Ajuntament de Sumacàrcer

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.

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

2016.

DE FEBRER DE

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

Txema Peláez Palazón ( 2 de 2 )
Alcalde
Data Signatura : 04/05/2016
HASH: cbace32ffa8f1879f54378ff4df1cdc2

Assisteix igualment la Secretària Interventora Pilar Sanchis Bernabeu,
que autoritza la present.

Número : 2016-0003 Data : 04/05/2016

Essent les vint hores del dia trenta -u de març 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 .

L' acta és aprovada 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
succinta a la Corporació de les resolucions adoptades per l’Alcaldia des de l’última
sessió plenària ordinària, Decrets deL 76 / 2016 fins al 103/ 2016, quedant tots
assabentats.

TANCANTS.

3r. – ANUL·LACIÓ DELS DRETS RECONEGUTS EN EXERCICIS

Vist que amb data 4 de febrer del 2016, mitjançant Provisió d’Alcaldia
es sol·licità un informe de Secretaria- Intervenció sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
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Maria Pilar Sanchis Bernabeu ( 1 de 2 )
Secretaria-Interventora
Data Signatura : 04/05/2016
HASH: fc97d571232381102d23a8acf77d4c9a

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 31 DE MARÇ DE 2016

Ajuntament de Sumacàrcer
Realitzada la tramitació legalment establerta, el ple de l’ ajuntament per
UNANIMITAT, ACORDA
PRIMER: Aprovar l’ anul·lació dels Drets Reconeguts

per error

dels

assentaments comptables següents:

Importe

120060000010

831

4 / 06 amortización
VPO

74,70

120060000007

518

8 / 09 intereses VPO

39,27

120060000008

518

4/06 intereses VPO

125,52

120070000008

302

Servicio de Recogida
de Basuras

93,76

120070000023

46103

Programa prevención
de
drogodependencias
2007

210,00

120070000003

115

Impuesto vehiculos de 721,20
tracción mecánica

120070000002

113

Ibi Urbana 2007

436,62

120070000001

112

Ibi Rústica 2007

116,17

120070000011

300

1 semestre 2007 agua 1,54

120070000010

300

2º semestre 2006
agua

53,38

120080000022

331

Vados 2008

156,26

120080000017

300

Agua potable 2 s/
2007 y 1S/ 2008

240,88

120080000001

112

Ibi rústica / 2008

351,79

120090000069

76102

Subvencion
honorarios redacción
proyecto PPOS 2009

114,32
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Aplicación
presupuestaria
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Assentament

Ajuntament de Sumacàrcer

112

Ibi Rústica 2009

791,22

120090000004

115

IVTM 2009

2.142,09

120090000010

130

IAE / 2009

224,68

120090000043

331

VADOS 2009

156,26

120100000514

45050

EXPTE
EMPA01/2010/18/46
PRÓRROGA AEDL

1.210,80

120100000002

39901

Actualización censo
electoral

27,08

120100000357

338

2T/ 2010
Compensación
telefónica

799,59

120070000024

541

Alquiler vivienda Pais 750,00
Valencia , 1 – 1º
durante perioso entre
el 15 de septimebre y
eñ 30 de noviembre
de 2007

334

Solicitud conexión red
de alcantarillado
Carrer San Vicent , 10

0,01

SEGON. Practicar els assentaments comptables necessaris per a fer efectiva
l’anul·lació de les obligacions contretes per error i la rectificació del saldo.
4º- RECONEIXIMENT EXTRAJUDICIAL DE FACTURES.
Atès l’informe de Secretaria , en relació amb el procediment i la Legislació
aplicable per procedir al reconeixement extrajudicial dels crèdits que es relacionen
en l' acord, corresponent a un altre exercici pressupostari durant l’actual.
Atès l’informe d’Intervenció, en què s’establia que era possible aquest
reconeixement.
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Número : 2016-0003 Data : 04/05/2016

120090000001
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Avda. Oeste

Ajuntament de Sumacàrcer
Atesa la proposta realitzada per l'Alcaldia en aquest sentit, i vista la
competència atorgada al Ple per l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20
d'abril, el Ple per UNANIMITAT , ACORDA:
PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits següents , corresponents a

Import

Subjecte passiu.

1622 22799

86,65

SUCEMART

335 22609

600

FALCO I PEDREGUER, SL

1205 1532

174,26

PIT STOP

SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2016 , els crèdits

5°- MOCIÓ PRESENTADA PER NOVA ALTERNATIVA PROGRESSISTA
SOBRE

LA

RETIRADA

DE

LA

BANDERA

DE

LA

UE

EN

ELS

ESPAIS

MUNICIPALS , EN REPULSA AL PREACORD ADOPTAT ENTRE LA UE I TURQUIA
PER L 'EXPULSIÓ DELS REFUGIATS.

La regidora de Nova Alternativa Progressista, abans de llegir la moció
manifesta que es tracta d'un acord ferm, i a continuació procedies a la lectura d ella
moció que es transcriu:
«Susanna Rubió i Segui, Portaveu del grup Municipal de Nova Alternativa
Progressista en l’Ajuntament de Sumacàrcer, a l'empar del que es disposa en el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
presenta per a la seua aprovació la següent
MOCIÓ :
El passat 15 d’este mes s’han complit 5 anys de la guerra en Siria. Esta guerra ha
causat 6,6 milions de persones desplaçades i més de 4’8 milions de refugiats, i no
obstant açò, en lloc d’ampliar-se la solidaritat, creixen els obstacles per a totes
estes persones.
El dia 7 de març els líders de la UE es reuniren amb Turquia per a dissenyar un pla
per a l’expulsió dels refugiats sense la possibilitat de sol·licitar el dret d'asil, este
pre-acord evidencia l'absoluta insensibilitat de la Unió Europea i els estats membres
davant la crisi migratòria de refugiats que arrisquen la seua vida fugint de la guerra.
Estem preocupats sobre qualsevol decisió que implique l'expulsió directa
d'estrangers cap a un país tercer sense la suficient salvaguarda de la protecció als
Ajuntament de Sumacàrcer
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Partida
Pressupostària

Número : 2016-0003 Data : 04/05/2016

exercicis anteriors que es relacionen a continuació:

Ajuntament de Sumacàrcer
refugiats, i sense el compliment de la legislació europea i la legislació humanitària
internacional. Per això sentim vergonya de pertànyer a una UE que maltracta així a
les persones que venen fugint de la guerra.
PROPOSTA:
Amb tot, reclamem a l'Ajuntament de Sumacàrcer la retirada de la bandera europea
dels espais municipals en protesta contra dit preacord que menysprea els drets i la
dignitat d'algunes de les persones més vulnerables del món. «

Una vagada llegida la moció per part del la regidora de Nova Alternativa
Progressita, el portaveu del Partit Popular, Joaquín Crespí , pren la paraula i s' inicia
un debat que amb caràcter succint , es dabat el següent.
moment més complicat des de les dos guerres , que no es fàcil prendre una
decisió. Que hi ha atemptats per tot arreu , entre ells un produit a Afganistan on
mesquita de la M30, ha habut un altercat i s' ha fet molt d' eco.
No és excacte el que s' explica en la moció, el govern de Grècia vol que es
regule la situació i per tant el que es pretén és fer una zona d' exclusió i a
continuació regular el dret d' asil, el que és pretén es que tots els sirians expulsats
de Turquia entren a la Unió Europea en el mateix número. Tots, els sistemes d'
integració de la Unió Europea han fracassat , qué se fa? . Obrir les portes i que la
gent no s' integra. La gent que ve no vol adaptar-se al nostre sistema, demanen

ACTA DEL PLE

han mort 150.000 cristians i no han fet cap manifestació , en canvi , en la
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En primer lloc, el regidor manifesta que es deveres que Europa viu el

que en els menjadors escolaras no es serveixca carn de cerd. Hui per hui , s' ha
aprovat l 'ensenyament de l 'islam en les escoles públique i concertdes, no volen
per alguna cosa, quina proposta concreta realitza el NAP?
La regidora Susanna Rubió i Seguí ,contesta que els simbols serveixen per
alguna cosa, i que llevar la bandera significa que estan en contra del pacte de la
vergonya. Que es pot millorar la situció de les persones vivint en cases , com ara a
Sumacàrcer, que moltes persones han manifestat la seua voluntat que entren en
la seua casa. Li resulta escabrós , justificar els atemptats en les refugiats,
realment penseu que tenen relació, una cosa en l 'altra?.

Nosaltres fa setanta

anys vam emigrar i no suposavem cap perill, són perones fanàtiques les que
produeixen

els atemptats,

i li pregunta al regidor Joaquin Crespí , perqué vol

tancar les barreres.
El regidor Joaquin Crespí li contesta que ell en cap moment ha dit tancar
barreres, ell vol que duga a terme el dret d' asil , estar en la zona d'exclusió es
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integrar-se, quina proposta concreta realitza el NAP, llevar la bandera ha de valdre

Ajuntament de Sumacàrcer
més humanitari que estar on estan , volen que en dos anys estiga tot regulat.
La regidora Susanna Rubió i Seguí , contesta que denominant la zona , com
zona d' exclusió , aixó ja no denota molta humanitat.
El regidor Joaquin Crespí García , li contesta que als països , com ara Qatar
o Russia, hi han uns 100.000 places per acollir als refugiats, perquè no acodixen a
eixos països, no hi ha cap de plaça ocupada. Apunta el regidor Joaquin Crespí , que
al barri en França de Sant Denis , no es parla ni en francés ni en Belga, els
sistemes d' intergració fallen.
La regidora Susanna Rubió i Seguí, comenta que els refugiats són èssers
humans i que la Unió Europea té moltes vies bones per a la integració, com a
mesures ella demanaria llocs d' asil , llocs on puguen menjar, un aseo, cal regular
contra del pacte dela vergonya.
L ' alcalde , Txema Peláez Palazón , expresa que després de les guerres
i igual, i és per eixos motius perquè els refugits volen vindre a europa , i no a un
altre lloc, perque estem parlant d' un espai lluire. Es incongruent que la Unió
Europea siga molt estricta en temes económics i molt laxa en temes com l'ixida d'
Anglaterra de la Unió Europea, que li està fent un traje a mesura. Les expulsions
col·lectives estan prohibides, la població civil vol acollir als refugiats. Llevar la
bandera de la Unió Europea suposa un castic.
L 'alcalde sotmet a votació la aprovació de la moció, sent el resultat

ACTA DEL PLE

Europa era un continent devastat , però va tornar a sorgir com un espai d' acollida
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be les coses i baixar la bandera es un acte simbólic de manifestar que s'està en

segünet:

Partiti Popular : 4 vots en contra.
Nova Alternativa Progressista: 1 vot a favor.
La Moció es aporvada per majoria.
6.- MOCIONS D' URGENCIA
No hi ha cap.
7.- PRECS I PREGUNTES
A continuació el regidor Vicente Oscar Villa Garcia, pren la paraula i
pregunta:
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Partit Municipa Socialista: 4 vots a favor.

Ajuntament de Sumacàrcer
- Que ja fa dos plens abans que aquest, es va donar comte de l 'existència d' una
porta trencada en el transformador de la llum , i pregunta que si s'ha fet alguna
cosa. L' alclade li contesta que continua igual , que ell li ho va comentar al « negre»
, però que és d' Iberdrola , se li ha comunicat Iberdrola i no ha fet cap cosa. El
regidor , demana que per part de l 'ajuntament s' inste a Iberdrola per a reparar la
porta.
- Pregunta com va la avaria de les escoles , si s' ha realitzar alguna gestió . Per part
de l'alcaldia se li contesta que està informada l'avaria i que va a realitzar-se l'obra
per la conselleria una vegada s' adjudique el contracte.

- També manifesta que hi han molts robatoris de taronja i que ell anima per a que es
denuncie. Que ell personalment ha denunciat i pregunta que està fent l 'ajuntament
al respecte.
Per part de l'alcade se li contesta que s' ha convocat una Junta Local de
Seguretat amb el subdelegat de govern , i entr eles coses que volen demanr es que
e li done més servei al cuartel de Càrcel., més coordinació entre la policia Local i la
Guardia Civil, segurament serà la reunió en data 15 d' abril. I també , comenta la
necessitat que es denuncie per part de les persones que sofrixen robatoris.
- També demana que per favor es regule l'avalantxa de ciclistes, i mostra una
fotografia d' uns quants ciclistes en el cartell de prohibit utilitzar els bicicletes.
Comenta el senyor alcalde que sí , que cal regular-jho i que parlarà amb la forestal i
també comenta que els ciclistes es va realitzar una senda paralel·la i que Oscar Villa
va ser el descobridor d'eixa senda paralel·la.

- Per últim , el portaveu i regidor del Partit Popular , Joaquin Crespí García, pregunta
sobre un artícle periodístic en el qual s' estableix els « cupos turístics» per a
protegir els paisatges del Xúquer. L'alcalde li contesta que el que es vol es protegir
el paisatge i recuperar-ho. Però la Confederació Hidrogràfica del Xúquer no vol que
es faça res al riu.
El regidor de cultura, David Pons García, informa al ple que el diumenge s'
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L' alcalde li dóna còpia de la senténcia , en la qual bàsicament es redueix en
qué no té títol suficient l'Ajuntament que acredite la propietat del camí.
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El regidor Joaquín Crespí García , pren la paraula i pregunta sobre la
sentència per la qual l' ajuntament de Sumacàrcer perd contra l 'Assut de
Carcaixent.

Número : 2016-0003 Data : 04/05/2016

La regidora Silvia Pons Peris, prega per favor, que acodisquen els camions
de fem a l 'illa de l'argoletja perquè està tot ple de fem. L' alclade li contesta que
acodiran i que va a posar don contenidors més perquè ara és l 'època que comença
a acodri la gent. I també prega, que vajen les de Ecovidre a arreplegar els
contenidors.

Ajuntament de Sumacàrcer
inicia la temporada de teatre a Sumacàrcer amb l 'obra « Si jo fóra rica» a les set i
mitja de la vesprada.
La regidora Sussanna Rubió i Seguí , manifesta que la festa dels Quintos no
té sentit i que caldria o regular-la o que es prohibixca. La regidora Maria José
Martinez, del Partit Popular, apunta que efectiviament caldrà enfocar-la d' un altra
manera. L ' alcalde contesta que sí , que cara a l'any que ve ho faran.
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ACTA DEL PLE

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 cinc 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- Interventora.

