Ajuntament de Sumacàrcer

Essent les vint hores del dia vint – i - sis de febrer de 2016 es reuniren
al saló de sessions de la Casa Consistorial de Sumacàrcer, amb caràcter ordinari,
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, TOMÀS ISMAEL
RUBIO PONS, SUSANNA RUBIÓ I SEGUÍ ,JOAQUIN CRESPÍ GARCÍA,SILVIA PONS PERIS ,
VICENTE OSCAR VILLA GARCÍA i MARIA JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ .

Txema Peláez Palazón ( 2 de 2 )
Alcalde
Data Signatura : 04/04/2016
HASH: cbace32ffa8f1879f54378ff4df1cdc2

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 29 DE GENER DE 2016
Pel Senyor Alcalde pregunta si algun membre de la Corporació té
alguna observació que fer sobre les actes distribuïdes amb la convocatòria.
La regidora Susanna Rubió i Seguí ,vol que on pose « s 'incorpore una
manifestació realitzada per el Regidor Joaquín Crespí García en la qual deia que la
regidora Susanna no podia parlar de l'estat anterior perquè no havia nascut. Si
bé, el regidor Joaquín García Crespí , li contesta que no va realitzar cap al·lusió
personal , que per suposat que ella pot parlar del que vullga.»
POSE: « s 'incorpore una manifestació realitzada per el Regidor
Joaquín Crespí García en la qual deia que la regidora Susanna no pot parlar de
l'estat anterior perquè no havia nascut. «
El regidor Joaquin Crespí García , li explica que ell no li ho va dir en
cap moment com un desgravi personal.
L' acta és aprovada per UNANIMITAT.
L’ALCALDIA.

2n. – DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER

En compliment del que disposa l’article 42 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dona compte
succinta a la Corporació de les resolucions adoptades per l’Alcaldia des de l’última
sessió plenària ordinària, Decrets del 29/ 2016 fins al 75 / 2016, quedant tots
assabentats.
3r. – MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP POPULR DE SUMACÀRCER
, REFERENT A ALLEUJAR LA CÀRREGA IMPOSITIVA DELS AGRICULTORS
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Assisteix igualment la Secretària Interventora Pilar Sanchis Bernabeu,
que autoritza la present.
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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.
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Maria Pilar Sanchis Bernabeu ( 1 de 2 )
Secretaria-Interventora
Data Signatura : 01/04/2016
HASH: fc97d571232381102d23a8acf77d4c9a

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 26 DE FEBRER DE 2016

Ajuntament de Sumacàrcer
SUBVENCIONANT L 'IBI AGRARI.
El regidor Vicente Oscar Villa, llig la moció que a continuació es
transcriu:
«Joaquín Crespí García, portavoz del Grupo Popular en el
Ayuntamiento de Sumacàrcer, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades
locales presenta para su inclusión y de bate del Pleno Ordinario, la siguiente
MOCIÓN:
Basándonos en los datos del equipo técnico de AVA-ASAJA, las temperaturas
anormalmente altas que están caracterizando el desarrollo de este invierno han

los agricultores acumulan, hasta el momento, un sobrecoste de 6 millones de euros
respecto a un año considerado normal debido a los riegos adicionales que han

La necesidad de contrarrestar los nocivos efectos que el calor imperante está
teniendo sobre la natural evolución de los cultivos ha obligado a los regantes a
incrementar el uso de agua en más de 40 hectómetros cúbicos durante los dos
últimos meses. Por término medio, y tomando como referencia una parcela de
cítricos de una hectárea, se ha pasado de efectuar una hora de riego semanal – que

ACTA DEL PLE

tenido que llevar a cabo para poder salvar las cosechas.
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disparado los costes de producción en el regadío valenciano hasta el punto de que

anómalo como el actual- a tener que regar al menos cinco horas semanales, es
decir, cinco veces más, un aumento que, tal como ya se ha apuntado, se ha
disparado hasta alcanzar la cifra de 6 millones de euros complementarios en
concepto de agua y electricidad.
Estas circunstancias, motivadas por factores climáticos excepcionales, deben
ser tenidas muy en cuenta y debidamente valoradas por el Gobierno a la hora de
aplicar algún alivio de tipo fiscal a los agricultores afectados en la próxima
declaración de la renta, al igual que se aplican mejoras fiscales con motivo de
fenómenos como el pedrisco, las inundaciones o la sequía. Pedimos, igualmente, la
implicación dela Generalitat, que debería poner en marcha medidas de apoyo a los
Ajuntament de Sumacàrcer
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sería la frecuencia habitual en cualquier invierno que no fuese climáticamente tan
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agricultores. Por todo ello, SOLICITAMOS:
1.

Que el Ayuntamiento de Sumacàrcer inste a la Generalitat que destine fondos de
la partida de contingencia de los PGV a aliviar la carga impositiva de los agricultores

Que se dé traslado del presente acuerdo a la Generalitat Valenciana

3.

Que se dé traslado del presente acuerdo a las Cortes Valencianas”

La regidora Susanna Rubió i Crespí, pren la paraula i manifesta que no té
suficient informació que no sap si afecta al xicotet agricultor o al gran , que no s' ha
informat el suficient i que no ha passat per a ser dictaminada per l’assemblea, per
tant anuncia el seu vot d' abstenció, sense perjudici que ella està d' acord en el que
beneficia a l'agricultor.
El regidor Joaquín Crespí , li comunica a la regidor Susanna Rubió que els
agricultors de Sumacàrcer, beneficiaran a tots.
L 'alcalde informa al ple , que l' any passar el anterior regidor Antonio Zarco i
ell , van anar a la Subdelegació de govern per a demanar que es baixaren els trams
de l' irpf, és ara quan hi ha que demanar -ho i així s'aconseguirà.
L' alcalde , sotmet a votació la moció , amb la inclusió d' un punt número 4
Instar al Govern Central per a que alleuge la càrrega impositiva de l'IRPF, rebaixant
els coeficients que s'apliquen als agricultors al rendiment d'activitats agrícoles
com a conseqüència de la sequera, sent el resultat el següent:
Partit Municipal socialista: 4 vots a favor.
Nova Alternativa Progressista: 1 abstenció.
Partit Popular: 4 vots a favor.
La moció es aprovada per majoria absoluta.

4°- MOCIÓ PRESENTADA PER NOVA ALTERNATIVA PROGRESSISTA
SOBRE MESURES I ACORDS PER A FACILITAR EL POCÉS CAP A LA IGUALTAT
REAL.
La regidora de Nova Alternativa Progressista, llig la moció que a continuació
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Una vegada llegida la moció per part del regidor Vicente Oscar Villa García, el
portaveu del Partit Socialista Municipal , David Pons Garcia , prega que s' incorpore
un quart punt a la petició el qual és: Instar al Govern Central per a que alleuje la
càrrega impositiva de l'IRPF als agricultors, com a conseqüència de la sequera.

Codi Validació: 6DJZQFAW75NEQ396QQ9D5ZGXW | Verificació: http://sumacarcer.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 8

2.
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subvencionando la totalidad del IBI agrario que éstos pagan a los ayuntamientos.
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es transcriu:
«Na Susanna Rubió i Seguí, portaveu del Grup Municipal de Nova Alternativa
Progressista, en nom i representació del mateix grup, eleva a Ple de la Corporació,
atenent l’article 116 de la llei de la Generalitat Valenciana de Règim Local (Llei
8/2010), i per que siga inclosa en el pertinent ordre del dia per al seu debat i
aprovació, si escau, la següent moció. EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des que al desembre de 1977 a l'Assemblea General de les Nacions Unides
s’adoptés la resolució de proclamar el dia 8 de març com a dia Internacional de la
Dona, com a homenatge a una multitud de dones que van lluitar per a aconseguir
pas a pas una igualtat amb l'home en tots els àmbits socials, sobretot en el
laboral, es commemora aqueix dia, la lluita pels drets de les dones i reivindicant la
La desigualtat és encara però, la realitat que envolta la vida de les dones, en
totes les parts del món. Diferents són els graus, o la forma en què es mostra
dones segueixen estant en una posició subordinada.
És indubtable que en les últimes dècades s'ha progressat (en uns llocs més
que en altres), però això no pot conformar-nos com a societat, com a
administracions, com a responsables institucionals. Cal treballar per aconseguir
que el nostre municipi, en particular, com l’Estat en general, siga un espai exempt
de discriminació i desigualtats.
Així doncs, cal desenvolupar polítiques públiques adreçades a la
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aquesta desigualtat. En totes i cadascuna de les societats, cultures i religions, les
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igualtat entre homes i dones.

sensibilització ciutadana, a les mesures socials i laborals que posicione a les dones
ciutadanes amb plens drets.
Fem un reconeixement exprés a la lluita històrica del moviment de dones i
reconeixem el feminisme com a eina irreemplaçable per aconseguir elements
definitius i consolidables d'igualtat per a totes i tots.
Per l’anterior, ens comprometem amb les següents mesures:
·Constitució/ Reforçament de la Regidoria de la Dona/ Igualtat de Gènere, amb
competències i pressupost adequat, des d’on s’han de coordinar les polítiques
transversals per a la igualtat entre dones i homes.
·Aprovar uns pressupostos específics per a programes d’igualtat de gènere.
I des d’aquesta Corporació Municipal, elevem al Govern Central i/o Autonòmic,
les propostes següents: Acords Generals:
1.

Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona,
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en situació d'igualtat, per poder fer realitat que les dones siguen, també,
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promovent esdeveniments dirigits a reforçar el principi d'igualtat entre dones
i homes, portant a terme activitats tant per a adults com per a menuts, car
consideren que els valors d’igualtat s’han de treballar des de la infància. Un
futur on es visca en igualtat i solidaritat depèn de que les persones més
menudes adquirisquen satisfactòriament aquests valors.
2.

Fer visibles i accessibles a la dona tots els mitjans per a la seua

consolidació en el món laboral a través de mesures positives des de totes les
Institucions, com són els Plans d'Igualtat i en particular des de les nostres
Corporacions Locals per a aconseguir una major conciliació amb la vida familiar
entre homes i dones.

1.

Modificació de la llei de Règim Electoral General per garantir que les

llistes electorals contemplen, almenys, un 50% de dones.
Despenalització total en el Codi Penal de la Interrupció Voluntària de

l’Embaràs, partint del reconeixement del dret a l’IVE basat en la lliure decisió de la
dona i que la seua pràctica en les 24 primeres setmanes en la Sanitat Pública. A
més a més, aquesta cobertura, en la Sanitat Pública, ha d’estar garantida en
qualsevol moment de la gestació si suposa un perill per a la vida de les dones,
Garantir el dret a l’avortament de les joves de 16 a 18 anys.
3.

Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, que ha de passar per una

modificació de la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència

ACTA DEL PLE

2.
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Acords específics:

de gènere, per dotar-la d’un caràcter veritablement integral, on s’arrepleguen tots
sensibilització social, es recull una xarxa de recursos reals i efectius i es
responsabilitze i estructure les competències i responsabilitats de les diferents
administracions públiques.
4.

Polítiques actives contra l’explotació sexual de las dones i per l’abolició

de la prostitució.
Una vegada llegida la moció et sotmet a votació , sent el resultat següent:
Partit Municipal Socialista: 4 vots a favor.
Partit Popular : 4 abstencions
Nova Alternativa Progressista: 1 vot a favor.
La Moció es aprovada per majoria.
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els tipus de violència de gènere, es desenvolupe les mesures de prevenció i
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5.- MOCIONS D' URGENCIA
No hi ha cap.
6.- PRECS I PREGUNTES
Abans de procedir al torn de precs i preguntes , la regidora Maria José
Martínez, llig el manifesta que a continuació es transcriu:

Es por esto que la Federación Valenciana de Municipios como entidad
queagrupa a todos los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, y en ellos a los
hombres y mujeres de sus municipios, desde el consenso de todos los
grupospolíticos, considera necesario en este día, M A N I F E S T A R
1. Conmemorar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer
promoviendo eventos dirigidos a reforzar el principio de igualdad entre mujeres y
hombres.
2. El compromiso de todos y todas en el trabajo común para evitar todo tipo
de desigualdad a través de las Instituciones que representamos, empezando por la
total incorporación de la mujer en los cargos de responsabilidad política y social
para garantizar una actuación conjunta desde dentro de nuestras organizaciones.
3. .Apostamos por una solución integral, para la eliminación definitiva de la
Violencia de Género, tanto a través de la prevención como de la lucha contra la
violencia ejercida hacia las mujeres. Creemos necesario habilitar todos los
instrumentos legales pertinentes para la total erradicación de esta lacra social, así
como la creación de Foros de participación donde se apueste por una actuación
conjunta de las Instituciones y la Sociedad Civil para concretar medidas de
actuación que faciliten la coordinación de actuaciones.
4. Consideramos que el derecho a la igualdad debe inculcarse desde la
infancia, siendo ésta la única forma de conseguir que en un futuro los hombres y
mujeres convivan de una manera igualitaria y solidaria, por lo que es necesario
potenciar la coeducación en la escuela a través de todo nuestro sistema educativo.
5. Que es imprescindible que la mujer cuente con todos los medios para su
consolidación en el mundo laboral a través de medidas positivas desde todas las
Instituciones, como son los Planes de Igualdad y en particular desde nuestras
Corporaciones Locales para conseguir una mayor conciliación con la vida familiar
entre hombres y mujeres.
Ajuntament de Sumacàrcer
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laboral, donde las mujeres tienen muchos más problemas que los hombres para
encontrar un puesto de trabajo y donde los salarios son sensiblemente más
bajospor el hecho de ser mujer. También es imposible olvidar las espeluznantes
cifras de mujeres víctimas de la violencia de género.
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Hasta el momento se han dado pasos de gigante para la consecución del
objeto de esta reivindicación, pero no es menos cierto que se siguen produciendo
situaciones de flagrante desigualdad en todos los ámbitos sociales, sobre todo en el
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Desde que en diciembre de 1977 la Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptara la resolución de proclamar el día 8 de marzo como día Internacional de la
Mujer, como homenaje a una multitud de mujeres que lucharon para conseguir paso
a paso una igualdad con el hombre en todos los ámbitos sociales, sobre todo en el
laboral, se viene conmemorando ese día, la lucha por los derechos de las mujeres y
reivindicando la igualdad entre hombres y mujeres.

Ajuntament de Sumacàrcer
6. Los Ayuntamientos como administraciones más cercanas a todos los
ciudadanos y ciudadanas nos comprometemos a realizar el máximo esfuerzo para
contribuir al desarrollo de una forma cercana y cotidiana, de todos los planes y
programas que nos conduzcan al fortalecimiento de una sociedad igualitaria y sin
discriminaciones.
A continuació la regidora Silvia Pons Peris, pren la paraula i pregunta:
- Com està el tema de l' ascensor en les escoles públiques , perquè hui en dia hi han
dos xiquets que necessiten l 'ascensor perquè s' han trencat el peu. Demana que es
torne a preguntar a Conselleria sobre la possibilitat de posar l ' ascensor a les
escoles públiques.

La Secretaria-Interventora, pren la paraula per explicar el procediment , el
qual consisteix que l ' arquitecte municipal va enviar a Conselleria d' Educació un
informe pertinent sobre l'avaria, i posteriorment es va remetre un correu electrònic
a la Conselleria d' Educació perquè ens preguntaven sobre les possibles avaries dels
col·legis públics. Una vegada remesa ha vingut un enginyer de la Conselleria d'
Educació i estem esperant a que se'ns informe. Si bé, cal dir ja han estat un
arquitecte i un enginyer en les escoles i saben del problema.
El regidor Vicente Oscar Villa García, torna agafar la paraula i vol saber si
hi ha perill a l'estructura de l'escola per el tema de la fuga d' aigua.
El regidor Joaquin Crespí Garcia, demana que per l 'Ajuntament s' inste a la
Conselleria d' Educació per a que ens done prompte una solució.
L' Alcalde li contesta que per suposat que es realitzarà eixa tasca.
El regidor de Cultura i Festes, David Pons Garcia, pren la paraula per informar que
ha sigut anomenat com a gestor cultural Aureli Domenech Bou , ja que ens
demanen un gestor cultural per part de CULTUARTS per a poder seguir amb el
circuit teatral que anualment va desenvolupant l ' Ajuntament de Sumacàrcer. Que l
'import és de 300 € més IVA l' any.
El regidor Joaquin Crespí Garcia, contesta que li pareix molt correcte i
adequat que el nomen a ell , però també apunta que li agrairia que per part de l'
Ajuntament de Sumacàrcer, li haguera comentat quin és el seu parèixer, i com a
Ajuntament de Sumacàrcer
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La regidora Maria José Martínez García , pregunta si es de veres que per
part de la Conselleria d' educació als Ajuntament li paga una quantitat de diners per
el manteniment. Per part de l ' alcaldia se li contesta que no es així.
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A continuació el regidor Vicente Oscar Villa García , pregunta sobre les
tanques que hi han a la porta de l 'escola per on entres les xiquets majors, que
estan des de octubre o novembre. L' alcalde li contesta que hi ha una fuga d' aigua
a les escoles i que es tracta del sistema hidràulic del bombers, però que no poden
tancar-ho , per si passa algun cosa i es necessari que els bombers agafen d' ahí
l'aigua.. Hi ha una fuga i aparentment es tracta d' una avaria important .

ACTA DEL PLE

- Manifesta que hi ha un veí en situació de necessitat , que va caminat per el poble i
està malament. Des de l 'alcaldia se li contesta que li ho comunicaran a la
treballadora social , però entengué ella ja esta sobre avís, i que si no està
incapacitat no es por suplir la seua voluntat.

Ajuntament de Sumacàrcer
membres de l ' Ajuntament que són se'ls comunique i que se'ls convide a actes , a
ells no se'ls ha dit res respecte al llibre que s’entrega per al concurs de nadal a la
plaça de l' Era i és tracta d' un acte de l'Ajuntament i per tant , seria una
consideració cap a ells, que se'ls convidarà. I el dia de l 'arbre no se li va dir res.
Abans es comunicava als plens quan s' acabava i s' informava dels actes del poble.
La regidora Silvia Pons Peris, apunta que realment no els costa res comunicar-ho.

I no hi havent més assumptes a tractar, i transcrites les incidències
ocorregudes a la sessió, el senyor Alcalde la va declarar finalitzada essent les
vint-i-una hores i vint minuts de la 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.
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El Regidor David García Pons, pren la paraula i li contesta al regidor Joaquin
Crespí García, que ells no han anat mai al teatre organitzat des de la regidoria de
cultura, i que a ell li agradaria molt que foren a les representacions teatrals, que no
ha de fer invitacions particulars perquè la programació cultural està oberta a tots,
que de sempre hi ha un pancarta a l’ajuntament amb la programació cultural, que
els convida a assistir a les representacions teatrals. El regidor Joaquin Crespí García
li contesta que si pot acudirà.
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L ‘alcalde comenta que en festes si que se’ls convida de forma personal ,
per saber si tenen que confirmar l ‘assistència a actes.
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La Regidora Susanna Rubió i Seguí, contesta que respecte del dia de l
'arbre, ella va sofrir una malaltia i va tindre molt poc de temps per a poder
organitzar-ho, i que no va pensar en convidar-los de forma personal, però que esta
molt interessada en que participen de forma personal , en tots els actes de l ‘
ajuntament. A continuació, reparteix a tot els regidors una targeta per a
convidar-los a tots els actes del dia de la dona, on explica la programació del cap de
setmana i que per descomptat estan tots convidats, i és molt important l
participació de tot el món.

