Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2020/2

El ple

Extraordinària
Motiu: <<Proposta de ratificació de la Resolució d’Alcaldia per
la que es sol·licita la subvenció al IVACE sobre projectes
d’inversió per a la millora, modernització i dotació
d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i
enclavaments tecnològics, a càrrec del Pressupost 2020.>>

Data

10 de gener de 2020.

Durada

Des de les 20,30 fins a les 20,45 hores

Lloc

Saló de Sessions

Presidida per

Ana Isabel Peiró Canet.

Secretari

Vanessa Mengual Nadal.
ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

***3468**

ANA BAÑULS PERIS

SÍ

***2655**

ANA ISABEL PEIRÓ CANET

SÍ

***3455**

ANTONIO ROSELLÓ CHULIÁ

SÍ

***1437**

EVA CALLEJA ROSELLÓ

SÍ

***3443**

FRANCISCO LENA MOSCARDÓ

SÍ

***0052**

HIGINIO BARBOSA ORENGO

SÍ

***3698**

ISRAEL PALMA SEBASTIÁ

SÍ

***6703**

MARÍA LUISA LOBATO FERNÁNDEZ

SÍ

***8751**

NEUS DONET MARTÍ

SI

***4245**

RAMÓN ALBORS SALES

SÍ

***9213**

TOMÀS DAVIU PELLICER

SÍ
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0001 Data: 11/02/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Vanessa Mengual Nadal ( 2 de 2 )
SECRETARIA- INTERVENTORA ACCIDENTAL
Data Signatura : 11/02/2020
HASH: b008be6892fde224c2300bdea445551a

ANA ISABEL PEIRÓ CANET ( 1 de 2 )
ALCALDESSA-PRESIDENTA
Data Signatura : 11/02/2020
HASH: baeff10208444b81b760ec329ed50ee5

ACTA

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia
A) PART RESOLUTIVA

1. Proposta de ratificació de la Resolució d’Alcaldia per la que es sol·licita la subvenció al
IVACE sobre projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i
serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, a càrrec del Pressupost 2020.

Es sotmet a ratificació per el Plenari municipal, la Resolució d’Alcaldia del tenor literal
següent:

ACTA DEL PLE

“1. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ PER EL PLENARI DE LA RESOLUCIÓ
D’ALCALDIA NÚM. 2020-0073, de 05/02/2020, PER LA QUE ES SOL·LICITA
SUBVENCIÓ AL IVACE SOBRE PROJECTES D’INVERSIÓ PER A LA MILLORA,
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN
POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENT TECNOLÒGICS, A
CÀRREC DEL PRESSUPOST 2020
Es dóna compte del Decret núm. 2020-0073, de 05 de febrer de 2020, per la que es sol·licita
subvenció al IVACE sobre projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació
d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavament tecnològics, a càrrec
del pressupost 2020, del tenor literal següent:
“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
(sol·licitud subvenció al IVACE sobre projectes d’inversió per a la millora, modernització
i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavament
tecnològics, a càrrec del pressupost 2020)
Vist l’expedient tramitat núm. 130/2020, sobre sol·licitud al IVACE d’ajudes per a
projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en
polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, exercici 2020.
ANTECEDENTS
1. Mitjançant Resolució de 8 de gener de 2020, del President de l’ Institut Valencià de
Competitivitat Empresarial (IVACE) per la qual es convoquen les ajudes per a projectes
d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons,
àrees industrials i enclavament tecnològics, a càrrec del pressupost de l’exercici 2020 (DOGV
8721 de 20/01/20).
2. Es volen posar en marxa actuacions d’estalvi i eficiència energètica en l’àrea del Polígon
Industrial de Xeresa SU-5, en concret al Passeig dels Furs, Avda de la Mar, c/ Pont de
2
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Tipus de votació: Ordinària.
Vots a favor: 11.
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.
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Favorable.

Francisco, c/ La Creu, c/ Alcodar, c/ Esmoladors i c/Segadors, mitjançant la substitució de les
lluminàries existents per altres de tecnologia LED que milloren, tant la il·luminació com
l’eficiència energètica de la instal·lació, i muntant faroles amb lluminàries de tecnologia LED i
bateries de càrrega solar en c/Alcodar 48.
3. Segons l’apartat cinc de la referida convocatòria, l’ajuda de l’IVACE consisteix en la
concessió d’un préstec pel 100 % dels costos subvencionables del projecte, amb les següents
limitacions:
.- polígons industrials amb superfície menor de 25.000 metres quadrats: 3€/metre quadrat
.- polígons industrials amb superfície major de 25.000 metres quadrats: 2 €/metre quadrat

6. El pressupost de l’actuació “Millora de la il·luminació en l’enllumenat públic exterior
dels al polígon industrial SU-5: Passeig dels Furs, Avda de la Mar, c/Pont de Francisco, c/
La Creu, c/ Alcodar, c/Esmoladors i c/Segadors” és de 44.689´74 € i inclou:
.- execució treballs: 34.184´54 € + 7.178´75 € (IVA 21%) i que fa un total de 41.363´29 €
.- honoraris tècnics: 2.749´13 € + 577´32 € (IVA 21 %) i que fa un total de 3.326´45 €
7. L’ajuntament de Xeresa, amb recursos propis no seria capaç d’afrontar les despeses que
comporten els canvis de lluminàries per a afavorir l’estalvi i l’eficiència energètica, es per tant
resulta convenient sol·licitar esta ajuda al IVACE a l’empar de la convocatòria 2020.
A aquests antecedents resulten d’aplicació els següents

ACTA DEL PLE

5. La participació de l’ajuntament de Xeresa en el present programa d’ajudes suposa
l’acceptació de les bases reguladores i les obligacions derivades d’aquestes.

Número: 2020-0001 Data: 11/02/2020

4. Segons allò especificat a l’apartat sis, apartat 3.f), de la referida de Resolució de
convocatòria, l’Ajuntament de Xeresa es compromet a tramitar la corresponent modificació
pressupostària a l’efecte d’incloure en el pressupost la partida o partides que reflectisquen el
finançament objecte de la present convocatòria i de la seua acreditació feacent en un termini de
quinze dies comptats des de la recepció de la notificació de concessió.

I. La convocatòria de les presents ajudes ve regulada per la Resolució de 8 de gener de 2020,
del President de l’ Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per la qual es
convoquen les ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació
d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavament tecnològics, a càrrec del
pressupost de l’exercici 2020 (DOGV 8721 de 20/01/20).
II. Pel Decret 4/2013, de 4 de gener, del Consell, s’aprova el Reglament d’organització i
funcionament de el Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en el qual se
n’estableixen les funcions pròpies, entre les quals es troben l’anàlisi, l’assessorament i
l’execució de mesures en matèria de conservació, l’estalvi i la diversificació energètica, el
foment de l’ús racional de l’energia i la promoció de les energies renovables i de la qualitat del
subministrament energètic.
III. L’atribució de competències municipals en matèria d’enllumenat públic, venen recollides
en la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases del Règim Local. En els articles 25
competències pròpies de matèria de medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics,
gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i
atmosfèrica en les zones urbanes. I en l’article 26 es recullen els serveis que s’han de prestar en
3
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FONAMENTS JURÍDICS

tots els Municipis: enllumenat públic, cementeri, arreplega de residus, neteja viària, abastiment
domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de les
vies públiques.
A la vista de tot allò que s’ha exposat, i fent ús de les atribucions que em corresponen segons
allò disposat a l’article 21 de la Llei 7/1985, HE RESOLT:
PRIMER. Aprovar l’actuació “Millora de la il·luminació en l’enllumenat públic exterior
dels al polígon industrial SU-5: Passeig dels Furs, Avda de la Mar, c/Pont de Francisco, c/
La Creu, c/ Alcodar, c/Esmoladors i c/Segadors” per import de 44.689´74 € (inclou execució
projecte i honoraris tècnics, segons allò referit a l’apartat cinqué dels antecedents de fet)
SEGON. Sol·licitar a el IVACE la concessió de el instrument financer consistent en un préstec
i una ajuda a fons perdut per a la realització del 100% de l’actuació esmentada al resol primer.

CINQUÉ. Considerar el IVACE creditor preferent de l’entitat beneficiària, per raó del préstec
formalitzat, per la qual cosa els pagaments corresponents a amortització del principal,
interessos de demora o eventuals penalitzacions d’aquest gaudiran de lloc preferent en l’ordre
de prelació de pagaments, després de les despeses de personal, en el pla de disposició de fons
de tresoreria de l’entitat beneficiària durant el període de vigència del contracte.
SISÉ. Remetre al IVACE certificat del present acord, juntament amb tota la documentació
requerida per sol·licitar la referida sol·licitud d’ajuda econòmica.

Número: 2020-0001 Data: 11/02/2020

QUART.- Adoptar el compromís relacionat a l’apartat sis, 3.f), de la referida de Resolució de
convocatòria, sobre la tramitació de la corresponent modificació pressupostària a l’efecte
d’incloure en el pressupost la partida o partides que reflectisquen el finançament objecte de la
present convocatòria i de la seua acreditació feacent en un termini de quinze dies comptats des
de la recepció de la notificació de concessió.

ACTA DEL PLE

TERCER. Reconèixer que la participació de l’ajuntament de Xeresa en el present programa
d’ajudes suposa l’acceptació de les bases reguladores i les obligacions derivades d’aquestes.

Sotmesa a ratificació l’esmentada Resolució d’Alcaldia és sotmesa a votació amb el
resultat de 11 vots a favor (unanimitat), per la qual cosa la mateixa queda aprova en els
seus propis termes.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.
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SETÉ. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació, en la propera sessió que
tinga lloc, per al seu coneixement i ratificació.”

