AJUNTAMENT DE CÀRCER
 Pl. Comunitat Valenciana núm. 2 - ☎ 962580016 -  962580603 - CP. 46294
CIF: P-4608600-E - e-mail: notificaciones@carcer.net - web: www.carcer.es

El Sr. JAVIER PLA OSCA.
El Sr. JESÚS TIERRASECA RODRÍGUEZ.
El Sr. GUSTAVO CARBONELL GARCIA.
La Sra. RAQUEL BONO FRIGOLS.
La Sra. MARIA FOGUES CARBONELL.
El Sr. JESÚS MARTÍ VILCHES.
El Sr. JUAN PEIRATS CERDÀ.
La Sra. JOSEFA TERESA ALEGRE GARCIA.



Absents: Cap.

Actua com a Secretària, la Sra. ANA CAMACHO VIDAL, i sent les 19:30 hores, la
Presidència va declarar obert l’acte.

ORDRE DEL DIA:
A)

PART RESOLUTIVA

1r)

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 13 (MES DE MAIG 2020) I LA FACTURA
CORRESPONENT DE L’OBRA: «REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE
GUMILLA DE CÀRCER (1a I 2a FASE) INCLOSA EN EL “PLA EDIFICANT”».

2n)

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 02 (MES DE MAIG DE 2020) I LA
FACTURA CORRESPONENT AL PROJECTE MODIFICACIÓ/AMPLIACIÓ DE
L’OBRA: «REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE GUMILLA DE CÀRCER
(1a I 2a FASE) INCLOSA EN EL “PLA EDIFICANT”».

3r)

RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA NÚM. 127/2020, D’11 DE JUNY, SOBRE
REAJUSTAMENT D’ANUALITATS DE L’OBRA: «REHABILITACIÓ DEL
CENTRE CEIP PARE GUMILLA DE CÀRCER (1a I 2a FASE) INCLOSA EN EL
“PLA EDIFICANT”».

4t)

SOL.LICITUD A L’EXCEL.LENTÍSSIMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA D’AJUDA
EN EL PLA D’INVERSIONS 2020-2021.
B)

ACTIVITAT DE CONTROL
NO PROCEDEIX.

C)

PRECS I PREGUNTES
NO PROCEDEIX.
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Número: 2020-0006 Data: 09/07/2020

En el Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Càrcer el dia indicat a la capçalera,
degudament convocats i notificats en forma de l’ordre del dia comprensiu dels assumptes a tractar,
es van reunir sota la Presidència del Sr. Alcalde, JOSEP BOTELLA PARDO, els membres de la
Corporació següents:

ACTA DEL PLENO

ANA CAMACHO VIDAL ( 2 de 2 )
SECRETARIA-INTERVENTORA
Data Signatura : 09/07/2020
HASH: 633481b6430e3129dec3c6580689d772

JOSEP BOTELLA PARDO ( 1 de 2 )
ALCALDE
Data Signatura : 09/07/2020
HASH: 5ab84c078218b506f62638723c67d849

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT, PLE
CELEBRAT EL DIA 25 DE JUNY DE 2020.
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A) PART RESOLUTIVA
1r) APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 13 (MES DE MAIG 2020) I LA FACTURA
CORRESPONENT DE L’OBRA: «REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE
GUMILLA DE CÀRCER (1a I 2a FASE), INCLOSA EN EL “PLA EDIFICANT”».
VIST l’acord d’adjudicació definitiva adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió
de data 14 de març de 2019 «ADJUDICACIÓ DEFINITIVA A LA U.T.E. “VICTOR TORMO,
S.L” - “GERMANÍA DE INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L”, DEL CONTRACTE PER
PROCEDIMENT OBERT ORDINARI PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA «REHABILITACIÓ
DEL CENTRE CEIP PARE GUMILLA DE CÀRCER, (1a I 2a FASE), INCLOSA EN EL “PLA
EDIFICANT”».

Preu

U-40566986

“VICTOR
TORMO,
S.L.U”
i
“GERMANÍA DE INSTALACIONES Y
SERVICIOS, S.L.”, UNIÓ TEMPORAL
D’EMPRESES,
Llei
18/1982
denominada
abreviadament
«REHABILITACIÓN CEIP CÀRCER,
U.T.E.».

5 anys

30 dies

Base imposable: 921.287,72 €uros.
IVA: 193.470,42 €uros
IMPORT TOTAL DE L´OFERTA:
1.114.758,14 €uros

RESULTANT la baixa produïda en l’adjudicació de la dita obra:
BAIXA ADJUDICACIÓ EXECUCIÓ OBRA
(Preu de licitació)
1.462.937,20 € (IVA inclòs)

(Preu d’adjudicació)
1.114.758,14 € (IVA inclòs)

Número: 2020-0006 Data: 09/07/2020

Licitador

Criteri de
Qualitat de
disminució
del termini
d’execució

BAIXA PRODUÏDA
348.179,06 €uros (IVA inclòs)

RESULTANT que l’Acta de Replantejament i inici d’obra va tindre lloc el 23 d’abril
de 2019.
RESULTANT que per la Direcció Tècnica COR ASOC, S.L, i l’empresa adjudicatària
“REHABILITACIÓN CEIP CÀRCER, U.T.E.”, s’ha presentat la CERTIFICACIÓ 13a (MES
DE MAIG 2020) de l’obra, per import de DOS MIL CINQUANTA-DOS AMB NORANTAHUIT EUROS //2.052,98 €uros// IVA inclòs (1.696,68 €uros + 356,30 €uros (IVA 21%) =
2.052,98 €uros).
CONSIDERANT el que disposa l’apartat 3 i 6 de la Resolució del Conseller
d’Educació, Cultura i Esport de Delegació de Competències en matèria d’Infraestructures
Educatives a l’Ajuntament de Càrcer, per l’actuació en la Rehabilitació del Centre CEIP “Pare
Gumilla”.
CONSIDERANT el que preveu la Clàusula 6 del Plec de Condicions Administratives i
apartat 4 de la Taula de Característiques Tècniques, el finançament del present contracte,
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CIF

Criteri de
Qualitat
ampliació del
termini de
garantia

ACTA DEL PLENO

RESULTANT les condicions que figuren en l’oferta de l’adjudicatari
«REHABILITACIÓN CEIP CÀRCER, U.T.E.», amb CIF: U-40566986, i els que es detallen als
Projectes Tècnics i als Plecs de Clàusules Administratives Particulars.
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correspon a la Generalitat Valenciana, Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en
el marc de l’execució del “PLA EDIFICANT”, sobre cessió de l’Ajuntament, en favor dels
contractistes, els seus drets de crèdit davant de la Generalitat Valenciana, abonant esta
directament als contractistes l’import de les seues factures.

TERCER.CEDIR en favor del Contractista “REHABILITACIÓN CEIP
CÀRCER, U.T.E.”, el seu dret de crèdit davant de la Generalitat Valenciana per l’import de la
CERTIFICACIÓ 13a (MES DE MAIG 2020) i corresponent FACTURA Núm. 20-06 amb
data d’emissió de 9 de juny de 2020, per:
FACTURA Número 20 – 06

Data d’emissió: 09-06-2020

“REHABILITACIÓN CEIP CÀRCER U.T.E.”
CIF: U-40566986

c/ Reina, 33 baix dreta
(46800) Xàtiva (València)

Import Total Brut:

1.696,68 €

IVA 21%:

356,30 €

Total a pagar:

2.052,98 €

QUART.
Notificar
Certificació
del
present
acord
a
l’adjudicatària
“REHABILITACIÓN CEIP CÀRCER, U.T.E.”, fent-li saber dels recursos que contra el
present acord puga interposar.
CINQUÈ. Remetre Certificació del present acord municipal i la documentació exigida,
per tal de justificar davant de la Generalitat Valenciana, Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, mitjançant la plataforma habilitada per a este efecte, en el “PLA
EDIFICANT”, la despesa corresponent a l’aprovació de la CERTIFICACIÓ 13a (MES DE
MAIG 2020) de l’obra i la FACTURA corresponent, omplint les dades bancàries del
contractista en l’apartat corresponent (cessionari de crèdit).
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SEGON.- Aprovar així mateix la FACTURA Número 20-06 amb data d’emissió de 9
de juny de 2020, presentada per la “U.T.E. REHABILIACIÓN CEIP CÀRCER”, amb CIF:
U-40566986, corresponent a la dita Certificació d’Obra, pel mateix import de //1.696,68 €uros +
356,30 €uros (IVA 21%) = 2.052,98 €uros//.
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PRIMER.- Aprovar la CERTIFICACIÓ NÚMERO 13 (MES DE MAIG 2020) I LA
FACTURA CORRESPONENT de l’obra «REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP
PARE GUMILLA DE CÀRCER, (1a I 2a FASE), INCLOSA EN EL “PLA
EDIFICANT”», per import de //2.052,98 €uros// IVA inclòs, és a dir, (1.696,68 €uros + 356,30
€uros (IVA 21%) = 2.052,98 €uros), delegant en el Senyor Alcalde per a la subscripció i
realització dels tràmits que siguen necessaris en l’execució del present acord.

ACTA DEL PLENO

Finalitzat el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde sotmet l’assumpte a votació, i EL
PLE MUNICIPAL, per unanimitat de membres presents i del seu número legal, tant de fet
com de dret, 9 vots a favor (4 vots del Grup Municipal Agrupació Ciutadana de Càrcer
-GMACC-; 3 vots del Grup Municipal Popular -GMP-, 1 vot de l’Agrupació Municipal Gent
per Càrcer -AMGxC- i 1 vot de la Sra. Teresa Alegre, Regidora no adscrita a cap Grup),
ACORDA:
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2n) APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 02 (MES DE MAIG DE 2020) I LA FACTURA
CORRESPONENT AL PROJECTE
MODIFICACIÓ/AMPLIACIÓ DE L’OBRA:
«REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE GUMILLA DE CÀRCER (1a I 2a
FASE), INCLOSA EN EL “PLA EDIFICANT”.

SEGON.- Aprovar la despesa que comporta la present MODIFICACIÓ amb càrrec a
l’Aplicació Pressupostària [321.60002] de l’Exercici Pressupostari 2.020 per a atendre
l’import que comporta el MODIFICAT i AMPLIACIÓ de l’obra “REHABILITACIÓ DEL
CENTRE CEIP PARE GUMILLA DE CÀRCER (1a I 2a FASE)”, INCLOSA EN EL “PLA
EDIFICANT”, amb un pressupost total IVA inclòs de licitació de DOS-CENTS SETANTACINC MIL TRENTA-DOS €UROS AMB DÍHUIT CÈNTIMS.
227.299,32 €uros + 21% [IVA] 47.732,86 €uros = TOTAL 275.032,18 €UROS [IVA inclòs]
TERCER.- No obstant això i en virtut del que es preveu en l’Apartat 4 del Quadre de
Característiques Tècniques (QCT) a què fa referència el Plec de Clàusules Administratives del
Contracte principal, el finançament correspondrà a la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament
de Càrcer cedeix en favor del contractista els seus drets de crèdit davant la Generalitat.
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Ha quedat doncs, justificat en l’expedient administratiu la presència de les
circumstàncies requerides per a la Modificació del preu de l’adjudicació del contracte de
“REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE GUMILLA DE CÀRCER (1a I 2a FASE)”,
INCLOSA EN EL “PLA EDIFICANT”.
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PRIMER.- Aprovar la MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE de l’obra
“REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE GUMILLA DE CÀRCER (1a I 2a FASE)”,
INCLOSA EN EL “PLA EDIFICANT”, en els punts i termes que consten en l’annex tècnic,
“DOCUMENT DE MODIFICACIÓ/AMPLIACIÓ” del Projecte “REHABILITACIÓ DEL
CENTRE CEIP PARE GUMILLA DE CÀRCER, (1a I 2a FASE)”, INCLOSA EN EL “PLA
EDIFICANT”, al present Acord, segons R.E. [2020-E-RE-21], de data 30-01-2020 i això,
sobre la base del que està contemplat en l’apartat 2.a) de l’article 205 de la Llei de Contractes
del Sector Públic tenint com a abast l’import de 275.032,18 €uros (IVA inclòs); el que suposa
un percentatge del preu del contracte de 24,67%, constituint la citada, una variació
estrictament indispensable per a respondre a la causa objectiva que la fa necessària, que no
afecta les condicions essencials del contracte, als efectes del qual, per tant; es considera
improcedent la convocatòria d’una nova licitació.

ACTA DEL PLENO

RESULTANT l’acord adoptat pel Ple Municipal en Sessió Extraordinària celebrada el
dia 11 de març de 2020, punt núm. 1) APROVACIÓ MODIFICAT/AMPLIACIÓ DEL
CONTRACTE DE L’OBRA: «REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE GUMILLA DE
CÀRCER (1a I 2a FASE) INCLOSA EN EL “PLA EDIFICANT”», en el qual es va resoldre per
unanimitat de membres presents,
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QUART.- Disposar el necessari per a la formalització de la modificació pretesa,
facultant a l’Alcaldia per a la signatura de quants documents resulten necessaris per a
l’execució del present acord.
CINQUÈ.- El contractista s’obliga a presentar la garantia per import de 11.364,97
€uros, que correspon al 5% de l’import d’aquesta Modificació/Ampliació, IVA exclòs.
SISÈ.- Remetre certificació del present Acord a l’adjudicatari del contracte
REHABILITACIÓ CEIP CARCER UTE, amb CIF núm. U-40566986 de l’obra
“REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE GUMILLA DE CÀRCER (1a I 2a FASE)”,
INCLOSA EN EL “PLA EDIFICANT”, per a la seua formalització i publicació en els llocs,
terminis i condicions assenyalats en la Llei de Contractes del Sector Públic, així com la seua
remissió al Tribunal de Comptes.

CONSIDERANT que igualment, així com preveu la Clàusula 6 del Plec de Condicions
Administratives i apartat 4 de la Taula de Característiques Tècniques del Projecte original, el
finançament del present contracte, correspon a la Generalitat Valenciana, Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el marc de l’execució del “PLA EDIFICANT”,
sobre cessió de l’Ajuntament, en favor dels contractistes, els seus drets de crèdit davant de
la Generalitat Valenciana, abonant esta directament als contractistes l’import de les seues
factures.
Finalitzat el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde sotmet l’assumpte a votació, i EL
PLE MUNICIPAL, per unanimitat de membres presents i del seu número legal, tant de fet
com de dret, 9 vots a favor (4 vots del Grup Municipal Agrupació Ciutadana de Càrcer
-GMACC-; 3 vots del Grup Municipal Popular -GMP-, 1 vot de l’Agrupació Municipal Gent
per Càrcer -AMGxC- i 1 vot de la Sra. Teresa Alegre, Regidora no adscrita a cap Grup),
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la CERTIFICACIÓ NÚMERO 02 (MES DE MAIG 2020) I LA
FACTURA CORRESPONENT del Projecte
Modificació/Ampliació de l’obra
«REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE GUMILLA DE CÀRCER, (1a I 2a
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CONSIDERANT el que disposa l’apartat 3 i 6 de la Resolució del Conseller
d’Educació, Cultura i Esport de Delegació de Competències en matèria d’Infraestructures
Educatives a l’Ajuntament de Càrcer, per l’actuació en la Rehabilitació del Centre CEIP “Pare
Gumilla”.
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RESULTANT que per la Direcció Tècnica COR ASOC, S.L, i l’empresa adjudicatària
“REHABILITACIÓN CEIP CÀRCER, U.T.E.”, s’ha presentat la CERTIFICACIÓ NÚM. 02
(MES DE MAIG 2020) del Projecte Modificació/Ampliació de l’obra, per import de VINT-ITRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES AMB HUITANTA-TRES EUROS //23.253,83
€uros// IVA inclòs (19.218,04 €uros + 4.035,79 €uros (IVA 21%) = 23.253,83 €uros).

ACTA DEL PLENO

SETÈ.- Remetre Certificació del present acord municipal a la Generalitat Valenciana,
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el “PLA EDIFICANT”.
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FASE), INCLOSA EN EL “PLA EDIFICANT”», per import de //23.253,83 €uros// IVA
inclòs, és a dir, (19.218,04 €uros + 4.035,79 €uros (IVA 21%) = 23.253,83 €uros), delegant en
el Senyor Alcalde per a la subscripció i realització dels tràmits que siguen necessaris en
l’execució del present acord.
SEGON.- Aprovar així mateix la FACTURA Número 20-07 amb data d’emissió de 10
de juny de 2020, presentada per la “U.T.E. REHABILIACIÓN CEIP CÀRCER”, amb CIF:
U-40566986, corresponent a la dita Certificació del Projecte Modificació/Ampliació de l’Obra,
pel mateix import de //19.218,04 €uros + 4.035,79 €uros (IVA 21%) = 23.253,83 €uros//.

“REHABILITACIÓN CEIP CÀRCER U.T.E.”
CIF: U-40566986

c/ Reina, 33 baix dreta
(46800) Xàtiva (València)

Import Total Brut:

19.218,04 €

IVA 21%:

4.035,79 €

Total a pagar:

23.253,83 €

QUART.
Notificar
Certificació
del
present
acord
a
l’adjudicatària
“REHABILITACIÓN CEIP CÀRCER, U.T.E.”, fent-li saber dels recursos que contra el
present acord puga interposar.
CINQUÈ. Remetre Certificació del present acord municipal i la documentació exigida,
per tal de justificar davant de la Generalitat Valenciana, Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, mitjançant la plataforma habilitada per a este efecte, en el “PLA
EDIFICANT”, la despesa corresponent a l’aprovació de la CERTIFICACIÓ NÚM. 02 (MES
DE MAIG 2020) del Projecte Modificació/Ampliació de l’obra i la FACTURA corresponent,
omplint les dades bancàries del contractista en l’apartat corresponent (cessionari de crèdit).
3r) RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA NÚM. 127/2020, D’11 DE JUNY, SOBRE
REAJUSTAMENT D’ANUALITATS DE L’OBRA: «REHABILITACIÓ DEL CENTRE
CEIP PARE GUMILLA DE CÀRCER (1a I 2a FASE) INCLOSA EN EL “PLA
EDIFICANT”».
Resultant el Decret d’Alcaldia núm. 127/2020, pel qual, per raons d’urgència donat
l’estat d’alarma establit pel Reial decret 463/2020, de 14 de març de 2020, i en virtut del que es
preveu en l’article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, la resolució literal del qual diu:
«VISTA la Resolució del Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, de
Delegació de Competències en matèria d’Infraestructures Educatives a l’Ajuntament de Càrcer, per
a l’actuació: «Rehabilitació del Centre CEIP “Pare Gumilla”», inclosa en el “PLA EDIFICANT”».
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Data d’emissió: 10-06-2020
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FACTURA Número 20 – 07

ACTA DEL PLENO

TERCER.CEDIR en favor del Contractista “REHABILITACIÓN CEIP
CÀRCER, U.T.E.”, el seu dret de crèdit davant de la Generalitat Valenciana per l’import de la
CERTIFICACIÓ NÚM. 02 (MES DE JUNY 2020) i corresponent FACTURA Núm. 20-07
amb data d’emissió de 10 de juny de 2020, per:
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VIST que prèvia a l’acceptació per l’Ajuntament de Càrcer, en Sessió Plenària de data 29
de maig de 2019 per a la realització d’esta actuació, es finança a l’Ajuntament de Càrcer, amb CIF
P4608600E, per un import de //1.542.250,25 Euros//, quantitat que resulta de la Memòria
presentada per l’Ajuntament en el seu moment.
VISTA la Actualització Modificació Decret llei 5/2017 de 20 d’octubre (PROGRAMA
EDIFICANT) com a conseqüència de les mesures urgents extraordinàries adoptades per a pal.liar
els efectes de la COVID-19, es procedirà a una nova valoració i estudi de la quantia assignada en
les anualitats de la delegació de competències a cada Administració Local, ajustant-les a l’execució
real prevista segons la seua planificació, programació i ritme d’execució.

CONSIDERANT així mateix que segons les resolucions de Delegació de Competències,
s’indica que “en cas que es produïsquen desajustaments entre les anualitats concedides i les
necessitats reals, que en l’ordre econòmic exigisca el desenvolupament de les actuacions,
l’Administració Local proposarà el seu Reajustament, amb almenys un mes d’antelació a la
finalització del corresponent exercici pressupostari”.
D’acord amb tot açò, en llaures a una correcta execució financera dels programes
pressupostaris i donat el calendari previst per la Direcció d’Obra en l’execució de l’Actuació
«Rehabilitació del Centre CEIP Pare Gumilla de Càrcer (1a i 2a Fase), inclosa en el “Pla Edificant”»
(Codi 46002741).
I resultant que no es gaire necessari que es procedisca a reajustar les anualitats diferents
al ja enviat en gener de 2020.

ACTA DEL PLENO

CONSIDERANT que en virtud del que es preveu en l’apartat 3 de l’Article 5 del Decret
Llei 5/2017, del Consell, de 20 d’octubre, “el finançament de la Delegació s’ajustarà al ritme
d’execució de les actuacions delegades”.

Número: 2020-0006 Data: 09/07/2020

Per tot això, abans del 15 de juny de 2020, s’haurà de tornar a emplenar per part de
l’Ajuntament la informació actualitzada de la situació en la qual es troba l’actuació delegada, per a
una vegada efectuat el seu estudi, des de la Direcció General d’infraestuctures per concloure si
escau, la necessitat de realitzar els reajustaments convenients per a executar adequadament el
programa EDIFICANT.

PRIMER.- Sol.licitar a la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana Proposta
del Reajustament d’Anualitats, el mateix que es va proposar en gener de 2020, de l’Actuació:
«Rehabilitació del Centre CEIP Pare Gumilla de Càrcer (1a i 2a Fase), inclosa en el “Pla
Edificant”», tal i com s’indica:
Anualitats
PROPOSTES
Gener 2020

Anualitats
PROPOSTES
Juny 2020

2018

21.417,00 €

21.417,00 €

2019

520.034,72 €

520.034,72 €

2020

1.000.798,53 €

1.000.798,53 €

TOTAL

1.542.250,25 €

1.542.250,25 €
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Per tot l’exposat anteriorment RESOLC:

AJUNTAMENT DE CÀRCER
 Pl. Comunitat Valenciana núm. 2 - ☎ 962580016 -  962580603 - CP. 46294
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SEGON.- Remetre la present Resolució, sobre sol.licitud de proposta de reajustament en
les anualitats que s’indiquen mitjançant la plataforma electrónica Edificant habilitada a l’efecte.»

Obert el torn d’intervencions, s’ofereix la paraula a la Sra. Raquel Bono, portaveu del
Grup Municipal Popular, qui pregunta al Sr. Alcalde si la finalització de l’obra està prevista
realment per al mes d’agost.

PRIMER I ÚNIC.- Ratificar Decret d’alcaldia núm. 127/2020, d’11 de juny, pel qual
s’aprova el reajustament d’anualitats de l’Obra: «Rehabilitació del Centre CEIP Pare Gumilla de
Càrcer (1a i 2a Fase), inclosa en el “PLA EDIFICANT”», justificant aquesta ratificació, en cas
que siga requerida per la Conselleria d’Educació.
4t) SOL.LICITUD A L’EXCEL.LENTÍSSIMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA D’AJUDA
EN EL PLA D’INVERSIONS 2020-2021.

Número: 2020-0006 Data: 09/07/2020

Finalitzat el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde sotmet l’assumpte a votació, i EL
PLE MUNICIPAL, per unanimitat de membres presents i del seu número legal, tant de fet
com de dret, 9 vots a favor (4 vots del Grup Municipal Agrupació Ciutadana de Càrcer
-GMACC-; 3 vots del Grup Municipal Popular -GMP-, 1 vot de l’Agrupació Municipal Gent
per Càrcer -AMGxC- i 1 vot de la Sra. Teresa Alegre, Regidora no adscrita a cap Grup),
ACORDA:

ACTA DEL PLENO

Contesta el Sr. Alcalde que ha tingut converses amb la Direcció d’obra i amb l’empresa
constructora i se li ha dit que la última setmana d’agost està previst acabar, la qual cosa suposarà
que hi haja uns dies per a fer el trasllat, abans de començar el curs escolar. Creu que es pot fer
perquè l’obra està molt avançada i la Conselleria està pagant ja les Certificacions d’obra, la qual
cosa dona més força per a poder estrényer i que avancen les obres.

Considerant que la convocatòria del Pla d’Inversions 2020-2021 va ser publicat en el
BOP núm. 104 de data 2 de juny de 2020, donant un termini de presentació de sol·licituds de
20 dies hàbils, acabant aquest termini l'1 de juliol de 2020, i que l’Ajuntament ha de formular
sol·licituds d'inclusió en el Pla per a les inversions associades a les obres o serveis que siguen
de competència municipal.
ES PROPOSA:
Per aquesta Alcaldia al Ple de la Corporació l’adopció de la inclusió en el Pla d’Inversions
2020-2021, les següents obres o serveis:
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« Vist l’Anunci publicat en el BOP núm. 88 de data 11 de maig de 2020, de l’Excma.
Diputació Provincial de València sobre aprovació de la convocatòria del Pla d’Inversions
2020-2021, assignant a l’Ajuntament de Càrcer la quantitat de 424.129,91 €uros.

AJUNTAMENT DE CÀRCER

Tipus Obra

Adequació del local multiusos municipal situat
en C/ Casto Momblanch, 21.

12.000,00 €

Obra per contracta

Repavimentat als carrers Manuel Tarancon
Fandos, C/ Pirotecnic Rafael Terol, C/ Travesia
Don Enric Valor i C/ Protecció Civil.

45.000,00 €

Obra per contracta

Reparació en sistema de depuració de les
piscines municipals.

7.972,39 €

Obra per contracta

Adquisició vivenda per a ús municipal, en
C/ Santa Anna, núm. 2.

15.000,00 €

Adquisició béns

Climatització arxiu municipal i edifici dotacional
en C/ Xàtiva, 32.

10.000,00 €

ODS

327.328,26 €

ODS

Inversió en millora de la qualitat ambiental i
l’espai públic del nucli urbà en l’Av. Manuel
Broseta, Plaça Comunitat Valenciana i Cementeri
Municipal.
Elaboració del Pla Urbà

6.829,26 €

IMPORT PLA D’INVERSIÓ

424.129,91 €
»

S’obri el torn d’intervencions pel Sr. Alcalde, qui explica cadascuna de les obres que
sol.licita incloure en el Pla d’Inversions de la Diputació 2020-2021, així com els imports als
quals ascendeixen. Diferència les obres de manteniment d’Infraestructures Municipals de les
incloses com a ODS, amb objectius de sostenibilitat.
A continuació el Sr. Alcalde ofereix la paraula als portaveus dels Grups Municipals,
els qui intervenen pel següent ordre:
La Sra. Teresa Alegre, Regidora no adscrita a cap Grup Municipal, diu que ara no
s’està en condicions de fer renovacions de la Plaça Comunitat Valenciana, ja que considera que
hi ha altres prioritats, com derrocar els murs de la Plaça de la Generalitat i evitar un perill per als
xiquets que juguen al parc, i en els quals es pugen i es tiren contínuament, fent també referència
a la quantitat de gent que hi ha en atur.
És qüestió de veure el que volen els veïns i no s’està per a destinar tant de pressupost i
tanta inversió a aquesta plaça. No es tracta de fer i desfer.
Contesta el Sr. Alcalde que aquesta és una reivindicació que porta des de la passada
legislatura, que hi ha moltes despeses previstes per a aturats, cursos, etc., però que no són
objecte d’aquestes subvencions. Afig que la remodelació de la Plaça de la Generalitat està
prevista també, però ara no hi ha diners per a tot. Del que es tracta ara és de fer dissenys
complets i no es poden fer actuacions separades. A això replica la Regidora que si bé diu que
està previst, no serà ara quan es faça, i que és molt simple tirar els murs, i insisteix que s’ha de
fer ja.
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El Sr. Juan Peirats, portaveu de l’Agrupació Municipal Gent per Càrcer, comença
dient que se li va tirar en cara no haver assistit a la Comissió de Comptes prèvia al pressupost,
on podia haver participat en les seues propostes i ara es presenta pel Sr. Alcalde una proposta
d’inversions sense haver convocat i tractat per la comissió de portaveus on poder debatre
aquests punts i aprovar-se per majoria absoluta. En concret, discrepa de l’ adquisició de la casa
en el c/ Santa Ana per demanda dels veïns i considera que la inversió de 327.328 €, és de molts
diners per a tan poca actuació i es podia destinar a altres inversions, per la qual cosa el sentit del
seu vot serà negatiu.

Assenyala també que els recursos no venen només de la Diputació i que en l’any vinent
hi hauran ajudes d’altres organismes o fins i tot del Superàvit Municipal que puga resultar de
2020, al que li recorda la Sra. Bono que aquest any 2019 no hi ha hagut cap superàvit.
Repren la paraula el Sr. Alcalde per a dir que s’han demanat moltes ajudes per a
inversions en el camp de futbol sala, camp de futbol, Trinquet, ascensor en el museu, i que no
demanarà les mateixes ajudes 2 vegades.
Finalitzat el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde sotmet l’assumpte a votació, i EL
PLE MUNICIPAL, per 4 vots a favor (4 vots del Grup Municipal Agrupació Ciutadana de
Càrcer -GMACC-) i 5 vots en contra (3 vots del Grup Municipal Popular -GMP-, 1 vot de
l’Agrupació Municipal Gent per Càrcer -AMGxC- i 1 vot de la Sra. Teresa Alegre, Regidora
no adscrita a cap Grup), ACORDA no aprovar la Proposta de sol.licitud a l’Excelentíssima
Diputació de València d’Ajuda en el Pla d’Inversions 2020-2021, presentada per l’alcaldia.
B) ACTIVITAT DE CONTROL
No procedeix.
C) PRECS I PREGUNTES
No procedeix.
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Contesta el Sr. Botella, que una cosa són els números del projecte i una altra és la
valoració real que es dedicarà a la plaça ara, i diu que és de les més econòmiques.
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Reitera al Sr. Alcalde que no confonga amb els imports previstos a destinar, quan ella
s’ha estudiat molt bé el projecte paisatgístic i sap perfectament els pressupostos a invertir en
cadascuna de les actuacions. Per l’Alcalde es diuen coses i no es compleixen, la qual cosa
suposa una gran decepció.

ACTA DEL PLENO

La Sra. Raquel Bono, portaveu del Grup Municipal Popular, d’acord amb els
intervinents anteriors assenyala que havent pogut reunir abans els Grups Municipals, no se’ls ha
tingut en compte. Matisa que no els confonga amb obres previstes per al proper any ja que
aquest Pla d’Inversions és bianual. Considera que no procedeix canviar l’estructura de les places
que tenen menys de 50 anys, i afig que la intervenció en la plaça no és una mera remodelació.

AJUNTAMENT DE CÀRCER
 Pl. Comunitat Valenciana núm. 2 - ☎ 962580016 -  962580603 - CP. 46294
CIF: P-4608600-E - e-mail: notificaciones@carcer.net - web: www.carcer.es

No havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde va donar per finalitzada la Sessió a
les 20.10 hores, de la qual cosa, com a Secretària en done fe.

V. I PL.
L’ALCALDE

DAVANT MEU,
LA SECRETÀRIA

Josep Botella Pardo

Ana Camacho Vidal
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