Ajuntament de Sumacàrcer

DIA 28 DE JULIOL DE 2015

Txema Peláez Palazón ( 2 de 2 )
Alcalde
Data Signatura : 28/09/2015
HASH: cbace32ffa8f1879f54378ff4df1cdc2

Assisteix igualment la Secretària Interventora Pilar Sanchis Bernabeu,
que autoritza la present.
Declarada oberta la sessió pel Senyor President es procedeix a la
discussió dels assumptes que componen l’ordre del dia, amb el següent resultat:
1r. – APROVACIÓ ACTA SESSIÓ DE DATA 26 DE JUNY DE 2015 I
DE DATA 1 DE JULIOL DE 2015
Pel Senyor Alcalde pregunta si algun membre de la Corporació té alguna
observació que fer sobre les actes distribuïdes amb la convocatòria.

ACTA DEL PLE

Assisteixen per tant la majoria necessària i suficient del nombre legal
de membres de la Corporació per a celebrar sessió en primera convocatòria,
prevista a l’article 46 de la Llei 7/1.985, de 2 d’abril, i en l’article 90 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic, aprovat per Reial Decret 2.568/86, de
28 de novembre.

Número : 2015-0010 Data : 28/09/2015

Essent les vint hores del dia vint – i - huit de juliol de 2015 es reuniren
al saló de sessions de la Casa Consistorial de Sumacàrcer, amb caràcter
extraordinari, prèvia citació a l’efecte, i en primera convocatòria, el Ple de
l’Ajuntament de Sumacàrcer, baix la presidència del senyor Alcalde TXEMA PELAEZ
PALAZON, i assistència dels Regidors DAVID PONS GARCIA, GEMA PONS MUÑOZ,
TOMAS ISMAEL RUBIO PONS, SUSANNA RUBIÓ I SEGUÍ ,JOAQUIN CRESPÍ GARCÍA,
SILVIA PONS PERIS, MARIA JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ I VICENTE OSCAR VILLA GARCÍA.

Les actes són aprovades per UNANIMITAT.
2n. – DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER
L’ALCALDIA.
En compliment del que disposa l’article 42 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dona compte
de manera succinta a la Corporació de les resolucions adoptades per l’Alcaldia des
de l’última sessió plenària ordinària, Decrets 125/2015 fins a 260/2015, quedant
tots assabentats.
3r.
–
PROPOSTA
D’APROVACIÓ
SI
PROCEDEIX
DEL
NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA XARXA DE MUNICIPIS VALENCIANS
CAP A LA SOSTENIBILITAT.
De conformitat amb l’escrit presentat a les dependències municipals
per part de la XARXA DE MUNICIPIS VALENCIAS CAP A LA SOSTENIBILITAT.
Vist la proposta realitzada pel Partit Popular que proposa com a titular
a Joaquín Crespí García i com a suplent a Vicente Oscar Villa García. Vista la
proposta del Grip Municipal Socialista que proposa a Susanna Rubió i Seguí com a
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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
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titular i a David Pons García com a suplent. Et sotmet a votació ambdues propostes i
es produeix un empat de 4 vots per cada una de les propostes. L’Alcalde, amb el
seu vot de qualitat, dirimeix l’empat i guanya la proposta Municipal Socialista.
TITULAR: SUSANNA RUBIÓ I SEGUÍ
SUPLENT: DAVID PONS GARCÍA
4t. – ADHESIÓ AL SERVEI DE LA MANCOMUNITAT RIBERA ALTA
DE TRAMITACIÓ I GESTIÓ DE PROCEDIMENTS SANCIONADORS.

Amb la creació d’aquest servei, la Mancomunitat ha pretès facilitar i
agilitzar la tramitació i resolució dels procediments sancionadors, així com el
cobrament de les possibles sancions, tant si els infractors són residents en el propi
municipi com, més especialment, si no ho són. Al mateix temps, el plantejament
mancomunat redunda en una major economia d’escala, compartint recursos
humans, materials i informàtica i possibilitant la implantació de sistemes
tecnològicament més avançats en la prestació del servei.
El nou servei planteja la possibilitat de mancomunar la tramitació i
gestió de procediments sancionadors, entre d’altres i sense ànim d’exhaustivitat, en
les següents matèries: trànsit, personal, medi ambient, activitats, urbanisme,
tinença d’animals normes de convivència i bon govern, consum d’alcohol o
substàncies psicotròpiques, tributs, patrimoni, infraccions d’altres ordenances
municipals i qualsevol altra matèria sempre i quan no hi haja una norma específica
que impedeixca o limite la possibilitat de delegar les competències sancionadores
municipals.
Aquest Ajuntament, integrant de la Mancomunitat, és titular de les
protestes tributàries, financeres i d’execució forçosa que li reconeix, entre d’altres,
l’art. 4t de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i té
atribuïda la competència per a la gestió, liquidació, recaptació i inspecció dels seus
tributs propis; les quals són susceptibles de ser exercides mancomunadament,
d’acord amb la normativa de règim local.
S’estima adient per als interessos municipals l’adhesió al “Servei de
tramitació i gestió de procediments sancionadors” de la Mancomunitat de la ibera
Alta.
Correspon al Ple de l’Ajuntament l’adhesió als serveis mancomunats.
Per tot això, es formula la següent proposta D’ACORD:
Primer. Aprovar l’adhesió al “Servei de tramitació i gestió de procediments
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ACTA DEL PLE

El Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta, en sessió de data
d’abril de 2015 ha aprovat la creació del “Servei de tramitació i gestió
procediments sancionadors”, mitjançant ampliació del servei preexistent
“Tramitació, gestió i liquidació de procediments sancionadors en matèria
trànsit”; així com també el reglament regulador del servei.
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L’Alcalde explica el contingut de la proposta i a continuació s’adopta
el present acord per 4 vots a favor del Grup Socialista i per 4 abstencions del Partit
Popular.

Ajuntament de Sumacàrcer
sancionadors” de la Mancomunitat de la Ribera Alta, amb subjecció als termes i
condicions que resulten del reglament del servei; tot concretant a eixe efecte els
següents extrems:
- Matèries incloses en l’adhesió:
1.- PERSONAL
2.- MEDI AMBIENT
3.- ACTIVITATS
4.- URBANISME
5.- TINENÇA D’ANIMALS

Tercer: Els procediments sancionadors que ja hagen començat continuaran la
tramesa en l’ajuntament de Sumacàrcer.
Segon: Traslladar aquest acord a la Mancomunitat de la Ribera Alta.
5t. – MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT PEL GRUP
SOCIALISTA I PER NOVA ALTERNATIVA PROGESSISTA SOL.LICITANT LA
MILLORA I CONDICIONAMENT DE LES COMUNICACIONS PER CARRETERA
ENTRE ANTELLA I SUMACÀRCER.
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Els procediments sancionadors complets: confecció, gestió i tramitació dels
documents administratius; condició d’instructor i secretari, i resolució del
procediment i dels possibles recursos. Els procediments rendents a la
materialització de la multa i altres possibles ingressos de dret públic resultants de la
infracció, complets; en via voluntària i/o executiva.

ACTA DEL PLE

6.- NORMES DE CONVIVÈNCIA

COMUNICACIONS PER CARRETERA ENTRE ANTELLA I SUMACÀRCER
SUSANNA RUBIÓ SEGUÍ i David Pons Garcia, com a regidors i portaveus de
l’Ajuntament de Sumacàrcer, dels Grups Municipals NOVA ALTERNATIVA
PROGRESSISTA i PSPV-PSOE, respectivament, atenent el que disposen els articles 97
i 91.4 del ROF(RD 2568/1986), presenten al Ple de l’Ajuntament de Sumacàrcer la
següent moció:
Els municipis d’Antella i Sumacàrcer careixen actualment d’unes comunicacions per
carretera en condicions per al trànsit que discorre entre ambdós municipis, doncs el
tram que va des de l’eixida del casc urbà de Sumacàrcer, fins al conegut
encreuament del “Barranc del Llop” és en l’actualitat una vereda i no reuneix les
condicions d’amplària mínima per al trànsit, careix d’arcens i de la senyalització que
pertoca a una carretera convencional.
A BANDA S’AQUEST PRIMER TRAM, D’APROXIMADAMENT 1,5 KILOMETRES, HI HA
QUE RESALTAR QUE EL TRAM QUE VA DES DE DIT ENCREUAMENT fins l’entrada del
casc urbà d’Antella, és una carretera, titularitat de la Confederació Hidrogràfica del
Ajuntament de Sumacàrcer
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El regidor David Pons García, llig la moció que a continuació es transcriu:
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Xúquer, que es va construir en el seu dia per a accedir a la Presa de Tous. Dita
carretera careix també de l’arcen corresponent per a considerar-la com a
mínimament segura, així com un amplària insuficient per al trànsit convencional.
Per tant, partim d’una situació actual en la que els dos municipis estan comunicats
per vies que no són titularitat de l’Administració que habitualment ho és de
València, motiu pel qual creguem que és aquesta administració, qui, previs els
tràmits pertinents, deuria ser titular de la única via de comunicació existent entre
ambdós municipis i una volta inclosa en la seua xarxa de carreteres, procedir a la
millora i condicionament de la mateixa per a deixar-la en unes condicions de
circulació similars a la de la CV-560, (accés a Sumacàrcer des de l’encreuament de
Sellent) acabada fa poc de temps o a l’actuació que s’està duguent a terme en la
CV-555, entre Sellent i el terme de Cotes, al mateix encreuament.

El regidor Joaquin Crespí, realitza una puntualització respecte a la redacció
de la moció, la qual fa referència a que es proposa per a la seua aprovació. D’un
altra banda manifesta que espera que hi haja molta sort i que es faça el més
prompte possible.
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PRIMER:
Demanar a totes les Administracions implicades, Conselleria
d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, ( com a titular de la vereda o camí que
transcorreix entre la eixida del casc urbà de Sumacàrcer, en direcció a Antella), així
com a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (titular de la carretera d’accés a la
Presa de Tous) i a la Diputació de València, per a que inicien tots els tràmits
opoetunns ams la finalitat d’aconseguir que l’actual via de comunicació, no
convencional, , entre les localitats d’Antella i Sumacàrcer, siga el més prompte
possible una carretera que forme part de la xarxa de carreteres de la Diputació de
València i que facen les obres necessàries per a que tinguen la condició de
carretera, com la resta de les de la xarxa de carreteres provincials.

ACTA DEL PLE

Per tot allò anteriorment expressat proposa al Ple de L’Ajuntament:

La moció es aprovada per UNANIMITAT.

No hi ha cap.
7é. – PRECS I PREGUNTES.
La regidora Silvia Pons Peris, comença el torn de preguntes i
realitza les següents:
1. Pregunta de qui és la competència per a netejar els wàters de
la piscina que estan bruts. L’alcalde li contesta que és
competència de la propietària del bar, que li comentarà que tinga
més cura a l’hora de revisar i netejar els wàters.
2.
També manifesta que al carrer Mestre Serrano no està
prohibit aparcar i que en ocasions aparquen cotxes que poden
impedir passar al camió del fem o costar passar i comença a altes
hores de la matinada a pitar. Va ocórrer una vegada en data 3 de
juliol de 2015 i un altra vegada esta setmana passada i sempre
amb actitud burlesca per part dels fematers. Tot això sense
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6t. – MOCIONS D’URGÈNCIA DELS PARTITS POLÍTICS.
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perjudici que baixa el camió sense mirar, com si el poble fóra
d’ells.
3. També pregunta sobre les faroles del Carrer de la Florida que
no funcionen, que si se sap que és el que passa? L’alcalde li
contesta que hi ha una avaria i que el més prompte possible és
solucionarà.

L’alcalde li contesta que això no es pot fer, perquè el que es regula és l’aparcament
en el lloc habilitat a l’Esgoletja.
Continua preguntant el regidor:
1Pregunta en que s’ha gastat l’ajuntament en la subvenció
atorgada per la diputació de València en parcs i jardins. L’alcalde li
respon que en llocs infantils, en la tanca per al parc del passeig
del riu, en panells de la zona recreativa i també invertirà en el
cartell d’eixida de l’Esgoletja.
2Pregunta com està el PAI dels terrenys propietat de Josefa
Naturil, per part de la Secretària se li contesta que està
completament parat, que no s’ha fet res des de que li va caducar
la llicència d’edificació.
3Pregunta sobre els horaris de l’INEM agrari. L’alcalde li
contesta que els horaris són de 7 hores al dia de 6:45 a 14:00.
Prega el regidor, que per favor no tallen la gespa a les set del matí
perquè el soroll molesta als veïns.
4Pregunta si és possible, que se li envie un acta de la
baremació de l’INEM agrari. Per part de l’alcalde se li contesta que
cap problema, que se li enviarà.
5- Prega que es pose un contenidor de fem prop del bar Ricardo
així com un altre de vidre, per a que es faça ús del mateix. Que
caldrà insistir-li que faça ús del mateix.
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El regidor Joaquin Crespí García, manifesta que a banda que la gent vinga al
poble els caps de setmana per a visitar-lo, perquè el poble ho mereix, però caldria
replantejar-se el tema de l’aparcament de l’Esgoletja, com podria ser posar-ho al
camí del Carrer Portitxol.

ACTA DEL PLE

5.
Prega que es pose una senyal cara a València, perquè les
persones de fóra que venen al poble els caps de setmana es
perden i no saben tornar. L’alcalde li contesta que si que ho
realitzarà.

Número : 2015-0010 Data : 28/09/2015

4.
Comenta que al Camí de Santo Domingo hi ha una gran
solsida cara al barranc perillosa, concretament per la caseta del
Tio Blaqui, que hui per hui no és època de la taronja però que és
molt important que és soluciones. L’alcalde li contesta que el
dimecres aniran en els Tècnics municipals per tal de vorer els
problemes i les possibles solucions.
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6- Per últim pregunta sobre el tema de l’aigua, què és el que ha
passat. Per part de l’alcalde li contesta que la bomba s’ha trencat i
que quan han procedit a realitzar el canvi de la mateixa, no s’ha
pogut llevar el coll i han tingut que dur la bomba a Massalavés,
pensa i espera que a partir d’esta nit ja hi haja aigua a les cases.
7Per últim apunta que han atorgat 30.000€, per tal de
remodelar el cementeri municipal. L’alcalde li contesta que ja era
coneixedor.
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I no hi havent més assumptes a tractar, i transcrites les incidències
ocorregudes a la sessió, el senyor Alcalde la ca declarar finalitzada essent les
vint hores i cinquanta sis minuts de ala nit, i als efectes de l’article 109 i
concordants del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, jo, la Secretària, estenc la present i de tot certifique.

ACTA DEL PLE

Per últim, l’alcalde explica als membres del ple que han sol·licitat a
Antella autorització per a fincar dos contenidors en el Reguer i que també
posaran unes plaques per a indicar que per favor depositen el fem als
contenidors.

