ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
D'ALCÀNTERA DE XÚQUER CELEBRADA EL DIA 12 DE GENER
DE 2017

ASSISTENTS
Sr. Alcalde-President, Julio A. García Martínez – PSPV
Sres Regidores i Srs. Regidors:
Lorena Igual Chicón, PSPV.
Luis Suñer Penalva, PSPV.
Inmaculada Such Sanchis, PP.
José Mª Mena Cueves, PP.
Ariadna Sanchis Varoch, COMPROMÍS.
Manel Perucho i Pla, COMPROMÍS.
Sra. Secretària Interventora:
Ma Teresa Soler i Tarazona, HHNN
NO ASSISTENTS
Sr. Regidor Javier Andújar Briz, PSPV.
(per motius de salut).
Sra. Regidora Deborah Peris Bataller, PSPV
(per motius laborals).
El plenari de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer, es reuneix a les
21:05 hores de la data 12 de gener de 2017, prèvia la convocatòria
de la sessió ordinària amb notificació de l'ordre del dia.
S'inicia la sessió amb quòrum suficient (7 membres de la
corporació dels 9 que la formen de dret), per ordre del Sr. Alcalde,
amb
assistència
de
la
Secretària
Municipal.
S'ordena per la presidència el tractament dels assumptes de
l'ORDRE DEL DIA.
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PRIMERA PART

ASSUMPTES DE CARACTER RESOLUTIU

PRIMER.- APROVACIÓ, SI CAL, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA ANTERIOR

Per part dels membres del plenari municipal, s'ha rebut, al costat de la
convocatòria i ordre del dia de la present sessió l'esborrany de l'acta de la sessió
ordinària celebrada per aquest ple el dia 03 de novembre de 2.016 . Atesa la seva
redacció i obert el torn de paraula pel Sr. Alcalde, es passa a indicar pels membres de
la Corporació les rectificacions o esmenes a la mateixa :

–

Per part del Sr. regidor, Perucho i Pla, es procedeix a indicar que en el punt
quart “precs i preguntes”, s'inclogui després de l'expressió “per la referida
empresa, d'acord amb l'informe citat” la següent expressió “a petició del Sr.
regidor Perucho i Pla quedi constància que aquest assumpte a estat resolt a
instàncies i motivat per les gestions i preguntes realitzades referent al mateix
pel grup municipal Compromís”.

–

Per part de la Sra. Igual Chicón, s'insta al fet que es amplie la redacció de les
intervencions que consten en el punt quart precs i preguntes, segona pregunta
de la Sra. regidora Sanchis Varoch, d'acord amb allò que es va manifestar en la
sessió. Mostra la seua disconformitat amb la redacció i manifesta que al
respecte està molt enfadada.
El Sr. Regidor Mena Cueves manifesta que les sessions han de ser gravades, tal
com ha sigut aprovat pel plenari.

–

- El Sr. Regidor Sur Penalva considera que es deu presentar una nova redacci
deixant l'assumpte damunt la mesa.
Queda l'assumpte sobre la mesa a resultes de la nova redacció, per asentiment
del plenari.
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SEGON.- ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde fa constar davant el plenari els següents assumptes:

Primer.- Ja tenim aprovada la fase primera del pacte d'alcaldes, per part de la
Diputació que consisteix a fer una valoració de l'inventari d'emissions, pla d'accions i
avaluació.
Segon.- Propostes que de moment estan en l'etapa de sortida per part de la Diputació i
de la Generalitat Valenciana :
1. Proposta “ Retorna el teu casc 2.0” , que com ja diu la proposta és tornar a 30
anys enrere, quan anavem a comprar una gasosa i lliuràvem el casc vell i
agarravem el nou: retornant el teu casc tots guanyem.
2. Proposta “Camp valencià 2.0”, que consisteix en el pla valencià del producte
ecològic. En aquests moments, la producció ecològica està començant a tenir
els seus fruits i les grans cadenes de supermercats estan apostant per aquests
productes.
3. Dins d'aquest camp tenim els “Programes de desenvolupament rural 20142020”, que depén del Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi
Ambient.
4. La agroecologia a les escoles, considerada com un tipus d'agricultura
alternativa enfront de les pràctiques convencionals.
5. La Conselleria assessorarà als municipis per a la sostenibilitat i per portar a
terme els horts ecològics.

Tercer.- Donar l'enhorabona a la SAM, per la seva actuació en els concerts per la
festivitat de Santa Cecilia i Nadal.
També felicitar a la Coral Arpa d'Or per la seva actuació en les quartes jornades de
corals i també pel concert de Nadal.
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Quart.- Al mes de novembre es va convocar una reunió amb el Director
d'Administacions Locals i el Director de Territori de la Presidència, per actualitzar les
necessitats prioritàries del municipi. En aquest cas seguim amb la mateixa proposta
que fa anys, que és sol·licitar un nou ambulatori.
Cinquè.- També al novembre es va celebrar una reunió amb la Directora Territorial,
Isabel Serra, la Secretària Autonòmica, Sandra Casas, la Directora Territorial, Mercé
Martínez, i la Diputada d'Inclusió Social, Rosa Pérez, per portar a terme el projecte
“rescatem a les persones” de la Generalitat Valenciana. Aquest projecte és de serveis
socials i consisteix que cap persona es quedi sense menjar, sense llum i sense aigua, i
si pot ser que tingui companyia en Nadal. Des de la Mancomunitat i en la població
d'Alcàntera, complim amb aquest projecte.
Sisè.- Sobre el menjador escolar : durant el primer trimestre del curs 2016-2017, no
es produeix dèficit econòmic. El motiu és la millor gestió tant de les beques de
menjador com de la gestió per part de l'equip directiu del centre, així com d'una
mitjana mínima mantinguda de comensals (23 comensals / dia). Seria desitjable que
el curs acabés amb superhábit.
Setè.- Per finalitzar, com ja comentem, ha entrat a treballar una Agent d'Ocupació i
Desenvolupament (AEDL). És un programa de subvenció del Servef i a nosaltres ens
la ha proporcionat la Mancomunitat de la Ribera. La quantia de la subvenció és del
80% , amb durada fins al 31 de març. A partir d'aquesta data, tornaran a traure les
bases, a fi de gestionar la subvenció que ens aprovin.
TERCER.- SOL·LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA LA
INCLUSIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER EN TRES
CONVENIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ANY 2017 I
HABILITACIÓ INICIAL DE PROFESSIONALS PER A L'EXERCICI DE
LES MATEIXES.
Atès el document remès per la Diputada Delegada d'Assessorament Municipal,
Assistència, Defensa en Judici i Plans d'Ocupació, amb registre d'entrada en aquest
Ajuntament el dia 29 de desembre de 2016, amb nombre de seient 1830, en relació a
l'assistència tècnica que a través dels Convenis de Col·laboració amb els Col·legis
Professionals, que es presta a les entitats locals de la província.
Considerades les manques de mitjans materials i personals propis d'aquesta
administració local, i la necessitat, així com l'obligació de prestar serveis tècnics
municipals.
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Vist que aquest Ajuntament té competències pròpies per a la sol·licitud
d'inclusió en el conveni de col·laboració amb col·legis professionals 2017, en el marc
del procediment obert per la Diputació de València.
En salvaguarda dels interessos municipals, i després d'obertura de torn de votació per
part de la presidència, amb aquest resultat:

VOTS A favor: 7 (3 PSPV, 2 PP, 2 COMPROMÍS)
VOTS EN CONTRA: 0.
ABSTENCIÓ: 0.
En conseqüència, el plenari ACORDA, per UNANIMITAT:
PRIMER.- L'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer sol·licita a l'Excma. Diputació
de València, la inclusió en el conveni de col·laboració amb col·legis professionals per
a l'exercici de 2017, amb aquest detall:

1 Aparellador/Arquitecte Tècnic, amb assistència setmanal de 4 hores.
1 Enginyer Industrial, amb assistència setmanal de 2 hores.
1 Enginyer Tècnic Agrícola, Graduat i Perit Agrícola, amb assistència
setmanal de 2 hores.
SEGON.- La sol·licitud serà presentada formalment, abans del dia 31 de gener
de 2017, adjuntant declaració responsable, de no concurrència de cap de les
prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions; que
es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social
i que adquireix el compromís de complir les condicions de l'adhesió als Convenis de
Col·laboració amb els Col·legis Professionals indicats. Aquesta declaració, serà
signada per part del Sr. Alcalde en nom i representació d'aquest Ajuntament.
TERCER.- Habilitació inicial de professionals. A l'efecte de que els serveis
tècnics funcionen degudament acreditats en tant es resolgui el procediment de
sol·licitud davant la Diputació Provincial, queden acreditats com a tècnics municipals
per a l'assistència des de l'oficina municipal, els següents professionals:
Arquitecte Tècnic: D. Agustín Femenía Martínez.
Enginyer Industrial: D. Vicente Sanchis Martínez.
Enginyer Tècnic Agrícola: D. Rafael Perucho Máñez.
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QUART.- Aquest programa es vincula al programa econòmic PG/Oficina
Tècnica Municipal 2017, del vigent pressupost municipal de 2017, afectant a la
partida de despeses 41900.22706 “Honoraris Enginyer Tècnic Agrícola 2017” per
3.600,00 €, a la 42000.22706 “Honoraris Tècnic Enginyer Industrial” per 6.000,00 € i
la 15100.2270600 “Honoraris Arquitècte Tècnic 2017” per 5.000,00 € consignats. Al
concepte del pressupost d'ingressos afectats 4610108 “Subvencions Oficina Tècnica
2017” amb consignació inicial de 9.857,00 euros.

QUART.- APROVACIÓ, SI CAL, D'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE
REGULACIÓ D'ANIMALS DE COMPANYIA ALS LLOCS PÚBLICS I
PRIVATS, IDENTIFICACIÓ DE GOSSOS I ACREDITACIÓ DE LA
TINENÇA DE RACES PERILLOSES.

Atès el document present en l'expedient d'aquesta sessió "L'ordenança
municipal sobre la regulació dels animals de companyia als llocs públics i privats,
identificació de gossos i acreditació de la tinença de races perilloses, sobre la base de
la legislació vigent".
Obert el torn d'intervencions per part de la presidència, formulant-se les
següents aportacions:
Per part de la Sra. Regidora Sanchis Varoch, es manifesta que cal matisar els
termes utilitzats en la redacció de l'ordenança: per exemple, delimitant que s'entén per
espai públic i privat, a fi d'assegurar la competència en les actuacions municipals.
Pel Sr. Regidor Perucho i Pla, s'incideix en l'assumpte de la motivació d'aquest
reglament, i en el de l'amplitud de criteris interpretatius dels significats dels conceptes
utilitzats. Així, el fet de donar de menjar a animals, s'ha d'entendre que es tracta de
forma sistemàtica, i pel que fa als gats, quin instrument de control seria operatiu?. De
la mateixa manera, pel que fa a la l'acció oficial, es farà de la mateixa manera a
l'àmbit privat que al públic?.
Pel Sr. Regidor Mena Cueves, s'expressa que on hi ha gats no hi ha ratolins,
que el gat és un animal amb molta mobilitat, molt independent. En qualsevol cas,
considera que abans de qualsevol actuació sancionadora, hauria de fer-se un avís per
escrit als veïns que creen problemes per aquest assumpte, matèria d'ordenança.
Per la Sra. Regidora Such Sanchis, s'incideix en els problemes que la falta de
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control dels animals produeixen a les cases particulars, així com en la importància de
sancionar comportaments improcedents.
Pel Sr. Suñer Penalva, es manifesta, que en ocasions ens trobem amb situacions
que afecten a la salut de les persones, en el seu comportament psico-social.
El Sr. Alcalde, fa constar que es tracta de tenir un instrument normatiu
municipal per poder procedir reglamentàriament al procés de denúncia, posant com a
exemple que fins i tot es donen casos d'haver-se posat aliments crus als gats a l'espai
públic. Assumptes que s'han tractat directament.

El Sr. Alcalde obri el torn de votació, amb el següent resultat:

VOTS A favor: 6 ( 3 PSPV, 1 PP, 2 COMPROMÍS).
VOTS EN CONTRA: 0.
ABSTENCIONS : 1 PP (Sr. Mena Cueves, que explica el seu vot per
entendre que cal ser més benevolent i per no veure la idea).
Com a conseqüència de la votació, el plenari ACORDA, per MAJORIA
ABSOLUTA dels membres presents:

PRIMER.- Aprovació inicial de la "Ordenança municipal sobre la
regulació dels animals de companyia en els llocs públics i privats, identificació de
gossos i acreditació de la tinença de races perilloses, sobre la base de la legislació
vigent".
SEGON.- Aquesta aprovació inicial serà publicada oficialment, a l'efecte
de constància general, d'acord a la regulació i amb la finalitat de rebre quantes
observacions, reclamacions o sugeriments s'entenguen convenients pels interessats.

Aquest acord es pren en salvaguarda dels interessos públics municipals.

CINQUÈ.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOMBRE D'HABITANTS
REGISTRATS EN EL PADRÓ MUNICIPAL AMB EFECTES DE L'1 DE
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GENER DE 2017.
D'acord amb la normativa reguladora de la gestió del padró d'habitants:
- Legislació consolidada: Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.
- Resolució de 16 de març de 2015, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la
Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional
d'Estadística i de la Direcció general de Coordinació de Competències amb les
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als
Ajuntaments
sobre
gestió
del
padró
municipal.
Per causa del procediment continuat del manteniment durant l'exercici de 2016
del Padró Municipal d'Habitants d'Alcàntera de Xúquer, s'ha obtingut el següent
resultat:

Població inicial a 1 de gener de 2016: 1.319 habitants.
Altes des d'1 de gener de 2016 fins a 1 de gener de 2017: 103.
Baixes des d'1 de gener de 2016 fins a 1 de gener de 2017: -148.
Població de dret a 1 de gener de 2017: 1.284 habitants.
Homes població de dret a 1 de gener de 2017: 641.
Dones població de dret a 1 de gener de 2017: 643.
Com a conseqüència, i obert el torn de votació per la presidència, el plenari
PER ASSENTIMENT, procedeix a prendre el següent ACORD:
ÚNIC.- La xifra oficial de població en el padró d'Alcàntera de Xúquer a data
d'1 de gener de 2017 és d'1.284 habitants de dret.
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SEGONA PART
DEDICADA Al CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
PRIMER.- ADONAR DELS DECRETS DE LA
PRESIDÈNCIA DICTATS DES DE LA SESSIÒ ORDINÀRIA
ANTERIOR.
El ple de l'Ajuntament pren coneixent i raó dels decrets dictats per l'Alcaldia des de la
celebració de la sessió ordinària anterior, amb aquest detall en llistat, prèvia la incorporació a
l'expedient d'aquesta sessió ordinària que es celebra de la documentació corresponent, salvant la
comunicació d'actes i acords a les Administracions de l'Estat i de la Generalitat Valenciana.

282
283
284
285
286
287
288
289
290

291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

03/11/16
03/11/16
03/11/16
04/11/16
04/11/16
07/11/16
07/11/16
08/11/16
08/11/16

CONVOCANT SUBVENCIONS ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE, EXERCICI 2016
APROVACIÓ RELACIÓ 110, JAVIER URREA GÓMEZ
APROVACIÓ BAIXA TAXA FEM ÁNGELA ALONSO PENALBA
APROVACIÓ RELACIÓ 111, C.F. ATL. CÀRCER
APROVACIÓ DEVOLUCIÓ IVTM ANDRÉS SANTOS CATALÁN
APROVACIÓ LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES MENORS, EXP. 30, 44
APROVACIÓ RELACIÓ 113, LAYLA NAJIB I CONTES PER AL NOU MIL.LENI
APROVACIÓ RELACIÓ 14 DE FACTURES SETEMBRE 2016.
APROVACIÓ RELACIÓ 114 FASE P, FACTURES SETEMBRE.

08/11/16
10/11/16
10/11/16
11/11/16
11/11/16
15/11/16
16/11/16
17/11/16
18/11/16
22/11/16

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA GESTIÓ ACTIVITAT PROGRAMA 2016 DE LA DIPUTACIÓ
VALENCIA REF. IGUALTAT BOP 191 3-X-2016
APROVACIÓ GUAL MINUSVÀLIDS VICENTE PLA PAVIA
APROVACIÓ DEVOLUCIÓ IVTM I TAXA FEM 2016 FRANCISCA MARTÍNEZ JIMÉNEZ
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TOVP MATERIALS MES OCTUBRE.
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TAXA TAULES I CADIRES OCTUBRE
APROVACIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA MENOR EXP Nº 45 2016
APROVACIÓ RELACIÓ 115, AJUDES EMERGÈNCIA SOCIAL
APROVACIÓ EXEMPCIO IVTM ROSENDO PENALBA CASANOVA
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA NERINA I ALEXIS GARCÍA GUTIÉRREZ
APROVACIÓ RELACIÓ 116, COMERCIAL DASCOSA
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301
302
303
304
305
306
307
308

23/11/16
23/11/16
24/11/16
25/11/16
25/11/16
25/11/16
25/11/16
28/11/16

310
311
312

29/11/16
30/11/16
30/11/16

313
314
315
316
317

30/11/16
01/12/16
02/12/16
02/12/16
02/12/16

318
319

02/12/16
02/12/16

320

05/12/15

321
322
323

05/12/16
07/12/16
07/12/16

324

12/12/16

325
326

12/12/16
12/12/16

327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337

12/12/16
12/12/16
12/12/16
13/12/16
13/12/16
15/12/16
15/12/16
15/12/16
20/12/16
22/12/16
22/12/16

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA ENRIQUE JOSÉ CUENCA MICÓ
APROVACIÓ EXEMPCIO IVTM ENRIQUE ALABOR CUENCA
CONTRACTACIÓ PERSONAL LABORAL CONSERGE
APROVACIÓ RELACIÓ 117/2016, NÒMINA NOVEMBRE SR. ALCALDE
APROVACIÓ RELACIÓ 118/2016, NÒMINES NOVBRE. PERSONAL LABORAL
APROVACIÓ RELACIÓ 119/2016, NÒMINES NOVEMBRE PERSONAL FUNCIONARI
APROVACIÓ ANUL.LACIÓ RESOLUCIÓ Nº 299 LIQUDACIÓ PLUSVÀLUA
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA BANCAJA HABITAT S.L.
APROVACIÓ DE PETICIÓ DE PRÓRROGA A LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A
PRESENTAR EL PROJECTE DE LES OBRES DEL PPOS 2016 PER A EXECUTAR "I FASE
DE INTERVENCIÓ EN LES CASES DELS MESTRES"
APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES
APROVACIÓ FASE P FACTURA ROSA VILAR S.L.
APROVACIÓ MEMORIA VALORADA INICIAL – IFS 2016 – FASE II INTERVENCIÓN EN
EDIFICIO DE CASAS DE LOS MAESTROS – VALOR: 68423,70
APROVACIÓ RELACIÓ 121, NÒMINA DESEMBRE INMACULADA PERIS ARRANZ
APROVACIÓ RELACIÓ 15 FASE ADO, FACTURES
APROVACIÓ RELACIÓ 122 FASE P, FACTURES
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA TERESA BLASCO NOGUERA I FILLS
APROVCIÓ AJUDA EMERGÈNCIA SOCIAL JESÚS MARÍA LLUCH GÓMEZ I EMILIO SANCHIS
CARBONELL
APROVACIÓ RELACIÓ 124, NÒMINA DESEMBRE ISAAC EL-HAWASH
PETICIÓ DE SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA DEL PACTE DE ALCALDES PEL CLIMA I LA
ENERGIA – DIPUTACIÓ VALÈNCIA 2016 – MODALITAT A.

APROVACIÓ EXPEDIENT PER A CONTRACTAR IFS 2016 – II FASE INTERVENCIÓ CASES
DELS MESTRES
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TAXA OVP MATERIALS NOVEMBRE
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TAXA OVP TAULES I CADIRES NOVEMBRE
APROVACIÓ RELACIÓ 17/2016, FASE ADO FACTURA COLLA DE DOLÇAINERS I
TABALETERS ELS BESSONS
APROVACIÓ RELACIÓ125/ FASE P FACTURA COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS ELS
BESSONS
CONVOCANT SESSIÓ EXTRA JGL PER A 15 DESEMBRE DE 2015 – 13 HORES
CONVOCANT JORNADA DE TREBALL PRESSUPOST 2017 I SETMANA DE CONSULTA
PÚBLICA PRESSUPOST 2017
APROVACIÓ RELACIÓ 126 AJUDES EMERGÈNCIA SOCIAL
APROVACIÓ RELACIÓ 127, FACTURES SUCEMART
APROVACIÓ RELACIÓ 128, NÒMINA NOVEMBRE M NIEVES VERDÚ SANCHIS
APROVACIÓ LLICENCIA URBANISTICA MENOR EXP. 46/ 2016
APROVACIÓ RELACIÓ 129, NÒMINES DESEMBRE PERSONAL LABORAL
APROVACIÓ RELACIÓ 130, NÒMINA PAGA EXTRA NADAL ALCALDE
APROVACIÓ RELACIÓ 131, NÒMINES PAGA EXTRA NADAL PERSONAL FUNCIONARI
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA EURORIBERA S.L.
CONVOCANT A CEC 29-12-2016 19:00 HORES – EXTRA PRESSUPOST
CONVOCANT A PLE 29-12-2016 21:00 HORES – EXTRA PRESSUPOST
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338
339
340
341
342
343
344
345
346
347

23/12/16
23/12/16
23/12/16
23/12/16
23/12/16
27/12/16
27/12/16
27/12/16
28/12/16
30/12/16

APROVANT ACORD SERVEI ADL
APROVACIO RELACIÓ , NÒMINES DESEMBRE PERSONAL FUNCIONARI
APROVACIO RELACIÓ , NÒMINES DESEMBRE PERSONAL LABORAL
APROVACIO RELACIÓ , NÒMINES DESEMBRE PERSONAL EMCORP
APROVACIO RELACIÓ , NÒMINES DESEMBRE ALCALDÍA
APROVACIÓ LLICENCIA URBANISTICA MENOR EXP. 48, 50/ 2016
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA DOMINGO I MARÍA ASUNCIÓN GRANERO CUEVES
APROVACIÓ RELACIÓ 136, DIETES SR. ALCALDE
APROVACIÓ GESTIÓ I COMUNICACIÓ BASE DE DADES DE JOVES
APROVACIÓ RELACIÓ 18, FACTURES 2016

RELACIÓ
RESOLUCIONS
2017
Nº ORDRE
DATA
CONCEPTE
1

02/01/17

APROVACIÓ LIQUIDACIONS PLUVÀLUES 01-02/2017

2

02/01/17

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TOVP MATERIALS CONSTRUCCIÓ DESEMBRE 2016

3

02/01/17

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TOVP TAULES I CADIRES DESEMBRE 2016

4

03/01/17

APROVACIÓ RELACIÓ Nº 1 PAGAMENTS RESULTES

5

03/01/17

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA 03/2017 DEBORA PERIS BATALLER

6

04/01/17

CONVOCANT A SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL 12 01 2017 21:00 HORES

El senyor Alcalde sol·licita si es necessita aclariment en aquest moment
respecte a les resolucions i decrets adonats, preguntant el Sr. Regidor Perucho i Pla
per què la quota liquidada en la resolució número 5 de 2017, és igual a 0,00 euros. Es
contesta per la Secretària Interventora que aquesta resolució està pendent de la seua
signatura, atès que ha trobat una dada equivocada en la documentació que ha
fonamentat la liquidació per part dels serveis municipals.

SEGON.- AMB L'APROVACIÓ PRÈVIA DECLARANT LA SEUA
URGÈNCIA, DE MOCIONS PRESENTADES PELS REGIDORS AMB EL
CONFORME DELS PORTAVEUS.
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El Grup Compromís, sol·licita el tractament per urgència de dues mocions que
es presenten en aquest mateix acte, lliurant-se còpia de les mateixes als portaveus
dels grups.
Pel Sr. Regidor Perucho i Pla, s'explica les raons que justifiquen la urgència:
a) Pel que fa a la moció corresponent a la llei electoral valenciana: Donat que és una
norma que està en procés a les Corts i cal presentar els acords considerats en seu
municipal, per a constància al procediment de creació legislativa en la matèria
electoral.
b) Pel que fa a la moció corresponent al pla global front a inundacions i recuperació
del Xúquer: Per que cal fer presió a fi que, donada la paralització de l'instrument
d'acció des del 2011, i de cara al proper exercici, es reactive el mateix i la seua
operativa. El Sr.Alcalde explica que en la propera setmana es celebra reunió amb el
Director d'Emergències de la Generalitat, per a tractar aquest assumpte, així com que
aquest Ajuntament ja ha enviat la informació tècnica pels danys de les darreres
innundacions amb la petició de les ajudes que calen; encara que fa constar que també
es feren reunions i peticions quan es varen sofrir els incendis d'aquest estiu, i en
aquestos moments els afectats encara estan esperant solucions.
El Sr. Alcalde obri torn de votació, a l'efecte de que s'aprove la urgència. El
plenari per assentiment acorda la urgència que justifica el tractament de les
mocions presentades.
Les mocions es tracten pel plenari:

–

PRIMERA MOCIÓ :

Text de la moció:
“MOCIÓ SOBRE EL PLA GLOBAL FRONT A INUNDACIONS I LA

RECUPERACIÓ DEL XÚQUER
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Sr. Alcalde de l’Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer:
En nom del grup municipal Compromís per Alcàntera li presente la següent moció
per a la seua consideració, debat i aprovació, si escau, en el pròxim Ple Municipal,
1. Durant el passat mes de desembre les intenses pluges caigudes durant 4 dies a la
conca baixa del riu Xúquer van originar una crescuda important dels principals rius
-Albaida, Sellent, Magre i Xúquer-, que desbordaren en alguns punts de la Ribera
Alta i que estigueren prop de produir inundacions en zones urbanes dels nostres
pobles i ciutats.
Afortunadament la tragèdia no arribà a produir-se i encara que els llits dels rius foren
capaços de desguassar aquesta avinguda extraordinària. Es va posar de manifest,
però, la necessitat de realitzar actuacions per prevenir els riscos d’inundació que, com
a conseqüència del canvi climàtic, s’anuncien cada vegada més freqüents.
Així mateix, hem de denunciar la situació de paralització dels treballs vinculats al Pla
Global front Inundacions a la Ribera del Xúquer –anomenat col·loquialment Pla
d’Avingudes- que començà a elaborar-se en la dècada de 1990, va donar lloc a una
primera proposta d’actuacions en l’any 2000 que es continuà treballant fins 2011.
Actualment, 34 anys després de la fatal "pantanada" que van patir els pobles de la
Ribera Alta i la Ribera Baixa, com a conseqüència d’una gran avinguda en la conca
baixa del Xúquer agreujada pel trencament de l’embassament de Tous, les persones
que vivim en estes comarques continuem en la mateixa situació d’indefensió davant
el risc d’inundacions, per la manca de mesures de gestió d’aquest risc per part de la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
2. En 2008 es va elaborar el Pla de Recuperació del Xúquer, mitjançant en un ampli
procés de participació ciutadana, el qual contemplava, entre altres aspectes, la
Protecció front a Inundacions. Una de les conclusions d’aquest Pla de Recuperació
del Xúquer va ser la incorporació de les consideracions i criteris acordats en el marc
de participació d’aquest Pla en el desenvolupament de les actuacions contingudes en
el Pla d’Avingudes.
El Pla de Recuperació del Xúquer concloïa que la normativa i directives europees
aprovades en els últims anys –en particular, la Directiva 2007/60/CE relativa a
l’avaluació i gestió dels riscos d’inundació- oferien l'especial oportunitat de coordinar
l’objectiu de recuperació dels ecosistemes fluvials, els seus valors ecològics, socials i
paisatgístics, amb l’objectiu de prevenir el risc d’inundacions en les comarques de la
Ribera Alta i Ribera Baixa del Xúquer. En aquest sentit, el Pla de Recuperació del
Xúquer considerà que tots dos interessos –la recuperació dels ecosistemes fluvials i la
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prevenció dels riscos d’inundació- han de ser tractats al mateix nivell, de forma
conjunta i des del principi, en la fase de planejament i disseny de les actuacions
proposades.
D'aquesta manera, el Pla d’Avingudes incorporaria línies d'actuació elaborades per
les Comissions de treball del Pla de Recuperació del Xúquer vinculades a la
restauració d'ecosistemes de ribera i a la revaloració sociocultural dels paisatges de
l'aigua, que col·laboraven, al mateix temps, a reduir els riscos d’inundacions, les
quals varen ser considerades com a actuacions clau per les entitats, organitzacions i
institucions que formaven part d’aquestes Comissions.
Amb aquests precedents es va constituir el 20 de maig de 2010 una Mesa de
Participació vinculada al Pla d’avingudes, constituïda per representants de les tres
administracions -estatal, autonòmica i local-, grups ecologistes, sindicats,
organitzacions agràries, regants i entitats ciutadanes.
La constitució d'aquesta mesa de participació es justificava perquè "les implicacions
que aquest tipus d'actuacions té sobre el territori, el paisatge que ho envolta, els
ecosistemes de ribera i lacustres, el patrimoni natural i cultural associat a l'aigua, les
estructures agràries o els valors d'ús per al ciutadà són evidents, pel què creiem que
les solucions que s'adopten han d'escometre's comptant amb l'opinió i els punts de
vista que poden aportar les administracions, els ciutadans, les entitats i grups afectats,
així com els especialistes en la matèria."
La Mesa de Participació es va reunir en 4 ocasions entre 2010 i 2011, incloent una
sessió celebrada amb diversos experts. La darrera reunió es va celebrar el 14 de
desembre de 2011 i restaven pendents i programades diverses sessions sobre
qüestions importants relacionades amb els continguts del Pla d’Avingudes.
Així mateix, l’actuació prevista dins del Pla d’Avingudes, en la Mota d’Albalat,
anomenada "Projecte de Mota de Defensa contra inundacions a Albalat de la Ribera,
integració paisatgística i adequació ambiental de la marge esquerra del riu Xúquer",
que contava amb cofinançament europeu (Fons FEDER) va ser licitada en novembre
de 2011 però en agost de 2012 la Confederació Hidrogràfica del Xúquer renuncià a la
seua adjudicació, segons digueren “per raons d'interès públic". Cal remarcar que
aquesta actuació materialitzava el nou enfocament de la prevenció del risc
d’inundacions que combina la protecció front les inundacions amb la recuperació de
l’espai fluvial, d’acord amb la filosofia de la Directiva Europea sobre Inundacions i
els recents desenvolupaments tècnics d’infraestructura verda.
Transcorreguts més de 5 anys des de la darrera reunió de la Mesa de Participació
vinculada al Pla Global front a Inundacions, no s’han tornat a tenir notícies de dites
sessions ni del desenvolupament del Pla d’Avingudes, malgrat les repetides promeses
efectuades per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de reprendre el procés.
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D’acord amb el contingut del Pla de Gestió de Risc d’Inundacions de la Demarcació
Hidrogràfica del Xúquer en vigor des de gener de 2016, els treballs del Pla
d’Avingudes es troben paralitzats, ja que no s’especifiquen les mesures que
s’implementaran ni les actuacions que s’han portat a terme en els darrers 5 anys
relatives al Pla d’Avingudes.
Òbviament, tot això suposa una greu irresponsabilitat, puix implica posar en risc les
persones i els bens materials de les zones afectades que en qualsevol moment poden
sofrir noves avingudes amb danys greus i, pot ser, irreparables.
3. Igualment hem de denunciar que les dades d’aforament en rius de la xarxa de
mesurament del SAIH (Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica) de la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer no és accessible en temps real per al públic
des de fa 5 anys. Des de 2006 fins aleshores, el Ministeri de Medi Ambient va
incloure dins la seua web un servei d’accés online a les dades en temps real de totes
les estacions d’aforament incloses en el SAIH de totes les Confederacions
Hidrogràfiques. Com a conseqüència de les retallades pressupostàries portades a
terme durant els últims 5 anys, aquest servei d’informació pública directa es va
suprimir de la web del Ministeri, i la decisió de quina informació subministrar en
temps real es va deixar a discreció de cada Confederació Hidrogràfica. En el cas de la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer, són manifestament insuficients les estacions
d’aforament en riu amb dades en temps real accessibles a través de la seua web. En
particular, la web de la Confederació no facilita informació pública en temps real de
distints punts d’aforament dels nostres rius que són fonamentals per poder realitzar un
seguiment del cabal dels nostres rius, especialment importants durant episodis
d’avingudes. Pel que fa al tram baix del riu Xúquer només es pot accedir a les dades
en temps real de dos estacions d’aforament: a l’eixida de l’embassament de Tous i en
Huerto Mulet, abans d’Albalat de la Ribera. Les dades de les estacions d’aforament
de l’assut d’Antella, la de Sueca o la de Cullera no són públiques i accessibles en
temps real. Respecte al riu Albaida només es fan públiques les dades de l’estació de
Montaverner, abans de l’embassament de Bellús, no existint informació de Manuel
(aigües avall de dit embassament i de la confluència del riu Canyoles amb l’Albaida).
Igual podem parlar del riu Magre, respecte a l’estació de Guadassuar, o del riu
Sellent, respecte a l’estació d’aforament de Sellent, les quals no estan incorporades al
visor de dades en temps real online del SAIH de la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer, única disponible desprès que el Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i
Medi Ambient, eliminara aquest servei d’accés a dades en temps real de totes les
estacions d’aforament del SAIH de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer en 2011.
De la mateixa manera, i per a tindre una informació precisa sobre l’evolució dels
cabals i les avingudes, caldria millorar algunes estacions d’aforaments, especialment
els corresponents al riu Albaida –Montaverner i Manuel- i al riu Magre -Guadassuar-,
per poder fer mesuraments fiables durant episodis de grans avingudes.
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4. Una altra qüestió que resulta inconcebible és que l’embassament de Bellús,
construït en 1995 amb una capacitat d’emmagatzemament de 69 hm3, no puga
contenir més de 29 hm3 -el 42% de la seua capacitat construïda-, segons s’estableix
en les Normes d’Explotació “restringides” de l’Embassament de Bellús, perquè no
s’han efectuat les obres d’adequació d’infraestructures de transport necessàries,
declarades d’interès general. No s’entén que 22 anys després de la posada en
funcionament de l’embassament de Bellús, no s’hagen completat les infraestructures
complementàries a la pròpia pressa per garantir el compliment de l’objectiu d’aquest
embassament: laminar avingudes amb una capacitat de 69 hm3 per prevenir
inundacions en pobles i ciutats aigües avall així com per incrementar el temps
disponibles de reacció davant inundacions millorant la protecció de les persones.
Aquest és un exemple més de malbaratat diners públics construint una presa amb més
del doble de la capacitat de la que s’està utilitzant i posant en perill la seguretat de les
persones que hauria de protegir.
Per totes aquestes raons proposem al Plenari de l’Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
l’adopció dels següents acords:
1-Exigir al Govern espanyol i, en particular, a la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer, a reprendre els treballs de la Mesa de Participació del Xúquer
paralitzats des de 2011 per tal d’avançar en l’objectiu de fer compatible la
prevenció eficaç del risc d’inundacions amb la recuperació ecològica, social i
paisatgística del Baix Xúquer. Concretament, aquest procés de participació que
incloïa totes les parts interessades respecte al Pla Global front Avingudes del
Baix Xúquer, haurà de portar a terme les sessions de treball pendents des de
2011 i finalitzar així els projectes d’actuacions pendents del Pla el més aviat
possible.
2-Instar al Govern de la Generalitat Valenciana i a les Corts Valencianes a
donar suport al procés de participació pública encetat al 2010 per la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer així com a l'objectiu, d'acord amb la
normativa i directives vigents, expressat en el Pla de Recuperació del Xúquer,
de fer compatible la prevenció front avingudes amb la recuperació fluvial de la
part baixa del riu Xúquer.
3-Instar al Govern de la Generalitat i a les Corts Valencianes a instar, al seu
torn, al Govern espanyol reprendre els treballs de la Mesa de Participació del
Xúquer encetats al 2010 per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer amb
l'objectiu, d'acord amb la normativa i directives vigents, expressat en el Pla de
Recuperació del Xúquer, de fer compatible la prevenció front avingudes amb la
recuperació fluvial de la part baixa del riu Xúquer.
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4-Instar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer a incorporar en el seu visor
online de les dades en temps reals del SAIH totes les estacions d’aforaments
dels rius incloses en dita xarxa de mesurament. En particular, i amb caràcter
prioritari, les estacions d’aforament d’Antella, Sueca, Cullera, Manuel,
Guadassuar i Sellent.
5-Instar al Govern espanyol i, en particular, a la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer a portar a terme les inversions i actuacions necessàries per tal d’adaptar
les estacions d’aforament automàtic de manera que permeten mesurar els
cabals produïts per episodis avingudes i poder comptar així amb una
informació més precisa i fiable sobre la evolució d’aquest fenomen en temp
reals.
6-Exigir al Govern espanyol que realitze d’immediat les obres necessàries per
tal de garantir que la capacitat d’emmagatzemament real de l’embassament de
Bellús siga de 69 hm3, tal com va ser dissenyat, en lloc dels 29 hm3 que fixen
les normes d’explotació vigents d’aquest embassament.
7-Instar al Govern espanyol a disposar en els pròxims Pressuposts Generals de
l’Estat les partides necessàries per la posada en marxa de les actuacions
previstes en el Pla Global front Avingudes del Baix Xúquer.
8-Notificar aquest acord a la presidència dels Governs espanyol i autonòmic, a
la presidència i grups parlamentaris de les Corts Valencianes, a la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer i als ajuntaments de la Ribera del
Xúquer.
Alcàntera de Xúquer a 12 de gener de 2017
Ariadna Sanchis Varoch
Portaveu de Compromís per Alcàntera”

Exposició de la ponent: La Sra. Portaveu Sanchis Varoch dona lectura als punts
que considera més importants al respecte de la mateixa. Igualment, el Sr. Regidor
Perucho i Pla, fa un resum verbal amb extracte de la mateixa.
Debat: Per part del Sr. Mena Cueves, s'explica que cal fer un regulador / assut,
que seria positiu per evitar els perills i també vindria molt bé. Assumpte, que per
altra banda, ja creu que està aprovat. Encara que siga salina l'aigua, com apunta
el Sr. Suñer Penalva, el Sr. Mena entén que amb el sistema regulador la salinitat
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baixa. El problema , apunta el Sr. Mena, està en tindre el terreny adequat per a
fer la infraestructura, i que hara es treballa el reg amb bombeig, amb les despeses
que aixó suposa. El Sr. Mena considera que els pobles deuen de parlar sobre
aquesta matèria i sobre la infraestructura apuntada.
El Sr. Regidor Perucho i Pla, manfiesta que es tracta de implementar els estudis
de manteniment i sostenibilitat, i de consideració global dels rius, no només com
un element amb significat econòmic, incloent-hi la anomalia de la paralització
des del 2011 d'aquest instrument de gestió tractat a la moció.
La Sra. Regidora Igual Chicón, manifesta que deu intervindre's amb el programa
del riu Millars, considerar les infraestructures que són barreres al medi natural
dels rius, així com tenir present que es pensen les coses a l'hora de fer
embasaments sense considerar les barreres existents, amb les conseqüencies
negatives que aixó comporta. S'ho carreguem tot i no respectem res.

Votació/Acord: El Sr. Alcalde obre el torn de votació, i el plenari ACORDA per
7 vots a favor, 0 vots en contra, 0 abstencions, la seua aprovació per unanimitat.
En conseqüencia, queda acordat:

● Exigir al Govern espanyol i, en particular, a la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer, a reprendre els treballs de la Mesa de Participació del Xúquer
paralitzats des de 2011 per tal d’avançar en l’objectiu de fer compatible la
prevenció eficaç del risc d’inundacions amb la recuperació ecològica, social i
paisatgística del Baix Xúquer. Concretament, aquest procés de participació que
incloïa totes les parts interessades respecte al Pla Global front Avingudes del
Baix Xúquer, haurà de portar a terme les sessions de treball pendents des de
2011 i finalitzar així els projectes d’actuacions pendents del Pla el més aviat
possible.
● Instar al Govern de la Generalitat Valenciana i a les Corts Valencianes a donar
suport al procés de participació pública encetat al 2010 per la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer així com a l'objectiu, d'acord amb la normativa i
directives vigents, expressat en el Pla de Recuperació del Xúquer, de fer
compatible la prevenció front avingudes amb la recuperació fluvial de la part
baixa del riu Xúquer.
● Instar al Govern de la Generalitat i a les Corts Valencianes a instar, al seu torn,
al Govern espanyol reprendre els treballs de la Mesa de Participació del
Xúquer encetats al 2010 per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer amb
l'objectiu, d'acord amb la normativa i directives vigents, expressat en el Pla de
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Recuperació del Xúquer, de fer compatible la prevenció front avingudes amb la
recuperació fluvial de la part baixa del riu Xúquer.
● Instar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer a incorporar en el seu visor
online de les dades en temps reals del SAIH totes les estacions d’aforaments
dels rius incloses en dita xarxa de mesurament. En particular, i amb caràcter
prioritari, les estacions d’aforament d’Antella, Sueca, Cullera, Manuel,
Guadassuar i Sellent.
● Instar al Govern espanyol i, en particular, a la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer a portar a terme les inversions i actuacions necessàries per tal d’adaptar
les estacions d’aforament automàtic de manera que permeten mesurar els
cabals produïts per episodis avingudes i poder comptar així amb una
informació més precisa i fiable sobre la evolució d’aquest fenomen en temp
reals.
● Exigir al Govern espanyol que realitze d’immediat les obres necessàries per tal
de garantir que la capacitat d’emmagatzemament real de l’embassament de
Bellús siga de 69 hm3, tal com va ser dissenyat, en lloc dels 29 hm3 que fixen
les normes d’explotació vigents d’aquest embassament.
● Instar al Govern espanyol a disposar en els pròxims Pressuposts Generals de
l’Estat les partides necessàries per la posada en marxa de les actuacions
previstes en el Pla Global front Avingudes del Baix Xúquer.
●

Notificar aquest acord a la presidència dels Governs espanyol i autonòmic, a la
presidència i grups parlamentaris de les Corts Valencianes, a la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer i als ajuntaments de la Ribera del Xúquer.

SEGONA MOCIÓ :
Text de la moció:
AL PLE DE L'AJUNTAMENT D’Alcàntera de Xúquer
N’Ariadna Sanchis Varoch, portaveu del Grup Municipal de Compromís per
Alcàntera, a l'empara del que disposa el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la seva aprovació la següent
MOCIÓ:
“

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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La barrera electoral és la quantitat mínima de vots que necessita una llista electoral
per a tindre dret a què se li aplique la fórmula electoral i poder participar així en el
repartiment d’escons. Aquesta barrera varia, en funció del procés electoral així com
d’una comunitat autònoma a una altra. Així mentre a les eleccions al Parlament de
Catalunya i a les eleccions al Congrés dels Diputats cal un 3%, a les Corts
Valencianes el límit està en el 5%.
L’article 23.2 de l’Estatut d’autonomia diu “Per a poder ser proclamats electes i
obtindre escó, els candidats de qualsevol circumscripció hauran de gaudir de la
condició política de valencians i hauran d’haver sigut presentats per partits,
federacions, coalicions o agrupacions d’electors que obtinguen el nombre de vots
exigit per la Llei
Electoral valenciana.” I l’article 12 de la llei electoral valenciana
diu que l’atribució d’escons en les Corts Valencianes es realitza obligatòriament amb
aquelles candidatures que han obtingut almenys el 5% dels vots emesos al País
Valencià.
Aquesta barrera del 5% ha suposat que en diferents moments milers de votants es
quedaren sense veu en les Corts perquè aquesta barrera afavoreix, sobretot, als partits
majoritaris. Quan una candidatura suma més de 100.000 vots la situació és molt
injusta perquè de tindre tres ó quatre escons es queden en zero per unes centèsimes.
En 1999, tant Unió Valenciana com el Bloc es quedaren fora de les Corts amb el
4’76% i el 4’60% dels vots, respectivament. Quatre anys més tard, el Bloc es tornà a
quedar fora amb el 4’77% i en les darreres eleccions fou Esquerra Unida al quedar-se
en el 4’38%.
En la reforma de 2006, la pressió política i de la societat civil va aconseguir que
s’eliminara de l’Estatut. Ara l’Estatut remet a la Llei Electoral Valenciana, més fàcil
de modificar. Fins ara s’hi ha mantingut aquesta barrera del 5%. Es van presentar
esmenes a la totalitat a la proposta de llei Electoral Valenciana on es proposava
eliminar la barrera del 5% i demanant que el límit el marcara la mateixa Llei
D’Hondt.
El PSPV, Compromís, Ciudadanos i Podemos es disposen ara en les Corts a canviar
la llei. I un dels motius sembla que és per baixar la barrera al 3%, però de moment
encara no ho han fet.
Per això, i tenint en compte els punts anteriors, el Grup de Compromís per Alcàntera
proposa al Ple els següents ACORDS:
1. Que es modifique la llei electoral valenciana i es rebaixe la barrera del 5 al 3%
en cadascuna de les circumscripcions equiparant-lo al que marca la LOREG.
2. Que la modificació incloga també avançar cap a les candidatures paritàries i
cremallera al 50%.
3. Donar trasllat d’aquest acord a tots els grups parlamentaris de les Corts
Valencianes.
En Alcàntera de Xúquer, a 12 de gener de 2017”
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Exposició del ponent : El Sr. Regidor Perucho i Pla, exposa que sense entrar en
les motivacions de la vigent normativa electoral valenciana, la barrera electoral
del 5% ha ocasionat que molts partits quedaren sense representació a les Corts
Valencianes. Hara hi ha una iniciativa per part d'Esquerra Unida, que està
perjudicat per l'esmentat percentatge, com abans ho han estat altres. Donada la
vigència del Pacte del Botànic, i la iniciativa legislativa, es tracta de comunicar a
la Administració Autonòmica i a les Corts Valencianes, la voluntat municipal de
supressió de l'esmentat percentatge per a obtindre representació a les Corts,
fixant-se el 3%.
Debat: El Sr. Regidor Mena Cueves considera que és una fòrmula positiva per a
que els partits xicotets també tinguen representació, apuntant que està a favor. El
Sr. Regidor Perucho i Pla, apunta que no només partits xicotets, donat els milers
de vots que no arriben a conseguir representants. El Sr. Regidor Suñer Penalva fa
constar que desitja que aquest tipus de mocions es presenten amb antelació
mínima, encara que siga per correu electrònic encara que siga amb una mínima
antelació de 24 hores, per tenir temps a la seua lectura prèviament a la sessió, i no
veure's obligat al mateix temps a estar pendent de la sessió i de conèixer el
contingut del document que es presenta. El Sr. Regidor Perucho i Pla presenta les
seues disculpes per la premura, atès que ha hagut de preparar-les amb el temps
molt ajustat per a la seua presentació en sessió, donant la raó al Sr. Regidor Suñer
Penalva.
Votació/Acord: El Sr. Alcalde obre el torn de votació, i el plenari ACORDA per
7 vots a favor, 0 vots en contra, 0 abstencions, la seua aprovació per unanimitat.
En conseqüencia, queda acordat:
Primer.- Que es modifique la llei electoral valenciana i es rebaixe la barrera del
5 al 3% en cadascuna de les circumscripcions equiparant-lo al que marca la
LOREG.
Segon.- Que la modificació incloga també avançar cap a les candidatures
paritàries i cremallera al 50%.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a tots els grups parlamentaris de les
Corts Valencianes.
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TERCER.- AMB LA APROBACIÓ PRÈVIA DECLARANT LA
SEUA URGÈNCIA, TRACTAMENT D'ASSUMPTES QUE NO
FORMEN PART DE L'ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ.
En aquesta sessió no es tracten assumptes fóra de l'ordre del dia.

QUART.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Alcalde obre el torn de precs i preguntes.
Prec del Sr. Regidor Perucho i Pla: Demana que via WhatsApp
institucional municipal es comuniquen els bans oficials, la qual
cosa seria positiva per a la gent que no treballa al poble.
La Sra. Regidora Such Sanchis, considera que això estaria bé.
La Sra. Regidora Igual Chicón igualment considera que estaria
bé, encara que ja s'està fent comunicació dels assumptes pel
facebook de l'Ajuntament.
Prec de la Sra. Regidora Sanchis Varoch: Demana que es reitere la
informació de l'horari reglamentari per a dipositar el fem als
contenidors.
La Sra. Regidora Igual Chicón explica que just la darrera setmana
ha tingut que cridar atenció al respecte a una persona, que sempre
és la mateixa, pel que fa a dipositar el fem en horari que no
pertoca, i que inclús arriba a ficar-li a la porta de sa casa les
deixalles quan està ple el contenidor de reciclatge. Al respecte,
demana civisme.
El Sr. Alcalde-President procedeix a declarar finalitzada la sessió
ordinària del ple municipal de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer, a
les 22:18 hores de la data 12 de gener de 2017. Com a Secretària,
done fe.
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