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 l’hora de les 19:30
hores, la Presidència va declarar obert l’acte.
Abans de començar el Ple, es prega pel Sr. Alcalde a la Corporació guardar 1 minut de
silenci per les víctimes del Coronavirus. El Ple en peu, va romandre 1 minut en silenci en
solidaritat a les víctimes i famílies que ho hagen patit.

ORDRE DEL DIA:

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

Al 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

A) PART RESOLUTIVA

1r)

APROVACIÓ ESBORRANYS ACTES SESSIONS ANTERIORS:
- ORDINÀRIA DEL DIA 3 DE FEBRER DE 2020.
- EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 11 DE MARÇ DE 2020.

2n)

RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA NÚM. 77/2020, DE DATA 2 D’ABRIL DE
2020 PEL QUAL S’APROVA LA CERTIFICACIÓ NÚM. 10 (MES DE FEBRER DE
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”».

3r)

RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA NÚM. 92/2020, DE DATA 28 D’ABRIL DE
2020 PEL QUAL S’APROVA LA CERTIFICACIÓ NÚM. 11 (MES DE MARÇ DE
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”».
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ANA CAMACHO VIDAL ( 2 de 2 )
SECRETARIA-INTERVENTORA
Data Signatura : 08/07/2020
HASH: 291e80c3cbdb96539d26292c96b8df65

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

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT, PLE
CELEBRAT EL DIA 28 DE MAIG DE 2.020.

AJUNTAMENT DE CÀRCER
 Pl. Comunitat Valenciana núm. 2 - ☎ 962580016 -  962580603 - CP. 46294

ACORD SOBRE CREACIÓ LLICÈNCIA DE TAXI EN EL MUNICIPI DE
CÀRCER.

6é)

APROVACIÓ INICIAL D’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL
SERVEI URBÀ DE TAXI EN EL MUNICIPI DE CÀRCER.

7é)

APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
DE LA TAXA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL.

8é)

APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER (PEF 2020-2021) DE
RECONDUCCIÓ PER INCOMPLIMENT DE LES REGLES FISCALS,
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTRE DE DESPESA EN LA LIQUIDACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA 2019.

9é)

RATIFICACIÓ DECRET 97/2020, DE DATA 7 DE MAIG DE 2020, SOBRE
MESURES DE SUPORT ADOPTADES PEL COVID-19.

ACORD D’ADHESIÓ AL SERVEI MANCOMUNAT DE RECOLLIDA “PORTA A
10é) PORTA” I TRANSPORT A PLANTA DE RESIDUS DE LA MANCOMUNITAT DE
LA RIBERA ALTA.
DESPATX EXTRAORDINARI:
- MOCIÓ 1a. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 12 (MES D’ABRIL DE 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”».
- MOCIÓ 2a. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 01 (MES D’ABRIL 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”».
11é)

- MOCIÓ 3a. APROVACIÓ PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS
“AGRUPACIÓ CIUTADANA DE CÀRCER” [ACC], “PARTIT POPULAR” [P.P],
“AGRUPACIÓ MUNICIPAL GENT PER CÀRCER” [GxC] I REGIDORA
“TERESA ALEGRE GARCIA” [NO ADSCRITA A CAP GRUP], SOBRE
MESURES DE SUPORT MUNICIPALS COVID-19.
- MOCIÓ 4a. PROPOSTA D’ALCALDIA SOBRE SUSPENSIÓ DE LES FESTES
PATRONALS I DE MOROS I CRISTIANS DE CÀRCER, SETEMBRE 2020.
- MOCIÓ 5a. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE
LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES,
VETLLADORS I ELEMENTS MÒBILS (Bop núm. 35, de data 20-02-2017), PER
INTRODUCCIÓ DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
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4t)

RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA NÚM. 70/2020, DE 24 DE MARÇ, SOBRE
APROVACIÓ INFORME-MEMÒRIA DE CANVI I MODIFICACIÓN QUE
AFECTEN AL PATI DE L’OBRA DE «REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP
PARE GUMILLA DE CÀRCER (1a I 2a FASE), INCLOSA EN EL “PLA
EDIFICANT”», PRESENTAT PER LA DIRECCIÓ TÈCNICA (AMB REGISTRE
D’ENTRADA NÚM. 2020-E-RE-55 DE DATA 4 DE MARÇ DE 2020.

ACTA DEL PLENO

CIF: P-4608600-E - e-mail: notificaciones@carcer.net - web: www.carcer.es

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

B) ACTIVITAT DE CONTROL
12é)

DACIÓ DE COMPTES DECRETS D´ALCALDIA: DES DEL NÚM. 12/2020 FINS
AL NÚM. 107/2020.

13é) INFORMES INTERVENCIÓ-TRESORERIA.
14é) INFORMES ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.
C) PRECS I PREGUNTES
15é) PRECS I PREGUNTES.

A) PART RESOLUTIVA

Donat compte per la Sra. Secretària dels esborranys de les Actes de les Sessions
anteriors: Sessió Ordinària de data 3 de febrer de 2020 i Sessió Extraordinària de data 11 de
març de 2020.
Sotmeses pel Sr. Alcalde a la seua aprovació, EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
CÀRCER, per unanimitat de membres presents, 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 l’aprovació d’aquestes Actes, sense que
s’introduïsca cap correcció a aquestes.
2n) RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA NÚM. 77/2020, DE DATA 2 D’ABRIL DE
2020 PEL QUAL S’APROVA LA CERTIFICACIÓ NÚM. 10 (MES DE FEBRER DE
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”».
Resultant el Decret d’Alcaldia núm. 77/2020, 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:
«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"».
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- ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 11 DE MARÇ DE 2020.

ACTA DEL PLENO

- ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 3 DE FEBRER DE 2020.

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

1r) APROVACIÓ ESBORRANYS ACTES SESSIONS ANTERIORS.

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

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.

CIF

Licitador

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.».

Criteri de
Qualitat
ampliació del
termini de
garantia

Criteri de
Qualitat de
disminució
del termini
d´execució

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:

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 10a (MES
DE FEBRER 2020) de l’obra, per import de CINQUANTA MIL SET-CENTS TRES AMB
HUITANTA-HUIT EUROS //50.703,88 €uros// IVA inclòs (41.904,03 €uros + 8.799,85 €uros
(IVA 21%) = 50.703,88 €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,
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.
De conformidad amb el que s’estableix en l’article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,

RESOLC
PRIMER.- Aprovar la CERTIFICACIÓ NÚMERO 10 (MES DE FEBRER 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 //50.703,88 €uros// IVA inclòs, és a dir, (41.904,03 €uros +
8.799,85 €uros (IVA 21%) = 50.703,88 €uros), delegant en el Senyor Alcalde per a la
subscripció i realització dels tràmits que siguen necessaris en l’execució del present acord.
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BAIXA PRODUÏDA
348.179,06 €uros (IVA inclòs)

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

BAIXA ADJUDICACIÓ EXECUCIÓ OBRA
(Preu de licitació)
1.462.937,20 € (IVA inclòs)

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

SEGON.- Aprovar així mateix la FACTURA Número 20-02 amb data d’emissió de 11
de març de 2020, presentada per la “U.T.E. REHABILIACIÓN CEIP CÀRCER”, amb CIF: U40566986, corresponent a la dita Certificació d’Obra, pel mateix import de //41.904,03 €uros +
8.799,85 €uros (IVA 21%) = 50.703,88 €uros//.
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 10a (MES DE FEBRER 2020) i corresponent FACTURA Núm. 20-02
amb data d’emissió de 11 de març de 2020, per:
Data d’emissió: 11-03-2020
c/ Reina, 33 baix dreta
(46800) Xàtiva (València)

Import Total Brut:

41.904,03 €

IVA 21%:

8.799,85 €

Total a pagar:

50.703,88 €

CINQUÈ.- Remetre la present Resolució 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 10a (MES DE FEBRER 2020) de l’obra i
la FACTURA corresponent, omplint les dades bancàries del contractista en l’apartat
corresponent (cessionari de crèdit).
SISÈ.- Donar compte al Ple d’aquest Ajuntament en la pròxima sessió a l’efecte de la
seua ratificació.
A Càrcer, així ho mana i signa l’Alcalde-President, el Senyor Josep Botella Pardo.
Davant meu, la Secretària, la Senyora Ana Camacho Vidal, data i firma al marge de la present
Resolució.

ACTA DEL PLENO

QUART.- Notificar la present Resolució a l’adjudicatària “REHABILITACIÓN
CEIP CÀRCER, U.T.E.”, fent-li saber dels recursos que contra el present acord puga
interposar.

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

FACTURA Número 20 – 02
“REHABILITACIÓN CEIP CÀRCER U.T.E.”
CIF: U-40566986

Obert i finalitzat el torn d’intervencions, on es posa de manifest pel Sr. Josep Botella
Pardo la necessitat que s'aprovara aquesta certificació a fi de no demorar i paralitzar el curs de
les obres, així com el pagament i la remissió de la corresponent Certificació a la Conselleria
d'Educació.
Sotmés l’assumpte a votació, EL PLE MUNICIPAL, per unanimitat de membres
presents, 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 I ÚNIC.- Ratificar Decret d’alcaldia núm. 77/2020, de data 2 d’abril de 2020
pel qual s’aprova la Certificació núm. 10 (mes de febrer de 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”», justificant aquesta ratificació, en cas que siga requerida per la Conselleria
d’Educació.
5 de 58

Codi Validació: 97XWPMM6EJFLF9W97M5W63DXL | Verificació: https://carcer.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 58

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT»

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

3r) RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA NÚM. 92/2020, DE DATA 28 D’ABRIL DE
2020 PEL QUAL S’APROVA LA CERTIFICACIÓ NÚM. 11 (MES DE MARÇ DE 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”».
Resultant el Decret d’Alcaldia núm. 92/2020, 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:

CIF

Licitador

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.».

Criteri de
Qualitat
ampliació del
termini de
garantia

Criteri de
Qualitat de
disminució
del termini
d´execució

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

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

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.

ACTA DEL PLENO

«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"».

BAIXA ADJUDICACIÓ EXECUCIÓ OBRA
(Preu de licitació)
1.462.937,20 € (IVA inclòs)

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

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 11a (MES
DE MARÇ 2020) de l’obra, per import de VINT-I-TRES MIL SET-CENTS DÈNOU AMB
HUITANTA-QUATRE EUROS//23.719,84 €uros// IVA inclòs (19.603,17 €uros + 4.116,67
€uros (IVA 21%) = 23.719,84 €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”.
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RESULTANT la baixa produïda en l´adjudicació de la dita obra:

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

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,
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.
De conformidad amb el que s’estableix en l’article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,

SEGON.- Aprovar així mateix la FACTURA Número 20-03 amb data d’emissió de 9
d’abril de 2020, presentada per la “U.T.E. REHABILIACIÓN CEIP CÀRCER”, amb CIF: U40566986, corresponent a la dita Certificació d’Obra, pel mateix import de //19.603,17 €uros +
4.116,67 €uros (IVA 21%) = 23.719,84 €uros//.
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 11a (MES DE MARÇ 2020) i corresponent FACTURA Núm. 20-03 amb
data d’emissió de 9 d’abril de 2020, per:
Data d’emissió: 09-04-2020

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

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

Import Total Brut:

19.603,17 €

IVA 21%:

4.116,67 €

Total a pagar:

23.719,84 €

QUART.- Notificar la present Resolució a l’adjudicatària “REHABILITACIÓN
CEIP CÀRCER, U.T.E.”, fent-li saber dels recursos que contra el present acord puga
interposar.
CINQUÈ.- Remetre la present Resolució 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 11a (MES DE MARÇ 2020) de l’obra i la
FACTURA corresponent, omplint les dades bancàries del contractista en l’apartat corresponent
(cessionari de crèdit).
SISÈ.- Donar compte al Ple d’aquest Ajuntament en la pròxima sessió a l’efecte de la
seua ratificació.
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FACTURA Número 20 – 03

ACTA DEL PLENO

PRIMER.- Aprovar la CERTIFICACIÓ NÚMERO 11 (MES DE MARÇ 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 //23.719,84 €uros// IVA inclòs, és a dir, (19.603,17 €uros +
4.116,67 €uros (IVA 21%) = 23.719,84 €uros), delegant en el Senyor Alcalde per a la
subscripció i realització dels tràmits que siguen necessaris en l’execució del present acord.

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

RESOLC

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

A Càrcer, així ho mana i signa l´Alcalde-President, el Senyor Josep Botella Pardo.
Davant meu, la Secretària, la Senyora Ana Camacho Vidal, data i firma al marge de la present
Resolució.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT»

Obert i finalitzat el torn d’intervencions, on es posa de manifest pel Sr. Josep Botella
Pardo la necessitat que s'aprovara aquesta certificació a fi de no demorar i paralitzar el curs de
les obres, així com el pagament i la remissió de la corresponent Certificació a la Conselleria
d’Educació.

Resultant el Decret d’Alcaldia núm. 70/2020, 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:

«-

Vist l'INFORME DE CANVI I MODIFICACIONS durant la Direcció de les Obres

de «REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE GUMILLA», (1a i 2a FASE)
INCLOSA EN EL “PLA EDIFICANT”, presentat pel contractista COR ASOC, S.L., com a
Director d'Obra, en escrit (R.E.E. 2020-E-RE-55), de data 04/03/2020, sobre canvis
exigits per Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i pels directius del col·legi durant la
realització de les obres de rehabilitació del centre consistents en:
 MODIFICACIONS EN PATI.
Canvi en porxe existent.
Mènsula.
Canvis en distribució del pati.
Instal.lació de sanejament de pluvials en pati.
Cobertes.
 Resultant el contingut d'aquesta MEMÒRIA i PLANS que s’adjunten,
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4t) RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA NÚM. 70/2020, DE 24 DE MARÇ, SOBRE
APROVACIÓ INFORME-MEMÒRIA DE CANVI I MODIFICACIÓ QUE AFECTEN
AL PATI DE L’OBRA DE «REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE GUMILLA
DE CÀRCER (1a I 2a FASE), INCLOSA EN EL “PLA EDIFICANT”», PRESENTAT
PER LA DIRECCIÓ TÈCNICA (AMB REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 2020-E-RE-55
DE DATA 4 DE MARÇ DE 2020.
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PRIMER I ÚNIC.- Ratificar Decret d’alcaldia núm. 92/2020, de data 28 d’abril de
2020 pel qual s’aprova la Certificació núm. 11 (mes de març de 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”», justificant aquesta ratificació, en cas que siga requerida per la Conselleria
d’Educació.

ACTA DEL PLENO

Sotmés l’assumpte a votació, EL PLE MUNICIPAL, per unanimitat de membres
presents, 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:

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

És per això que en l'exercici de les competències que tinc atribuïdes per la Legislació
vigent i en virtut de l'article 21.m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases
del Règim Local,
VINC a RESOLDRE:
PRIMER. Aprovar l'INFORME DE CANVI I MODIFICACIONS durant la Direcció
de les Obres de «REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE GUMILLA», (1a i 2a
FASE) INCLOSA EN EL “PLA EDIFICANT”, presentat pel contractista COR ASOC, S.L.,
com a Director d'Obra, en escrit (R.E.E. 2020-E-RE-55), de data 04/03/2020, sobre canvis
exigits per Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i pels directius del col·legi durant la
realització de les obres de rehabilitació del centre consistents en:

QUART. Donar compte de la present Resolució al Ple Municipal per a la seua
constància i ratificació en la propera sessió que se celebre.
Així ho mana i signa el Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Càrcer, el Sr. JOSEP
BOTELLA PARDO; de la qual cosa, com a SECRETÀRIA-INTERVENTORA, done fe, a la data de
la signatura establida al marge.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT»

Obert i finalitzat el torn d’intervencions, on s’expliquen els canvis produïts atenent a
la sol·licitud del Director del Col·legi i a les recomanacions dels Tècnics de la Conselleria
d’Educació, posant-se de manifest pel Sr. Josep Botella Pardo la necessitat que s’aprovara
aquesta modificació a fi de no demorar i paralitzar el curs de les obres.
Sotmés l’assumpte a votació, EL PLE MUNICIPAL, per unanimitat de membres
presents, 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 I ÚNIC.- Ratificar Decret d’alcaldia núm. 70/2020, de 24 de març, sobre
aprovació Informe-Memòria de canvi i modificació que afecten al pati de l’Obra: «Rehabilitació
del Centre CEIP Pare Gumilla de Càrcer (1a i 2a Fase), inclosa en el “PLA EDIFICANT”»,
presentat per la Direcció Tècnica (amb Registre d’Entrada núm. 2020-E-RE-55 de data 4 de
març de 2020, donant compte d’aquesta ratificació a la Conselleria d’Educació, en cas que
aquesta fora exigida.
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ACTA DEL PLENO

TERCER: Remetre la present Resolució a la Generalitat Valenciana, Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, mitjançant la plataforma habilitada a aquest
efecte, en el “PLA EDIFICANT”, juntament amb l'INFORME MEMÒRIA i PLANS dels canvis
efectuats.
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SEGON. Notificar aquesta resolució a la Direcció Tècnica de l'empresa COR ASOC,
S.L.

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

 MODIFICACIONS EN PATI.
Canvi en porxe existent.
Mènsula.
Canvis en distribució del pati.
Instal.lació de sanejament de pluvials en pati.
Cobertes.

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

5é) ACORD SOBRE CREACIÓ LLICÈNCIA DE TAXI EN EL MUNICIPI DE CÀRCER.
VIST l’expedient instruït mitjançant Providència d’Alcaldia de data 31 de març de
2020 sobre creació d’una llicència de taxi en el municipi de Càrcer.
VIST l’informe de secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir de
data 10 de gener de 2020.
VIST l’informe justificatiu dels serveis tècnics de l’Ajuntament de data 16 de gener
de 2020.
VISTA la sol.licitud a la Conselleria competent en matèria de transports per a
emetre informe sobre la creació d’una llicència de taxi en el municipi de Càrcer, sent aquest
informe favorable.

S’obri el torn d’intervencions, on s’explica pel Sr. Alcalde la conveniència de la
creació d’una llicència de taxi, es descriu el procediment seguit i l’obertura de pública
concurrència que s’haurà de dur a terme per a l’adjudicació de la concessió d’aquesta.
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

CONSIDERANT que s'ha publicat en la pàgina web de l'Ajuntament, Consulta
Pública, per a recollir les possibles opinions dels ciutadans, organitzacions i associacions del
municipi.

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

CONSIDERANT que s’ha informat a les associacions més representatives del
municipi, les quals han presentat escrits manifestant el seu interés en la creació d’una
llicència de taxi en el municipi de Càrcer.

PRIMER.- La creació d’una llicència de taxi en el municipi de Càrcer.

TERCER.- Que es redacte el Plec que ha de regir l’adjudicació de la llicència creada.
QUART.- Notificar a les Associacions professionals d’empresaris i treballadors
representatives del sector i a les dels consumidors i usuaris, a través de la
pàgina web municipal.
6é) APROVACIÓ INICIAL D’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL
SERVEI URBÀ DE TAXI EN EL MUNICIPI DE CÀRCER.

RESULTANT l’expedient incoat sobre aprovació de l’Ordenança Reguladora
del Servei Urbà de Taxi, a la vista de l’acord per a la creació d’una llicència de taxi en
aquest municipi.
RESULTANT que per Provisió d’Alcaldia de data 23 de març de 2020 es va sol·licitar
informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a aprovar
l’Ordenança Municipal Reguladora del Servei de Taxi.
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SEGON.- Aprovar inicialment l’Ordenança Reguladora del servei de taxi en el
Municipi de Càrcer.

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

CONSIDERANT l’informe de secretaria emés en data 24 de març de 2020 en relació
amb el procediment previst en l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
VIST l’informe de publicació emés en data 21 de maig de 2020, en el qual es fa constar
que es va publicar Consulta Pública en la pàgina web per a recaptar les consultes i/o opinions
dels ciutadans i associacions respecte a l’aprovació de la nova Ordenança.
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:

PREÀMBUL
De conformitat amb el que es disposa en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la regulació de l'Ordenança
Reguladora del Servei Urbà de Taxi en el municipi de Càrcer, s'ha realitzat tenint en compte els
principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.
 Necessitat i eficàcia. Aquesta Ordenança s'elabora per una raó d'interés general, que és

tractar de regular l'activitat dels taxis en el terme municipal de Càrcer.
 Proporcionalitat. Aquesta iniciativa recull la regulació imprescindible per a atendre la
necessitat a cobrir amb la norma, després de constatar que no existeixen altres mesures
menys restrictives de drets, o que imposen menys obligacions als destinataris.
 Seguretat jurídica. La iniciativa normativa és coherent amb la resta de l'ordenament jurídic
per a generar un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i d'incertesa, que facilite
el seu coneixement i comprensió i, en conseqüència, l'actuació i presa de decisions de les
persones i empreses.
 Eficiència. La iniciativa normativa no inclou càrregues administratives innecessàries o
accessòries.
L'Ajuntament de Càrcer té competència sobre els serveis urbans de transport de viatgers en vehicles
de turisme que es duguen a terme dins del seu àmbit municipal, discorrent per sòl urbà o
urbanitzable, de conformitat amb la legislació autonòmica sobre transport urbà continguda en la
Llei 13/2017, de 8 de novembre, del Taxi de la Comunitat Valenciana, que les exercirà en els termes
d'aquesta o altres disposicions de general aplicació.
CAPÍTOL I. Objecte de l'Ordenança.
Article 1.
1. És objecte de la present Ordenança la regulació normativa de la prestació del servei d'auto-taxi
dins del terme municipal de Càrcer.
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DE TAXI EN EL MUNICIPI DE CÀRCER

ACTA DEL PLENO

« ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI URBÀ

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

PRIMER.- Aprovar provisionalment l'Ordenança Reguladora del Servei de Taxi, que
transcrita literalment diu:

AJUNTAMENT DE CÀRCER
 Pl. Comunitat Valenciana núm. 2 - ☎ 962580016 -  962580603 - CP. 46294
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2. El que es preveu en aquesta Ordenança s'entén sense perjudici de l'aplicació directa de la
legislació de la Comunitat Autònoma Valenciana o estatal en matèria de transport urbà, l'existent
en l'actualitat i la que es poguera dictar en el futur.
CAPÍTOL II. De l’autorització del servei de taxi.
Article 2. Autorització del servei de taxi
1. El servei de taxi es realitzarà prèvia autorització administrativa expedida per l'Ajuntament de
Càrcer.
2. L'autorització s'atorgarà en favor de persones físiques habilitades a aquest efecte i que només
podran ser titulars d'una única autorització i per a un vehicle. En cap supòsit podran atorgar-se
autoritzacions de manera conjunta a més d'una persona ni a comunitats de béns.

L'estudi de viabilitat haurà de contemplar:
a)
b)
c)
d)

La situació del servei en qualitat i extensió abans de l'atorgament de noves llicències.
El tipus, extensió i creixement dels nuclis de població (residencial, turística, industrial, etc.).
Les necessitats reals d'un millor i més extens servei.
La repercussió de les noves llicències a atorgar en el conjunt de transport i la circulació.

2. Els procediments de creació de noves autoritzacions estaran subjectes als principis de publicitat,
igualtat d'oportunitats, lliure concurrència i no discriminació.
En la convocatòria del procediment de lliure concurrència es faran constar els criteris
d'adjudicació, entre els quals es trobaran l'experiència professional, la valoració que el vehicle de
turisme que es pretenga adscriure a la llicència de taxi siga adaptat per al transport de persones
amb mobilitat reduïda i l'acreditació de coneixements per a atendre persones amb alguna
discapacitat física o psíquica.
En la resolució dels procediments de lliure concurrència després de la valoració de mèrits i
requisits, en cas d'empat, l'atorgament de l'autorització es realitzarà a favor del gènere més
infrarepresentat en el sector taxi.
3. En el procediment de creació de noves autoritzacions haurà de realitzar-se de manera preceptiva
un tràmit d'audiència a les associacions representatives del sector i de consumidors i usuaris la seu
dels quals es trobe dins del terme municipal de Càrcer.
4. L'òrgan competent de l'Administració Local haurà d'aprovar les bases reguladores de la
convocatòria, les quals determinaran els requisits que han de complir els sol·licitants, d'acord amb
el preceptuat en la legislació d'aplicació, indicant-se els documents que hauran d'acompanyar els
sol·licitants per a acreditar el compliment de les condicions exigides i el procediment que caldrà
seguir-se per a l'adjudicació de les llicències.

12 de 58

Codi Validació: 97XWPMM6EJFLF9W97M5W63DXL | Verificació: https://carcer.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 58

1. Els procediments de creació de noves autoritzacions estaran subjectes a l'elaboració d'un estudi
de viabilitat emés per la corporació local i a l'informe favorable de l'òrgan competent de la
comunitat autònoma en matèria de transport.

ACTA DEL PLENO

Article 3. Noves autoritzacions

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

3. L'autorització habilitarà per a la prestació del servei dins de l'àmbit municipal. Aquesta
autorització serà prèvia, a l'expedició de l'autorització de transport interurbà, competència de
l'Estat, a fi que el taxi quede habilitat, així mateix, per a la prestació del servei que excedisca del
territori del seu corresponent àmbit funcional.

AJUNTAMENT DE CÀRCER
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Article 4. Transmissió de l'autorització
1. L'autorització de transport urbà podrà ser transmesa pel seu titular o hereus/es legítims/es a
favor de persones físiques que complisquen amb idèntics requisits que els exigits al seu titular, i
sempre que el nou titular no ho siga d'una altra autorització de transport.
2. Les autoritzacions de transport urbà de nova creació no podran transmetre's fins que
transcórrega un mínim de sis anys des de la seua adjudicació, llevat que es produïsca la mort,
incapacitat permanent o jubilació del seu titular.
3. Quan l'autorització transmesa estiga vinculada a un vehicle adaptat per a persones de mobilitat
reduïda, el/la nou/nova titular haurà de vincular-la a un vehicle d'idèntiques característiques.

Article 5. Vigència de l'autorització
1. L'autorització de transport urbà s'atorgarà per temps indefinit, si bé, estarà condicionada al fet
que l'autorització de transport interurbà compte amb visat vigent, en cas contrari, el servei només
podrà prestar-se dins del terme municipal.
2. La validesa de les autoritzacions de taxi quedarà condicionada al seu visat periòdic cada quatre
anys.
L'objectiu del visat és comprovar que es mantenen les condicions en què l'autorització va ser
expedida i que es continuen complint les obligacions de caràcter fiscal, social, laboral, tècnic i
mediambiental i d'antiguitat i idoneïtat del vehicle.

ACTA DEL PLENO

5. Les transmissions que es realitzen contravenint els articles anteriors, produiran l'anul·lació de la
llicència, prèvia tramitació del corresponent expedient, iniciat d'ofici pel propi Ajuntament o a
instàncies de qualsevol interessat.

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

4. En cap cas podrà transmetre's la llicència de manera tàcita, per la qual cosa és requisit
imprescindible per a entendre realitzada la transmissió, la prèvia comunicació a l'Ajuntament i
l'autorització expressa d'aquest últim.

1. Els titulars d'autorització de transport urbà o hereus legítims d'aquests, podran sol·licitar la
suspensió d'aquesta per un termini màxim de 2 anys, prorrogable per altres 2 anys per raons
justificades, havent de ser autoritzades per a això i complir amb les obligacions establides en
aquesta autorització.
2. En tot cas, seran considerades raons justificades de suspensió les següents:
a)
b)
c)
d)

Incapacitat laboral temporal acreditada.
Embaràs i lactància.
Avaria del vehicle afecte al servei.
Conciliació de la vida familiar.

3. Finalitzat el termini de suspensió i, si escau, la corresponent pròrroga, el seu titular haurà de
sol·licitar a l'Administració l'autorització per a continuar amb la prestació del servei en el termini
màxim de 60 dies naturals.
Article 7. Extinció de l’autorització
L'autorització s'extingeix en els següents supòsits:
a) Per renúncia voluntària del seu titular.
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Article 6. Suspensió de l'autorització
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b) Per imposició de sanció que porte aparella la pèrdua de la seua titularitat.
c) Per la declaració de caducitat o renovació d'aquesta.
d) Per revocació, en els supòsits contemplats en la Llei 3/2017, de 8 de novembre.
CAPÍTOL III. DELS CONDUCTORS
Article 8. Requisits del titular de l’autorització
1. Només podran ser titulars d'autorització de taxi els qui acrediten el compliment dels següents
requisits:

c) Tindre l'autorització per a conduir prevista per la normativa de circulació, trànsit i seguretat
viària per a conduir vehicles de turisme amb antiguitat mínima d'un any. La suspensió temporal
d'aquesta autorització no significarà incompliment d'aquest requisit.
d) Complir el requisit d'honorabilitat, en els termes establits en la legislació estatal i europea per a
l'exercici de la professió de transportista per carretera, i mancar d'antecedents penals per delictes
relacionats amb la seguretat viària, la integritat de les persones, per delictes de violència de gènere
o delictes d'odi, sempre que les penes imposades per aquests delictes siguen superiors a dos anys.
En aquest cas, els titulars podran realitzar l'efectiva prestació del servei de taxi mitjançant
conductors assalariats.

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

b) Haver superat proves acreditatives de la seua capacitació professional per a la prestació del
servei convocades per aquest Ajuntament, que podran ser teòriques de formació o cultura general i
pràctiques sobre coneixement de l'entorn i de capacitat per a la relació del conductor amb les
persones usuàries. Podrà incloure's una prova psicotècnica que avale la capacitat per a prestar de
manera professional el servei públic del taxi.

ACTA DEL PLENO

a) Tindre nacionalitat espanyola o d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un altre país
estranger en el qual, en virtut d'acords, tractats o convenis internacionals subscrits per Espanya, no
siga exigible el requisit de la nacionalitat o comptar amb les autoritzacions o permisos de treball
que, de conformitat amb el que es disposa en la legislació sobre drets i llibertats dels estrangers a
Espanya, resulten suficients per a la realització de l'activitat de transport en el seu propi nom.

f) Acreditar la titularitat d'un vehicle de turisme que complisca les condicions establides per als
mateixos en règim de propietat, arrendament financer, renting o un altre règim admés per la
normativa vigent que atribuïsca la plena disponibilitat del vehicle domiciliat en l'àmbit en què se li
atorgue l'autorització o en un municipi pròxim i accessible.
g) Tindre coberta la responsabilitat civil pels danys que pogueren ocasionar-se en la prestació del
servei, segons el que es disposa en la normativa vigent.
h) Qualssevol altres que normativament puguen ser exigits, especialment, referits a la millora de la
seguretat en la prestació del servei.
Article 9. Explotació de la llicència
Tota persona titular de la llicència d'auto-taxi tindrà l'obligació d'explotar-la personalment o
conjuntament mitjançant la contractació de conductors assalariats en qualsevol de les modalitats
previstes en la legislació laboral.
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e) Compliment de les obligacions fiscals, socials, laborals i mediambientals exigides per la
normativa a aquest efecte.
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Article 10. Incapacitat del titular de la llicència
1. Si el titular de la llicència es trobara en situació d'incapacitat laboral transitòria podrà
contractar un treballador, que haurà de reunir els requisits establits per a conduir el taxi, amb
plena i exclusiva dedicació a tal professió, contractació que haurà de comunicar a l'Ajuntament
abans de l'inici de la seua primera jornada laboral, adjuntant documentació justificativa de la
incapacitat laboral, així com fotocòpia de l'alta en la Seguretat Social de l'assalariat.
Una vegada comunicada no exigeix autorització prèvia de l'Ajuntament, però aquest podrà decretar
la suspensió de la llicència en cas d'incompliment de la comunicació prèvia o si no s'acredita el
compliment dels requisits a què es refereix l'incís anterior.
2. En el cas que una llicència haja sigut heretada per més d'una persona, només una d'elles
constarà com a titular de la mateixa i podrà conduir el taxi. Aquesta circumstància haurà de ser
manifestada per tots els interessats i es farà constar en el Registre Municipal de Llicències, sense
perjudici dels drets que els poguera correspondre.

La prestació del servei d'auto-taxi s'efectuarà exclusivament mitjançant la utilització del vehicle
afecte a la llicència.
Article 12.
El titular d'una llicència d'auto-taxi haurà d'iniciar la prestació del servei, en el termini de noranta
dies màxim des de la notificació de l'atorgament de la llicència o de trenta dies des de la notificació
de l'autorització de la transmissió.
Article 13.
L'Ajuntament serà competent per a ordenar el servei en matèria de parades, horaris, descansos,
vacances, guàrdies i així mateix ordenar la realització d'activitats formatives per a la millor
prestació del servei i atenció als usuaris. En els expedients que s'instruïsquen per a l'adopció
d'acords en aquestes matèries es donarà audiència a les associacions professionals del sector.
Article 14.
El conductor sol·licitat per a la prestació d'un servei, només podrà negar-se per alguna de les
següents causes:
- Quan el sol·licitant del servei fora perseguit per la Policia.
- Quan de les circumstàncies concurrents deduïra que el sol·licitant del servei acaba de cometre
un delicte.
- Quan fora requerit per a transportar un nombre de persones superior al de les places
autoritzades per al vehicle, de conformitat amb el que s'estableix en la legislació vigent.
- Quan qualsevol dels viatgers es trobe en manifest estat d'embriaguesa o d'intoxicació per
estupefaents, excepte en els casos de perill greu i imminent per a la seua vida o integritat
física.
- Quan els fardos, equipatges, animals, etc… que porten amb si els usuaris, puguen deteriorar o
causar danys en l'interior del vehicle. S'exceptua d'aquesta possibilitat el supòsit en què el
sol·licitant del servei tinga deficiència visual o vaja acompanyat d'un gos guia.
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Article 11.

ACTA DEL PLENO

CAPÍTOL IV. DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

En cas de desavinences, les mateixes seran dirimides pels tribunals ordinaris.
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- Quan siga requerit per a prestar servei per vies intransitables o que oferisquen perill per a la
seguretat o integritat, tant dels ocupants i del conductor com del vehicle. En tot cas, els
conductors observaran amb el públic un comportament correcte i a requeriment d'usuari
hauran de justificar la negativa davant un agent de la Policia Local.
- Quan no oferisca la possibilitat de pagament del servei, podent-li ser exigit en aquest cas del
depòsit previ de l'import d'aquest, corresponent al mínim de la percepció previst en les
tarifes per quilòmetre.
- Quan el client es negue a guardar les mínimes normes de convivència i seguretat viària.
Article 15.
Els conductors hauran de seguir l'itinerari més breu per a arribar a la destinació sol·licitada, llevat
que el viatger expresse la seua voluntat de seguir un altre.
Article 16.

-

-

-

Llicència municipal d'auto-taxi.
Permís de conducció de la classe necessària per a la prestació del servei.
El permís de circulació del vehicle.
Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil derivada de l'ús i circulació de vehicles de
motor de subscripció obligatòria, amb indicació expressa de l'ús del vehicle com a auto-taxi
i justificant de pagament de prima del període d'assegurança en curs.
Talonari i/o fulles de reclamacions segons el model oficial aprovat per la Conselleria. En cas
de no existir model oficial aprovat per organisme competent, s'elaborarà conjuntament per
part de l'Ajuntament i taxistes, aprovant-se per l'Ajuntament.
Informe d'Inspecció i Targeta d'ITV en vigor.
Targeta de Transport en vigor del tipus VT.
En el seu cas, informe on es ressenya la verificació de l'aparell taxímetre.
Alta i cotització de l'empleat assalariat, en el seu cas, en tal concepte a la Seguretat Social.
Quadre de tarifes urbanes i interurbanes aplicable al servei, placa informativa del núm. de
places, matrícula del vehicle i el número de la Llicència, així com la informació de
l'existència d'un llibre i/o fulles de reclamacions. Aquesta documentació, haurà de situar-se
en lloc ben visible per a l'usuari.

Article 18.
No es podrà fumar a l'interior del vehicle, havent de portar en l'anterior del mateix un cartell
indicador de la prohibició en lloc visible per a l'usuari.
Article 19.
En casos de calamitat pública o emergència greu, el personal afecte al servei d'auto-taxis, així com
els vehicles adscrits a aquest, quedaran a la disposició de les autoritats municipals, a fi de
coadjuvar a la prestació del servei públic de transport, sense perjudici de percebre la corresponent
retribució i, en el seu cas, indemnització procedent. L'incompliment d'aquesta obligació es
considerarà com a falta molt greu per part del titular de la llicència com el conductor.
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Durant la prestació del servei els conductors hauran d'anar proveïts de la següent documentació:

ACTA DEL PLENO

Article 17.

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

El conductor d'auto-taxi està obligat a depositar en l'oficina municipal corresponent els objectes
que pogueren haver sigut oblidats pels usuaris a l'interior del vehicle, en el termini de vint-i-quatre
hores des que es va produir la troballa.
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CAPÍTOL V. ELS VEHICLES
Article 20.
La capacitat dels vehicles serà de cinc places, inclòs el conductor. Si bé, en cas de vehicles adaptats
per a persones amb mobilitat reduïda, que puguen contindre a aquest efecte una cadira de rodes,
podran ser autoritzats vehicles de turisme amb un major nombre de places, en els termes de la
legislació de la Generalitat.
Article 21.
1. L'antiguitat màxima del vehicle de turisme serà de 12 anys, comptats des de la seua primera
matriculació. Els vehicles elèctrics i els vehicles adaptats que admeten cadira de rodes en les quals
puguen viatjar persones amb mobilitat reduïda en la seua pròpia cadira, podran prestar els seus
serveis fins als 14 anys d'antiguitat.

Article 22.
S'incorporarà a les portes davanteres del turisme l'escut del municipi de Càrcer, en la forma que
establisca aquest Ajuntament.
Article 23.
Els vehicles hauran de presentar unes condicions òptimes per a la prestació del servei quant a
seguretat i higiene.
Article 24.

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

3. L'antiguitat dels vehicles que s'adscriguen a noves autoritzacions, o per a la reactivació
d'aquestes, no serà superior a dos anys.

ACTA DEL PLENO

2. Els vehicles adscrits a autoritzacions de taxi podran substituir-se per uns altres menys antics, de
fins a 5 anys des de la seua primera matriculació, que complisquen amb els requisits i condicions
que es determinen.

Els vehicles hauran d'anar dotats de sistema de navegació mitjançant dispositiu GPS.

La col·locació de publicitat en el vehicle es limitarà a la part exterior de les portes posteriors i a la
lluna posterior del vehicle, amb subjecció a la normativa reguladora quant a la seua instal·lació.
En cap cas, es permetrà la col·locació de publicitat sexista o d'un altre ordre que puga ferir la
sensibilitat dels usuaris, aquella que atempte contra el decòrum de la ciutat, que incite, promoga o
afavorisca la prostitució, violència o l'incompliment de les normes cíviques, així com, aquella que
per les seues característiques puga posar en perill la seguretat viària. Quan es pose en perill la
seguretat viària, els agents de policia instaran la seua retirada immediata amb independència de la
instrucció del corresponent procediment sancionador.
Article 26.
1. El compliment dels requisits establits en els articles anteriors es comprovarà pels Tècnics
Municipals competents. A aquest efecte els adjudicataris de llicències estan obligats a la presentació
del vehicle en el termini màxim de 90 dies comptats a partir de l'endemà al de la notificació o
publicació de l'acte d'adjudicació.
2. No obstant això, el que s'estableix en el paràgraf anterior, es podrà concedir discrecionalment i
amb caràcter excepcional, una única pròrroga del termini de presentació en els casos prou
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Article 25.
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justificats segons el parer de l'Autoritat Municipal competent, sempre que siga sol·licitada dins de
l'indicat termini de 90 dies.
3. Així mateix, es justificarà que el vehicle figura inscrit en el Registre de la Prefectura provincial
de trànsit a nom del titular de la llicència i també que aquest es troba al corrent en el pagament de
les taxes o lloguer o qualsevol altra exacció municipal relativa al vehicle, i tenen coberts,
mitjançant pòlissa d'assegurança, els riscos determinats per la legislació vigent.
Artícle 27.
Efectuada la comprovació a què es refereix l'article anterior, de la qual resulte que el vehicle
compleix amb les condicions exigides, el titular vindrà obligat a iniciar la prestació del servei
immediatament.
Si el vehicle no compleix amb les condicions exigides s'advertiran les deficiències i corregiran
aquestes perquè s'inicie la prestació del servei en un termini no superior a 15 dies.

Artícle 29.
Les transmissions “inter vivos” dels vehicles objecte d'aquesta Ordenança, porten implícita
l'anul·lació de la llicència, llevat que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la
transmissió, el transmitent aplique aquella a un altre vehicle de la seua propietat, comptant per a
això amb la prèvia autorització a què es refereix l'article anterior.
Artícle 30.

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

Els titulars de llicències podran substituir, prèvia autorització municipal, el vehicle adscrit a la
mateixa per un altre. El vehicle substitut haurà de sotmetre's a la revisió corresponent, que tindrà
per objecte la comprovació del compliment dels requisits establits en aquesta Ordenança i
instruccions de revista, respecte a les condicions tècniques necessàries de seguretat i conservació
per al servei.

ACTA DEL PLENO

Artícle 28.

No s'autoritzarà la posada en servei de vehicles que no hagen sigut prèviament revisats pels serveis
municipals competents sobre les condicions exigides de seguretat, conservació i documentació.

1. Independentment de la revisió prevista en l'article anterior, els vehicles afectes al servei, hauran
de passar una revista cada quatre anys, davant els serveis municipals competents, la finalitat dels
quals serà la comprovació de l'estat del vehicle i la constatació de les dades de la documentació
relativa a aquest, el seu titular i conductors, contrastant aquesta informació amb la qual figure en el
Registre Municipal. No obstant això, en qualsevol moment podran ordenar-se revisions
extraordinàries i fins i tot inspeccions periòdiques que no produiran liquidació ni cobrament de cap
taxa, encara que sí que pot motivar que s'impose la sanció corresponent en cas d'infracció.
2. A l'acte de revisió hauran d'acudir personalment els titulars de les llicències, o els seus
conductors assalariats que figuren inscrits, i proveïts a més dels documents següents:
a) Permís de circulació expedit per la Prefectura provincial de trànsit.
b) Fitxa tècnica expedida pel Servei Territorial competent. Targeta de Transport (V.T) vigent.
c) Llicència municipal.
d) Permís de conducció, exigit per la legislació vigent, expedit per la Prefectura provincial de
trànsit.
f) Pòlissa d'assegurança que cobrisca els riscos exigits per la legislació vigent, acompanyat del
comprovant d'actualització de pagament.
g) Butlletí de cotització o certificació suficient per a acreditar que el personal assalariat estiga
donat d'alta en la Seguretat Social d'una manera permanent i ininterrompuda.
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Artícle 31.
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h) Declaració, en el seu cas, sota jurament o promesa, de no tindre conductors assalariats al seu
servei, signada personalment pel titular de la llicència.
Artícle 32.
Tot automòbil que no reunisca les condicions tècniques de comoditat o seguretat exigides per
aquesta Ordenança no podrà prestar servei de nou sense un reconeixement previ per part dels
serveis competents, en el qual s'acredite l'esmena de la deficiència observada, en el termini que
s'indique, tenint en compte que la conculcació d'aquesta norma es qualificarà en tot cas com a falta
greu.
Artícle 33.

2. El vehicle destinat a la prestació del servei d'auto-taxi no podrà utilitzar-se per a cap mena
d'activitat comercial o industrial durant la prestació citada, ni tampoc en dies de lliurança
vacances, etc. No obstant això, l'anterior, en els dies de lliurança, vacances, permisos, etc. o
qualssevol altres supòsits degudament justificats davant l'Ajuntament, el vehicle sí que podrà ser
utilitzat per a finalitats familiars o particulars.

Artícle 34.
Serà aplicable el règim d'infraccions, sancions, responsabilitat dels subjectes, graduació i
procediment establit en el Títol VII de la Llei del Taxi de la Comunitat Valenciana, la Llei 13/2017,
de 8 de novembre.
Artícle 35.
Els principis de la potestat sancionadora, del procediment sancionador i de la responsabilitat
davant l'Administració seran els regulats i establits en la Llei del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
CAPÍTOL VII. DE LES NORMES PARTICULARS DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI TAXI
ADAPTAT A EURO-TAXI.

ACTA DEL PLENO

CAPÍTOL VI. DE LES INFRACCIONS I SANCIONS.
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1. El titular haurà de mantindre el vehicle en perfecte estat de conservació i neteja, de tal forma que
en tot moment complisca els requisits establits en aquesta Ordenança, així com en les normes,
bàndols i instruccions que es dicten per a les corresponents revistes.

1. L'euro-taxi és un taxi normal, l'única característica del qual especial és la de donar prioritat als
serveis realitzats per a persones amb mobilitat reduïda i estar adaptats a les necessitats
especificades d'aquestes persones, de conformitat amb el que s'estableix en la legislació vigent
d'aplicació i als convenis de col·laboració per a la realització d'un projecte d'accessibilitat en el
transport per autorització signats per aquest Ajuntament amb les diferents administracions
públiques.
2. L'euro-taxi es regirà per la legislació estatal, autonòmica o local existent per a l'ordenació,
regulació i gestió del servei del taxi en general, i especialment amb el Reial decret 1544/2007, de 23
de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a
l'accés i utilització dels mitjans de transport per a persones amb discapacitat i el Reial decret
legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de drets de les
persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.
Article 37
L'euro-taxi donarà sempre preferència al servei quan aquest siga reclamat per una persona amb
mobilitat reduïda o minusvàlida, davant del reclamat per una altra persona sense la citada
incapacitat. D'altra banda, quan el servei siga reclamat per dos o més persones amb minusvalidesa,
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Artícle 36.
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es donarà preferència sempre al servei local, davant de la sol·licitud d'eixir a una altra ciutat o
província.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança, una vegada aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament, sobre la base de l'article
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, entrarà en vigor quan
es publique en el Butlletí Oficial de la Província, i transcórrega el termini establit en l'article 65.2, i
serà aplicable a partir d'aquesta data, romanent en vigor fins que s'acorde la seua modificació o la
derogació expressa. »

SEGON.- Donar a l’expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant
exposició d’aquest en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província, per termini de 30 dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i
plantejar les reclamacions que estimen oportunes.

RESULTANT l’expedient instruït sobre la modificació de l’Ordenança reguladora de
la taxa de l’escola municipal d’educació infantil (1r cicle), que afecta els articles 4 i 5 sobre
Quota Tributària i Exempcions, Reduccions i Bonificacions respectivament.
VIST l’informe de Secretaria de data 6 de maig de 2020, en relació amb el procediment
i la legislació aplicable.
VIST l’informe tecnicoeconòmic elaborat per la Secretària amb data 6 de maig de 2020,
per a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei d’escola
municipal d’educació infantil (1r cicle).
VIST l’informe d’Intervenció amb data 13 de maig de 2020.
RESULTANT la Provisió d’Alcaldia de data 19 de maig de 2020, en la qual es disposa:
“PRIMER.- Que per part de la Secretària, es redacte la modificació de l’Ordenança
fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei d’escola municipal d’educació infantil (1r
cicle).
SEGON.- Que s’eleve al Ple de la Corporació perquè acorde el que estime
convenient.”
Obert el debat, on els portaveus municipals pregunten sobre l’import que s’haurà de
pagar, i si serà similar a l’actual, es contesta pel Sr. Alcalde, que a l’import del lloc escolar de
304 €, se li descomptarà el que cada alumne cobre del seu “bono” escolar i a més l’Ajuntament
aprovarà ajudes nominatives per als alumnes de Càrcer, amb la qual cosa, el pagament de cada
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L’Acord d’aprovació definitiva de l’Ordenança amb el text íntegre d’aquesta, s’haurà de
publicar en el Butlletí Oficial de la Província i entrarà en vigor tal com disposa l’article 70.2 en
relació amb l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.

ACTA DEL PLENO

TERCER.- En el cas que no es presenten reclamacions en relació amb l’aprovació
inicial de l’Ordenança en el termini d’informació pública, s’entendrà definitivament adoptat.
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 Pl. Comunitat Valenciana núm. 2 - ☎ 962580016 -  962580603 - CP. 46294
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alumne estarà en funció del que resulte. S’assenyala pels portaveus, que la quantitat que hauran
de pagar s’hauria de saber per les famílies, abans de començar el curs.
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 modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
prestació del servei d’escola municipal d’educació infantil (1r cicle), amb la redacció que a
continuació es recull:
« MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ
DEL SERVEI D'ESCOLA MUNICIPAL D'EDUCACIÓ INFANTIL (1r CICLE) CÀRCER.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis d'ensenyament que
tinga establits l'Escola Municipal d'Educació Infantil (1r cicle) de Càrcer, de conformitat amb
l'article 20.4.v) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 3. Subjectes Passius
Són subjectes passius les persones que sol·liciten la prestació de serveis que integren
el fet imposable de la taxa, entenent-se per tals als pares, tutors o representants legals dels
menors.
Article 4. Quota Tributària
La quantia de la taxa vindrà determinada conformement a les tarifes que a
continuació s'assenyalen:
CONCEPTE
MATRÍCULA
MENSUALITAT

IMPORT

40 euros
304 euros (als xiquets que complisquen amb els requisits se'ls
descomptarà el bo infantil de la Conselleria d'Educació)

MENJADOR
Mensualitat
Menú diari
HORA EXTRAORDINÀRIA

75 euros/mes
4,50 euros
2 euros/hora
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En ús de les facultats contingudes pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de
conformitat amb el que es disposa en l'article 20 en relació amb els articles 15 a 19 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament va establir la taxa per la prestació dels serveis
d'ensenyament de l'Escola Municipal d'Educació Infantil (1r cicle) de Càrcer en data 9 de
novembre de 2010, la qual va ser modificada posteriorment en les dates 10 de maig de 2012
i l'11 d'octubre de 2017 i que es procedeix de nou a la seua modificació en els articles 4 i 5.
L'article 4 relatiu a la quota tributària (quota mensual) i l'article 5 a l'aclariment de l'article
respecte de les bonificacions ja previstes en l'anterior ordenança.

ACTA DEL PLENO

Article 1. Fonament i Naturalesa
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L'import de la mensualitat s'entén en horari normal de:
- Matí: De 9 a 13 hores.
- Vesprada: De 15 a 18 hores.
El centre ofereix un horari extraordinari de:
- Matí: De 7:30 a 9:00 hores.
- Vesprada: De 18 a 19 hores.
Article 5. Exempcions, Reduccions i Bonificacions
En aplicació de l'article 9 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, no podran reconéixer-se altres beneficis fiscals en els tributs locals que els
expressament previstos en les normes amb rang de llei o els derivats de l'aplicació dels
Tractats Internacionals.
1. Per a famílies que tinguen reconegut el títol de família nombrosa se li aplicarà un 15% de
descompte sobre la tarifa per cada xiquet matriculat a l'escola.

Article 6. Meritació
La taxa es reportarà i l'obligació de contribuir naixerà quan se sol·licite el servei que
constitueix el fet imposable, entenent-se per tal el moment en el qual es realitze la
matrícula.
Per la seua naturalesa material, el període impositiu s'ajustarà al curs acadèmic,
segons el que s'estableix en les ordenances municipals.
Conforme a l'article 26.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en el supòsit que, per
causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic no es poguera prestar o
desenvolupar, procedirà a la devolució de l'import corresponent.

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

3. En el supòsit de famílies nombroses que tinguen més d'un fill a l'escola, se'ls aplicarà a
més del descompte per família nombrosa, també un 15% de descompte en el segon o
tercer fill matriculat a l'escola, és a dir, s'aplicaran de manera acumulativa totes dues
bonificacions previstes en el present article.

ACTA DEL PLENO

2. En cas de dos o més fills pertanyents a la mateixa unitat familiar, que estiguen
matriculats a l'escola, se li aplicarà un descompte del 15% sobre la tarifa en el segon fill
matriculat, tercer, etc.

Els imports de la matrícula s'abonaran en el moment de formalitzar aquesta.
Per al pagament de les mensualitats, els interessats hauran d'efectuar l'ingrés
mitjançant domiciliació bancària segons els rebuts expedits per l'Ajuntament resultants dels
imports en virtut de les quotes reportades i en funció dels serveis ordinaris o extraordinaris
rebuts al mes. Les quotes es carregaran en el seu compte entre els dies 1r i 10é del mes en
curs.
Article 8. Normes de Gestió
L'alumne que per qualsevol motiu desitge causar baixa al llarg del curs, està obligat
a sol·licitar la mateixa a la direcció del centre abans que finalitze el mes anterior a aquell en
què es vulga fer efectiva la baixa.
Es podrà donar de baixa d'ofici a un alumne per al període mensual següent a aquell
en què resulte impagada una de les quotes mensuals (ordinàries o extraordinàries) i sempre
que no es regularitze en el mes natural següent que resulte impagat.
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Article 7. Règim d'Ingrés
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La gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'aquesta taxa es realitzarà segons el que
es disposa en la Llei General Tributària i en les altres lleis reguladores de la matèria, així com
en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
Article 9. Infraccions i sancions
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que
a les mateixes corresponguen en cada cas, s'estarà al que es disposa en els articles 183 i
següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, conforme al que
s'estableix en l'article 11 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Disposició Addicional Única

La present Ordenança fiscal, que va ser aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió
ordinària celebrada el dia __ de ____ de 2020, entrarà en vigor el mateix dia de la seua
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València i serà aplicable per al curs escolar
___/____, romanent en vigor fins que s'acorde la seua modificació o la seua derogació
expressa. »

SEGON.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant exposició
del mateix en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per
termini de 30 dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar les
reclamacions que estimen oportunes.

ACTA DEL PLENO

Disposició Final Única
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Per a tot el no previst en la present Ordenança, serà aplicable el que s'estableix en el
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals; la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària;
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local en la seua última
redacció, i en el seu cas, l'Ordenança Fiscal General de l'Ajuntament, sense perjudici d'una
altra normativa que li fora aplicable.

TERCER.- Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l’expedient, en
el termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu sobre la base de l’article 17.3 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.
8é) APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER (PEF 2020-2021) DE RECONDUCCIÓ
PER
INCOMPLIMENT
DE
LES
REGLES
FISCALS,
ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA I SOSTRE DE DESPESA EN LA LIQUIDACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA 2019.
Vist l’Informe d’Intervenció, del qual es va adonar tant al Ple Municipal, com a l’Òrgan
de Tutela Financera de la Comunitat Autònoma, sobre incompliment de les Regles Fiscals,
Estabilitat Pressupostària i Regla de Despesa (liquidació 2019).
Elaborat el Pla Econòmic Financer (PEF 2020-2021) de reconducció, per
incompliment de les regles fiscals, d’Estabilitat Pressupostària i Sostre de Despesa, resultant de
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Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d’aquest
Ajuntament [adreça https://carcer.sedelectronica.es].
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la liquidació pressupostària 2019 que eleva la Sra. Interventora al Ple Municipal, per a en el seu
cas, s’efectue la seua aprovació.
Explicat succintament aquest Pla Econòmic, ja que obra en mans dels senyors Regidors
la còpia d’aquest.
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:

1. Pla Econòmic Financer: Introducció.
En compliment de la normativa aplicable, en el procés de realització de la liquidació
pressupostària de l'exercici 2019, la Intervenció municipal en data 24-02-2020 va procedir en el
seu Informe a avaluar el compliment de les regles fiscals regulades en aquesta normativa
donant compte al Ple Municipal en sessió extraordinària de 11-03-2020, obtenint-se les
següents conclusions:
La liquidació del Pressupost General de l’exercici 2019:
 Incompleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària, llançant un dèficit de finançament de
- 27.361,09 €uros.
 Incompleix l’objectiu de regla de despesa, sent la despesa màxima admissible de
l'exercici 2019 per al compliment de la citada regla d'1.178.954,34 €uros i havent
ascendit la despesa financera no computable a 1.248.450,28 €uros, de la qual cosa es
dedueix un incompliment de + 69.495,94 €uros.
No obstant això, introduint les dades de la Comunitat d'Usuaris EDAR Mancomunada
Alcàntera de Xúquer, en la remissió de dades al Ministeri, s'ofereix els següents
resultats consolidats:
-

Incompliment Estabilitat Pressupostària Liquidació en - 19.723,93 €uros.
Incompliment Regla de Despesa en + 69.495,94 €uros, (per excés del sostre de
despesa).

En aquesta situació d'incompliment de regles fiscals, la normativa obliga a la
Corporació a l'elaboració, presentació i aprovació d'un Pla Econòmic Financer l'objectiu del qual
és reconduir la situació de desequilibri, inestabilitat o incompliment d'aquestes, en el seu cas.
En concret l’art. 21 de la LOEPSF estableix:
1. En cas d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de l’objectiu de deute
públic o de la regla de despesa, l’Administració incomplidora formularà un pla econòmic
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PRESSUPOSTÀRIA I REGLA DE DESPESA EN LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2019

ACTA DEL PLENO

« PLA ECONÒMIC FINANCER 2020-2021 PER INCOMPLIMENT REGLES FISCALS D'ESTABILITAT

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

PRIMER.- Aprovar el Pla Econòmic Financer (PEF) de reconducció per incompliment
de les regles fiscals, estabilitat pressupostària i sostre de despesa en la liquidació pressupostària
2019, la transcripció literal del qual diu:
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financer que permeta l'any en curs i el següent el compliment dels objectius o de la regla de
despesa, amb el contingut i abast previstos en aquest article.
2. El pla econòmic financer tindrà com a mínim la següent informació:
a) Les causes del compliment de l'objectiu establit o, en el seu cas, de l'incompliment de
les regles de despesa.
b) Les previsions tendencials d'ingrés i despesa, sota el supòsit que no es produeixen
canvis en les polítiques fiscals i de despeses.
c) La descripció, ampliació i el calendari de l'aplicació de les mesures incloses en el pla,
assenyalant les partides pressupostàries o registres extrapressupostaris en els quals es
comptabilitzaran.
d) Les previsions de les variables econòmiques i pressupostàries de les quals parteix el pla,
així com dels supòsits en els quals es basen aquestes previsions.

2. Objetius de l’elaboració del Pla Econòmic Financer
Així, d'acord amb el que s'estableix en l'art. 21 de la LOEPSF, l'objectiu principal de
l'elaboració d'aquest Pla Econòmic Financer és tornar a una situació de compliment de
l'Estabilitat Pressupostària i de la regla de despesa en l'horitzó temporal que comprén l'any en
curs i el següent.
Per a això, el present Pla analitza la situació econòmica financera al final de l'exercici
2019, amb l'objectiu de determinar les causes de l'incompliment que motiva l'elaboració
d'aquest.
3. Anàlisi de la situació financera actual que permeta determinar els motius
d'elaboració d'aquest pla.

ACTA DEL PLENO

Seguint les expectatives de contingut de les normes citades, es desenvolupa el present Pla
econòmic financer.
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e) Una anàlisi de sensibilitat considerant escenaris econòmics alternatius.

3.1 Estat d'execució d'ingressos i despeses
Tal com es pot observar en l'expedient de la liquidació pressupostària els estats de
despeses i ingressos van quedar configurats a 31/12 de la següent manera:
a) Estat de despeses
L'execució de Pressupost de Despeses presenta el següent resum:
Estat de despeses
Crèdits inicials
Modificacions
Crèdits definitius
Obligacions reconegudes netes
Pagaments realitzats
Obligacions pendents pagament

3.077.565,00
765.589,98
3.843.154,98
2.069.594,39
2.035.211,58
34.382,81
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Per a delimitar la situació financera actual es parteix de dades econòmiques i
financeres de la liquidació del 2019:
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b) Estat d’ingressos
L’execució de Pressupost d’Ingressos presenta el següent resum:
Estat d’ingressos
Previsió inicial
Modificacions
Previsió definitiva
Drets Reconeguts Nets
Drets recaptats
Drets pendents de cobrament

3.077.565,00
765.589,98
3.843.154,98
2.140.665,72
1.537.743,55
602.922,17

El grau d’execució de despeses i ingressos per capítols, va ser el següent:

18.750,00
3.843.154,98

2.069.594,39

Prev. Def.
674.500,00
4.000,00
250.268,07
695.125,50
33.050,00
0,00
1.966.027,12
220.184,29

DRN
726.957,26
3.635,57
245.124,17
716.513,69
31.862,86
0,00
416.572,17

3.843.154,98

2.140.665,72

%
87,69
92,57
0,00
93,66
0,00
25,99

53,85
%
107,78
90,89
97,94
103,08
96,41
21,19

55,70

3.2 Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament
Continuant amb l'anàlisi de les magnituds que llança la liquidació de 2019, observem
els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament (exercici corrent) a
31/12/2019.
Drets Pendents de Cobrament a 31.12.2019
Obligacions Pendents de Pagament a 31.12.2019

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

ORN
858.278,82
543.619,19
0,00
86.211,73
0,00
562.734,65

602.922,17 €
34.382,81 €

3.3 Resultat Pressupostari de l’exercici
El resultat pressupostari es regula en els articles 96 a 97 del Reial decret 500/1990, del
20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisé de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals. Quantitativament ve determinat per la diferència entre els drets
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Ingressos pressupostaris
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i atres ingressos
4. Transf. Corrents
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació Inversions reals
7. Trans. de capital
8. Actius financers
9. Passius financers
TOTAL

Crèd. Def.
978.748,88
587.334,84
0,00
92.046,00
0,00
2.166.275,26

ACTA DEL PLENO

Despeses pressupostàries
1. Despeses personal
2. Despeses béns corr i ss
3. Despeses financeres
4. Transfer. Corrents
5. Fons de contingència
6. Inversions reals
7. Transfer. de capital
8. Actius financers
9. Passiu financer
TOTAL
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pressupostaris liquidats durant l'exercici i les obligacions reconegudes durant el mateix període
(valors nets). Representa una magnitud de relació global de les despeses i els ingressos, de
manera que podem analitzar en quines mesures aquestes es van traduir en recursos per a
finançar l'activitat municipal, referida a un exercici econòmic concret.
El resultat pressupostari inicial ha de ser ajustat conforme a l'article 97 del RD 500/90:
 Crèdits gastats corresponents a les modificacions pressupostàries finançades amb
Romanent de Tresoreria. (102.523,00 €)
 Les desviacions de les despeses amb finançament afectat. (48.615,51 €)
Resultat Pressupostari ajustat 124.978,82 €uros

L’Estalvi Net, calculat conforme al que s'estableix en l'art. 53 TRLHL és el següent:
DESCRIPCIÓ
Ingressos corrents liquidats
Obligacions corrents reconegudes (1)
ESTALVI BRUT
Anualitat teòrica d’amortització (2)
ESTALVI NET

IMPORT
1.724.093,55 €
1.488.109,74 €
235.983,81 €
18.750,00 €
217.233,81 €

(1) Les obligacions corrents reconegudes a l’efecte de càlcul de l’Estalvi
corresponen als Capítols de Despeses I, II i IV. (No obstant això, s’han inclòs les despeses
finançades amb Romanent de Tresoreria (RT).
(2) Anualitat teòrica d’amortització Cap. 9 (no hi ha interessos). Préstec Bonificat
de l’IVACE.
3.6 Nivell d’endeutament
Per a determinar el nivell d’endeutament es quantifica el capital viu pendent
d'amortitzar a 31/12/2019 i els recursos ordinaris del pressupost.
L'Ajuntament de Càrcer té deute financer, al tancament de l'exercici 2019 de
103.125,00 €uros, que suposa el 7’21%, sobre els recursos inicials ordinaris (1-5) del pressupost
i el 5’98% sobre els drets reconeguts ordinaris (1-5) d'aquest exercici.
3.7 Compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària
Per a facilitar l'anàlisi d’aquest procedirem a transcriure la referència que de la qüestió
es fa en l'informe aportat per Intervenció amb motiu de la liquidació pressupostària de
l'exercici 2019.
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Amb motiu de la liquidació del Pressupost també es va calcular el Romanent de
Tresoreria per a despeses generals. Aquest es troba regulat en l'article 191 del TRLHL, en
l'article 101 del RD 500/90, de 20 d'abril i altres disposicions concordants.
El càlcul del Romanent de Tresoreria es realitza conforme al que s'estableix en els
articles 191.2 TRLHL i 101.1 RD 500/90 i la magnitud ve definida com a suma dels fons líquids
més els drets pendents de cobrament, deduint les obligacions pendents de pagament. El
Romanent de Tresoreria disponible per a despeses generals es determina minorant el romanent
de tresoreria en l'import dels drets pendents de cobrament que es consideren de difícil o
impossible recaptació i en excés de finançament afectat produït.

ACTA DEL PLENO

3.4 Romanent de tresoreria per a despeses generals
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L'article 11.4 LOEPSF estableix que les Corporacions Locals hauran de mantindre una
posició d'equilibri o superàvit pressupostari. I així, el Consell de Ministres en data 7 de juliol de
2017, estableix com a objectiu d'estabilitat pressupostària per a les Corporacions locals en el
trienni 2018-2020 de l'equilibri.
L'estabilitat pressupostària implica que els recursos corrents i de capital no financers
han de ser suficients per a fer front a les despeses corrents i de capital no financers. La
capacitat inversora municipal vindrà determinada pels recursos de capital no financers, i els
recursos corrents no emprats en les despeses corrents (estalvi brut).

Aquest informe s'emetrà amb caràcter independent i s'incorporarà als previstos en
l'article 191.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
L'Interventor local haurà de detallar en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustos
practicats sobre la base dels capítols d'I a IX dels estats de despeses i ingressos pressupostaris,
en termes de Comptabilitat Nacional, segons el sistema Europeu de Comptes Nacionals i
Regionals.
L'incompliment d'objectiu d'equilibri o superàvit comportarà l'elaboració d'un Pla
Econòmic Financer de conformitat amb el que es disposa en els articles 19 i següents del Reial
decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de
la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seua aplicació a les
Entitats Locals.
El principi d'equilibri pressupostari es desprén de la comparació dels capítols I a VII del
pressupost de despeses i els capítols I a VII d'ingressos. L'objectiu d'estabilitat pressupostària
s'identificarà amb una situació d'equilibri o superàvit.
DESCRIPCIÓ DELS INGRESSOS I DESPESES DE COMPTABILITAT NACIONAL, LES SEUES
EQUIVALÈNCIES EN TERMES DE PRESSUPOSTOS, I AJUSTOS. –
Per a la realització dels ajustos s'ha de considerar el Manual de càlcul del Dèficit en
Comptabilitat Nacional adaptat a les Corporacions Locals, publicat per la IGAE, Ministeri
d'Economia i Hisenda, i que com diu la seua introducció, pretén ser: “un instrument que
proporcione als gestors els elements bàsics perquè puguen realitzar, a partir de la informació
de base de la qual disposen, una avaluació aproximada i suficient del saldo dels seus comptes
en els termes del sistema europeu de comptabilitat nacional.”
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Tal com disposa l'article 16 apartat 1 in fine i apartat 2 del Reial decret 1463/2007, de
2 de novembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seua Aplicació a les Entitats Locals, la
Intervenció Local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat de la
pròpia Entitat Local i dels seus organismes i entitats dependents.
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El càlcul de la capacitat/necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost
s'obté, segons el manual de la IGAE i com ho interpreta la Subdirecció General de Relacions
Financeres amb les Entitats locals, per diferència entre els imports pressupostats en els capítols
1 a 7 dels estats d'ingressos i capítols 1 a 7 de l'estat de despeses, prèvia aplicació dels ajustos
relatius a la valoració, imputació temporal, exclusió o inclusió dels ingressos i despeses no
financeres.

ACTA DEL PLENO

Simplificant, el volum de deute no pot augmentar, com a màxim ha de romandre
constant. Suposa que en els llocs municipals l'endeutament anual net (endeutament amortitzacions) ha de ser zero. De manera més rigorosa, que les variacions de passius i actius
financers ha d'estar equilibrat.
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Amb caràcter general, la totalitat dels ingressos i despeses no financeres
pressupostaris, sense prejudici de la seua reclassificació en termes de partides de comptabilitat
nacional, correspon a la totalitat de les ocupacions i recursos que es computen en l'obtenció de
la capacitat/necessitat de finançament del subsector Corporacions Locals de les
Administracions Públiques en la Comptabilitat Nacional. Les diferències venen determinades
pels ajustos a aplicar.
CÀLCUL DE LA CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT DERIVAT DE LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT PER A 2019.
A) DADES DE PARTIDA: La diferència entre els imports líquids en els capítols I a VII
de l’Estat d’ingressos i els capítols I a VII de l’Estat de despeses, sense realitzar ajustos, és la
següent:

86.211,73
562.734,65

416.572,17
2.140.665,72 €

2.050.844,39 €

Capacitat de finançament abans d’ajustos: + 89.821,33 €uros.
B)CÀLCULO DE LA CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT DERIVAT DE
L’EXERCICI 2019 DESPRÉS D’APLICAR ELS AJUSTOS A LES DADES QUE S’EXTRAUEN DE LA
LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI:
La Liquidació dels Pressupostos i Estats financers de l'Ajuntament de Càrcer
corresponents a l'exercici 2019, genera dèficit de finançament de -27.361,09 €uros, per la qual
cosa l’Entitat incompleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària, després d'aplicar els ajustos
corresponents.
CONCEPTES
a) Drets Reconeguts capítols I a VII pressupost corrent
b) Obligacions Reconegudes capítols I a VII pressupost corrent
c) TOTAL (a = b)
AJUSTOS
1) Ajustos recaptació capítol 1
2) Ajustos recaptació capítol 2
3) Ajustos recaptació capítol 3
4) Ajustos per liquidació PIE-2008
5) Ajustos per liquidació PIE-2009
6) Ajustos per liquidació PIE-2016
7) Ajustos per despeses pendents d’aplicar a pressupost

IMPORTS
2.140.665,72 €
2.050.844,39 €
89.821,33 €

d) TOTAL AJUSTOS
e) TOTAL CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT (c - d)

- 117.182,42 €
- 27.361,09 €

- 54.155,09 €
0,00 €
- 77.760,12 €
+ 2.949,24 €
+ 4.073,28 €
+ 7.710,27 €
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Obligacions Reconegudes Netes
858.278,82
543.619,19
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Drets reconeguts Nets
726.957,26
3.635,57
245.124,17
716.513,69
31.862,86
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Abans d’ajustos
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos no financers
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No obstant això, aplicant el resultat de l'Estabilitat de la Comunitat d'Usuaris EDAR
Mancomunada Alcàntera de Xúquer - Càrcer, que és de + 7.637,16 €, (Ingressos no financers
15.240,41 €uros, Despeses no financeres 7.603,25 €uros) Resulta una necessitat de
finançament Consolidada de - 19.723,93 €uros.
3.8 Causes de l'Incompliment
Com s'observa l'incompliment de l'Estabilitat Pressupostària es produeix per l'aplicació
dels ajustos, Capítols 1 i 3.
Capítol 1 – A causa del pendent de cobrament de l'exercici present i tancat, que suposa
una falta de recaptació molt important en l'IBI, rústica i sobretot urbana.
Capítol 3 – Degut en la seua major part a la falta de recaptació en l'exercici 2019, de
l'import de la Companyia d'Assegurances, per la indemnització de danys de l'incendi que es va
produir en l'Ajuntament (al juliol 2.019), i que va ser ingressat en 2020 (70.358,22 €uros),
realitzant-se la despesa de tota la inversió en 2019 amb càrrec al Romanent de Tresoreria,
donada la urgència i necessitat de reconstruir les Instal·lacions Municipals.

Per a les Corporacions locals es compleix la Regla de la Despesa, si la variació, en
termes SEC, de la despesa computable de cada Corporació Local, entre dos exercicis
econòmics, no supera la taxa de referència de creixement del producte interior brut (TRCPIB) de
mitjà termini de l'economia espanyola, modificat, en el seu cas, en l'import dels increments
permanents i disminucions de recaptació derivats de canvi normatiu.
En les Corporacions Locals s'entén per despesa computable les ocupacions no
financeres definides en el SEC (això és, consolidades i ajustades a criteris de Comptabilitat
Nacional), exclusió feta dels interessos del deute.
D'aquesta despesa s'exclou també la part del fons financer amb fons finalistes
procedents de la Unió Europea o d'altres Administracions Públiques.
Una vegada determinades les ocupacions no financeres es descomptaran aquelles
despeses considerades transferències segons el SEC, el destinatari de les quals siguen alguna de
les unitats que integren la Corporació Local, de les classificades com a Administració, per
considerar-se transferències internes, també es descomptarà la part de despesa finançada amb
fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres Administracions Públiques.
Sobre la magnitud així calculada, s'aplica la taxa de referència del creixement del
Producte Interior Brut de mitjà termini de l'economia espanyola.
Els canvis normatius (modificació ordenances fiscals, canvis legals…) per a incrementar
de manera permanent la recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, podran
implementar la despesa per damunt de la regla de despesa en l'increment de la recaptació que
es preveja obtindre.
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La Taxa de Referència de Creixement del Producte Interior Brut (TRCPIB) per a l'exercici
2014 va ser el 1,5% i els aprovats per als exercicis següents són: per a 2015 el 1,30%, per a
2016 el 1,80%, per a 2017 el 2,10%, per a 2018 el 2,40% i per a 2019 el 2,70%.
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La LOEPSF ha establit també l'objectiu de Regla de Despesa, per la qual, la despesa de
les Administracions Públiques no podrà augmentar per damunt de la taxa de creixement de
referència del Producte Interior Brut de mitjà termini de l'economia espanyola (TRCPIB), com ha
establit l'article 12 de la LOEPSF, la qual cosa constitueix un control a l'increment dels
pressupostos locals per part de l'Estat.
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3.9 Càlcul de la Regla de la Despesa
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Pel contrari, si l'entitat local adopta canvis normatius que vaja a donar lloc a una
reducció de la recaptació, l'increment possible de la despesa per a l'exercici següent es reduirà
per a la reducció de la recaptació que es preveja que es produirà.
b) Verificació del compliment. Càlculs:
L'objecte de regla de despesa per al 2019, es va establir en el 2,70% (Taxa de referència
sobre la despesa computable de l'exercici anterior).
L'Ajuntament no compleix la regla de despesa en l'exercici 2019, en ser superior la
despesa no financera computable (1.248.450,28 €uros) respecte al límit de la regla de despesa
(1.178.954,34 €uros).
El que suposa un incompliment de la Regla de Despesa de + 69.495,94 €, en excedir en
aquesta quantitat del sostre de despesa per a 2.019.

L'Ajuntament de Càrcer compta amb una estructura pressupostària equilibrada de la
qual, any rere any, es desprenen resultats favorables tant en les regles fiscals com en les seues
magnituds bàsiques: Romanent de Tresoreria, Resultat Pressupostari i Estalvi Net. D'altra
banda, tal com s'ha assenyalat en el punt anterior, l'incompliment de la regla de despesa en
2019 ha vingut motivat pel reconeixement de determinades despeses corrents i d'inversió
concrets i de naturalesa no recurrent, que s'han hagut de finançar mitjançant ingressos
corrents i amb càrrec al Romanent de Tresoreria (RT).
D'altra banda l'incompliment del Principi d'Estabilitat Pressupostària, com s'ha
especificat anteriorment, ha vingut provocat per una situació conjuntural aïllada, com és
l'incendi esdevingut a la Casa Consistorial (al juliol 2.019). El que ha provocat una major
despesa d'inversió que no ha vingut compassat amb la indemnització de la Companyia
Asseguradora en aquest exercici, sinó en 2020.
5. Previsions de les variables econòmiques i pressupostàries dels exercicis 2020 i
2021.
Per a la determinació de les previsions de les variables econòmiques i pressupostàries
s'han pres com a punt de partida els drets i obligacions liquidats de l'exercici 2.019 i s'ha anat
estimant per capítols, els increments o disminucions així com els ajustos a aplicar en ingressos i
despeses en 2.020 i 2.021 (segons figura en l’annex al present PEF).
Així mateix, s'ha tingut en compte a l'efecte de consolidació, les dades de l’EDAR
Mancomunitat Alcántera de Xúquer-Càrcer.
Partint d’aquestes dades obtenim:
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
Exercici 2.020
Capacitat/necessitat de finançament

+ 50.781,95 €

Exercici 2.021
Capacitat/necessitat de finançament

+ 56.929,01 €
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4. Descripció, quantificació i calendari d'aplicació de les mesures incloses en el Pla
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L'incompliment de la regla de despesa es quantifica en un excés de +69.495,94 €uros i
ha vingut motivat pel reconeixement durant l'exercici de despeses, tant, corrents com
d'Inversions que la Corporació ha considerat necessaris, (finançats mitjançant recursos
ordinaris i Romanent de tresoreria per a despeses generals).
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3.10 Conclusió: causes de l'incompliment.
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REGLA DE DESPESA
Exercici 2.020
Despesa computable PEF

Límit de la regla de despesa

-7.762,39 €

Exercici 2.021
Despesa computable PEF

Límit de la regla de despesa

-6.700,85 €

6. Consideracions finals.
Com s'ha assenyalat en els apartats 4 i 5 anteriors, no es considera perquè, necessària
l'adopció de mesures addicionals per a reconduir al compliment tant de l'Estabilitat
Pressupostària com de la Regla de Despesa, atés que han sigut raons conjunturals i no
recurrents les que han produït l'incompliment d'aquestes regles fiscals.

Resultant el decret núm. 97/2020, de data 7 de maig de 2020, sobre mesures de suport
adoptades pel COVID-19, la transcripció literal de la qual diu:
« Davant la situació d'excepcionalitat provocada pel COVID-19, i l'estat d'alarma decretat
pel RD364/2020, de 14 de març, aquest Ajuntament considera adoptar mesures, a fi d'afrontar
les conseqüències derivades de la crisi i contribuir a pal·liar els efectes adversos que es
produiran en la nostra localitat.
Entre aquestes mesures i a l'empara del que es preveu en l'art. 26, apartat tercer, del
TRLHL, respecte de l'activitat econòmica dels autònoms i professionals que regenten cafeteries,
bars o restaurants en aquest municipi, i que s'han vist afectats per la situació i paralització del
seu moviment empresarial, veient-se privats d'utilitzar la via pública i terrasses durant el període
d'alarma decretat.
En virtut de tot això, acordat pels portaveus dels Grups Municipals d'aquest
Ajuntament, i com a mesura de col·laboració i esforç al sector de la Restauració
VINC A RESOLDRE,
PRIMER.- Suspendre, donat i durant l'estat d'alarma, la Taxa fiscal, per l'ocupació de
la via pública de taules, cadires, vetlladors i altres elements mòbils (Ordenança Reguladora
Municipal vigent BOP núm.35 de data 20-II-2017).
SEGON.- Possibilitar, quan legalment es permeta, l'ampliació d'espais públics de
terrasses, en la mesura que siga possible, a fi de garantir el compliment de les mesures
sanitàries en els distanciaments establits pel govern central, garantint en tot cas, les mesures
de seguretat i de protecció de la ciutadania.
TERCER.- Fer públic el present acord, instant als establiments de pública concurrència,
bars i cafeteries d'aquest municipi, perquè sol·liciten davant l'Ajuntament, quan se'ls permeta
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9é) RATIFICACIÓ DECRET 97/2020, DE DATA 7 DE MAIG DE 2020, SOBRE
MESURES DE SUPORT ADOPTADES PEL COVID-19.
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SEGON.- Remitir i elevar aquest Pla Econòmic Financer al Servei de Coordinació
Financera de les Entitats Locals mitjançant la plataforma de l’Oficina Virtual establida a este
efecte.
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No obstant això, serà necessari un control rigorós del control de la despesa pública. »
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pel govern central o autonòmic, els espais públics a ocupar, a fi de previ informe de la Policia
Local, es puguen determinar les ocupacions de via pública que garantisquen tant les mesures
sanitàries com de seguretat viària, rellançant i impulsant l'activitat econòmica d'aquest sector
empresarial.
QUART.- Donar compte d'aquest Decret al Ple Municipal, en la pròxima Sessió que se
celebre.
Així ho mana i signa el Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Càrcer, el Sr. JOSEP
BOTELLA PARDO; de la qual cosa, com a SECRETÀRIA-INTERVENTORA, en done fe, a la data
de la signatura establida al marge.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT »

PRIMER.- Ratificar Decret d’alcaldia núm. 97/2020, de data 7 de maig de 2020, sobre
mesures de suport adoptades pel COVID-19.
SEGON.- Modificar l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per ocupació del domini
públic amb de taules, cadires, vetlladors i altres elements mòbils, a fi d’introduir una disposició
transitòria que suspenga l’aplicació d’aquesta taxa durant l’anualitat 2020, a causa de la crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19.
10é) ACORD D’ADHESIÓ AL SERVEI MANCOMUNAT DE RECOLLIDA “PORTA A
PORTA” I TRANSPORT A PLANTA DE RESIDUS DE LA MANCOMUNITAT DE LA
RIBERA ALTA.
Vist l'escrit presentat per la Mancomunitat de la Ribera Alta (R.E.E núm. 398,
22/05/2020), pel que informa els ajuntaments interessats en adherir-se al Servei mancomunat de
recollida i transport a planta de Residus Sòlids Urbans hauran d'acordar pel Ple de l'Ajuntament
la dita adhesió.
Vista la Proposta d’Alcaldia de data 22 de maig de 2020 elevada al Ple Municipal sobre
l’ADHESIÓ AL SERVEI MANCOMUNAT DE RECOLLIDA I TRANSPORT A PLANTA DE RESIDUS DE
LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA, en la qual s’assenyala:
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Sotmés l’assumpte a votació, EL PLE MUNICIPAL, per unanimitat de membres
presents, 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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Advertit per la Sra. Interventora, que segons la legislació aplicable, no poden existir
bonificacions ni exempcions fiscals més que les establides en la Llei, assenyalant com a
alternativa que permetria no liquidar aquesta taxa, i quan finalitze l’Estat d’Alarma, passaria per
introduir una disposició transitòria en la respectiva Ordenança Fiscal que establisca la seua
inaplicabilitat temporal en 2020.

ACTA DEL PLENO

Obert i finalitzat el torn d’intervencions, i exposat pels Srs. i Sres. Regidors/es que la
suspensió d’aquesta Taxa, ho siga per a tot l’any i no sols per al període de duració de l’Estat
d’Alarma.

AJUNTAMENT DE CÀRCER
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1. La prestació del servei de recollida de residus és una competència municipal, conforme a les
disposicions contingudes en els articles 26.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
Bases de Règim Local i 34 a) de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de
la Comunitat Valenciana.

5. La Mancomunitat de la Ribera Alta ha confeccionat els plecs per a la licitació i contractació
del servei de recollida selectiva de residus. Examinades les condicions i els termes que per a la
prestació del servei resulten de les instruccions del servei i els plecs remesos des de la
mancomunitat, s’estima que resulten convenients per als interessos municipals.
6. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament.
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde pren la paraula i informa que ja des de la
passada legislatura, l’Equip de Govern intuïa que, tant la recollida com el reciclatge del fem
que es produeix al municipi, no està fent-se bé.
Amb la situació actual de canvi climàtic, pensen que les institucions com l’Ajuntament,
haurien d’adoptar polítiques més respectuoses amb el medi ambient ja que no es pot exigir als
veïns tota una sèrie d’accions per a evitar la contaminació i després ells no apostar per polítiques
més sostenibles.
Davant aquesta problemàtica i d’una consciència de respecte amb el medi ambient, es
va iniciar un cerca d’informació assistint a conferències, visitant altres comunitats i pobles per a
veure quin sistema era el que els oferia més garanties i era més eficaç.
També van encarregar la realització d’un estudi de viabilitat per a la implantació del
sistema de recollida "porta a porta", que entre els resultats analitzats conclou, que amb el
sistema actual només es recicla el 6,15% i que del que tiren a la bossa de fem, el 84% és
reciclable. En canvi el sitema de recollida “porta a porta” és el sistema que millor rendiment té,
ja que amb aquest es recicla fins el 80%.

34 de 58

Codi Validació: 97XWPMM6EJFLF9W97M5W63DXL | Verificació: https://carcer.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 34 de 58

4. Aquest servei disposa d’un marc de mesures per a afavorir la consecució dels objectius
legalment establerts, entre les quals, es troba l’aprovació d’un reglament del servei i unes
instruccions, així com la posada en marxa d’una nova licitació que incorpore els requeriments
escaients.

ACTA DEL PLENO

3. La Mancomunitat amb la pretensió d’adequar el seu servei al nou marc legal i estratègic
previst en les directives europees i normativa autonòmica per a la gestió integral de residus, ha
encetat un procediment d’adaptació del servei per tal de prestar un servei de recollida selectiva
de les fraccions resta, residus orgànics, envasos lleugers, paper i cartró, bolquers i productes
d’higiene íntima i voluminosos, en diverses modalitats de recollida.

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

2. Es tracta d’un servei susceptible de ser prestat des de la Mancomunitat de la Ribera Alta en
virtut de la disposició transitòria 11ª de la Llei 27/2013 LRSL i els articles 6 i 23 dels seus estatuts,
que preveuen com a una de les finalitats, la gestió de residus sòlids urbans. La Mancomunitat ve
prestant el servei de recollida selectiva d’envasos lleugers des de l’any 2001, el servei de
recollida de paper i cartró des de l’any 2005, i el servei de recollida de la fracció resta des d’abril
de 2016, aprofitant l’economia a escala que suposa la contractació mancomunada.

AJUNTAMENT DE CÀRCER
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També diu que hi ha un altre element important a tenir en compte, que és el compliment
de la Llei, que estableix que els objectius de reciclatge per a 2019 eren del 50%, per a 2020 del
65%, per a 2021 del 66% i en 2022 del 67%.
El sistema de recollida “porta a porta” a més de ser més respectuós amb el medi
ambient, compleix amb la Llei i, té altres avantatges com la desaparició dels contenidors del
poble, l’augment dels llocs d’aparcament i també a nivell de neteja.
Per a les persones majors és més pràctic, ja que com el sistema diu, es recull “porta a
porta” i no han de fer desplaçaments llargs per a depositar la bossa de fem, per tant, el veí, a la
llarga, pagarà per generació de residus produïts, sent més just que el sistema actual.
El desavantatge seria que inicialment és més car, encara que pensen que en la seua
aplicació el veí no haurà de pagar molt més. A més addueix amb números, que si el cost de la
recollida s’incrementa, el cost del tractament es vindria a reduir gradualment.

La Sra. Raquel Bono, portaveu del Grup Municipal Popular, assenyala les següents
consideracions, sobre la base de les quals el vot del seu grup també serà en contra:
 En primer lloc s’està d’acord que cal reciclar, però el reciclatge es pot fer de diverses
maneres.
 Es pregunta si en el període de 6 més 4 anys de duració del servei, s’amortitzaran les
despeses que l’increment de la recollida suposarà.

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

El Sr. Juan Peirats, portaveu de l’Agrupació Municipal Gent per Càrcer, diu estar
en contra d’aquesta proposta, per tractar-se d’un servei més car, insalubre i impracticable per
falta d’espai en algunes cases, ja que això comportaria disposar de diversos contenidors.

ACTA DEL PLENO

A continuació el Sr. Alcalde li dona la paraula als portaveus dels Grups Municipals,
produint-se les següents intervencions:

 Finalment pregunta si aquesta recollida, és beneficiosa per a tot el poble. Afig que el que
vol Europa és implantar contenidors amb “xip”, soterrats, sense olor, establint mètodes
perquè es recicle.
El sistema que es proposa de “porta a porta” és insalubre i suposa una reculada com a
poble.
Contesta el Sr. Alcalde a totes dos intervencions dient que ell, ho ha vist en altres
municipis i que la neteja és impressionant, no és una reculada. Se sap qui tira i qui no tira el fem
i hi ha àrees d'emergència si algú s’oblida. Afig que cal complir la normativa i si no es compleix
el nivell de reciclatge, la llei obligarà a la població.
Finalitzat el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde sotmet l’assumpte a votació, i EL
PLE MUNICIPAL, per 5 vots a favor, (4 vots del Grup Municipal Agrupació Ciutadana de
Càrcer -GMACC- i 1 vot de la Sra. Teresa Alegre, Regidora no adscrita a cap grup), i 4 vots
en contra (3 vots del Grup Municipal Popular -GMP- i 1 vot de l’Agrupació Municipal Gent
per Càrcer -AMGxC), ACORDA:
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 S’està parlant de reciclar, i el contenidor de l’oli i fregits que és el que més contamina ha
desaparegut i no es pot reciclar.

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

PRIMER.- Aprovar l’adhesió d’aquest ajuntament al servei mancomunat de recollida
selectiva de residus de la Mancomunitat de la Ribera Alta en els termes previstos en les
instruccions del servei, en concret, a la recollida i transport a planta de les següents fraccions de
residus:
OPCIÓ 1: - FRACCIONS RESTA, RESIDUS ORGÀNICS, ENVASOS LLEUGERS, PAPER
I CARTRÓ, BOLQUERS I PRODUCTES D’HIGIENE ÍNTIMA I VOLUMINOSOS.
La modalitat de recollida de residus per a la prestació d’aquest servei serà la modalitat de:

Tercer. Domiciliar la quota de pagament d’aquest servei al número de compte que s’adjuntarà a
la Certificació del present acord, de conformitat amb les obligacions previstes en les instruccions
del servei, en el compte que s’indicarà en el seu moment.
Quart. Autoritzar l’Alcaldia per a la signatura de tots aquells documents i la realització de les
actuacions materials necessàries per a donar compliment íntegrament a aquest acord.
Cinqué. Remetre certificat d’aquest acord a la Mancomunitat de la Ribera Alta, juntament amb
la resta de documentació a aportar per a facilitar la participació d’aquest ajuntament en el servei
mancomunat de recollida i transport a planta de residus.

ACTA DEL PLENO

Segon. Aprovar i comprometre la participació d’aquesta entitat local en la licitació i contractació
del servei mancomunat de recollida i transport a planta de residus de conformitat al resultat del
procediment de licitació i contractació del servei en tramitació per part de la Mancomunitat de la
Ribera Alta, amb subjecció als termes i condicions de les instruccions del servei, el reglament i
els plecs aprovats per la Mancomunitat, en sessió de data 11 de març de 2020.
En l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, del reglament del
servei, les instruccions i els plecs on s’arrepleguen els termes i condicions prevists per al servei,
als quals es refereix aquest acord.

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

OPCIÓ 1: RECOLLIDA PORTA A PORTA

Vista la urgència dels assumptes a tractar degudament justificada, d’acord amb el previst
en l’art. 83 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre i l’art. 116.2 de la Llei 8/2010, de 23 de
juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana, el PLE MUNICIPAL ACORDA, 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), per tant, la majoria absoluta del
número legal dels seus membres, la INCLUSIÓ a l’Ordre del dia de les 5 MOCIONS que es
presenten en esta Sessió Plenària:
MOCIÓ PRIMERA:
APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 12 (MES D’ABRIL DE 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,
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11é) DESPATX EXTRAORDINARI.
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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"».
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.

Preu

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)

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 12a (MES
D’ABRIL 2020) de l’obra, per import de QUINZE MIL SET-CENTS VINT-I-TRES AMB
QUARANTA-SET EUROS //15.723,47 €uros// IVA inclòs (12.994,60 €uros + 2.728,87
€uros (IVA 21%) = 15.723,47 €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,
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.
Obert i 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
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U-40566986

“VICTOR
TORMO,
S.L.U”
i
“GERMANÍA DE INSTALACIONES Y
SERVICIOS, S.L”, UNIÓ TEMPORAL
D´EMPRESES,
Llei
18/1982
denominada
abreujadament
«REHABILITACIÓN CEIP CÀRCER,
U.T.E.».
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Licitador

Criteri de
Qualitat de
disminució
del termini
d´execució

ACTA DEL PLENO

CIF

Criteri de
Qualitat
ampliació del
termini de
garantia
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-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 12 (MES D’ABRIL 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 //15.723,47 €uros// IVA inclòs, és a dir, (12.994,60 €uros +
2.728,87 €uros (IVA 21%) = 15.723,47 €uros), delegant en el Senyor Alcalde per a la
subscripció i realització dels tràmits que siguen necessaris en l’execució del present acord.

Data d´emissió: 26-05-2020

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

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

Import Total Brut:

12.994,60 €

IVA 21%:

2.728,87 €

Total a pagar:

15.723,47 €

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 12a (MES
D’ABRIL 2020) de l’obra i la FACTURA corresponent, omplint les dades bancàries del
contractista en l’apartat corresponent (cessionari de crèdit).
MOCIÓ SEGONA:
APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 01 (MES D’ABRIL 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”».
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
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FACTURA Número 20 – 04
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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 12a (MES D’ABRIL 2020) i corresponent FACTURA Núm. 20-04 amb
data d’emissió de 26 de maig de 2020, per:

ACTA DEL PLENO

SEGON.- Aprovar així mateix la FACTURA Número 20-04 amb data d’emissió de 26
de maig de 2020, presentada per la “U.T.E. REHABILIACIÓN CEIP CÀRCER”, amb CIF: U40566986, corresponent a la dita Certificació d’Obra, pel mateix import de //12.994,60 €uros +
2.728,87 €uros (IVA 21%) = 15.723,47 €uros//.
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CÀRCER (1a I 2a FASE) INCLOSA EN EL “PLA EDIFICANT”», en el qual es va resoldre per
unanimitat de membres presents,

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.
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.
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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.
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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”.

ACTA DEL PLENO

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.
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SETÈ.- Remetre Certificació del present acord municipal a la Generalitat Valenciana,
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el “PLA EDIFICANT”.
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. 01
(MES D’ABRIL 2020) del Projecte Modificació/Ampliació de l’obra, per import de DOS MIL
TRES-CENTS QUARANTA-SIS AMB HUITANTA-SET EUROS //2.346,87 €uros// IVA
inclòs (1.939,56 €uros + 407,31 €uros (IVA 21%) = 2.346,87 €uros).

PRIMER.- Aprovar la CERTIFICACIÓ NÚMERO 01 (MES D’ABRIL 2020) I LA
FACTURA CORRESPONENT del Projecte
Modificació/Ampliació de l’obra
«REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE GUMILLA DE CÀRCER, (1a I 2a
FASE), INCLOSA EN EL "PLA EDIFICANT”», per import de //2.346,87 €uros// IVA
inclòs, és a dir, (1.939,56 €uros + 407,31 €uros (IVA 21%) = 2.346,87 €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 20-05 amb data d’emissió de 26
de maig de 2020, presentada per la “U.T.E. REHABILIACIÓN CEIP CÀRCER”, amb CIF: U40566986, corresponent a la dita Certificació del Projecte Modificació/Ampliació de l’Obra, pel
mateix import de //1.939,56 €uros + 407,31 €uros (IVA 21%) = 2.346,87 €uros//.
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. 01 (MES D’ABRIL 2020) i corresponent FACTURA Núm. 20-05
amb data d’emissió de 26 de maig de 2020, per:
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Obert i 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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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.

ACTA DEL PLENO

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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FACTURA Número 20 – 05

Data d´emissió: 26-05-2020

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

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

Import Total Brut:

1.939,56 €

IVA 21%:

407,31 €

Total a pagar:

2.346,87 €

MOCIÓ TERCERA:
APROVACIÓ PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS “AGRUPACIÓ CIUTADANA
DE CÀRCER” [ACC], “PARTIT POPULAR” [P.P], “AGRUPACIÓ MUNICIPAL GENT
PER CÀRCER” [GxC] I REGIDORA “TERESA ALEGRE GARCIA” [NO ADSCRITA A
CAP GRUP], SOBRE MESURES DE SUPORT MUNICIPALS COVID-19.
Vista la proposta que s’eleva al Ple Municipal per tots els membres de la Corporació i el
tenor literal de la qual diu:
«

Davant la crisi provocada per la pandèmia del Coronavirus, a causa dels efectes que

ACTA DEL PLENO

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. 01 (MES
D’ABRIL 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).

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

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.

s'han produït en el teixit empresarial local i en l'atur provocat pel tancament d'empreses on molts
veïns s'han vist afectats, els Grups Municipals ACORDEN elevar al

Adoptar a més de les que s'han contemplat, quant a l'ocupació de taules i cadires als bars
i restaurants en la via pública, una sèrie de mesures encaminades a pal·liar els efectes
devastadors provocats per aquesta crisi.
També es vol reconéixer a determinats col·lectius del municipi i funcionaris, que s'han
destacat pel seu lliurament als veïns/es que han ajudat per a que els efectes en la localitat foren
menys devastadors.
D’acord amb això es preveuen les següents MESURES:
 Dedicar una partida del Pressupost Municipal de 20.000,00 € per a fomentar el consum
local i dinamitzar el comerç al poble.
 Dedicar una partida de 20.000,00 €, per a programes específics i actuacions en el
municipi, que emparats en circunstàncies excepcionals exigisca de dur a terme contractacions
laborals/temporals.
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PLE MUNICIPAL de l’Ajuntament de Càrcer

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

 Reconéixer la gran labor duta a terme per la policia local, que sempre ha sigut ací,
controlant i aconsellant sempre al costat dels veïns. Per tant acordem dedicar una partida
pressupostària de 1.500,00 € en concepte de productivitat.
 Reconéixer el treball impagable que han realitzat els nostres voluntaris de protecció
civil, portant medicines a casa de persones majors, fent compres d'aliments, ajudant als malalts i
en tot allò que se'ls ha requerit.
 Reconéixer als tractoristes així com als voluntaris que setmana rere setmana han
desinfectat el poble, evitant que el virus es propagara.
 Reconéixer al grup de dones d’aquesta localitat, la labor que van realitzar, fabricant
“mascaretes” en aquells difícils moments d’escassetat, evitant igualment que el virus es propagara
en la població.
Cadascuna d’aquestes mesures s’aniran concretant segons els casos, prèvia l’adopció per

Es contesta pel Sr. Alcalde, que ja s’han fet dos reunions amb els comerços i està
prevista la creació d’una associació de comerciants locals. S’elaboraran uns Estatuts i es
realitzarà una acta de Constitució, on es designarà una promotora i junta directiva i es presentarà
a tot el poble perquè puguen adherir-se. Això és molt important per a la justificació del bo a
nivell legal, ja que suposa una eina per a canalitzar les ajudes.
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.- Dedicar una partida del Pressupost Municipal de 20.000,00 € per a fomentar
el consum local i dinamitzar el comerç al poble.
SEGON.- Dedicar una partida de 20.000,00 €, per a programes específics i actuacions
en el municipi, que emparats en circunstàncies excepcionals exigisca de dur a terme
contractacions laborals/temporals.
TERCER.- Reconéixer la gran labor duta a terme per la policia local, que sempre ha
sigut ací, controlant i aconsellant sempre al costat dels veïns. Per tant acordem dedicar una
partida pressupostària de 1.500,00 € en concepte de productivitat.
QUART.- Reconéixer el treball impagable que han realitzat els nostres voluntaris de
protecció civil, portant medicines a casa de persones majors, fent compres d’aliments, ajudant
als malalts i en tot allò que se’ls ha requerit.
CINQUÉ.- Reconéixer als tractoristes així com als voluntaris que setmana rere setmana
han desinfectat el poble, evitant que el virus es propagara.
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ACTA DEL PLENO

Obert el torn d’intervencions, pel Sr. Alcalde es concedeix la paraula a la Sra. Raquel
Bono, qui pregunta si ja s’ha fet alguna reunió amb els comerços locals. Entén d'altra banda,
que els 20.000 € seran addicionals a l’assignació inicial del pressupost municipal, per a
beneficiar als treballadors del municipi.
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l’Ajuntament dels mecanismes legals, administratius y econòmics necessaris per a això.
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SISÉ.- Reconéixer al grup de dones d’aquesta localitat, la labor que van realitzar,
fabricant “mascaretes” en aquells difícils moments d’escassetat, evitant igualment que el virus
es propagara en la població.
MOCIÓ QUARTA:
PROPOSTA D’ALCALDIA SOBRE SUSPENSIÓ DE LES FESTES PATRONALS I DE
MOROS I CRISTIANS DE CÀRCER, SETEMBRE 2020.
Vista la Proposta d’Alcaldia de data 28 de maig de 2020, que transcrita literalment diu:

Vist que amb data 26 de maig de 2020, es convoca reunió amb el Consell de Cultura,
òrgan consultiu, en el que es decideix suspendre les Festes Patronals 2020, com es realitzaven
normalment, és a dir, amb convocatòria a actes públics i religiosos, sense límit d’aforament, per
motius de l’alerta sanitària no és possible desenvolupar amb normalitat tots els actes previstos
que tradicionalment es festejaven, així que es decideix suspendre, però no obstant, en eixes
dates si es pot organitzar algun acte tant públic com religiós, amb les mesures de precaució,
prevenció i sanitàries que marquen les Autoritats Sanitàries competents, s’intentarà organitzar
amb la màxima cautela possible i s’informara a la ciutadania.
La situació extraordinària generada per l’evolució del Coronavirus COVID-19, va determinar
l’aprovació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a
la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, amb les succesives
pròrrogues aprovades. L’article 10 d’aquest Reial decret disposa la suspensió de les revetles,
desfilades i festes populars.
Lògicament, davant la situació d’emergència que vivim, així com la incertesa sobre el temps en
què les mesures pròpies de l’estat d’alarma puguen prolongar-se, la prioritat de les
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Vist que, amb data 27 de maig de 2020 i núm. de Registre d’Entrada 406, va ser
presentat escrit per Vicente Jaime Carbonell, membre de la Junta Central de Moros i Cristians
de Càrcer, en el que diu literalment: “El passat 18 de maig va tindre lloc una reunió
extraordinària de l’Associació de Moros i Cristians de Càrcer amb el Regidor de Festes d’aquest
mateix Ajuntament per a tractar la situació d’excepcionalitat en la que ens veiem. I per tant,
decidir sobre el futur de la festa de l’any 2020. Després d’escoltar les parts implicades, es va
decidir, per unanimitat, ajornar a l’any 2021 tots els actes que comprenen la Festa de Moros i
Cristians que anava a tindre lloc el 4, 5 i 6 de setembre de 2020. L’ajornament suposa també que
la Capitania quedarà assignada, per al proper 2021, a la mateixa comparsa que l’ostentava
aquest any. Aquesta Associació vol traslladar a totes les comparses i veïns i veïnes del poble de
Càrcer, que la decisió ha sigut presa per tal de garantir la seguretat i el benestar de totes les
persones que participen d’aquesta meravellosa festa. La responsabilitat ha de prevaldre en
l’estat d’emergéncia sanitària en el que ens trobem. Finalment, donem gràcies per la
comprenssió i recordem a tots i totes que tornarem amb més força.”

ACTA DEL PLENO

«Vist que, amb data 20 de maig de 2020 i núm. de Registre d’Entrada 392, va ser
presentada la sol.licitut per Rafa López Cuenca, President de la Comissió de Festes 2020, en el
que diu literalment: “La Comissió de Festes 2O2O de Cárcer exposem que com a conseqüència
de la crisi mundial produida pel Covid-19, ens vegem obligats, amb el beneplàcit de
l’ajuntament, a posposar el nostre any de festers i ser el proper 2021 ja que la situació és
incompatible.” Signat per tots els components de la Comissió de Festes 2020.
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administracions en general, i de la local en particular, haurà de ser la de salvaguardar la salut de
tots els seus veïns, la qual cosa ha portat a la suspensió de moltes festes patronals.
No obstant, que la competència per aprovar la suspensió resideix en l’Alcaldia, d’acord amb les
facultats que li atorga la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
En concret l’article 21.1 estableix que l’Alcalde és el President de la Corporació i ostenta les
següents atribucions: (…) m) Adoptar personalment, i baix la seua responsabilitat, en cas de
catàstrofe o d’infortunis públics o greu risc d’aquests, les mesures necessàries i adequades
donant compte immediatament al Ple.

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: SUSPENDRE les Festes Patronals i la Festa de Moros i Cristians del 2020
en les condicions que habitualment es desenvolupen amb normalitat, podent si arribat el
moment és possible, organitzar algun acte públic o religiós, si així les Autoritats Sanitàries ho
permeten, complint amb la normativa competent en aqueix moment.
SEGON: Publicar l’Acord del Ple Municipal en la web oficial i en qualsevol mitjà
oficial existent, per poder informar a la ciutadania.
MOCIÓ CINQUENA:
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES, VETLLADORS I
ELEMENTS MÒBILS (BOP núm. 35, de data 20-02-2017), PER INTRODUCCIÓ
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
Resultant l’acord aconseguit pel ple municipal en el punt núm. 9 de l’ordre del dia de la
present sessió, de 28 de maig de 2020, sobre mesures de suport adoptades pel COVID-19; en
favor dels titulars d'establiments de pública concurrència que venen a ocupar la via pública amb
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Contesta el Regidor Jesús Tierraseca que s’estava esperant a signar aquest acord i que
fora oficial per a reunir-se amb ells.
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Obert el debat, el Sr. Alcalde concedeix la paraula a la portaveu del Grup Municipal
Popular, la Sra. Raquel Bono qui diu si estan avisats els festers de 2021 i a més assenyala que
s'haurà de fer una reunió amb ells perquè la majoria no ho sap i això els genera incertesa.

ACTA DEL PLENO

No obstant això i a conseqüència d’això i pels motius de la situació d’Estat d’Alarma en el qual
ens trobem, a fi d’evitar la concentració nombrosa de persones i amb l’objectiu d’evitar
l’expansió del COVID-19, entenem que haurà de dictar-se Acord de Ple, emparant-se en el citat
precepte de la LBRL, per mitjà del qual s’acorda la NO celebració de les Festes Patronals de la
localitat.
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les seues terrasses, tal com disposa l’ordenança en qüestió.
Considerant que com a mesura de suport, pot canalitzar-se la modificació de l’actual
ordenança reguladora, introduint una Disposició Transitòria, excepcionalment i únicament per a
l’exercici 2020, en la qual es “suspenga l’aplicació d’aquesta taxa durant l’anualitat 2020, a
causa de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19”.
Conclòs el torn d’intervencions, en el qual la Corporació Municipal, per unanimitat de
membres presents i del seu número legal, 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:

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en a seu electrònica d’aquest
Ajuntament [adreça https://carcer.sedelectronica.es].
TERCER.- Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l’expedient, en
el termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu sobre la base de l’article 17.3 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

SEGON.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant exposició
del mateix en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per
termini de 30 dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les
reclamacions que estimen oportunes.

ACTA DEL PLENO

PRIMER.- Introduir una “Disposició Transitòria” en l’Ordenança fiscal reguladora de
la taxa per ocupació del domini públic amb taules, cadires, vetlladors i elements mòbils, en la
qual es decideix suspendre l’aplicació d’aquesta taxa durant l’anualitat 2020, a causa de la crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19”.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

En compliment del que disposa l’article 42 del R.O.F., aprovat per Decret 2568/86 de 28
de novembre, es dóna coneixement de les Resolucions dictades per l’Alcaldia, enumerades
DES DEL NÚMERO 12/2020 FINS AL NÚMERO 107/2020:
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 28 DE MAIG DE 2020 A LES 19:30 H.
LLISTAT DE DECRETS
(Des del núm. 12/2020 fins al núm. 107/2020)
Núm.
12
13

RESUM
EXPT. GEST.- PLN/2020/1 - MÚLTIPLES INTERESSATS - DECRET CONVOCATÒRIA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 3 DE FEBRER DE 2020 A LES 19:00 H.
Convocant a la comissió d'avaluació al procés de baremació i entrevista per a la Selecció
d'1 lloc de "Encarregat d'organització i gestió d'Arxiu Municipal i Agència de Lectura", a
través d'oferta d'ocupació del centre Labora.
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16

17
18
19

20

21
22

Expedient 26/2020 - Reforma i modernització d´instal.lacions i equipament d´ESPAIS
ESCÈNICS 2020.

23

SIA 926306 - Expedient 22/2020 - EXPEDIENT 01/2020 DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS PER INCORPORACIÓ DE ROMANENT DE CRÈDIT.

24

25
26

27

28
29
30
31
32

33

Declarant exempt a l'efecte de l’IVTM, el turisme SEAT ALTEA, matrícula 6205-HXC,
potència fiscal 11,34 HP, per ser [vehicle per a persones amb mobilitat reduïda].
SIA 926193 - URBANISME - EXPT. GEST.- 41/2020 - SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ
VENDA AMBULANT - CARAVANA XURRERIA (DIMERCRES DE VESPRADA) ELISEO PRADES AHULLANA - ***8058**.
Ordre d'execució per a neteja de solar en c/ Casto Momblanch, 10 (Instància-Queixa) Expedient 39/2020.
Aprovant la MINUTA D'HONORARIS, per un import de 3.306,30 €uros, redactor del
projecte de l'obra «OBRES D'URBANITZACIÓ CONSISTENTS EN: OBERTURA
PASSATGE ENTRE PLAÇA VERGE DE GRÀCIA, (SOM) BIENNI 2018-2019, núm.
d'obra 324.
SIA 926396 - Expedient 55/2020 - APROVACIÓ RELACIÓ DE PAGAMENTS DE
GENER 2020.
APROVANT SOL·LICITAR A LA CONSELLERIA L'AJUDA DE 54.446,19 € (IVA
INCLÒS) PER A LA REALITZACIÓ DE L'OBRA DE CONDICIONAMENT DE
CAMINS RURALS: REASFALTAT PARCIAL CAMI L´OLIVERETA I PLA DEL REI.
Expedient 102/2019 - 73944025Z FRANCISCO JAVIER GUARNE JUAREZ SINISTRES ASSEGURANÇA 2019.
SUBVENCIÓ PER A LA MILLORA D´ACCESIBILITAT AL MEDI FISIC.
SIA 926283 - URBANISME - EXPT. GEST- 72/2020 - AUTORITZACIÓ PER A TALLAR
EL CAMÍ A L’ALTURA DEL POLÍGON 6, PARCEL.LA 167 DEL TERME MUNICIPAL
PER REPARACIÓ DE CANONADA GENERAL - COMUNITAT DE REGANTS DE LA
VALL DE CÀRCER I SELLENT.
Instància - Sol·licitud de desplaçament de fanal en vorera per obstruir l'accés a garatge en c/
la Pesseta núm. 1-A - Expedient 64/2020.
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15

Aprovant les liquidacions núm. 58/2019 i núm. 59/2019, del ’IVTM, corresponents a
l'immoble Avgda. Riu Xúquer núm. 10, 2n, 6a i traster T-6.
Ordre d'execució d'adaptació d'evacuació de fums - Expedient 408/2019 - InteressatReclamant: LLORET PENALVA MONICA (73556075M) - Propietari: SANTODOMINGO
MICÓ RAFAEL (20762768-R).
Aprovant la 2a Factura d'Honoraris Direcció i Execució d'Obra de «REDAC. PROJ. I
DIREC. OBRA: “OBERTURA I ASFALTAT DE CAMINS PER A LA CONNEXIÓ DELS
CAMINS DEL SOCÁ II I L’OLIVERETA I DELS CAMINS VESSADOR I
PASTORILLO”» (IFS-2018/390).
SIA 926396 - Expedient 37/2020 - APROBACIÓ NÒMINES DE GENER 2020
PROGRAMES OCUPACIÓ.
SIA 926396 - Expedient 36/2020 - APROBACIÓ NÒMINES DE GENER 2020.
Resolució d'Alcaldia sobre sol.licitud inspecció tècnica per a revisió acumulació d'aigua en
vía pública - c/ Xàtiva, 25 - Expedient 27/2020.
S'aprova la contractació laboral-temporal per obra o servei determinat de "Encarregat
d'organització i gestió d'Arxiu Municipal i Agència de Lectura", a través d'oferta d'ocupació
del centre Labora.
Concedint el GUAL PERMANENT d'entrada i eixida de vehicles, per a l'immoble situat en
la C/ L’Alcudia de Crespins núm. 8-H).
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36
37
38
39

40

41

42
43
44
45

Resolent classificar la proposició presentada per l'únic licitador a proposta de la Mesa de
Contractació, i requerir documentació a l'empresa ADNCANINO, S.L., EXPT.
CONTRACT. PROCEDIMENT OBERT SERVEI EXTRACCIÓ, GENOTIPAT ADN.
SIA 926396 - Expedient 85/2020 - APROVACIÓ NÒMINES DE FEBRER 2020.
Aprovant la liquidació del Pressupost General de 2.019.
Aprovant les liquidacions núm. 5/2020 i núm. 6/2020, de l'Impost sobre l'Increment de
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, immobles Avinguda Riu Xúquer núm. 21, 4t, 12a
i Plaça d’Aparcament núm. 21.

46

SIA 926409 - EXPT. GEST.- 83/2020 - URBANISME - COBRAMENT NETEJA SOLAR:
C/ MIGUEL GOMIS, 39.

47

SIA 926396 - 90 POLICIA LOCAL - EXPT.-53/2020 - SOBRE INFORME DE SITUACIÓ
DEL CAMÍ DEL PLA DEL REI PER A LA "COMUNIDAD DE REGANTES DEL
VALLE DE CÀRCER I SELLENT".

48

Expedient 427/2018 - 73930874L JOSE LUIS PLA MARTINEZ - Responsabilitat
patrimonial abreviada.

49

INSTÀNCIA - QUEIXA PER FILTRACIONS DE L'IMMOBLE CONFRONTANT.
EXPEDIENT 65-2020.

50

51
52

APROVANT LA CONTRACTACIÓ DE SANDRA ORDUÑEZ MENTRESTANT ES
PRODUÏSCA L'ALTA DE MARIA PERUCHO CLIMENT.
Resolent adjudicar el contracte de «SERVEI D'EXTRACCIÓ, GENOTIPAT ADN,
ANÀLISI, REGISTRE I EMMAGATZEMATGE DE MOSTRES CANINES (CENS CANÍ
PER GENOTIPAT D'ADN).
Instància - Queixa per filtracions en garatge en c/ Manuel Tarancón, 56-58 - Expedient
71/2020 - SIA 926259 - 40 URBANISME.
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34

RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA D'OBRES FINALITZADES
SENSE LLICÈNCIA O SENSE AJUSTAR-SE A CERTES DETERMINACIONS EN C/
LLOSA DE RANES, NÚM. 8 - EXPEDIENT 62/2020.
SIA 926409 - EXPT. GEST- 82/2020 - COBRAMENT NETEJA 2 SOLARS: AVDA.
PROF. MANEL BROSSETA PONT, 1 - C/ PIROTÈCNIC RAFAEL TEROL PROPIETAT: PERIS MONTALVA CONSTRUCCIONES, S.L.- B96345178.
Estimant la sol·licitud formulada per la Regidora del GMP quant al dret d'informació com a
membre de la Corporació Local, sobre SITUACIÓ DE CÀMERES DE VÍDEO
VIGILÀNCIA.
Aprovant la liquidació negativa núm. 4/2020, de l'Impost de Plus-Vàlua, per a l'immoble de
l’Avinguda València núm. 41.
Aprovant la liquidació negativa núm. 3/2020 de l'Impost de Plus-Vàlua, de l'immoble situat
en el C/ Pirotècnic Rafael Terol, núm. 2, pis 1r, pta. 4a.
Aprovant les liquidacions negatives núm. 1/2020 i núm. 2/2020, de l'Impost de Plus-Vàlues,
immobles Avinguda Riu Xúquer núm. 11, pis 1r, pta. 3a i la plaça d'aparcament núm. 4 de
l’Avinguda Riu Xúquer núm. 11.
Tornar a liquidar de nou els expedients núm. 44/2019, 45/2019 i 46/2019, de l'Impost sobre
Plus-Vàlua, de l'immoble en Avinguda València núm. 31, per error.
Resolent tornar a liquidar de nou els expedients núm. 35/2019, 36/2019, 37/2019, 38/2019,
39/2019, 40/2019, 41/2019 i 42/2019, de l'Impost de Plus-Vàlua, immoble Avinguda
València núm. 31, per error.
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SIA 926485 - EXPT. 73/2020 - URBANISME - INSTÀNCIA - QUEIXA ESTAT DEL
CAMÍ DE PUJADA CAP A LA MOLINETA - JUAN SUÑER MARTINEZ - ***8960**.
EXPT. PLN/2020/2 - MÚLTIPLES INTERESSATS - CONVOCATÒRIA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA, 11 DE MARÇ DE 2020 A LES 20.00 H.
Aprovant la FACTURA Núm. A20A 18, de 25/02/2020, emesa per COR ASOC, S.L, per
import //2.242,37 €//, IVA INCLÒS, per Direcció Tècnica, 9a Certificació (mes gener 2020)
de l'obra «REHABILITACIÓ DEL "CENTRE CEIP PARE GUMILLA".
EXPEDIENT 396/2019 - APROVACIÓ BASES SOBRE CONVOCATÒRIA I PROVES
DE SELECCIÓ DE POLICIA LOCAL (CATEGORIA AGENT).
SIA 926283 - EXPT. GEST.105/2020 - URBANISME - INSTÀNCIA SOL.LICITANT
CERTIFICAT AMB SUPERFÍCIE QUE HA DE QUEDAR AL REG. DE LA PROPIETAT
DESPRÉS DE DIVERSES SEGREGACIONS REALITZADES SOBRE SOLAR I DE
CESSIÓ DE TERRENYS A VIALS I ZONES VERDES.
Aprovant l’expt. de MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE de Serveis (expedient 514/2018)
de la DIRECCIÓ D'OBRA D'ARQUITECTE I ARQUITECTE TÈCNIC de l'obra
“REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE GUMILLA” (1a I 2a FASE), INCLOSA
EN EL “PLA EDIFICANT”.
Aprovant l’expt. de MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE de Serveis (expedient 393/2018)
de la Redacció del Projecte Tècnic Bàsic i d'Execució de l'obra “REHABILITACIÓ DEL
CENTRE CEIP PARE GUMILLA” (1a I 2a FASE), INCLOSA EN EL “PLA
EDIFICANT”.
SIA 926396 - Expedient 110/2020 - APROVACIÓ RELACIÓ DE PAGAMENTS DE
FEBRER 2020.
Estimant la sol·licitud formulada per la Sra. Raquel Bono Frigols (GMP) quant al dret
d'informació com a membre de la Corporació Local, i permetre l'accés a la documentació
que està a la seua disposició per al seu estudi en les oficines municipals.
Aprovant el Pla Pressupostari a mitjà termini per als exercicis 2021/2023.
Expedient 114/2020 - ban mesures excepcionals.
Procedint a la devolució en favor de l'empresa contractista GERMANS BALAGUER
PÉREZ, S.L, FIANÇA DEFINITIVA depositeu per a respondre del contracte
«RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT...»
Decret d´alcaldia aprovant seguir el procés per a l’aprovació del Pla local reduït d´incendis
forestals.
Acordant que es limite la prestació dels serveis públics de l'Ajuntament de Càrcer a aquells
que siguen estrictament necessaris per a garantir el funcionament dels serveis públics
bàsics.
Aprovant l'Informe de Canvi i Modificacions durant la Direcció de les Obres de
«REHABILITACIÓ DEL CENTRE CEIP PARE GUMILLA» (1a i 2a FASE), INCLOSA
EN EL “PLA EDIFICANT”, de l'empresa COR ASOC, S.L.
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53

APROVANT SOL·LICITAR Al SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ LA
QUANTITAT DE 240.206,40 € PER A LA REALITZACIÓ DEL TALLER D’OCUPACIÓ
CÀRCER VERD 2020 - ESPECIALITAT MANT. I INSTAL·LACIÓ DE JARDINS I
ZONES VERDES, 10 ALUMNES 1 ANY.
Anul·lant el rebut pagat en executiva Referència Recaptació núm. 158913788-50-0,
exercici 2.016, T530-Imposat Increment Valor Terrenys, a nom del subjecte passiu BBVA,
liquidació núm. 35/2016.
Resolent sol·licitar a la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana
l'AUTORITZACIÓ D'IMPLANTACIÓ de 6 CÀMERES DE VÍDEO VIGILÀNCIA
EDIFICIS MUNICIPALS (dins i a la seua entrada).
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 Pl. Comunitat Valenciana núm. 2 - ☎ 962580016 -  962580603 - CP. 46294

73

SIA 926500 - 45 MEDI AMBIENT - Expedient 121/2020 - P4600019F
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'ALCANTERA DE XÚQUER, CÀRCER,
COTES I SELLENT - RECOLLIDA DE RESIDUS "PORTA A PORTA" ACTUACIÓ
AMBIENTAL I URBANÍSTICA - IMPLANTACIÓ SISTEMA RECOLLIDA.

74

SIA 926396 - Expedient 122/2020 - APROVACIÓ NÓMINES DE MARÇ 2020.

75

SUSPENSIÓ PLE ORDINARI DEL MES DE MARÇ DE 2020 PER L'ESTAT
D'ALARMA DECRETAT PER LA CRISI SANITÀRIA DEL COVID-19 - EXPEDIENT
133/2020.

76

SIA 926334 - URBANISME - EXPT. GEST. 349/2019 - MÚLTIPLES INTERESSATS SOL. L. URBANÍSTICA - EXPT. 37/2019 - INSTAL.LACIÓ SOLAR FOTOVOLTÀICA
AUTOCONSUM DE 70,35 KW - COOP. CAMP VILA NOVA DE CASTELLÓ CV.

77

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA APROVACIÓ 10a CERTIFICACIÓ I FACTURA
CORRESPONENT OBRA REHABILITACIÓ CEIP - PLA EDIFICANT - EXPEDIENT
516/2018.

78

Aprovant la FACTURA Núm. A20A33 de 06/04/2020, emesa per COR ASOC, S.L, de
508,50 €, IVA INCLÒS, per la Direcció Tècnica de la 11a Certificació (mes març 2020) de
l'obra «REHABILITACIÓ DEL "CENTRE CEIP PARE GUMILLA".

79

80

81
82

83

84

85

SIA 926406 - URBANISME - EXPT. GEST. 70/2020 - ORDRE D’EXECUCIÓ INSEGURETAT PORTA ACCÉS A LA VIVENDA I RISC INSALUBRITAT - C/ SANTA
ANA, 26 - BANKIA, S.A.
Aprovant la FACTURA Núm. A20A 29 (27/03/2020), emesa per COR ASOC, S.L, per
import de 10.527,00 € sobre MODIFICACIÓ CONTRACTE Serveis (expt. 393/2018)
MODIFICACIÓ/AMPLIACIÓ de la RP Tècnic Bàsic i d'Execució obra
“REHABILITACIÓ CENTRE CEIP PARE GUMILLA” (1a I 2a FASE) INCLOSA EN EL
“PLA EDIFICANT”.
Aprovar la participació de l’Ajuntament de Càrcer, en el procediment gestionat per la
Mancomunitat de la Ribera Alta per a l’adquisició conjunta i subministrament de
mascaretes higièniques.
Declarar la impossibilitat de remetre la informació en matèria de Control Intern de
l'Exercici 2.019, abans del 30 d'abril de 2020.
SIA 926409 – URBANISME - EXPT. GEST. 140/2020 - LIQUIDACIÓ NETEJA 2
SOLARS EN AVDA. RIU XÚQUER, 19 I 20 - PROPIETAT AL 50% DE LES 2
PARCEL.LES: INVERSUVAL, S.L.
SIA 926409 – URBANISME - EXPT. GEST. 140/2020 - LIQUIDACIÓ NETEJA 2
SOLARS EN AVDA. RIU XÚQUER, 19 I 20 - PROPIETAT AL 50% DE LES 2
PARCEL.LES: BLANCH Y REY, S.A.
SIA 926409 - URBANISME - EXPT. GEST. 139/2020 - LIQUIDACIÓ NETEJA 3
SOLARS: C/ MIGUEL GOMIS, 35, 37 I 41 - PROPIETÀRIA AL 50% DE LES 3
PARCEL.LES - ROSARIO DE LA SOLEDAD PONS PENALBA.
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EXPEDIENT 401/2019 - Condició d'Urbanitzador. Aprovació d'un Pla Parcial i Programa
d'Actuació Integrada per a la urbanització del Sector Industrial 1 del municipi de Càrcer. Enviament d'expedient telemàticament al segon propietari.
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Aprovant la FACTURA Núm. A20A25, de 24/03/2020, emesa per COR ASOC, S.L, per
import de 1.076,54 €, IVA INCLÒS, per la D.O. i Coordinació Seg. Salut, corresponent a la
10a Certificació (mes febrer 2020) de l'obra «REHABILITACIÓ DEL "CENTRE CEIP
PARE GUMILLA» (1a i 2a FASE), INCLOSA EN EL “PLA EDIFICANT”.
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89

Sol·licitud a la Conselleria d'Habitatge la realització de l'obra: MILLORA DE LA
QUALITAT AMBIENTAL I L’ESPAI PÚBLIC DEL NUCLI URBÀ EN LA PLAÇA DE
LA GENERALITAT VALENCIANA I AL CARRER CASTO MONBLANCH per import
de 500.000 € inclòs iva.

90

SIA 926448 - URBANISME - EXPT. GEST. 142/2020 - MÚLTIPLES INTERESSATS REQUERIMENT ALS PROPIETARIS DE SOLARS DEL NUCLI URBÀ PERQUÈ ELS
NETEGEN EN EL TERMINI INDICAT O NETEJARÀ L'AJUNTAMENT PASSANT
DESPESES.

91

MINUTA D'HONORARIS, per un import de 1.147,23 €uros, que presenta el Sr. Ramón
Cuevas Renau, Arquitecte i Tècnic redactor del projecte de l'obra «PAVIMENT DEL
TRINQUET»,
inclosa
en
la
subvenció
del
Pla
de
Trinquets
(EXP_OBRES/PTRIN/2018/2/1).

92

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA D'APROVACIÓ 11a CERTIFICACIÓ MES DE MARÇ I
FACTURA CORRESPONENT DE L'OBRA "REHABILITACIÓ DEL "CENTRE CEIP
PARE GUMILLA" DE CÀRCER (1a i 2a FASE) - EXPEDIENT 516/2018.

93

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA SOBRE SUSPENSIÓ DE TERMINI I REQUERIMENT DE
DOCUMENT - PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA - EXPEDIENT 401/201.

94
95
96
97
98
99

100
101
102
103

SOL·LICITANT SUBVENCIÓ PER Al MANTENIMENT D'AGENT D'OCUPACIÓ I
DESENVOLUPAMENT LOCAL PER Al PERÍODE 2020-2021.
Expedient 114/2020 - obertura mercat.
SIA 926364 - URBANISME - EXPT. GEST. 149/2020 - ADMISSIÓ COMUNICACIÓ
AMBIENTAL D'ACTIVITATS INNÒCUES - COOP. CAMP VILANOVA DE
CASTELLÓ, C.V.
Resolent MESURES COVID-19 OCUPACIÓ TAULES I CADIRES EN LA VIA
PÚBLICA.
SIA 926396 - Expedient 155/2020 - APROVACIÓ NÒMINES D’ABRIL 2020.
SOL·LICITANT AL SERVEI PÚBLIC ESTATAL LA QUANTITAT DE 16.734,25€ PER A
COSTEJAR LA MÀ D'OBRA DE 13 PEONS AGRIC. 1MES AL 85% OBRA DE NETEJA
DE RIUS, BARRANCS I ZONES FORESTALS.
SOL·LICITANT AL SERVEI PÚBLIC ESTATAL LA QUANTITAT DE 16.734,25€ PER A
COSTEJAR LA MÀ D'OBRA DE 13 PEONS AGRIC. 1MES Al 85% OBRA DE NETEJA
DE CAMINS.
Declarant exempt a efectes de l’IVTM el turisme PEUGEOT 308 5P STYLE, 7983-LFD,
(vehicle per a persones amb mobilitat reduïda).
Declarant exempt a l'efecte de l’IVTM, el turisme marca NISSAN X-TRAIL, matrícula
0102-LFR, (vehicle per a persones amb mobilitat reduïda).
SIA 926396 - Expedient 157/2020 - APROVACIÓ RELACIÓ DE PAGAMENTS
P/2020/14 DE 06 MAIG 2020.
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Sol·licitud a la Conselleria d'Habitatge la realització de l'obra: MILLORA DE LA
QUALITAT AMBIENTAL I L’ESPAI PÚBLIC DEL NUCLI URBÀ EN LA PLAÇA DE
LA GENERALITAT VALENCIANA I Al CARRER CASTO MONBLANCH per import de
500.000 € inclòs iva. (ANUL.LAT).
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SIA 926409 - URBANISME - EXPT. GEST. 139/2020 - LIQUIDACIÓ NETEJA 3
SOLARS: C/ MIGUEL GOMIS, 35, 37 I 41 - PROPIETARI AL 50% DE LES 3
PARCEL.LES - ANTONIO PONS PENALBA.
SOL.LICITUD ADHESIÓ per a l’Acord marc de la CONTRACTACIÓ D’ELECTRICITAT
100% RENOVABLE en el marc del conveni del servei de GESTORS D’ENERGIA del
CONSORCI DE LA RIBERA.
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SIA 926396 - Expedient 156/2020 - APROVACIÓ RELACIÓ DE PAGAMENTS
P/2020/13 DE 30 ABRIL 2020.
SIA 926396 -- Expedient 145/2020 -- APROVACIÓ RELACIÓ DE PAGAMENTS DE 09
ABRIL 2020.
SIA 926396 - Expedient 144/2020 - APROVACIÓ RELACIÓ DE PAGAMENTS DE 30
MARÇ 2020.
SIA 926396 - Expedient 143/2020 - APROVACIÓ RELACIÓ DE PAGAMENTS P/2020/9.

Per l’Alcalde, el Sr. Josep Botella Pardo, s’ofereix la paraula als Grups Municipals i
a la Regidora no adscrita a cap Grup, la Sra. Teresa Alegre, perquè, en el seu cas, formulen
qualsevol aclariment d’aquests.

Per part de la Sra. Raquel, s’estima que repassades les nòmines, s’observa que aquesta
retribució és excessiva comparada amb les d’un altre personal que té més antiguitat i l’equipara
a la retribució d’un gerent.
Es contesta per part de la Sra. Secretària, que les retribucions que percep aquesta
empleada estan en funció de la seua categoria professional, Titulació Superior en Arxiu i
Documentació, però que no obstant això, se li passaran a la Regidora les taules retributives
concordes a aquest lloc de treball.
 Decret Núm. 28/2020: SIA 926396 - Expedient 55/2020 - APROVACIÓ RELACIÓ
DE PAGAMENTS DE GENER 2020.

ACTA DEL PLENO

 Decret Núm. 20/2020: S'aprova la contractació laboral-temporal per obra o servei
determinat de "Encarregat d'organització i gestió d'Arxiu Municipal i Agència de
Lectura", a través d'oferta d'ocupació del centre Labora.

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

Únicament, per part de la portaveu del Grup Municipal Popular, la Sra. Raquel
Bono, es realitzen les següents preguntes, relatives als decrets que s’indiquen:

Per la Sra. Raquel, s’assenyala que aquesta rel.lació, no va adjunta al decret.

 Decret Núm. 31/2020: SUBVENCIÓ PER A LA MILLORA D’ACCESIBILITAT
AL MEDI FISIC.
A la pregunta formulada, si es tracta de la sol·licitud o de la concessió, es contesta que
s’ha sol·licitat.
 Decret Núm. 42/2020: Resolent classificar la proposició presentada per l'únic
licitador a proposta de la Mesa de Contractació, i requerir documentació a
l'empresa ADN CANINO, S.L., EXPT. CONTRACT. PROCEDIMENT OBERT
SERVEI EXTRACCIÓ, GENOTIPAT ADN.
A la pregunta formulada respecte a quan es comença amb aquest contracte, es contesta
que el mes de juny/juliol.
 Decret Núm. 55/2020: Resolent sol·licitar a la Delegació del Govern a la
Comunitat Valenciana l'AUTORITZACIÓ D'IMPLANTACIÓ de 6 CÀMERES
DE VÍDEO VIGILÀNCIA EDIFICIS MUNICIPALS (dins i a la seua entrada).
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Se li contesta que demà mateix la tindrà a la seua disposició en l’Ajuntament.

AJUNTAMENT DE CÀRCER
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A la pregunta formulada sobre quines càmeres més són les que s'han sol·licitat, es
contesta després d'una llarga explicació dels expedients tramitats sobre aquest tema amb la
Secretària del Delegat de Govern, designat pel govern popular, i la reunió mantinguda amb la
Secretària de la mateixa Delegació de Govern designada pel govern socialista, que no es tracta
de càmeres noves, sinó que són aquelles que ja estan instal·lades en els Edificis Municipals,
tant dins com en la seua entrada i que es detallen pel cap de policia, assistent en la present
sessió plenària i la informació del qual ja li va ser traslladada al Grup Municipal Popular en
virtut de la sol·licitud formulada.

13é) INFORMES D’INTERVENCIÓ - TRESORERIA.
Per la Sra. Secretària-Interventora, es dóna coneixement dels Informes de Morositat,
del Període Mitjà de Pagament (P.M.P), així com del d’Execució Trimestral, referits tots ells al
1r trimestre de 2020 i, remesos a l’Oficina Virtual de Coordinació de les Entitats Locals.
S’ofereix així mateix informació sobre l’Informe anual de Control Intern de la
Intervenció 2019, que serà remés a la Intervenció General de l’Estat una vegada subscrit a
través de la Plataforma RICEL, el qual es recull literal en la present acta.
1. Informe de Morositat (1r TRIMESTRE DE 2020):

TOTAL

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE

Període
Mitjà de
Pagament
(PMP)
(dies)

Núm. de pagaments

Import Total

Núm. de pagaments

Import Total

24,15

239

142.127,00

3

554,69

Dins del període legal de pagament

Interessos de Demora pagats en el Trimestre

TOTAL

Fora del període legal de pagament

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS EN EL PERÍODE
Número de pagaments

Import Total

0

0,00

PENDENT DE PAGAMENT AL FINAL DEL TRIMESTRE

Factures o
documents
justificatius
pendents de
pagament al final
del trimestre

Període
mitjà del
pendent
de
pagament
(PMPP)
(dies)

Número d’Operacions

Import Total

Número d´Operacions

Import Total

TOTAL

27,80

26

10.924,52

1

1.599,92

Dins del període legal de pagament a
final del trimestre

Fora del període legal de pagament a
final del trimestre
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Pagaments
realitzats en
el Trimestre

ACTA DEL PLENO

Pel Sr. Alcalde es contesta que es tracta de sol·licitar ajuda per l’import que es detalla,
a fi de començar amb la implantació de l’Estudi paisatgístic per a la millora ambiental del nucli
de la població de Càrcer.

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

 Decret Núm. 89: Sol·licitud a la Conselleria d'Habitatge la realització de l'obra:
MILLORA DE LA QUALITAT AMBIENTAL I L’ESPAI PÚBLIC DEL NUCLI
URBÀ EN LA PLAÇA DE LA GENERALITAT VALENCIANA I AL CARRER
CASTO MONBLANCH per import de 500.000 € inclòs iva.

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

2. Període Mitjà de Pagament (PMP) al final del 1r TRIMESTRE: 7,46 dies.
3. Execució Trimestral a data 31 de març de 2020 (Final del 1r TRIMESTRE):
Remesa l’execució del 1r trimestre, sent el deute viu a data 31 de març de 2020
és de 103.125,00 €.
4. Resum Informe Anual de la Intervenció, Control Intern exercici 2019.
INFORME ANUAL CONTROL INTERN
EXERCICI 2019

INTRODUCCIÓ
PRIMERA. El control intern, regulat en l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals i desenvolupat pel Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el
règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, és l'exercit per les Entitats
Locals respecte de la seua gestió econòmica, i en el seu cas, la dels organismes autònoms i de les
societats mercantils d'elles dependents, en la seua triple accepció de funció interventora, control
financer i controls d'eficàcia i eficiència.
Els resultats d'aquest control intern, d'acord amb l'article 37 del referit Reial decret
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector
Públic Local, hauran de recollir-se en el corresponent informe resum anual, coincidint amb
l'aprovació del Compte general. Conforme al mandat imposat pel punt tercer d'aquest mateix
article, la Intervenció General de l'Administració de l'Estat va dictar la Resolució de 2 d'abril de 2020,
per la qual s'establien les instruccions a les quals ha d'ajustar-se el contingut, estructura i format de
l'informe resum.
En virtut d'això, s'emet el present informe en el qual s'inclou un resum anual dels principals
resultats obtinguts en les actuacions inherents a la funció interventora i el control financer per a
l'exercici 2019 d'aquesta Entitat.
SEGONA. La funció interventora, que té per objecte controlar els actes, qualsevol que siga la
seua qualificació, que donen lloc al reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com
els ingressos i pagaments que d'ells es deriven, i la inversió o aplicació en general dels fons públics,
s'aplica en aquesta Entitat en règim de fiscalització limitada de requisits bàsics en el cas de les
despeses, i presa de raó en la comptabilitat en el cas dels ingressos, tal com s'estableix en les Bases
d'execució pressupostària de l'Entitat.
TERCERA. El règim de control al qual es troben sotmesos els actes de l'entitat local
s'identifica amb el règim simplificat.
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INFORME RESUM ANUAL SOBRE EL CONTROL INTERN 2019

ACTA DEL PLENO

Esta Intervenció, en virtut de les atribucions de control citades i establides en l'article 213
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març i desenvolupades pel Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local; i, en atenció a les facultats recollides
en l'article 4.1.b).6é del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emet el següent:

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

LA SRA. ANA CAMACHO VIDAL, SECRETÀRIA INTERVENTORA DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE
CÀRCER (VALÈNCIA).
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INFORME
PRIMERA. Funció Interventora
A la vista de les actuacions dutes a terme en l'exercici de la funció interventora al llarg de
l'exercici 2019, cal recollir la següent valoració de resultats:
A. Ingressos:
En l'exercici de l'expressada funció interventora d'ingressos mitjançant el control inherent a
la presa de raó en comptabilitat i el control posterior exercit mitjançant el control financer no s'han
detectat anomalies o irregularitats.
B. Despeses

D. Actes amb omissió de la funció interventora:
En l'exercici de l'expressada funció interventora, no s'han detectat omissions de fiscalització
que hagen requerit de la formació del corresponent informe d'omissió de la funció interventora.
SEGONA. Control Financer Permanent
S'han desenvolupat actuacions en l'exercici del control financer al llarg de l'any 2019 en la
seua modalitat de control financer permanent en matèria de control d'obligacions pendents
d'aplicar al pressupost, registre comptable de factures i subvencions concedides sense que calga
destacar l'existència d'ineficiències o irregularitats significatives que hagen de ser objecte
d'elaboració d'un pla d'acció o d'adopció de mesures correctores.
TERCERA. Tramitació
Donar trasllat del present informe a l'Alcaldia-Presidència per a la seua remissió al Ple de
l'Entitat Local, a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat a través de l'aplicació RICEL i
fins al 30 d'abril de l'exercici següent al que motiva l'informe, (o en el seu cas, la pròrroga que es
produïsca).

14é) INFORMES D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA.
Pel Sr. Alcalde es passa a informar al Ple dels següents assumptes:
AGENDA


Dia 06/02: Reunió amb el President de la Diputació, el Sr. Antonio Gaspar, per a la
Presentació del Projecte “Reinterpretem el paisatge”.
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En compliment del que s'estableix en l'article 218.1 del Text Refós de la Llei Reguladora
d'Hisendes Locals, s'informa que no ha sigut necessari elevar informes al Ple sobre les resolucions
adoptades pel President i l'Alcalde de l'Entitat contràries a les objeccions efectuades per la
Intervenció al no produir-se fets que comportaren la formulació d'objecció de legalitat.

ACTA DEL PLENO

C. Resolucions adoptades pel President de l'Entitat Local contràries a les objeccions
efectuades i principals anomalies detectades en matèria d'ingressos:

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

En l'exercici de l'expressada fiscalització i intervenció prèvia de tot acte, document o
expedient que done lloc a la realització de despeses, així com els pagaments que d'ells es deriven no
s'han emés informes de fiscalització desfavorables en cap de les fases.

AJUNTAMENT DE CÀRCER
 Pl. Comunitat Valenciana núm. 2 - ☎ 962580016 -  962580603 - CP. 46294

Dia 10/02: Reunió amb el Secretari Autonòmic d’Habitatge, el Sr. Francisco Quesada,
sobre el Projecte “Reinterpretem el paisatge” i sobre el Projecte “Banc de
Cases”.



Dia 11/02: Reunió amb el Director General de Qualitat i Educació Ambiental, el Sr.
Joan Piquer, sobre la recollida selectiva de residus “porta a porta”.



Dia 14/02: Manifestació de llauradors a València.



Dia 20/02: Plantació d’arbres en el llit del Riu Sellent amb els alumnes de 3r d’E.S.O.
de l’I.E.S. Càrcer.



Dia 21/02: - Jornades sobre agricultura a Alzira.
- Sopar de la Fam.



Dia 27/02: Reunió a Alzira, en la Mancomunitat de la Ribera Alta, sobre la gestió en la
recollida de residus urbans i compliment de la llei.



Dia 28/02: Presentació del Pla d’Inversions de la Diputació a València.



Dia 05/03: - Jornada sobre Fons Europeus.
- Constitució Conell Agrari Municipal.



Dia 09/03: Reunió Transport Públic a Algemesí.

El Sr. Alcalde informa sobre el treball dels Serveis Socials (el Programa Emergència
Social, el Servei d´Ajuda a domicili):
AJUDES D´EMERGÈNCIA SOCIAL CONCEDIDES EN EL PERÍODE DEL 3 DE FEBRER A L’11 DE
MAIG DE 2020.

En este període s´han concedit 29 ajudes per un import total de 3.302 euros.

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020



ACTA DEL PLENO

CIF: P-4608600-E - e-mail: notificaciones@carcer.net - web: www.carcer.es

En aquest apartat, cal informar que la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives en el
Decret 43/2020, del Consell, de 3 d’abril, va concedir ajudes extraordinàries per a persones o
unitats familiars afectades directament per la crisi del Covid-19.
A Càrcer li corresponen les quantitats de; 2.604,88 euros per a prestacions econòmiques
individualitzades i 725,10 euros per a ajudes d’alimentació infantil.
D’estes ajudes extraordinàries s’han concedit, fins al momento, 5 prestacions
econòmiques per un total de 1.450 euros i 3 ajudes d'alimentació infantil per un total de 300
euros.
En total en aquest període i sumant les diferents modalitats d'ajudes, s'han concedit 37
ajudes amb una despesa total de 5.052 euros.
SERVEI D’AJUDA A DOMICILI

El servei d'ajuda a domicili s'ha prestat amb total normalitat i no s'ha vist interromput en
cap moment.
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Del 3 de febrer al 20 de març es van concedir 9 ajudes per un import de 929 euros i des
del 20 de març fins a l'11 de maig s'han concedit 20 ajudes per un import total de 2.373 euros.
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Les auxiliars d'ajuda a domicili han acudit a tots els domicilis amb les mesures de
protecció requerides per a garantir la seua seguretat i la dels beneficiaris del servei.
A causa de la crisi del Covid-19 l'Ajuntament de Càrcer va oferir, per a totes les
persones, que per diferents circumstàncies ho pogueren necessitar, el servei de recollida de
medicaments i de realització de compres.
S'han rebut 13 peticions, sent totes elles ateses i fent les tasques de compra, recollida de
medicaments i manteniment d'higiene personal en les persones majors que ho han requerit.
Per a dur a terme aquesta ampliació del servei, des de la Mancomunitat Intermunicipal
d'Alcàntera de Xúquer, Càrcer, Cotes i Sellent, s'ha reforçat la plantilla del servei d'ajuda a
domicili amb la contractació d'una auxiliar.
El total de beneficiaris del servei d'ajuda a domicili en aquest període ha sigut de 33,
sumant els ususaris habituals més els derivats de la crisi del covid-19.

El Sr. Alcalde, informa sobre el Servei prestat a la Biblioteca durant l’Estat d’Alarma:
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CÀRCER DURANT L’ESTAT D’ALARMA

(Betlem Ortiz Campos)
Del 2 al 13 de març: 387 visites

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

Des dels serveis socials d'atenció primària vam contactar amb els centres educatius
d'educació primària i secundària per a oferir-los la possibilitat de remetre'ns el material, en els
casos de menors que presentaren dificultats per a fer les tasques encomanades pel professorat
via telemàtica i nosaltres ens encarregaríem del lliurament i posterior recollida d'aquest material.

ACTA DEL PLENO

COORDINACIÓ AMB L’ÀMBIT EDUCATIU

Del 16 de març al 8 de maig: TANCADA

Des del 16 de març fins el 8 de maig, la Biblioteca Municipal ha estat tancada per
l’Estat d’Alarma que es va decretar el dia 14 de març i entre les activitats afectades es trobava la
suspensió de l’obertura al públic de les biblioteques.
La setmana de l’11 de maig entrarem en la Fase 1 de la desescalada i, per tant, es va
permetre obrir de nou a les biblioteques amb una sèrie de condicions. Aqueste són:
o El personal del centre:
- Assegurar la distància mínima de 2 metres amb la instal.lació de separadors físics.
- Horari reduït, dimarts i jijous de 11:30h. a 13:30h.
- Elements de protecció com ara mascaretes, guants i solucions hidro-alcohòliques.
o Els espais del centre:
- Els únics espais oberts són els destinats a la devolució i préstec, la resta d’espais estan
tancats al públic.
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De l’11 al 29 de maig: 38 visites.
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- Llocs de lectura, ordinadors, accés lliure a la col.lecció i banys tancats.
o La col.lecció:
- Període de quarantena per als llibres retornats a partir de l’obertura del servei de 14
dies. Per a dur a terme la quarantena del materials s’ha preparat una zona de devolució
segura on s’indica la data de devolució i la data de finalització de la quarantena de
cada material tornat.
- En aquesta fase no es poden realitzar activitats culturals, activitats d’estudi en sala o
de préstec interbibliotecari.
o Respecte a les persones usuàries externes:

Les següents fases de la desescalada s’aniran definint i adaptant segons les condicions
marcades per les autoritats sanitàries i les administracions corresponents.
El Sr. Alcalde continua dient que, per informació rebuda de la Conselleria, s’han
adjudicat les obres del Pou de la Molinera, l’aigua del qual és excel.lent per tenir un nivell molt
baix de nitrits.
C) PRECS I PREGUNTES
15é) PRECS I PREGUNTES

ACTA DEL PLENO

- Es podrà accedir de forma individual (els menors de 14 anys podran anar acompanyats
d’un adult).

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

- Les persones usuàries que accedeixen a les instal.lacions ho han de fer adoptant les
mesures adequades (obligatorietat de la mascareta, respectant les distàncies de
seguretat, utilitzant el desinfectant disponible...).

1. Es reitera, com en el ple anterior, el mal estat d’alguns camins, clots, grava solta, etc.
produïts per les últimes tempestes de la Dana, es parla en concret del camí que va a
l’Ecoparc i la Molineta, entre altres. Es critica la falta d’actuació per part de l’Ajuntament
per a les seues reparacions. Es va dir que s’anaven a demanar ajudes, es pregunta pel regidor
si s’han concedit i en cas contrari, si es farà amb fons municipals.
2. Respecte a la pròxima entrada en la fase 2 de l’estat d’alarma, saber si es té pensada alguna
cosa respecte a l’obertura de la piscina, l’aforament previst, etc.
3. Quant al mosquit tigre i la mosca negra, sobre si es té prevista alguna mesura per a combatre
aquestes plagues.
Contestacions del Sr. Alcalde:
1. Com a conseqüència de la Dana, es va sol·licitar a la Conselleria una subvenció del 80%
respecte a una Memòria d'uns 100.000 € per a arreglar els camins.
Confia el Sr. Alcalde que aquesta ajuda es concedisca, és el primer interessat. Però si
no ve l’ajuda, els recursos municipals són limitats. No obstant això, caldrà esperar.
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Per part del portaveu del Grup Municipal “Gent per Càrcer”, el Sr. Juan Peirats, es
formulen els següents precs i preguntes:

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

2. Respecte a la Piscina; en principi no està previst que s’òbriga, vistos els condicionants
decretats en l’Estat d’Alarma. Afig que la piscina (excepte la xicoteta), es netejarà i si la
normativa ho permet, es podria posar en marxa en una setmana.
3. Respecte a les plagues indicades, es fan els tractaments oportuns, a través de l’empresa Pere
García. També es fumigarà amb Helicòpter, des de Sumacàrcer al Pantà de Tous.
Per la Sra. Raquel Bono, com a portaveu del Grup Municipal Popular, es formulen
els següents precs i preguntes:
1. En primer lloc agrair el treball que s’ha realitzat durant aquest període de confinament per
part de la Policia Local, Protecció Civil, Treballadors de l’Ajuntament (especialment als que
han estat en Informació), així com als tractoristes, que han anat desinfectant el poble i a les
dones que han col·laborat confeccionant mascaretes.



Bonificació de la taxa d'ocupació per a les terrasses en l'hostaleria durant tot l'any 2020.



Bonificació del 100% de l'Impost de vehicles per a tots els veïns durant el temps què
han estat confinats..



Bonificació del 100% de l'Impost de Plus vàlues per als hereus de víctimes del Covid19 (En cas que hi haja alguna).



Reducció proporcional de l'IBI per a tots els comerços, durant el temps que han hagut
de tancar pel Covid-19 o fins a un mes després.



Preparar ajudes d'aproximadament 1.000 € per als autònoms que, estant parats durant la
pandèmia, continuen amb la seua activitat, durant 1 any, per a reactivar el negoci. Amb
aquesta ajuda garantim la continuïtat d'alguns autònoms i evitem que acaben tancats.



Posar en marxa un Pla d'Ocupació en finalitzar el confinament.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde va donar per finalitzada la Sessió
a les 21:30 hores, de la qual cosa, com a Secretària done fe.
V. I PL.
L’ALCALDE
Josep Botella Pardo

DAVANT MEU,
LA SECRETÀRIA
Ana Camacho Vidal
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4. Finalment, presenta al ple en el seu cas per a la seua consideració, i en la mesura de si es pot
dur a terme, les següents propostes:

ACTA DEL PLENO

3. Quant a les Festes Patronals, si se suspenen, caldria replantejar el tema de les Subvencions a
les Associacions, ja que ara poden resultar excessives.

Número: 2020-0005 Data: 07/07/2020

2. Comenta, com sap el Sr. Alcalde, que havent-se oferit, tant ella com el seu marit, per a
col·laborar en el que es necessitara, ha sigut una pena que no se l’haja requerida per a això.

