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ESBORRANY- ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE L’AJUNTAMENT
D’ALCÀNTERA DE XÚQUER CELEBRADA EL 2 DE MARÇ DEL 2017.

ASSISTENTS
SR. ALCALDE-PRESIDENT
Julio Aurelio García Martínez, PSPV.
SRES. REGIDORES I SRS. REGIDORS
Lorena Igual Chicón, PSPV
Luis Suñer Penalva, PSPV
Javier Andújar Briz, PSPV
Déborah Peris Bataller, PSPV
Inmaculada Such Sanchis, PP
Ariadna Sanchis Varoch, COMPROMÍS
Manel Perucho i Pla, COMPROMÍS
SRA. SECRETÀRIA
María Teresa Soler i Tarazona, HHNN
NO ASSISTENT
Sr. Regidor, D. José María Mena Cueves, PP
En el Saló de Sessions de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer, es reuneix el ple municipal en sessió
ordinària, prèviament convocada, amb notificació de l'ordre del dia, a data d'avui 2 de març del
2017. Assisteixen els membres de la corporació, amb el detall que es fa constar a dalt, sent quorum
suficient per a la legal celebració d'aquesta reunió pública. Presideix el Sr. Alcalde, D. Julio
Aurelio García Martínez. Assisteix la Secretària de la Corporació Local, Habilitada Estatal, que ho
és d'aquest ple.
El Sr. Alcalde, sent les 21:05 minuts del dia 3 de novembre de 2016, declara iniciada
la sessió ordinària del ple municipal, passant-se a tractar els assumptes que formen
l'ordre del dia.
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ
PRIMERA PART
ASSUMPTES DE CARÀCTER RESOLUTIU

1r.- Aprovació, si cal, de l'acta de la sessió ordinària anterior.
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Els membres del ple han rebut al costat de la convocatòria l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
Atesa la seua redacció i l'esmena a l'acta presentada per la secretària municipal, d'acord amb aquesta
redacció:
"RECTIFICACIONS REALITZADES PER LA SECRETÀRIA MUNICIPAL REFERENT A LES SESSIONS
PLENÀRIES DE DATA 3 DE NOVEMBRE DE 2016 I DE 12 DE GENER DE 2017.
- RECTIFICACIÓ A l'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 3 DE NOVEMBRE DE 2016.
QUART.- PRECS I PREGUNTES.

On diu:
S'ha observat una quantitat en negatiu en l'informe de període de pagament de l'últim trimestre
corresponent a la impremta Blau Verd al fet que es deu?
El Sr. Regidor Suñer Penalva explica, per indicació del Sr. Alcalde, que ha sigut ell en persona qui
es va encarregar de gestionar que quedara esmenat el preu de les targetes de visita de l'Alcalde
elaborades per la impremta de la localitat Blau Verd, i que després de gestió directa amb
l'establiment, es va advertir error en el preu per unitat, que ha sigut esmenat, procedint-se a l'ingrés
de la quantitat a favor de la caixa municipal, per la referida empresa, d'acord amb l'informe citat.
Es proposa que ha de dir:
El Sr. Regidor Suñer Penalva explica, per indicació del Sr. Alcalde, que ha sigut ell en persona qui
es va encarregar de gestionar que quedara esmenat el preu de les targetes de visita de l'Alcalde
elaborades per la impremta de la localitat Blau Verd, i que després de gestió directa amb
l'establiment, es va advertir error en el preu per unitat, que ha sigut esmenat, procedint-se a l'ingrés
de la quantitat a favor de la caixa municipal, per la referida empresa, d'acord amb l'informe citat.
El Sr. Alcalde explica al Ple que no s'ha rebut en l'Ajuntament contestació de la impremta després
de la sol·licitud d'explicació referent al preu de les targetes de l'Alcaldia, adonant que ha sigut el Sr.
Regidor Suñer Penalva qui ha acudit a la pròpia impremta per a fer la gestió directament i ho ha
soluciado, donant la paraula al Sr. Suñer perquè explique l'assumpte al plenari.
El Sr. Regidor Suñer Penalva manifesta al ple, que quan vió la quantitat de 907,50 euros en la
factura de les targetes, va pensar que era massa elevat el preu, i es va interessar en una empresa
gràfica de l'Alcúdia, en la qual li van donar un pressupost pel mateix per import de 102,00 euros.
Observada la diferència considerable, va parlar amb la Sra. Yolanda de Blau Verd, que no li va
deixar les coses clares. Va demanar tractar l'assumpte amb la Sra. Margarita de la citada impremta
de la localitat, sent rebut per la mateixa en el propi establiment, a la qual va acudir per a tractar
directament l'assumpte portant la factura que li dió la funcionària Sra. Pilar després d'obtenir-la del
seu ordinador. La factura es vió per la Sra. Margarita, que va anar amb l'albarà a tractar l'assumpte
amb l'empleat de la impremta encarregat d'emetre les factures. En l'albarà es va comprovar que les
400 targetes costaven 75 euros més l'IVA, per un total de 90,75 euros. Advertit l'error de la factura,
en la qual havia de constar el preu unitari correcte de 0,18 euros, l'endemà es va personar de nou en
la impremta, havent-se esmenat ja la factura inicial.
Pregunta la Sra. Regidora Sanchis Varoch si la Sra. Margarita, no li dió alguna explicació referent a
la falta de contestació al requeriment fet per l'Alcalde a la impremta.
El Sr. Regidor Suñer Penalva contesta que la Sra. Margarita no va fer comentari algun sobre aquest
tema, centrant-se en l'error de la factura i la seua rectificació. Continua el Sr. Regidor dano explica
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que la factura es va rectificar efectivament i se li va fer constar que s'havia ingressat al compte de
l'Ajuntament la quantitat a favor.
El Sr. Regidor Perucho i Pla dóna les gràcies per la gestió, i vol que conste que la solució ha sigut
gràcies a la insistència del seu grup municipal Compromís en aquesta qüestió, adonant que aquestes
accions no es fan per mania, i que igual se'ls ha pogut escapar alguna cosa, atès que aquestes coses
succeeixen; es comprova de seguida i no fa falta donar tantes voltes a l'assumpte.
La Sra. Regidora Igual Chicón explica que es va tardar a gestionar perquè la impremta no
contestava, tirant pilotes fora, fins que la Sra. Margarita de Blau Verd dió l'explicació i va
solucionar l'assumpte, com ha sigut exposat.
La Sra. Regidor Such Sanchis pregunta si l'Ajuntament no es va estranyar per la quantia.
El Sr. Alcalde contesta que no mira la factura, sinó que signa la quantia. Apunta la Sra. Regidora
Igual Chicón que no mira la factura perquè la impremta de la localitat és proveïdor.
El Sr. Regidor Perucho i Pla pregunta si se signa la quantitat sense mirar la factura com se sap que
açò no passa més vegades?.
La Sra. Secretària Soler i Tarazona intervé i informa que de les gestions realitzades pel Sr. Regidor
Suñer Penalva s'acaba d'assabentar ara, atès que no li havia explicat gens d'açò com a interventora.
Sí que li consta que se li ha donat explicació a la funcionària encarregada, la qual tampoc li ha
comentat gens, ni li ha adonat del lliurament a un regidor de còpia de la factura. Va saber que li
l'havia donat, perquè ho va escoltar des del seu despatx. A la intervenció arriba la documentació
validada pel funcionari que s'encarrega d'operacions fàcils: revisió d'albarà i de la factura. I es passa
a la signatura. Entén la Secretària municipal que si gestiona l'assumpte directament un regidor,
entén que no és necessari que haja d'acudir també al costat del mateix a la impremta, no sent
necessari que dues persones es dediquen a fer la mateixa cosa. Afirma que ha estat darrere de
l'assumpte, per la transcendència que havia tingut el tema.
Pregunta el Sr. Regidor Perucho i Pla que no entén la raó de la intervenció de la Secretària.
La Secretària contesta que no es fa per escusatio senar petita acusatio manifesta, sinó perquè el
primer dia ella mateixa haguera pogut demanar explicacions a Blau Verd, però em constava que des
de l'administració municipal i pel propi Regidor Suñer Penalva s'estaven encarregant de l'assumpte,
considerant que si hagueren tingut alguna necessitat d'aclariment entén que se li hauria consultat.
Intervé el Sr. Regidor Perucho i Pla en el sentit que sembla que pel que ha dit el Sr. Regidor Suñer
Penalva, ell s'ha encarregat en els dies de l'últim mes.
La Secretària fa constar que des de la primera pregunta aquest assumpte es va convertir en el tema.
També es preguntava què passava sobre aquest tema. Podria pensar-se que amb el preu de la
factura s'estava finançant alguna cosa que no eren les targetes.
Intervé el Sr. Regidor Perucho i Pla, per a afirmar que sí podria pensar-se.
Intervé la Secretària per a fer constar que podria pensar-se que s'haguera finançat part de la
campanya del PSOE.
Explica el Sr. Regidor Suñer Penalva que com a delegat d'educació, ell controla les factures dels
llibres de text com ho ha fet amb la Sra. Directora del col·legi. També en aqueix cas va advertir que
la factura de llibres era d'una quantitat superior a la correcta. Es punteó per ell i per la Sra.Directora
la relació dels llibres, i es van restar els finançats per xecs-llibres, constant al final de la factura el
descompte correcte, que va sumar una quantitat inferior al del seu estudi inicial. Quan ja va quedar
clara la factura, se li va dir al llibreter que la preparara de conformitat i que la presentara a
l'Ajuntament. La funcionària administrativa no puntea els llibres, per a açò està ell al costat de la
Directora del centre escolar, com a coneixedors de la matèria.
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Intervé el Sr. Perucho i Pla, en el sentit que efectivament unomira i salta la dada. L'oposició dóna
per al que dóna, i el que li fa por és que passen aquestes coses. Sense cap mala intenció, simplement
es tracta de tenir major control, semblant-li bé l'exemple del regidor d'educació Sr. Suñer Penalva.
La Secretària demana la paraula per a informar al ple que l'exemple és bo, però falla alguna cosa: la
directora del centre educatiu i un membre de la corporació estan gestionant sense sol·licitar si
existeix consignació en el pressupost per la quantitat més de quatre mil euros. A resultes, acudeix a
l'Ajuntament amb una factura que s'ha donat com a bona, sense control previ. Si es fa com s'ha fet,
la intervenció municipal s'assabenta de la factura quan ja s'ha registrat. El que s'apunta perquè es
conega el procediment, perquè podria haver-hi errors, però pot haver-hi falta de consignació. Una
cosa és fomentar una activitat, com subvencionar llibres de text, que correspon al capítol 4 del
pressupost, i una altra que l'Ajuntament compre els llibres, que és despesa corrent. En aquest últim
cas no se subvenciona: s'adquireix per l'Ajuntament i els lliurament a l'usuari final, l'alumne. Quan
es tracta de subvenció es fa bé pel que fa a l'AMPA, al Centre Escolar o a l'alumne. Equivocacions
tenim tots.
La Sra. Regidora Igual Chicón manifesta que li ha ofès al finançament de la campanya del PSOE,
sense ser ella mateixa del PSOE. Ella desconeixia que s'havien sol·licitat les targetes.
El Sr. Regidor Andújar Briz expressa que li ha semblat molt inoportú la referència al finançament
de la campanya del PSOE i la referència al llibreter. Són insinuacions que no li han agradat gens. Ell
no es dedica a açò, ni està conforme amb accions d'enriquiment incorrectes.
La Sra. Secretària fa constar que no ha dit que s'haja enriquit ningú.
Els Srs. Regidors del grup Compromís, expliquen que la campanya electoral per a un municipi com
a est té el seu propi procediment, de pagament per electors a raó de 15 cèntims per elector, de
manera que la campanya compta amb un pressupost de 150 euros.
La Secretària afirma que la seua explicació ha sigut una afirmació d'eixida de pota de banc. El
mateix haguera pogut haver-se referit al Partit Popular, o a la adquisión pròpia d'un vestit. Ha sigut
patosa. Es tracta que quede ben clar que ella ha intervingut perquè no hi haja dubte que darrere del
tema que s'està tractant no hi ha gens ocult, que es tracta d'un error i punt. Igualment cal tenir clar
que quan s'han de fer adquisicions, s'ha de formular la proposta a l'Alcaldia, que és qui té la facultat
per a autoritzar despeses. Després de fer gestions, s'ha d'elevar proposta a l'Alcalde i posteriorment,
es registren els documents. Una cosa és fer la gestió, i una altra és que l'assumpte ja arribe com a fet
sense passar abans per on ha de passar. Manifesta que deixa clar que no hi ha hagut intencionalitat i
si el Sr. Regidor Andújar Briz s'ha sentit ofès li demana disculpes sincerament.
El Sr. Regidor Suñer Penalva explica que ha intervendio en l'assumpte de les targetes de visita de
l'Alcalde des que es va plantejar la segona pregunta en ple. En el primer ple en el qual es va
preguntar, ell es va quedar amb l'explicació que dió el Sr. Alcalde. Igualment expressa que
considera que la Sra. Secretària s'assabenta de tot. El detall de les seues gestions ho comunica als
seus companys.
Afirma la Sra. Secretària que del detall de les gestions realitzades ho ha conegut en aquest acte. És
més, entén que seria impertinent que des de la Intervenció s'estiguera fent exactament el mateix.
El Sr. Regidor Suñer Penalva manifesta que quan ell s'ocupa de la seua regidoria ho fa amb el
mínim error. Una altra cosa és la comptabilitat. Sí hi havia consignació en pressupost per a llibres
per 7.000,00 euros i que tenia els comptes clars. Ell no comptabilitza, sinó que fa gestió política.
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La Secretària afirma que el que mana sempre té la raó i que sobre aquest tema no va a dir res més.
Únicament expressa que si algú s'ha sentit ofès per les seues paraules reitera les seues disculpes més
absolutes. ".
Obert el torn de votació, els membres del plenari acorden l'aprovació unánimie definitiva de les
actes de les sessions ordinàries anteriors corresponents al període de novembre de 2016 i de gener
de 2017. Queda autoritzada la seua transcripció al Llibre d'Actes municipals, en paper i suport
magnètic, fora de perill la comunicació d'actes i acords a les administracions de l'Estat i de la
Comunitat Valenciana.

2n.- Assumptes de Presidència.
El Sr. Alcalde adona al plenari dels seguientes punts de la seua gestió:
Punt 1.- Jornada de l'Energia, en la qual els assumptes a tractar són la transició a la sobirania
elèctrica, la creació d'una comercializadora d'energia pública, una oficina verda, així com
programes dirigits a persones amb dificultats i amb situacions de vulnerabilitat.
Punt 2.- Reunió amb el Director de Seguretat i Emergències per a tractar les conseqüències de les
últimes pluges i inundacions en la Ribera. La valoració de danys del nostre municipi, ja ha sigut
presentada, al costat del certificat de AEMED. Igualment, en aquesta reunió es va tractar la
implantació en els pobles de la nostra comarca d'una emissora per a les emergències.
Punt 3.- El semàfor ja està dotat d'espires, i ara solament falta pintar en l'asfalt els senyals grocs.
Punt 4.- Ja comptem amb l'informe de danys puntuals produïts en el Camí de la Mola, després de la
valoració realitzada pel tècnic local. S'ha elevat informació i consulta a la Secció de Millora Rural i
Auxilis Econòmics, a l'efecte de que realitzen un estudi de la intervenció a realitzar i la seua
valoració econòmica. Estarem a l'espera de la contestació.
Punt 5.- Reunió de les Startup Europa Week, en la qual es va tractar sobre el finançament a
emprenedors i pimes. L'Alcalde considera que aquests programes són operatius per a poblacions
grans o capitals de província, que compten amb administracions locals amb personal tècnic adequat
per a valorar i executar aquest tipus de projectes; de fet, València i Quart de Poblet, són els pioners.
Punt 6.- El Sarc cultural es pot gestionar en aquest municipi per import de 5.650,00 euros, i el
corresponent a esdeveniments de festes serà molt similar al de l'any anterior.
Punt 7.- El dia 1 de març, es va incorporar al seu treball, el becari del programa provincial de
transparència i participació ciutadana.
Punt 8.- La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, està projectant una app, per a una
agenda de novetats i actes municipals. En principi, serà gratuïta i nosaltres ja ens hem adherit.
Punt 9.- El Club la Polseguera ha sol·licitat realitzar en Alcàntera la sisena Mitja Marató, el dia 12
de març pròxim. Com sempre, s'accepta la participació de voluntaris en les tasques d'organització de
l'esdeveniment.
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Punt 10.- L'ADL està duent a terme el projecte d'una relació de llocs de treball. Es tracta d'un
instrument que serveix a l'administració per a organitzar i gestionar al seu personal; es racionalitza i
s'ordena la funció pública, amb la finalitat de millorar l'eficàcia dels serveis que es presten, així com
millorar l'eficiència en la utlización dels recursos econòmics disponibles.

3r.- Adhesió, si cal, a la Xarxa Corporativa de comunicacions mòbils digitals de emergència i
seguretat de la Generalitat.
Considerat pel plenari la documentació corresponent a aquest assumpte, que forma part de
l'expedient d'aquesta sessió.
Atès que aquest Ajuntament compta amb capacitat per a gestionar i acordar en aquesta matèria.
Estudiat i debatut l'assumpte pels membres de la corporació, es procedeix a obrir torn de votació pel
Sr. Alcalde-President, resultant que per UNANIMITAT de vots favorables:
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: Estant presents 8 dels 9 membres que formen la Corporació,
VOTS A FAVOR:
8 (5 PSPV, 1 PP, 2 COMPROMÍS)
VOTS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONS:
0

, el ple ACORDA per UNANIMITAT:
ADHESIÓ Al CONVENI ENTRE LA GENERALITAT I L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER,
PER A l'ÚS DE LA XARXA CORPORATIVA DE COMUNICACIONS MÒBILS D'EMERGÈNCIA I
SEGURETAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA (XARXA COMDES).

La xarxa corporativa de Comunicacions Mòbils d'Emergències i Seguretat (d'ara endavant Xarxa
COMDES), és la infraestructura de telecomunicacions de la Generalitat Valenciana, que ofereix
serveis de comunicacions mòbils digitals a les organitzacions o flotes que presten els serveis de
Prevenció, Rescat, Emergències i Seguretat en el territori de la Comunitat Valenciana.
Vista la proposta presentada per l'Alcaldia sobre les necessitat d'adherir-se a la xarxa COMDES.
ACORD:
Un: Aprovar el conveni entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer per a
l'ús de la Xarxa COMDES.
Dos: Que D/DÑA JULIO A. GARCÍA MARTÍNEZ en nom i representació d'Ajuntament
d'Alcàntera de Xúquer, subscriga el Conveni.
Tres: Remetre certificat del present acord a la Generalitat.
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4t.- Autorització per a obertura comercial el dijous 31 d'agost de 2.017 o el divendres 01 de
setembre de 2.017.
Atesa la documentació presentada per Consum Cooperativa amb referència de nombre de registre
d'entrada 72 del dia 18 de gener de 2017, per la qual se sol·licita l'obertura del dijous 31 d'agost, o
en defecte d'açò, l'1 de setembre de 2017, per a tot el comerç al detall d'Alcàntera de Xúquer, sense
que açò compute el límit dels 10 diumenges i festius autoritzats per a l'any de 2017 a la Comunitat
Valenciana.
Considerada la pregunta del Sr. Regidor Perucho i Pla, en el sentit de si s'ha parlat d'aquest
assumpte amb els treballadors del centre Consum de Alcàntera, així com la resposta de la Sra.
Regidora Igual Chjcón, que explica que s'ha parlat amb treballadors de Consum.
Igualment, la senyora Regidora explica que com es tracta d'una època de calendari de vacances
laborals, en tots els centres falta personal i es trastoquen els torns dels empleats.
Es considera pel plenari, les diferències que en aquest sentit d'obertures especials, pot tenir un
xicotet comerç local pel que fa a una gran empresa, com és el cas.
Estudiat i debatut l'assumpte, per vots favorables de tots els membres del plenari:
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: Estant presents 8 dels 9 membres que formen la Corporació,
VOTS A FAVOR:
8 (5 PSPV, 1 PP, 2 COMPROMÍS)
VOTS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONS:
0

s'ACORDA per UNANIMITAT:
ÚNIC.- No autoritzar l'obertura del dijous 31 d'agost ni del divendres 1 de setembre de 2017, per al
comerç al detall d'Alcàntera de Xúquer, en el qual s'inclou el centre radicat en aquesta població de
titularitat de Consum Cooperativa.
L'acord es pren en salvaguarda dels interessos públics municipals.

5é.- Aprovació, si cal, de moció d'oposició a la construcció d'un nou magatzem de residus
radioactius a Cofrents i pel tancament de la Central Nuclear en 2.021. (Moció Grup
Compromís ref. NRE 280/28/02/2017).
Considerada la documentació que forma part de l'expedient del ple, amb referència nombre
d'entrada oficial de registre municipal 280 de data 28 de febrer de 2017, presentada pel grup
municipal Compromís.
Atesa la ponència presentada pel Sr. Regidor Perucho i Pla, en la qual s'explica que:
- la Central de Confrentes ha de tancar per antiguedad.
- Iberdrola vol construir un magatzem de residus.
- l'herència que es deixa per a les generacions futures, si s'accedeix al pretès per la gestió de la
central i per la citada empresa elèctrica.
- la possibilitat de filtracions al riu, per causa d'activitats com les previstes.
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- la necessitat de no arriscar en aquest tipus d'actuacions.
- si la central s'obri es dóna motiu a seguir amb el problema.
El senyor Alcalde intervé en el sentit que no li va per què cal fer referència a portes giratòries en
aquest assumpte, sent explicat pel ponent Perucho i Pla, que és des dels ministeris on es fan aquests
plantejaments.
El Sr. Regidor Suñer Penalva , fent constar que es tracta d'una posició personal, a ell si li va el
problema de les portes giratòries.
Debatut i estudiat l'assumpte, es procedeix a l'obertura del torn de votació per la presidència, amb
aquest RESULTAT DE LA VOTACIÓ: Estant presents 8 dels 9 membres que formen la
Corporació,
VOTS A FAVOR:
8 (5 PSPV, 1 PP, 2 COMPROMÍS)
VOTS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONS:
0

En conseqüència, el plenari de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer, ACORDA, per unanimitat
de membres presents:
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6é.- Adhesió, si cal, al projecte "Xarxa d'ADL's" (Divalterra).
Atesa la documentació que forma part de l'expedient de la sessió , i l'exposició del Sr. Alcalde en el
sentit que aquest programa de Divalterrra es justifica per:
- L'auge dels ADL.
- El fet que molts Ajuntaments no compten amb aquest tècnic.
- Es considera una figura essencial en l'administració municipal.
- Se seguiran subvencionant per la Diputació, perquè aquests programes tinguen seguiment en els
municipis.
El Sr. Regidor Suñer Penalva, en l'ús de la paraula, fa referència a expressions que consten en el
document que es debat, tals com "generar sinergies", "treball proactiu", "extranet", "intranet",
entenent que amb aquestes iniciatives el que es fa és arreplegar informació des dels ajuntaments per
a la Diputació. Tornem a la mateixa situació de fa anys. Al final, els fons no vénen i els tècnics o
acaben fora o s'assumeixen pels ajuntaments. Es pregunta quin interès local va a tenir aquesta
xarxa? com els serveis socials, per exemple?. A aquesta xarxa no li veu cap utilitat: com a via
d'informació per a la Diputació, sí. Per al veïnat, no ho veu. En principi, no considera que siga útil
actualment. Explica que va a votar a favor, donat el seu no cost econòmic per al municipi.
Estudiat i debatut l'assumpte, s'obri el torn de votació per part de la presidència, resultant vots a
favor de tots els membres assistents a la sessió:
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: Estant presents 8 dels 9 membres que formen la Corporació,
VOTS A FAVOR:
8 (5 PSPV, 1 PP, 2 COMPROMÍS)
VOTS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONS:
0

de tal forma que s'ACORDA per UNANIMITAT,
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Adhesió de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer al Projecte Red (Xarxa d'Agències d'Ocupació i
Desenvolupament Local de la Província de València) promogut per l'Empresa Pública de la Diputació de
València Divalterra, S.A.
Que esta Alcaldia ha tingut coneixement de la engegada per part de la Diputació de València, a
través de la seua empresa pública DIVALTERRA, del projecte RED per a crear una Xarxa d’Agències
d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) a la província de València.
El projecte RED té com a objectiu general:
Contribuir a la millora contínua dels serveis que presten les AODL per a impulsar el desenvolupament
econòmic local, generant sinergies, recolzant el seu treball de forma proactiva, facilitant recursos adaptats a
les seues necessitats i fomentant la seua especialització professional, amb l'objectiu de maximitzar la qualitat
dels serveis que es presten, tant a la ciutadania com a les empreses, i optimitzar l'eficiència i l'impacte dels
seus resultats, a partir del treball en xarxa i la generació d'economies d'escala, així com fer extensiu el servei
d'AODL a aquells municipis que ho sol·liciten.
Per a materialitzar els objectius dalt esmentats, DIVALTERRA ofereix, sense cap despesa econòmica
per a les entitats locals participants en la iniciativa, els següents serveis:
-



Disseny, posada en marxa, manteniment i actualització d’informació general d’un entorn
telemàtic de gestió, compost per una extranet global del projecte RED, una extranet
personalitzada per a que cada entitat adherida puga incorporar informació local d’interès per a
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les persones usuàries del servei AODL, i una intranet de comunicació i gestió del treball diari del
personal tècnic AODL.





Accés al referit entorn telemàtic de gestió al personal de les respectives AODL (o persona que
desenvolupe les funcions) designat per les entitats locals participants en el projecte RED.



Formació per al personal seleccionat per l’entitat local en l’ús del sistema, la identificació i
tractament d’informació necessària per a la seua actualització i manteniment i la resta d’aspectes
tècnics del projecte.



Actualització i processament d’informació i dades d’interès per als municipis, generant (a
demanda de les entitats participants en la iniciativa) informació estadística a nivell local,
derivada tant de la identificació, recopilació i explotació de dades provinents d’organismes
oficials com de la generació d’indicadors propis.

Organització d’accions formatives i informatives, tant de manera presencial repartides pel territori de
la província de València com de manera online, per a la difusió de coneixement especialitzat en
matèria de promoció econòmica i desenvolupament local, així com per a l’intercanvi d’experiències
entre les entitats integrants del projecte.




Coordinació i suport tècnic al personal AODL de les entitats locals adherides al projecte en
matèries d’interès per al desenvolupament local.

Gestió de projectes: a través de la presentació conjunta de projectes d'interés comú. La massa crítica
del conjunt d'agències fan d'esta XARXA una plataforma amb importants possibilitats d'accedir i
competir en programes i iniciatives europees.


Foros de reflexió que permeten una reflexió conjunta sobre els reptes, tendències i actuacions
d’interès estratègic.



Difusió de les activitats i iniciatives de les entitats locals adherides que puguen ser d’interès per
a la promoció del territori i el seu desenvolupament socioeconòmic.

DIVALTERRA podrà deixar en qualsevol moment sense efecte la participació de les entitats locals
adherides al projecte, en cas d’incompliment per aquestes de qualsevol de les seues obligacions relacionades
amb la iniciativa. En eixe cas, s’interrompria qualsevol classe de servei en línia de l’entitat local lligat al
contingut del projecte RED, deixaria d'aparèixer en la llista d’entitats locals participants en la iniciativa i
quedarien sense completar-se els possibles assessoraments telemàtics en marxa.
Que, tenint en compte la societat globalitzada en què vivim, amb constants interrelacions en el marc
d’una àrea funcional econòmica, així com l'optimització dels recursos a través de la generació d'economies
d'escala i l'ús de sinergies i de les noves tecnologies, es considera necessària potenciar la comunicació
interadministrativa i comptar amb una coordinació més enllà de l'àmbit estrictament municipal.
Que L’AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER considera del màxim interès la iniciativa
“Projecte RED” de l’empresa provincial DIVALTERRA, dependent de la Diputació de València, tenint en
compte els objectius coincidents d’ambdues entitats en matèria de promoció econòmica i desenvolupament
local.
Que és per això que l’AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER ha decidit adherir-se al Projecte
RED impulsat per la Diputació de València a través de la seua empresa pública DIVALTERRA,
comprometent-se a:
-

Dotar l’AODL (o Àrea de promoció econòmica) dels mitjans tècnics, humans i pressupostaris
necessaris per al seu òptim funcionament.

-

Actualitzar els continguts locals de les versions personalitzades al portal web de la Xarxa AODL, així
com els directoris d’activitats empresarials locals.
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-

Registrar els assessoraments i gestions lligades al treball diari de l’AODL als sistemes telemàtics de
suport a la gestió facilitats per DIVALTERRA, per tal de poder generar informes i indicadors
d’activitat, tant a nivell individual com agrupat a nivell supramunicipal, sempre amb respecte a la
normativa sobre el tractament de dades personals.

-

Facilitar l’assistència a les accions formatives, informatives i d’intercanvi d’experiències relacionades
amb el món del desenvolupament local i la promoció econòmica a les que siguen convocades per
DIVALTERRA les persones responsables de l’AODL .

-

Establir els mecanismes necessaris per a la col·laboració amb DIVALTERRA en la recollida i
intercanvi d’informació relacionada amb la iniciativa.

-

Donar difusió en el seu àmbit d’actuació a les activitats i iniciatives de DIVALTERRA que puguen ser
d’interès per al desenvolupament econòmic local.

-

Donar compliment a les obligacions legals relacionades amb la normativa de protecció de dades de
caràcter personal. En aquest sentit, l’entitat local serà la responsable de les dades subministrades per
part dels demandants i/o emprenedors. DIVALTERRA únicament accedirà als mateixos per a la seua
explotació estadística, mentre que l’empresa seleccionada per DIVALTERRA per al manteniment de
la plataforma telemàtica serà la encarregada del tractament de les dades titularitat de l´entitat local.
Així, en compliment de l ´article 12 LOPD, cada entitat local haurà de formalitzar un contracte
d'accés a dades amb aquesta empresa.

L’adhesió de l’AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER. al projecte RED tindrà una durada
indefinida, podent en qualsevol moment comunicar la seua renúncia prèvia a través d’escrit adreçat a
DIVALTERRA.
Per a dur a terme els treballs de l’AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER relacionats amb el
projecte RED es designa la següent persona, funcionària d'Administració General encarregada de Personal.
En cas de més tècnics o usuaris del portal, s’autoritza al responsable designat per l’entitat a sol·licitar el seu
registre.
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, DIVALTERRA informa que les dades subministrades per part dels agents AODL seran incorporats
a un fitxer titularitat de DIVALTERRA la finalitat de la qual és mantenir el contacte amb els mateixos per
poder prestar els serveis relatius al projecte RED.
En compliment de la normativa vigent, DIVALTERRA garanteix que ha adoptat les mesures, tècniques i
organitzatives, necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, en atenció a la naturalesa de les dades
personals tractats. En qualsevol moment vostè pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació u
oposició, respecte de les seves dades personals, enviant un escrit, acompanyat de fotocòpia del seu DNI a:
DIVALTERRA, S. A. Carrer Avellanes 14-1er, CP 46003 de València.
En conseqüència, el plenari de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer, ACORDA, per unanimitat de
membres presents:

PRIMER.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer al Projecte Red (Xarxa d'Agències
d'Ocupació i Desenvolupament Local de la Província de València) promogut per l'Empresa Pública de la
Diputació de València Divalterra, S.A., comprometent-se a:
- Dotar l’AODL (o Àrea de promoció econòmica) dels mitjans tècnics, humans i pressupostaris
necessaris per al seu òptim funcionament.
-

Actualitzar els continguts locals de les versions personalitzades al portal web de la Xarxa AODL, així
com els directoris d’activitats empresarials locals.

-

Registrar els assessoraments i gestions lligades al treball diari de l’AODL als sistemes telemàtics de
suport a la gestió facilitats per DIVALTERRA, per tal de poder generar informes i indicadors
d’activitat, tant a nivell individual com agrupat a nivell supramunicipal, sempre amb respecte a la
normativa sobre el tractament de dades personals.

12
-

Facilitar l’assistència a les accions formatives, informatives i d’intercanvi d’experiències relacionades
amb el món del desenvolupament local i la promoció econòmica a les que siguen convocades per
DIVALTERRA les persones responsables de l’AODL .

-

Establir els mecanismes necessaris per a la col·laboració amb DIVALTERRA en la recollida i
intercanvi d’informació relacionada amb la iniciativa.

-

Donar difusió en el seu àmbit d’actuació a les activitats i iniciatives de DIVALTERRA que puguen ser
d’interès per al desenvolupament econòmic local.

-

Donar compliment a les obligacions legals relacionades amb la normativa de protecció de dades de
caràcter personal. En aquest sentit, l’entitat local serà la responsable de les dades subministrades per
part dels demandants i/o emprenedors. DIVALTERRA únicament accedirà als mateixos per a la seua
explotació estadística, mentre que l’empresa seleccionada per DIVALTERRA per al manteniment de
la plataforma telemàtica serà la encarregada del tractament de les dades titularitat de l´entitat local.
Així, en compliment de l ´article 12 LOPD, cada entitat local haurà de formalitzar un contracte
d'accés a dades amb aquesta empresa.

SEGON.- Remetre el present acord a la Diputació de València, Divalterra, S.A.

7é.- Designar, si cal, al director tècnic facultatiu per a l'execució dels obres del Pla de Camins
Rurals 2.016/2.017.
Considerat el Pla de Camins i Vies 2016-2017, pel qual en aquest municipi es va a executar el
programa provincial en una actuació de remodelació i reasfaltado en el Camí del Barranquet dels
Pilars, per import totalment subvencionat per la Diputació de València, xifrat en 21.200,31 euros.
A l'efecte d'incorporació a l'expedient d'aquest programa la figura del director facultatiu de les
obres, per assentiment, els membres del plenari assistents a aquesta sessió, designen com a Director
de les obres a realitzar a Alcàntera de Xúquer amb motiu del PCV 2016-2017, al Sr. Tècnic Agrícola
D. Rafael Perucho Mánez, que al seu torn, és el redactor del document tècnic de l'obra, així com del
pla de seguretat i salut.

8é.- Aprovació, si cal, de la relació tècnica i repartiment de quotes de contribucions especials
per l'execució dels obres "OBRES D'URBANITZACIÓ EN ZONA POSTERIOR
D'HABITATGES AMB ENTRADA PRINCIPAL EN CARRER MESTRE SERRANO I
CARRER DIPUTACIÓ "
Atesa la documentació presentada corresponent al repartiment de quotes de contribucions especials,
amb constància dels tercers obligats, la ràtio de metres lineals d'immoble afectats per cada
propietari, el total de les obres a executar, d'acord amb la redacció presentada per l'arquitecte tècnic
municipal, per causa de les obres a realitzar en la zona portelles consistents en
la
"URBANITZACIÓ EN ZONA POSTERIOR D'HABITATGES AMB ENTRADA PRINCIPAL EN
CARRER MESTRE SERRANO I CARRER DIPUTACIÓ " .
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Considerada que el tècnic municipal eleve al ple informe sobre la constància d'una quota a "0", que
afecta a un dels immobles relacionats en el quadre de repartiment de contribucions especials.
Obert torn de votació per la presidència, tots els membres assistents a aquesta sessió emeten el seu
vot favorable,
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: Estant presents 8 dels 9 membres que formen la Corporació,
VOTS A FAVOR:
8 (5 PSPV, 1 PP, 2 COMPROMÍS)
VOTS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONS:
0

per tant , s'ACORDA per UNANIMITAT:
PRIMER.- La relació inicial de repartiment de quotes i els criteris del mateix, a incorporar en
l'expedient de contribucions especials per causa de "OBRES D'URBANITZACIÓ EN ZONA
POSTERIOR D'HABITATGES AMB ENTRADA PRINCIPAL EN CARRER MESTRE
SERRANO I CARRER DIPUTACIÓ " , d'acord amb la documentació tècnica amb registre
d'entrada oficial 298/2017.
SEGON.- Requerir a l'Arquitecte Tècnic Municipal perquè informe als membres del Ple referent a
la quota de contribució especial a cost "0" que consta en el document de repartiment incorporat a
l'expedient de gestió de les obres citades en el punt primer.
Aquest acord es pren en salvaguarda dels interessos públics municipals.

9é.- Adonar dels informes d'intervenció comunicats al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques corresponents al quart trimestres de 2.016.
S'adona al plenari que per part de la intervenció municipal s'ha gestionat dins del termini i en la
forma escaient la presentació dels informes corresponents al quart trimestre de 2016, per mitjà de
l'oficina virtual de coordinació financera del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques amb
aquest detall:
- Dades del període mitjà de pagament del trimestre 4 de 2016.
- Dades del període mitjà de pagament anual de 2016.
- Seguiment del pla d'ajust corresponent al trimestre 4 de l'exercici 2016.
El ple es dóna per assabentat.

10é.-Aprovació , si cap, de condicions per a la contractació de personal laboral temporal
adscrit a la "Escoleta d'Estiu ".
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El plenari ha estudiat el document corresponent a les condicions que s'inclouran en les ofertes de
treball laboral temporal, amb destinació a la Escola d'Estiu d'Alcàntera de Xúquer, gestionada per
aquest Ajuntament tant de forma directa o a complir per part d'empresa especialitzada que duga a
terme l'activitat previ contracte administratiu municipal.
Aquest document queda incorporat a un sol efecte com a annex a aquest assumpte.
Informat l'assumpte per la secretària interventora municipal, amb constància en l'expedient
municipal i trasllat als membres de la corporació.
Debatut l'assumpte i apuntada la necessitat que el document es present redacte en valencià, el
president de la sessió obri el torn de votació, resultant vots a favor de tots els representants
municipals assistents a aquesta sessió,
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: Estant presents 8 dels 9 membres que formen la Corporació,
VOTS A FAVOR:
8 (5 PSPV, 1 PP, 2 COMPROMÍS)
VOTS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONS:
0

Com a conseqüència s'ACORDA per UNANIMITAT:
- ÚNIC.- Queden aprovats els requisits, manera de selecció i mèrits que s'aplicaran per a la selecció
de personal amb destinació a l'Escola d'Estiu, que organitza l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer.

SEGONA PART
DEDICADA Al CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.
1r.- Donar compte dels decrets de la presidència dictats dónes de la celebració de la sessió
ordinària anterior.
Els membres del plenari han rebut la relació i els documents corresponents a les resolucions de
l'Alcaldia, dictades des de l'anterior sessió ordinària, d'acord amb el detall que consta a continuació.
Queda assabentat el ple, salvada la comunicació d'actes i acords municipals a les administracions de
l'Estat i de la Comunitat Autònoma.
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09/01/17
11/01/17
12/01/17
16/01/17
16/01/17
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17/01/17
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17/01/17
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17/01/17
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18/01/17
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19/01/17
19/01/17
20/01/17
20/01/17
23/01/17
24/01/17
25/01/17
26/01/17
26012017
26/01/17
27/01/17

28

31/01/17

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

31/01/17
01/02/17
06/02/17
06/02/17
07/02/17
07/02/17
07/02/17
08/02/17
08/02/17
10/02/17

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

10/02/17
13/02/17
15/02/17
17/02/17
23/02/17
23/02/17
23/02/17
23/02/17
23/02/17
23/02/17
24/02/17
24/02/17

APROVACIÓ RELACIÓ Nº 2, NÓMINA ENCARNA GUIJARRO CRESPO
APROVACIÓ PADRÓ ARBITRES I TAXES MUNICIPALS 2017
APROVACIÓ PADRÓ VEHICLES 2017
APROVACIÓ LLICÈNCIES URBANISTIQUES MENORS, EXP 51, 52/2016
APROVACIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA MENOR EXP. 1/2017
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TAXA OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC LOCAL, ORANGE ESPAGNE,
SAU
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TAXA OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC LOCAL EXERCICI 2015,
ORANGE ESPAGNE, SAU
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TAXA OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC LOCAL EXERCICI 2015,
ENDESA ENERGIA, SAU
APROVACIÓ RELACIÓ Nº 5, NÒMINA I FINIQUITO GENER CRISTÓBAL ALBORCH
APROVACIÓ RELACIÓ Nº 4, DIPUTACIÓ XARXA LLIBRES
RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ BENS INMOBLES – SOL·LICITANT SUBVENCIÓ
DIPUTACIÓ PER III FASE INTERVENCIÓ EN EDIFICI CASES DELS MESTRES
APROVACIÓ SUPERÀVIT CAMPANYA LOTERIA NADAL 2016 LOTERIA AECC
APROVACIÓ RELACIÓ Nº 7, JOSEFA RAMÓN PERUCHO
CONVOCATÒRIA BECA POST – DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PROGRAMA 2016
APROVACIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA MENOR EXP. 2, 3, 4/2017
APROVACIÓ LIQUIDACIONS PLUSVÀLUES NOMBRES 45 I 46,
APROVACIÓ RELACIÓ Nº 8, FACTURA EGEVASA
APROVACIÓ RELACIÓ Nº 9, NÒMINA GENER SR. ALCALDE
APROVACIÓ RELACIÓ Nº 10, NÓMINES GENER PERSONAL LABORAL
APROVACIÓ RELACIÓ Nº 11, NÒMINES GENER FUNCIONARIS
APROVACIÓ LLICÈNCIA AMBIENTAL BLAUVERD IMPRESSORS S.L.
RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ BENS INMOBLES MUSICALS - SOL·LICITANT SUBVENCIÓ
DIPUTACIÓ PER INSONORITZACIÓ AULA DE LA CORAL – 15.500,00 EUROS.
APROVACIÓ DEL PROJECTE DE LES OBRES DE LA I FASE DE INTERVENCIÓ A LES
CASES DELS MESTRES PPOS 2016 – EXP OBRA 58
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TOVP TAULES I CADIRES GENER 2017
APROVACIÓ LLICÈNCIES URBANISTIQUES MENORS, EXP 5, 6, 7, 8/2017
APROVACIÓ RELACIÓ Nº 1 FACTURES GENER 2017
CONTRACTACIÓ PERSONAL BECA POST DIPUTACIÓ VALÈNCIA
APROVACIÓ TAXA OCUPACIÓ DEL SÒL EXERCICI 2016, ENDESA ENERGIA, SAU
APROVACIÓ TAXA OCUPACIÓ DEL SÒL EXERCICI 2016, VIESGO ENERGIA, S.L.
APROVACIÓ RELACIÓ 12, FACTURES GENER 2017
APROVACIÓ GUAL PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, VICENTE ÁLVAREZ MARTÍNEZ
APROVACIÓ RELACIÓ 13, JUAN BTA LLORET VIDAL
APROVANT MODIFICIACIÓ NNSS ALCÀNTERA DE XÚQUER I LA SEUA REMISSIÓ A LA
DIRECCIÓ GENERAL D'URBANISME
APROVACIÓ RELACIÓ Nº 14, NÒMINA FEBRER JOSÉ ANTONIO RUBIO FELIP
APROVACIÓ RELACIÓ Nº 15, CANDIDA BENAVENT LORENTE
APROVACIÓ PADRÓ DE L'IVTM 2017
APROVACIÓ RELACIÓ 16, MIGUELA GARCÍA IGUAL
APROVACIÓ RELACIÓ 17, CARMEN MONTSERRAT MORCILLO JAÉN
APROVACIÓ RELACIÓ 18, NÓMINES FEBRER PERSONAL LABORAL
APROVACIÓ RELACIÓ 19, NÒMINES FEBRER LABORALS
APROVACIÓ RELACIÓ 20, NÒMINA FEBRER ALCALDE
APROVACIÓ RELACIÓ 21, NÒMINES FEBRER FUNCIONARIS
CONVOCANT A SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL 02-03-2017 21:00 HORES
APROVACIÓ RELACIÓ 22, NÒMINA FEBRER SALVADOR LÓPEZ BENAVENT

2n.- Amb l'aprovació prèvia declarant la seua urgència, de mocions presentades pels
regidors amb el conforme dels portaveus.
No es presenten mocions urgents.
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3r.- Amb l'aprovació prèvia declarant la seua urgència, tractament d'assumptes que no
formen part de l'orde del dia de la sessió.
No es tracten assumptes que no formen part de l'ordre del dia.

4t.-

Precs i preguntes.

Pel Sr. Alcalde-President s'obri el torn de precs i preguntes, formulant-se les següents intervencions:
- Pregunta el Sr. Regidor Perucho i Pla:
1 ) Atès que el Sr. Alcalde ha manifestat al ple que l'ADL és una figura essencial en l'ordenació de
la gestió municipal i ha defensat la incorporació a la xarxa d'ADL fomentada per la Diputació,
pregunta: què fa actualment l'ADL en l'Ajuntament?.
Repon l'Alcalde-President: S'està encarregant de la formació de la relació de llocs de treball
d'aquesta administració, i d'informar sobre fórmules a aplicar en aquest municipi en matèria de
desenvolupament econòmic, en matèria laboral i en gestió de subvencions de convocatòria de la
resta d'administracions així com de programes d'ajudes de la Comunitat Europea.
S’explica tècnicament per la secretària municipal que Relació de Llocs de Treball és un document
tècnic de gestió purament administrativa del sector de personal al servei de l’Administració.
Intervé el Sr. Regidor Suñer Penalva, en el sentit que es tracta de complir l'objectiu general propi
d'aquesta figura tècnica.
2 ) Pregunta sobre la tasca del becari post grau, a més de la gestió a la web institucional. Respon el
Sr. Alcalde que es tracta de portar endavant l’obligació legal de creació de portal de transparència i
participació ciutadana municipal.
- Prec de la Sra. Regidora Igual Chicón:
1) Eleva al ple el prec perquè es prenga en consideració que l'associació esportiva de la localitat
“La Polseguera”, amb motiu de la celebració de la prova de mitja marató prevista per al pròxim dia
12 de març, ha organitzat que cadascun dels participants en la mateixa facen la aportacion d'1,00
euro pro l'Associació Valenciana de Lluita contra el Càncer, entenent que aquesta iniciativa ha de
ser motiu de felicitació plenària.
El Sr. Regidor Perucho i Pla, apunta com més operatiu, que aquestes aportacions es destinen
directament a un institut de recerca en la matèria.
2) Eleva al ple que farà comunicació a tota la corporació per a organitzar conjuntament el programa
de la celebració del dia de la dòna.
El Sr. Alcalde-President, declara finalitzada la sessió ordinària del ple
municipal, a les 22:18 hores de la data 2 de març de 2017, del que done fe,
en la meua qualitat de Secretària Municipal.

