al càlcul de l’Impost sobre Construccions i Obres
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www.sedeaplicaciones.minetur.gob.es/RII/consultaspublicas/consultadatos.aspx

(ICIO).
d)

Justificant de pagament de l’ICIO i la taxa de serveis urbanístics.

e)

Documentació addicional exigida per una altra normativa quan siga

procedent (consultar articles 5 i 7 del present document).
f)

Indicació de la data prevista en la qual es pretén iniciar l’obra i mesures

relacionades amb l’evacuació d’enderrocs (si es generen) i utilització de la via pública.
2.

Quant a la possible obtenció de llicència d’activitat, i tenint en compte que

les instal·lacions d’autoconsum sense excedents i les instal·lacions amb excedents
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acollides a compensació no venen energia a la xarxa i no realitzen activitat econòmica,
no serà necessària l’obtenció d’aquesta llicència, excepte instal·lacions en sòl no
urbanitzable que donin servei a activitats en funcionamieto, per a les que serà necessària
la tramitació de modificació d'activitat. De la mateixa forma, tampoc caldrà donar-se
d’alta en el corresponent IAE ni donar-se d’alta com a productor d’energia elèctrica.
Respecte a les instal·lacions amb excedents que venguen energia a la xarxa, amb
potència no superior als 100 kW, s'aplicarà el procediment de comunicació prèvia previst
en l’article 69 de la Llei 39/2015 i en els articles 84 bis i 84 ter de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, excepte instal·lacions en sòl no
urbanitzable.
La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada

o informació que s’incorpore a una declaració responsable o a una comunicació, o la no
presentació davant l’Ajuntament de la declaració responsable, la documentació que siga
si és el cas requerida per a acreditar el compliment d’allò que s’ha declarat, o la
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3.

comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat
afectada des del moment en què es tinga constància de tals fets, sense perjudici de les
responsabilitats penals, civils o administratives al fet que pertocara.
Així mateix, la resolució de l’Ajuntament que declare aquestes circumstàncies pot
determinar l’obligació de l’interessat de restituir la situació jurídica en el moment previ al
reconeixement o a l’exercici del dret, així com la impossibilitat d’instar un nou
procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat per la llei, tot
això de conformitat amb els termes establits en les normes sectorials aplicables, segons
el que regula la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
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4.

Les declaracions

responsables

i les

comunicacions

permetran

el

reconeixement o exercici d’un dret o bé l’inici d’una activitat des del dia de la seua
presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que
tinguen atribuïdes les Administracions Públiques.
Amb caràcter general, la persona interessada està habilitada per a executar la
instal·lació des del moment de la presentació de la declaració responsable o comunicació
prèvia en el cas de llicència d’activitat i dels documents requerits.
Article 5. Integració paisatgística.
Les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica han
de complir els criteris d’integració paisatgístics continguts en el planejament urbanístic i,
instal·lacions situades en immobles catalogats com a BIC o que gaudisquen d’alguna
mena de protecció per trobar-se en entorn BIC.

https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV7EQOKDFVOMQS7SABPF4IIDEU - Página 35 / 52

(1/2) 03/06/2021 12:45:47
BARBARA LOPEZ RAMON (SECRETARIO/A –
INTERVENTOR/A)

(2/2) 03/06/2021 13:32:05
JULIO AURELIO GARCIA MARTINEZ (ALCALDE/SA)

en el seu cas, en les ordenances de l’edificació. Es tindrà especial cura en aquelles

Article 6. Inscripció en el Registre.
1.

Inscripció en el Registre autonòmic d’autoconsum.

El RD 244/2019 habilita a les comunitats autònomes a crear els seus propis
registres. Tant si la comunitat autònoma crea el seu propi registre com si opta per no ferho, haurà de remetre la informació necessària a la Direcció General de Política
Energètica i Mines per a la inscripció en el Registre Administratiu d’Autoconsum
d’Energia Elèctrica.
Els titulars de les instal·lacions d’autoconsum amb excedents amb potència menor
o igual a 100 kW i connectades a BT, es troben exempts de realitzar el tràmit d’inscripció.
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Les comunitats autònomes i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, realitzaran d’ofici la
inscripció d’aquestes instal·lacions en els seus registres autonòmics (si existeixen) a
partir de la informació que reben en aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió (REBT).
Les instal·lacions d’autoconsum amb excedents amb potència superior a 100 kW i
connectades a BT i les instal·lacions d’autoconsum amb excedents connectades a Alta
Tensió (AT) de qualsevol potència, sí que hauran de realitzar el tràmit d’inscripció en el
Registre autonòmic d’autoconsum (si existeix), segons els procediments de cada
comunitat autònoma.
2.

Inscripció en el Registre Administratiu d’Autoconsum d’Energia Elèctrica.

inscrites en el Registre Administratiu d’Autoconsum d’Energia Elèctrica, però aquest pas
no suposa cap càrrega administrativa addicional per als autoconsumidors ja que és un
procediment entre administracions.
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Totes les instal·lacions d’autoconsum amb i sense excedents hauran d’estar

El Ministeri nodrirà el seu Registre a partir de la informació recollida per les
comunitats autònomes i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla durant el procediment
establit en el REBT (procedent del certificat d’instal·lació i de les dades comunicades pels
consumidors). El registre és telemàtic, d’accés gratuït i declaratiu.
Els titulars d’instal·lacions d’autoconsum amb excedents estaran inscrits en la
secció segona en una de les subseccions següents:
a)

Subsecció a: autoconsum amb excedents acollides a compensació.

b)

Subsecció b1: autoconsum amb excedents no acollides a compensació que

disposen d’un contracte únic de subministrament.
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c)

Subsecció b2: autoconsum amb excedents no acollides a compensació que

no disposen d’un contracte únic de subministrament.
Les direccions d’inscripció vigents al març de 2020 són les següents:
a)

Per a la comunicació de posada en servei d’instal·lacions de generació

d’energia elèctrica de BT destinades a autoconsum de potència instal·lada inferior o igual
a 10 kW, en alguna de les modalitats incloses en l’article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de
desembre, del Sector Elèctric, tant en la modalitat de subministrament amb autoconsum
sense o amb excedents:
www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18168&version=amp
Per a la comunicació de posada en servei d’instal·lacions de generació

d’energia elèctrica de BT destinades a autoconsum de potència instal·lada superior a 10
kW i, si escau, la inscripció dels consumidors associats a aquestes instal·lacions en el
Registre Administratiu d’Autoconsum d’Energia Elèctrica:
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b)

www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20714&version=amp
3.

Inscripció en el Registre Administratiu d’Instal·lacions Productores d’Energia

Elèctrica (RAIPRE).
Els titulars d’instal·lacions d’autoconsum amb excedents de potència igual o
inferior a 100 kW no requereixen realitzar el tràmit d’inscripció en el RAIPRE. Serà la
Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri competent en matèria
d’energia qui realitze la inscripció a partir de la informació procedent del registre
administratiu d’autoconsum.
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Les instal·lacions d’autoconsum amb excedents de potència superior a 100 kW, sí
que han de sol·licitar la seua inscripció en el RAIPRE. Aquest tràmit es realitzarà a través
de la comunitat autònoma amb el procediment existent per a instal·lacions de producció.
Article 7. Altres autoritzacions.
1.

Declaració d’Interés Comunitari (DIC).

Les instal·lacions de generació d’energia elèctrica d’origen renovable que es
desitgen realitzar en sòl no urbanitzable, requereixen de Declaració d’Interés Comunitari
(DIC), d’acord amb la LOTUP. No obstant això i de conformitat amb el que s’estableix en

I.

Aquelles que compten amb un pla especial aprovat que ordene

específicament aquests usos vinculats a la utilització racional dels recursos naturals en
el medi rural.
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l’article 202.4.a) de la LOTUP s’eximiran de la DIC en sòl no urbanitzable comú:

II.

Les instal·lacions generadores d’energia solar fotovoltaica la potència de

producció energètica de les quals siga menor o igual a 5 MW de pic, ocupen una
superfície menor de 10 hectàrees i abasten la parcel·la mínima exigible pel planejament
urbanístic, no inferior a 1 hectàrea.
III.

Les instal·lacions generadores d’energia solar fotovoltaica que es situen en

les cobertes de les edificacions legalment emplaçades en el medi rural.
IV.

Les

instal·lacions

generadores

d’energia

renovable

destinades

a

autoconsum, previ informe de la Conselleria competent en matèria d’energia.
2.

Altres restriccions.
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Altres restriccions podrien manifestar-se en emplaçaments situats en zones de
protecció ambiental com la Xarxa Natura 2000, Zones d’Especial Protecció per als Ocells
(ZEPA) o altres àrees protegides, entre les quals podrien trobar-se zones de valor
arqueològic.
Finalment, podrien aparéixer limitacions en zones d’influència d’infraestructures
com a carreteres, serveis portuaris, zones d’exclusió militar, etc.
Article 8. Terminis.
1.

Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de 4 mesos a comptar des de

la data de la presentació de la comunicació prèvia davant l’Ajuntament o de la data de la
d’intervenció que li siga aplicable.
2.
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notificació a l’interessat de l’atorgament de la llicència urbanística, segons el règim

El termini màxim d’execució és de 6 mesos a comptar des de la data d’inici

de les obres.
Article 9. Condicions d’instal·lació.
Les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica en edificacions i construccions
hauran d’ajustar-se a les següents condicions:
a)

Cobertes inclinades. Podran situar-se panells fotovoltaics en els faldons de

coberta, amb la mateixa inclinació d’aquests i sense eixir-se del seu pla, excepte en
edificis catalogats, i en aquest cas s’estarà al que dictamine favorablement l’òrgan
competent en aplicació de la normativa urbanística de protecció.
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b)

Cobertes planes. Els panells solars hauran de situar-se dins de l’envolupant

formada per plans traçats a 45° des de les vores de l’últim forjat i un pla horitzontal
situat a 375 cm. d’altura, mesurat des de la cara inferior de l’últim forjat, de conformitat
amb la figura de la il·lustració. El muret de coberta haurà de prolongar-se amb
proteccions diàfanes estèticament d’acord al lloc, sense formar fronts opacs continus,
fins a l’altura màxima del panell.
No cal prolongar el muret citat sempre que la distància (d), mesurada des de la
part més pròxima del panell al pla de façana, siga igual o superior que la distància
existent (h) entre la cara superior del forjat de coberta i la part més alta del panell. En el
cas d’edificis catalogats, la solució que s’aplique serà la que dictamine favorablement

c)

Façanes. Podran situar-se panells de captació d’energia solar en les

façanes, amb la mateixa inclinació d’aquestes i sense eixir-se del seu pla, harmonitzanthttps://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV7EQOKDFVOMQS7SABPF4IIDEU - Página 40 / 52
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l’òrgan municipal competent en aplicació de la normativa urbanística de protecció.

los amb la composició de la façana i de la resta de l’edifici, quedant supeditats a les
condicions estètiques indicades en la normativa urbanística i, en el seu cas, en les
ordenances de protecció del paisatgisme vigents. S’exceptua aquells casos on el panell
solar faça a més les funcions de ràfec, on sí que podrà sobreeixir de la façana.
d)

Les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica en edificacions i construccions

situats en llocs i condicions diferents de les anteriorment assenyalades no podran
resultar antiestètiques, per la qual cosa l’Ajuntament podrà denegar o condicionar
qualsevol actuació que incomplisca el que s’estableix en el Pla General d’Ordenació
Urbana i/o la present Ordenança, així com una altra normativa urbanística vigent.
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Les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica seran considerades a efectes
urbanístics com a instal·lacions de l’edifici o de la construcció i, per tant, no computaran a
l’efecte d’edificabilitat.
Les normes urbanístiques de preservació i protecció d’edificis, conjunts
arquitectònics, entorns i paisatges inclosos en els corresponents catàlegs o plans de
protecció del patrimoni, seran de directa aplicació a les instal·lacions d’energia solar
fotovoltaica regulades en aquesta Ordenança.
En aquests supòsits, el promotor presentarà, al costat de la documentació prevista
en l’article 3 de la present Ordenança, un estudi de compatibilitat d’aquestes
instal·lacions. L’òrgan municipal competent verificarà l’adequació de les instal·lacions a
aquestes normes, valorarà la seua integració arquitectònica, els seus possibles beneficis
molestar a persones residents en edificis confrontants.
Queda prohibit de manera expressa el traçat visible per façanes de qualsevol tub,
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i perjudicis ambientals, incloent que no produïsquen reflexos freqüents que puguen

cable o altres elements, llevat que s’acompanye en el projecte, de manera detallada, una
solució constructiva que garantisca la seua adequada integració en l’estètica de l’edifici.
Article 10. Empreses instal·ladores.
Les instal·lacions fotovoltaiques hauran de ser realitzades per empreses
instal·ladores habilitades amb categoria especialista IBT9 complint amb tots els requisits
exigits en el REBT i la normativa sectorial d’aplicació. En el projecte d’instal·lació només
podran emprar-se elements homologats per una entitat degudament autoritzada i deuran
sempre detallar-se les característiques dels elements que la componen.
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Una vegada finalitzats els treballs l’empresa instal·ladora habilitada haurà
d’emetre el corresponent certificat de la instal·lació elèctrica.
Disposició Derogatòria Única
Queden derogades totes les disposicions municipals que s’oposen, contradiguen o
resulten incompatibles amb aquesta Ordenança.

Disposició Final
La presente ordenanza entrará en vigor als 15 díes de la seua publicació al Butlletí
Boletín Oficial de la Provincia, als efectes del assenyalat als articles 70.2 i 65.2 de la Llei

SEGON. Sometre l´ordenança a informació pública i audiència dels interesats, amb
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7/85, de 2 d´abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia i tauler d´anuncis de l´Ajuntament, per el
termini de 30 dies per a que puguen presentar reclamacions o sugerencies, que serán
resoltes per la Corporació.
Simultàneament, publicar el text de l´Ordenanza municipal al portal web de l
´Ajuntament amb l´objecte de donar audiencia als ciutadans afectats i recabar cuantes
aportacions adiccionals puguen fer-se valdre per altres persones o entitats.
TERCER. De no presentar-se reclamacions o sugerències en esmentat termini, es
considerarà aprovada definitivamente sen se necessitat d´Acord expres per el Plenari i l
´Acord de aprovació definitiva tàcita de l´Ordenança, amb el text íntegre de la mateixa, es
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publicarà per a general conceiximent en el tauler d´anuncis de l´Ajuntament i en el
Butlletí Oficial de la Provincia de València.
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente per suscriure i signar tota clase de
documents relacionats amb la mateixa.

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: 5
Vots a favor: 5

Abstencions: 0.
Queda aprovada l'acta de la sessió anterior de 5 de març de 2021, per UNANIMITAT.
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Vots en contra: 0.

PUNT DESÈ. Proposta aprovació del Calendari Laboral per a l’exercici 2022.
Vist que segons el que s'estableix en l'article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28
de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos, així
com l'article 37 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, seran inhàbils per al treball retribuïts i no
recuperables, fins a dos dies de cada any natural amb caràcter de festes locals que per
tradició li siguen pròpies en cada municipi.
Considerant la Legislació aplicable és la següent:
- L'article 37 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
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- L'article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la
jornada de treball, jornades especials i descansos.
Vist l'escrit de la Generalitat Valenciana, Direcció Territorial de Treball de València
on s'insta a la remissió de la proposta de festa local d'aquest Ajuntament per a la seua
posterior aprovació per l'òrgan autonòmic.
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. - Proposar que es determinen com a inhàbils per al treball, retribuïts i no
recuperables, l'any 2022, amb el caràcter de festes locals, els dies:

2 de setembre de 2022, festa local.
SEGON.- Remetre la proposta a la Direcció territorial de Treball de la Generalitat
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1 de setembre de 2022, festa local.

Valenciana per a la seua aprovació i publicació en el butlletí oficial corresponent.
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: 5
Vots a favor: 5
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.
Queda aprovada l'acta de la sessió anterior de 5 de març de 2021, per UNANIMITAT.
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PUNT ONZÉ Aprovació per a la integració de l’Escola Infantil d’Alcàntera de Xúquer a la
Xarxa d’Escoletes Infantils de 1r. Cicle de la Generalitat.
L'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer disposa d'un edifici situat al Carrer Metge Albert
Pons Nº35 de la població que s'emplaça en un solar de 637,00m2, segons informació del
Cadastre, ocupant el mateix en planta 306,00m2 construïts, destinant la resta als dos
patis disponibles.
Per Resolució de Alcaldia número 437 de 26/11/2020 es va acordar la sol·licitud per a la
creació d'una Escola Infantil de 1r Cicle d'Educació Infantil d'Alcàntera de Xúquer en la
xarxa d'Escoles Infantils de 1r cicle de la GVA, situada en el citat edifici, amb la següent
distribució d'unitats per edat:
a. 1 unitat de 1-2 anys (ràtio màxima 13 alumnes).
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b. 1 unitat de 2-3 anys (ràtio màxima 20 alumnes).

PRIMER.- Vist el DECRET 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s'estableixen els
requisits mínims que han de complir els centres que imparteixen el Primer cicle
d'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana, publicat en el DOGV número 5932 en data
14/01/2009.
En aquest cas es tractaria d'un centre docent en el qual s'impartiria exclusivament
l'educació Infantil del primer cicle, és a dir, una Escola Infantil de Primer Cicle.
A més per tindre dues unitats es tractaria de centre de cicle incomplet.
Les dues unitats del centre serien les següents:
-1 unitat per a alumnat d'un a dos anys.
-1 unitat per a alumnat de dos a tres anys.
SEGON.- La Llei orgànica 2/2006, d'Educació, de 3 de maig, estableix en la Disposició
addicional quinzena. Municipis, corporacions o entitats locals que;
“1. Les Administracions educatives podran establir procediments i instruments per a
afavorir i estimular la gestió conjunta amb les Administracions locals i la col·laboració
entre centres educatius i Administracions públiques.
Pel que fa a les corporacions locals, s'establiran procediments de consulta i col·laboració
amb les seues federacions o agrupacions més representatives.
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2. La conservació, el manteniment i la vigilància dels edificis destinats a centres públics
d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial, correspondran al municipi
respectiu. Aquests edificis no podran destinar-se a altres serveis o finalitats sense
autorització prèvia de l'Administració educativa corresponent.
3. Quan l'Estat o les Comunitats Autònomes hagen d'afectar, per necessitats
d'escolarització, edificis escolars de propietat municipal en els quals es troben situats
centres d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial, dependents de les
Administracions educatives, per a impartir educació secundària o formació professional,
assumiran, respecte dels esmentats centres, les despeses que els municipis vingueren
sufragant d'acord amb les disposicions vigents, sense perjudici de la titularitat demanial
que puguen ostentar els municipis respectius. El que es disposa no serà aplicable
respecte als edificis escolars de propietat municipal en els quals s'impartisquen, a més
d'educació infantil i educació primària o educació especial, el primer cicle d'educació
secundària obligatòria. Si l'afectació fora parcial s'establirà el corresponent conveni de
col·laboració entre les Administracions afectades.
4. Els municipis cooperaran amb les Administracions educatives corresponents en
l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents públics.
5. Les Administracions educatives podran establir convenis de col·laboració amb les
corporacions locals per als ensenyaments artístics. Aquests convenis podran contemplar
una col·laboració específica en escoles d'ensenyaments artístics els estudis dels quals
no conduïsquen a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica.
6. Correspon a les Administracions educatives establir el procediment per a l'ús dels
centres docents, que d'elles depenguen, per part de les autoritats municipals, fora de
l'horari lectiu per a activitats educatives, culturals, esportives o altres de caràcter social.
Aquest ús quedarà únicament subjecte a les necessitats derivades de la programació de
les activitats d'aquests centres.
7. Les Administracions educatives, esportives i municipals, col·laboraran per a
l'establiment de procediments que permeten el doble ús de les instal·lacions esportives
pertanyents als centres docents o als municipis.”
Es PROPOSA al Ple de l’ Ajuntament d´Alcàntera de Xúquer:
ÚNIC.- Posar a la disposició de la Generalitat Valenciana, Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport, Direcció General de Centres Docents l'edifici situat al Carrer Metge Alberto Pons
Nº35 de la població i del solar en què s'emplaça, amb un total 637,00m2, perquè es cree
un centre d'educació infantil de 1r cicle de titularitat de la Generalitat, en virtut del que
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estableix l'apartat segon de la disposició addicional 15 de la Llei orgànica 2/2006,
d'Educació, de 3 de maig.
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: 5
Vots a favor: 5
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.

PUNT DOTZÉ. Adhesió a la Declaració de la FEMP relativa a la participació de les entitats
locals en els Fons Europeus.
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Queda aprovada l'acta de la sessió anterior de 5 de març de 2021, per UNANIMITAT.

Vist que per la FVMP s’ aprova l’adhesió a la Declaració de la FEMP relativa a la
participació de les Entitats Locals en els Fons Europeus en el marc del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència que literalment diu:
1. Donem suport a la Moció aprovada en la Comissió d'Entitats Locals del Senat,
celebrada el passat 18 de febrer, per la qual la citada Comissió d'Entitats Locals insta el
Govern d'Espanya al següent:
- A gestionar els fons de manera coordinada amb els governs de les Comunitats
Autònomes i les Entitats Locals, en el que ha de ser la co-governança també exigida per
la Unió Europea.
- A fer explícits els criteris requerits pels diferents Ministeris per a poder accedir a
aquests fons.
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- A assessorar les Entitats Locals perquè els seus projectes estiguen alineats amb les
prioritats del Pla de Recuperació europeu.
- A assegurar que el percentatge que es dirigirà a les Entitats Locals arribarà al 10%
almenys del total dels fons europeus que es reben.

3. Posem en valor i constatem la «capacitat intel·lectual» i les potencialitats
instrumentals que tenen les Entitats Locals per a gestionar els Fons Europeus, els
recursos municipals i els serveis públics corresponents.
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2. Destaquem favorablement que les Entitats Locals siguen presents, a través de la
FEMP, en totes les Conferències Sectorials en les quals es debat l'assignació de Fons
Europeus.
Posem en valor que, per primera vegada en l'arquitectura constitucional d'Espanya, la
FEMP, i per tant els Governs Locals, siga present amb veu i vot en la Conferència
Sectorial per a la Recuperació, Transformació i Resiliència. Agraïm, així mateix, al Senat
per la recent iniciativa de la Comissió d'Entitats Locals d'aquesta Cambra sobre
repartiment i execució de Fons, així com al Congrés dels Diputats i al Govern d'Espanya
que en els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021 van aprovar avançar una dotació
de 27.000 milions d'euros per a la Recuperació.

4. Reiterem i afermem l'estratègia de la FEMP, i per tant de les Entitats Locals, respecte
al paper a exercir en la Recuperació partint de la certesa inequívoca que el nucli central
del pla de Recuperació i Transformació, i les seues deu polítiques transformadores, és a
les ciutats. Els Ajuntaments, les Diputacions, els Capítols i els Consells Insulars, els
Governs Locals, en suma, som clau en la transició ecològica, la transformació digital, la
igualtat de gènere i la cohesió social i territorial, i per tant som determinants en l’Agenda
Urbana i Rural, infraestructures i ecosistemes resilients, transició energètica, una nova
Administració per al segle XXI o el pacte per la ciència i la innovació. Tot passa en l’àmbit
local i tot pansa per l’àmbit local, les Entitats Locals vertebrem Espanya, som Estat, i
exigim que els Fons Europeus s'assignen als Governs Locals de manera directa, sense
passar per les Comunitats Autònomes.
Es PROPOSA al Ple de l’ Ajuntament d´Alcàntera de Xúquer:
PRIMER.- Adherir-se a la Declaració de la FEMP relativa a la participació de les Entitats
Locals en els Fons Europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència amb els termes referits.
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SEGON.- Remetre certificat d’aquest acord a la FVMP.

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: 5
Vots a favor: 5
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.

PUNT TRETZÉ. Adhesió al Programa REVIU de la FVMP.
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Queda aprovada l'acta de la sessió anterior de 5 de març de 2021, per UNANIMITAT.

La Generalitat Valenciana, a través de l'Agenda Valenciana Antidespoblació (Avant) i la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies, va llançar el passat 24 de setembre un
programa pilot denominat REVIU, perquè persones i famílies s'instal·len en municipis en
risc de despoblació.
REVIU és un programa que busca assessorar famílies perquè s'instal·len amb projectes
de vida als pobles, articuladament amb els ajuntaments i les associacions (que rebran
formació en intermediació cultural).
El seu objectiu principal és dinamitzar l'activitat econòmica en els municipis amb risc de
despoblació de la Comunitat Valenciana, perquè es blinden serveis que són importants i
que es mantinguen aquells negocis que s'estan perdent per-falta de relleu generacional.
Que no es tanque cap bar o cap forn, o qualsevol negoci o servei per falta de persones.
Es PROPOSA al Ple de l’ Ajuntament d´Alcàntera de Xúquer:
Primer. L’adhesió de l’ Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer al Programa REVIU que la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies està impulsant en el marc del Conveni de
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col·laboració amb la Direcció General d’AVANT, per al manteniment de la població del
medi rural i l’augment de la seua qualitat de vida, mitjançant, fonamentalment de la
generació d’ocupació i empreniment o relleu generacional; pretenent fer visible el
posicionament davant el repte demogràfic, plantejant mesures concretes i articulades
amb els territoris que puguen generar sinèrgies positives davant aquesta gravíssima
situació que deteriora al medi rural durant les últimes dècades.
La incorporació en el programa REVIU no suposa cap despesa per a l’entitat local.

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: 5

Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.
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Vots a favor: 5

Queda aprovada l'acta de la sessió anterior de 5 de març de 2021, per UNANIMITAT.

PUNT CATORZÉ. 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:
1 Tenim 15 altes més en el Padró d'habitants en este trimestre.
2 Els tècnics ja han acabat, però se li ha pagat a part els projectes que tenien entre
mans dels Plans Provincials per a que els finalitzen .
3 Els nous tècnics ja estan treballant, els costara un poquet, però en els expedients
nous ja van al dia .
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4 Subvenció d'Agricultura de la zona del Pì de Borja del 2016 , es va negociar una obra
de 104.000 euros i a canvi haviem de tornar esta altra subvenció, la renúncia es va fer i
va signar , però supose que no es va enviar , són 6.578 que cobrarem i ara cal retornarlos
5 Este mes que ve ,començarem a netejar i preparar la piscina per al mes de Juliol i
Agost , es va demanar un pressupost per la Mancomunitat per als quatre pobles i està
valorant-se.
6 Al magatzem del carrer Pintor Sorolla ja tenim una de les portes canviades, falta l'altra
7 En l'obra dels jubilats s'ha passat a la segona empresa , perquè la primera no va
presentar l'aval en el temps que es va requerir .
8 També està preparant el SEPE agrari per al mes de Juliol

PUNT QUINZÉ. Precs i preguntes.
Per part de la Sra. Igual es fica de manifest la proposta presentada per gent de
Compromís referent al canvi de nom del carrer Colon per el nom d´Enric Valor. La
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9 També tenim entre mans la Subvenció per a 2 persones per a sis mesos per al EMCORP
- 2021

regidora manifesta que per a fer aquesta proposta es deuria de parlar primer amb el
veinat per si estan d´acord, ja que canviar el nom d´un carrer implica molts canvis que
afecten a les persones, com per eixemple el DNI. Ella propossa que es mire un carrer
sense nom o inclús posar-li el nom a la biblioteca municipal.
El Sr. Alcalde manifesta que donat hi han mots edificis sense nom que s´estudie per a
pendre la decisió en altre moment.
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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 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.
La Secretària de l' Administració Local
Bárbara López Ramón
Vistiplau del Sr. Alcalde
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Julio A. García Martínez
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