ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 29 DE MARÇ DE 2022
ASSISTENTS:
PRESIDENT:
ANDREU SALOM PORTA
REGIDORS:
RUBÉN GRAU NAVARRO
Mª ÁNGELES BOIX COMBRES
ISABEL MADRAMANY SANCHIS
AURELIO AMAT FAYOS
ROSA Mª MARTÍNEZ MURILLO
MARÍA JOSÉ RETAMINO CASTEL
AMPARO MARTÍN BOIX
JAUME PRATS LACUESTA
Mª DOLORES BALLESTERO LÓPEZ
JUAN MANUEL ARNANDIS ARNANDIS
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ OLIVA
Mª DEL CARMEN MURILLO MIQUEL
MIGUEL ÁNGEL SOLER BARBERÀ
MERCÉ SAMPEDRO VAYÀ
SR. SECRETARI:
SEBASTIÀ CRESPO PONS

A l'Alcúdia, 29 de març de 2022.
Essent les 19:30 hores, ens reunirem al Saló de Sessions
de la Casa Consistorial, els Srs. membres de la
Corporació al marge indicats, en primera convocatòria,
sota la Presidència del Sr. Alcalde, Andreu Salom Porta,
i assistits per mi, el Secretari de la Corporació, tal com
indica el segon paràgraf de l’article 46.2.c) de Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local: «En tot cas, es requereix l'assistència del
President i del Secretari de la Corporació o dels qui
legalment els substituïsquen»
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, i havent estat
comprovada l'existència del quòrum exigit per a la
vàlida celebració de la sessió, s'inicia l'examen dels
següents assumptes:

Absents:
BARTOLOMÉ BOHIGUES BISBAL
VERÓNICA ROIG CASANOVES

Roig Casanoves.
A- PART RESOLUTIVA
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
De conformitat amb el que estableix l'article 91 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2.568/1.986, de 28 de novembre,
el Sr. President preguntà als assistents si tenien alguna observació a introduir en l’acta de la sessió
anterior, de data 22 de febrer de 2022, no produint-se cap i aprovant-se per unanimitat dels membres
presents.
https://player.vimeo.com/video/694860040#t=0m49s
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- El Sr. President excusa l’absència del Regidor Bartolomé Bohigues Bisbal i la Regidora Verónica

2n.-APROVACIÓ ACTUACIONS PRÈVIES A LA CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSELL ESCOLAR
MUNICIPAL. (M.1.1.1/2022/1)
- El Sr. Secretari dona lectura al Dictamen:
“Atesa la Resolució de 14 d'octubre de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la
qual es convoca el procés per a la constitució de consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana,
en aplicació del Decret 111/1989, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm.
9197, de data 19-10-21).
Considerant el que es disposa en l'article 3r, apartats 2, 3 i 6, i en l'article 4t, apartat 1, de l'Ordre
de 3 de Novembre de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el
procediment per a la constitució dels Consells Escolars Municipals de la Comunitat Valenciana, en
desenvolupament del Decret 111/1989, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana.
Vist l’informe del Tècnic d’Educació de data 23-02-2022.
Vist els antecedents anteriors, així com l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local i l’article 130 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es PROPOSA A la
Comissió Informativa de BENESTAR SOCIAL, SANITAT, EDUCACIÓ, MERCAT, NETEJA VIÀRIA I RESIDUS,
l’emissió de dictamen favorable sobre l’adopció del següent ACORD i posterior remissió al PLE:
PRIMER.- Obrir un termini de 15 dies perquè les organitzacions i associacions de pares d'alumnes i
alumnes constituïdes a l'Alcúdia s'inscriguen a efectes censals, amb la finalitat de determinar la
representativitat del sector de pares d'alumnes i alumnes en el Consell Escolar Municipal.
SEGON.- Les associacions hauran d'inscriure's mitjançant instància presentada en el Registre
General de l'Ajuntament, a la qual hauran d'acompanyar certificat o documentació acreditativa del nombre
d'associats. En cas que no l’hagen presentat abans en el registre d’associacions de l’Ajuntament, hauran

L'Ajuntament es reserva el dret d'efectuar les comprovacions que estime pertinents per a esbrinar
l'exactitud de les dades subministrades sobre el nombre d'associats.
TERCER.- Sol·licitar del Registre Municipal d'Associacions Veïnals que comunique l'associació de
veïns del municipi de major representativitat.
QUART.- Requerir als centres docents no universitaris del municipis perquè comuniquen per escrit
a l'Ajuntament el nombre de professors i el número de personal d'administració i serveis adscrit a cada
centre, per a la confecció dels censos corresponents i determinar la proporcionalitat en el sector, devent
igualment requerir aquestes dades de la Direcció Territorial d'Educació i ser completats amb els que obren
a l'Ajuntament.
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d’aportar còpia dels Estatuts, així com i de la inscripció, si escau, en els registres corresponents.

CINQUÉ.- Sol·licitar del Director Territorial d'Educació el cens de directors de centres públics i
titulars de centres privats, sense perjudici que es requerisca aquesta informació al seu torn dels centres
docents.
SISÉ.- Donar coneixement del present acord als Consells Escolars de tots els centres docents del
municipi que estaran representats en el Consell Escolar Municipal, així com donar-li igualment la deguda
difusió a l'efecte de que les entitats afectades puguen fer ús del referit dret d'inscripció.
SETÉ.- Fins que es produïsca la constitució del nou Consell Escolar Municipal, l'actual CEM
continuarà exercint les funcions consultives de planificació i control de l'ensenyament no universitari a
nivell local que la legislació li atorga.
HUITÉ.- Instar al CEM, una vegada constituït, que redacte i propose la posterior aprovació del
corresponent Reglament de Funcionament Intern del Consell Escolar Municipal.
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
https://player.vimeo.com/video/694860040#t=1m08s
3r.-APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA I L’AJUNTAMENT DE
L’ALCÚDIA, PER A REALITZAR ACTUACIONS DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ (B.3.7.2/2022/3)
- El Sr. Secretari dona lectura al Dictamen:
“Considerant la necessitat de signar conveni de col·laboració entre l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua i l’Ajuntament de L’Alcúdia, per a realitzar actuacions de promoció del valencià.
Considerant l'article 50 de la llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, estableix com a tràmit
preceptiu per a la subscripció de convenis i els seus efectes, la realització per part de l'òrgan proponent

Vista a la memòria justificativa la necessitat i l'oportunitat del conveni, el seu impacte econòmic,
el caràcter no contractual de l'activitat i el compliment del previst en la llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic.
A la vista dels següents antecedents:
Memòria Justificativa del Conveni

17/03/2022

Informe de Secretaria

17/03/2022

Esborrany del conveni

17/03/2022

Consta a l’expedient proposta o esborrany de conveni.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de
Cultura, Festes, Gent Gran, Música, Turisme i Comunicació, l'adopció del següent:
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del conveni, d'una memòria justificativa que acompanye al conveni de col·laboració.

ACORD
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i
l’Ajuntament de L’Alcúdia, per a realitzar actuacions de promoció del valencià, que consta com a annex a
aquest acord.
SEGON. Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de L’Alcúdia per a la signatura del conveni i
quantes actuacions vagen encaminades al compliment d’aquest acord.
TERCER. Donar publicitat a aquest conveni de conformitat amb l’establert a la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com l’establert a la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.”
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
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https://player.vimeo.com/video/694860040#t=9m33s

ANNEX I
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA I
L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA PER A REALITZAR ACTUACIONS DE PROMOCIÓ DEL
VALENCIÀ.

COMPAREIXEN
D’una part, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (d’ara en avant, AVL), amb CIF S-4600019-F, amb
seu a València, en el monestir de Sant Miquel dels Reis, en l’avinguda de la Constitució núm. 284,
institució creada per la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, i en el seu
nom i representació el Sr. Ramon Ferrer Navarro, que actua en qualitat de president.
D’una altra part, l’Ajuntament de L’Alcúdia, amb CIF , amb seu a Pintor Vergara, 28 - 46250
l'Alcúdia (València), i en el seu nom i representació el Sr. Andreu Salom Porta, alcalde amb poders
suficients per a la celebració d’este acte.
Els dos representants, reconeixent-se mútuament capacitat jurídica suficient,

EXPOSEN
PRIMER.- Que «el valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de
l’administració local», d’acord amb el que establix l’article 4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la
Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana (LRLCV).

TERCER.- Que els municipis valencians tenen atribuïda la competència en matèria de patrimoni
historicoartístic, activitats culturals i participació en la programació de l’ensenyança”, (apartats e, n i
o, respectivament, de l’article 33.3 de la LRLCV).
QUART.- Que tant l’AVL com l’Ajuntament de l’Alcúdia estan d’acord a establir la mútua
col·laboració en la promoció del valencià, a través d’actuacions concertades.
I per a fixar les condicions amb les quals s’ha de prestar esta col·laboració, acorden este conveni
singular, que es regirà per les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
L’objecte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de L’Alcúdia i l’AVL és realitzar actuacions
destinades a promoure el coneixement i l’ús del valencià en el municipi de L’Alcúdia.
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SEGON.- Que l’AVL és la institució de la Generalitat Valenciana encarregada de determinar la
normativa i vetlar per l’ús normal del valencià, segons establix la Llei 7/1998, de 16 de setembre,
de la Generalitat Valenciana, de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

SEGONA.- COMPROMISOS
2.1 L’Ajuntament de L’Alcúdia es compromet a:

Toponímia

INICIATIVA
Nom del municipi
en valencià
Nomenclàtor
carrers
Senyalització

Comunicació Pàgina web

Promoció
del valencià

Oficina de
Promoció
Lingüística

Cessió
d’instal·lacions
a l’AVL
Programació
cultural i formació

Personal

Coneixements de
valencià

DESCRIPCIÓ CONCRETA
Iniciar el procediment per a la valencianització del
nom del municipi
Aprovar [o mantindre] el nomenclàtor oficial de les
vies urbanes del municipi en valencià.
Retolar en valencià, en el termini màxim de quatre
anys, tots els carrers i la resta de la toponímia
local (camins, carreteres locals, barrancs, rius,
partides, urbanitzacions...)
Retolar en valencià la senyalització de les oficines
i dependències municipals.
Tindre versió valenciana en la pàgina web a la
qual s’accedirà per defecte.
Posar un enllaç al web de l’AVL en la pàgina web
municipal.
Crear [en el cas que no existisca] una oficina de
promoció lingüística amb una dotació d’un tècnic
lingüístic amb un despatx, en el termini màxim de
quatre anys des de la signatura del present
conveni.
Facilitar les instal·lacions municipals per a la
celebració
de
congressos,
jornades,
presentacions de llibres i qualsevol altre tipus
d’acte organitzat o patrocinat per l’AVL.
Arribar a oferir, en el termini màxim de quatre
anys des de la signatura del present conveni,
almenys un 50% [o altre percentatge] de la
programació cultural i de l’oferta formativa de
l’ajuntament en valencià.
Classificar llocs de treball amb un determinat
nivell de coneixements de valencià d’acord amb
els certificats de la Junta Qualificadora de
Coneixements del Valencià, de manera que
almenys en qualsevol unitat administrativa hi haja
llocs de treball de funcionaris amb l’acreditació
oficial de coneixement de valencià.
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MATÈRIA

2.2 L’AVL es compromet a:
INICIATIVA

Assessorament

Assessorament
genèric

Biblioteques
Promoció

DESCRIPCIÓ CONCRETA

Assessorar en matèria lingüística el personal al
servici de l’Ajuntament, mitjançant consulta escrita
o telefònica, i a través de la participació en les
jornades formatives que organitze l’AVL.
Assessorament Assessorar des del punt de vista lingüístic i jurídic
en matèria de
sobre el procediment de valencianització del nom
toponímia
del municipi [en el cas que no ho estiga], així com
per a l’elaboració del nomenclàtor oficial de les
vies urbanes, la retolació dels carrers i de la resta
de toponímia local i la senyalització de les
dependències municipals.
Dotació de fons Proveir de les publicacions de l’AVL a la/les
de l’AVL
Biblioteca/ques municipal/s.
Assessorament Assessorar des del punt de vista lingüístic a la
entitats festives Junta Central Fallera / Associació de Moros i
rellevants
Cristians / etc.
Literatura
Designar un representant de l’AVL en els Premis
Literaris [ací es posa la denominació dels Premis
municipals].
Programació
Posar a disposició de l’Ajuntament la programació
cultural AVL
cultural pròpia de l’AVL (exposicions itinerants de
l’Escriptor de l’Any, presentacions de llibres,
espectacles...)
Divulgació
Incorporar, amb règim de preferència, als alumnes
de l’AVL
de les escoles i instituts de la localitat als
programes de difusió de la llengua i de la
literatura –com ara “Acosta’t a l’AVL” – organitzats
per l’AVL.
Foment
Incloure el municipi en totes les campanyes
del valencià
publicitàries de l’AVL de foment del valencià.
Participar en totes les línies de subvenció que
puga crear l’AVL per als municipis amb els quals
s’han firmat convenis singulars de col·laboració.

TERCERA.- ALTRES ACTUACIONS D’INTERÉS COMÚ
L’Ajuntament de L’Alcúdia i l’AVL col·laboraran en altres actuacions d’interés comú per a promoure
el coneixement i l’ús del valencià en el municipi de L’Alcúdia.
Estes altres actuacions d’interès comú s’especificaran per acord de la Junta de Govern de l’AVL i
els òrgans competents de l’Ajuntament de L’Alcúdia. L’acord especificarà el contingut de la
col·laboració, les contraprestacions i el calendari.
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MATÈRIA

QUARTA.- FINANÇAMENT
FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS DE LA CLÀUSULA SEGONA:
El finançament de les actuacions arreplegades en la clàusula segona correrà a càrrec de la
institució encarregada d’assumir els compromisos.
FINANÇAMENT D’ALTRES ACTUACIONS D’INTERÉS COMÚ (CLÀUSULA TERCERA):
Els termes del finançament seran acordats de mutu acord entre l’Ajuntament de L’Alcúdia i la Junta
de Govern de l’AVL d’acord amb els procediments i límits establits en la Llei de Contractes del
Sector Públic.
QUINTA. COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Per a vetlar per la bona execució d’este conveni de col·laboració s’establix una Comissió de
Seguiment que es compon, paritàriament, d’un membre de cada institució.
La Comissió es reunirà sempre que es considere necessari, a petició de qualsevol de les parts
firmants del conveni. Les decisions de la Comissió de Seguiment s’adoptaran per unanimitat.
SEXTA.- DURACIÓ
El conveni finalitzarà en el termini de quatre anys des de la signatura.
SÈPTIMA.- PRÒRROGA, MODIFICACIÓ I RESCISSIÓ DEL CONVENI
Les parts podran acordar, amb anterioritat a la data de finalització de la vigència del conveni, la
pròrroga del conveni fins a un màxim total de quatre anys addicionals.
Les parts poden denunciar o modificar este document en qualsevol moment per mutu acord.
OCTAVA.- JURISDICCIÓ

En cas de conflicte, les dos parts acorden sotmetre’s als tribunals de València, amb renúncia al seu
fur.
I en prova de conformitat amb tot allò que s’ha establit, firmen este document per duplicat en el lloc
i la data damunt indicats.

Per l’ AVL
Sr. Ramon Ferrer Navarro

Per l’Ajuntament de l’Alcúdia
Sr. Andreu Salom Porta
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L’AVL i l’Ajuntament de L’Alcúdia es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol
desacord que puga sorgir en el desenrotllament d’este acord.

4t.-APROVACIÓ RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L’ACORD DE L’AJUNTAMENT PLE
DE DATA 29/11/2021 PEL QUE S'ADHEREIX AL SERVEI CONJUNT DE RECOLLIDA I CONTROL D’ANIMALS
ABANDONATS, PER LA RIBERA I LA SAFOR I CESSIÓ DE PARCEL·LA MUNICIPAL PER A LA PRESTACIÓ
D’EIXE SERVEI AL CONSORCI DE LA RIBERA. (B.3.7.2/2020/6)
- El Sr. Secretari dona lectura al Dictamen:
“ANTECEDENTS DE FET
En relació amb el recurs potestatiu de reposició formulat per Francisco Javier García Barba,
lletrat, col·legiat núm. 16.147 del Il·lustre Col·legi d’Advocats de València, actuant en nom i representació
de Vicenta Casanova Inglés, Joaquín Alapont Pascual, Rosa Abel González, Elena Trescolí Creus, María
Teresa Chover Vallés i Fernando Arnandis Llácer, en data 02/03/22 i RE 2479, en base la desestimació de
les al·legacions presentades en data 15/11/21 i RE 12736 i l’aprovació definitiva de la cessió gratuïta de
béns patrimonials al Consorci de la Ribera per a la construcció d’instal·lacions de Nucli Zoològic per a la
prestació del Servei conjunt de recollida i control d’animals abandonats, a les parcel·les amb referencia
cadastral:

4512812YJ1441S0001PZ,

4512811YJ1441S0001QZ,

4512810YJ1441S0001GZ,

4512809YJ1441S0001PZ, 4512808YJ1441S0001QZ i 4512805YJ1441S0001BZ, feta en sessió ordinària de Ple
de data 29 de novembre de 2022. Consta informe dels serveis tècnics municipals emès per arquitecte
municipal en data 16 de març de 2022. Consta informe Jurídic emès per Secretari de l’Ajuntament, de
data 16 de març de 2022.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. De conformitat amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els actes administratius que posen fi a la via
administrativa podran ser recorreguts potestativament en reposició davant aquest òrgan que els hi haguera
dictats o ser impugnats directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.

En data 02/03/22 i RE 2479, en base la desestimació de les al·legacions presentades en data
15/11/21 i RE 12736 i l’aprovació definitiva de la cessió gratuïta de béns patrimonials al Consorci de la
Ribera per a la construcció d’instal·lacions de Nucli Zoològic per a la prestació del Servei conjunt de
recollida

i

control

4512812YJ1441S0001PZ,

d’animals

abandonats,

4512811YJ1441S0001QZ,

a

les

parcel·les

amb

4512810YJ1441S0001GZ,

referencia

cadastral:

4512809YJ1441S0001PZ,

4512808YJ1441S0001QZ i 4512805YJ1441S0001BZ, feta en sessió ordinària de Ple de data 29 de novembre
de 2022, es presenta recurs potestatiu de reposició contra aquest acte del Ple.
L’acord recurrit fou notificat per part d’aquest ajuntament a D. Francisco Javier García Barba,
lletrat, col·legiat núm. 16.147 del Il·lustre Col·legi d’Advocats de València, representant dels interessat,
en data 24 de gener de 2022, compareguent aquest en seu electrònica, i per tant practicant-se la
notificació, en data 3 de febrer de 2022. Tot i que fou publicada la aprovació definitiva en el Butlletí
Oficial de la Província de València.
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SEGON. Interposició del recurs potestatiu de reposició.

El recurs potestatiu de reposició ha estat presentat per registre d’entrada 2479/2022, de 2 de
març de 2022, per la qual cosa, es compleix el mes , el termini per a presentar recurs de reposició de
conformitat amb l’article 124.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, i per tant es proposa l’admissió a tràmit del recurs de reposició.
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució del recurs serà d'un mes.
De conformitat amb l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, el sentit del silenci serà desestimatori en els procediments
d'impugnació d'actes i disposicions.
La desestimació per silenci administratiu té els sols efectes de permetre als interessats la
interposició del recurs administratiu o contenciós-administratiu que resulte procedent.
TERCER. Representació dels interessats.
El compareixent diu actuar en representació d'un conjunt de persones, l'interés legítim de les quals
consisteix a ser propietaris d'immobles situats en els voltants de l'emplaçament en el qual es troben les
parcel·les que són objecte de cessió al Consorci de la Ribera; consta manament de representació en
registre d’entrada 12296/2021, de 3 de novembre, d’acord amb l’article 5 de la Llei 39/2015.
Per tot l’exposat, vistos els informes tècnics i jurídics, i d’acord amb l’article 123.1 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú a les Administracions Públiques, es proposa al
Ple l’adopció del següent,
ACORD
PRIMER. Procedir a desestimar el recurs potestatiu de reposició formulat per Francisco Javier
García Barba, lletrat, col·legiat núm. 16.147 del Il·lustre Col·legi d’Advocats de València, actuant en nom i
representació de Vicenta Casanova Inglés, Joaquín Alapont Pascual, Rosa Abel González, Elena Trescolí
desestimació de les al·legacions presentades en data 15/11/21 i RE 12736 i l’aprovació definitiva de la
cessió gratuïta de béns patrimonials al Consorci de la Ribera per a la construcció d’instal·lacions de Nucli
Zoològic per a la prestació del Servei conjunt de recollida i control d’animals abandonats, a les parcel·les
amb referencia cadastral: 4512812YJ1441S0001PZ, 4512811YJ1441S0001QZ, 4512810YJ1441S0001GZ,
4512809YJ1441S0001PZ, 4512808YJ1441S0001QZ i 4512805YJ1441S0001BZ, feta en sessió ordinària de Ple
de data 29 de novembre de 2022.
Motivació de la desestimació del recurs:
En el recurs s’al·leguen una sèrie de qüestions:
− Compatibilitat urbanística emplaçament.
− Interès General
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Creus, María Teresa Chover Vallés i Fernando Arnandis Llácer, en data 02/03/22 i RE 2479, en base la

− Disconformitat amb l’emplaçament i ubicació del nucli zoològic en el sòl industrial (Sector 15) −
Potestat de les Corporacions Locals per a cedir béns patrimonials
− Impacte del servei en el torneig COTIF i amb Cooperativa agrícola
Per tant, es passa a analitzar cadascun de les accepcions recorregudes:
1. Compatibilitat urbanística emplaçament i discrepància amb informe serveis tècnics:
De conformitat amb l’informe dels serveis tècnics municipals:
“L’informe emès en data 11/12/20 es refereix a la compatibilitat i no a la conveniència perquè la
compatibilitat és la que determina si l’ús pretès està dins dels permesos per a una determinada parcel·la
d’acord amb el vigent Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), compatibilitat que va quedar acreditada
d’acord amb el referit informe i amb el de data 18/11/21 que va servir de base per contestar les
al·legacions formulades. No és una qüestió tècnica, ni jurídica, dirimir sobre la conveniència de
l’actuació”.
Pel que respecta a la compatibilitat de l'ús pretès amb el planejament urbanístic haurà d'estar-se
al que sobre aquest tema ha informat l'arquitecte municipal, el qual en el seu informe deixa de manifest
que l'ús pretès és un ús terciari, puix que serveix a la prestació de serveis al públic, la qual cosa suposa la
seua compatibilitat amb les determinacions tant del planejament general municipal, com del pla parcial
que serveix al desenvolupament del Sector 15, que admeten aquests usos. Es transcriu a continuació el
literal de l’informe tècnic:
“En aquest punt cal remetre’s als informes de data 11/12/20 i al de data 18/11/21 que van servir
de base per contestar les al·legacions formulades. No obstant, això no és cert que el centre d’acollida
d’animals no conste descrit com a compatible. D’acord amb els referits informes es considera el centre
d’acollida d’animals dins de l’ús terciari-serveis.

determina una compatibilitat general amb l’ús terciari. A continuació es transcriu aquest apartat de
l’esmentat article:
Ús dominant:

Industrial

Usos compatibles:

Terciari
Dotacional
Aparcament

Usos incompatibles:

Residencial, en totes les seues modalitats, excepte habitatge
destinat a la residència de la vigilància de la indústria.

Per una altra part, l’ús pretès no es troba entre els usos terciaris prohibits en les Normes
Urbanístiques del Pla Parcial, usos que a continuació es transcriuen:
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El PGOU en el seu capítol IV del títol II de les Normes Urbanístiques, article 3.2.7, apartat tercer,

Usos prohibits: Terciari.
— Hoteler (Tho): hotels, hostals, pensions (Tho.1).
— Campaments (Tho.2).
Donat que l’ús de centre d’acollida d’animals considerat es troba dins dels permesos en el PGOU i
no es troba entre els prohibits en la regulació del Pla Parcial, es considera que l’ús referit està descrit
com a compatible tant amb el PGOU com amb l’esmentat Pla Parcial. Per la qual cosa, es determina que
no és cert el que s’afirma en el recurs respecte aquest punt.»
Per tant, i per l’exposat, es desestima aquesta pretensió del recurrent.
2. Interès General de l’actuació:
Referent a la inexistència d'interès general en la prestació del citat servei, remet a l'exposició que
es realitza en el propi acord d'aprovació inicial, adoptat pel ple de l'ajuntament en la sessió que va tindre
lloc el dia 28 de setembre de 2021, i reproduïda exactament en l’acord d’aprovació definitiva de 29 de
novembre de 2021 (l’acord recurrit) els raonaments del qual expressen la necessitat de continuar prestant
aquest servei, que fins al moment es prestava per la mancomunitat de la Ribera Alta, de la Ribera Baixa i
de la Safor, mitjançant la contractació d'una empresa externa.
Aquest mateix acord ja reflecteix de manera expressa, contràriament al que s'afirma en les
al·legacions, que la proposta ha vingut precedida d'una anàlisi de la iniciativa, un estudi de viabilitat de la
prestació del servei, així com el pertinent estudi econòmic.
D'aquesta manera, queda degudament justificada en l'expedient no sols la necessitat de prestar el
servei de recollida d'animals abandonats com a mesura de protecció de la seguretat i salubritat públiques,
sinó la conveniència de la formula proposta, que serveix a la satisfacció dels interessos, necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal, en la manera prevista en l'art. 25 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Protecció Animal, conforme al qual són els ajuntaments els encarregats si es fes càrrec dels animals
abandonats o errants, aquells que no porten cap identificació referent al seu origen o sobre el seu
propietari, ni vagen acompanyats de cap persona i retindre'ls fins que siguen recuperats, cedits, o si
generara un problema de salut o perill públic, finalment sacrificats. De tal precepte es desprén no sols la
necessitat, sinó l'obligatorietat de prestació del servei públic en qüestió.
En els últims anys han ocorregut episodis que han posat en escac els sistemes estatals i
internacionals de vigilància sanitària, així com els mecanismes de prevenció i de lluita enfront d'aquests
riscos globals per a la salut dels animals i de les persones. Episodis com els de les "vaques boges", la "grip
aviària" i el gravíssim i fins i tot present relatiu a la pandèmia del COVID-19 han mantingut en suspens a les
poblacions i, entre altres conseqüències, han propiciat el reforç de les estructures de defensa sanitària, a
la qual sens dubte contribueix el servei de recollida d'animals.
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Bases de Règim Local, i que dona compliment al mandat contingut en l'art. 17 de la Llei 4/1998, de

Resulta innegable, doncs, l’interès general que concorre en la prestació del referit servei, amb el
qual se satisfan necessitats públiques com és la protecció de la salut de les persones, així com la dels
animals i el seu benestar, donant amb això compliment als mandats del les diverses normes estatals,
europees i internacionals, conforme als quals la intervenció de l'Administració en la matèria apareix
plenament justificada per múltiples raons, encara que la més important siga la protecció de la salut
col·lectiva.
Per tant, es desestima aquesta pretensió del recurrent.
3. Disconformitat amb l’emplaçament i ubicació del nucli zoològic en el sòl industrial (Sector
15):
Sobre el suposat incompliment de les determinacions reglamentàries exigibles als establiments que
requerisquen d'autorització com a nuclis zoològics, a la qual s'al·ludeix per l’al·legant, hem de significar
que tals determinacions resultaran exigibles en el moment haja de ser analitzat el projecte que servisca a
la implantació del propi servei i a la construcció de les instal·lacions i establiments propis d'aquest,
mitjançant la seua autorització amb el corresponent instrument d'intervenció ambiental, sense que en el
present moment existisca cap raó per a mantindre les afirmacions evacuades en les al·legacions, que vagen
més enllà de simples conjectures sense fonament.
En aquest mateix sentit es pronuncia l’arquitecte municipal al seu informe tècnic emès a propòsit
d’aquest recurs presentat, el tenor literal del seu informe diu:
“En la tercera al·legació s’indica que l’emplaçament de la referida actuació pot donar lloc a una
eventual incompatibilitat sanitària. Així mateix, s’indica en el recurs, que en l’informe municipal no
s’aclareix si aquest emplaçament compliria o no la normativa sanitària. En aquest sentit, cal indicar que
des de l’inici de la tramitació de l’actuació s’han efectuat consultes a la Secció de Producció i Sanitat
Animal de la Conselleria d’Agricultura, Servei que efectua el registre autonòmic dels Nuclis Zoològics.
estipulat en la normativa d’aplicació. No obstant això, es torna a repetir tal i com es va indicar en
l’informe de data 18/11/21, que en aquest moment no es disposa dels projectes tècnics i per la qual cosa,
el compliment i justificació de tot allò establert en la normativa d’aplicació (entre altra, la Llei 4/1994 i
el Decret 158/1996) es realitzarà quan el procediment de tramitació de l’activitat determine la
presentació dels projectes de la instal·lació i de l’activitat, així com de la resta de documentació tècnica
que siga convenient. A dia d’avui, al no trobar-nos en eixa fase del procediment no es disposen de tals
projectes, i no es pot verificar el compliment de la resta de paràmetres aplicables en l’esmentada
normativa. No obstant, indicar que tant la llei com el decret citats com la resta de normativa seran
justificats en els expedients durant la tramitació dels procediments, ara encara no iniciats, i finalment es
procedirà a la declaració administrativa com a nucli zoològic per la conselleria competent.”
Per tant, es desestima aquesta pretensió del recurrent.
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Com a resultat d’aquestes s’ha determinat que l’emplaçament es adequat i que d’inici compleix tot allò

4. Potestat de les Corporacions Locals per a cedir béns patrimonials:
En quant a l'habilitació legal de les entitats locals per a portar a efecte la cessió dels terrenys, la
mateixa resulta de l'aplicació del que s'estableix en el Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals, l'art. de les quals 109, al punt 2 disposa que els béns
immobles patrimonials no podran cedir-se gratuïtament sinó a Entitats o Institucions publiques per a fins
que redunden en benefici dels habitants del terme municipal, així com a les Institucions privades d'interés
públic sense anime de lucre.
En virtut del que es disposa en l'article 187 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de
Règim Local de la Comunitat Valenciana, les entitats locals poden cedir l'ús de béns patrimonials
directament o per concurs, de forma gratuïta o amb la prestació que puga acordar-se, a altres
administracions públiques o entitats privades sense ànim de lucre per a la seua destinació a finalitats
d'utilitat pública i interès social, relacionats amb la prestació de serveis socials, sanitaris, activitats
educatives, culturals esportives o altres anàlogues que redunden en benefici dels veïns. L'acord haurà de
determinar la finalitat concreta a què ha de destinar-se els béns, la durada o el caràcter de la cessió
gratuïta d'ús.
En el propi acord de cessió, s’estableix la memòria justificativa de la necessitat, el destí i la
duració de la cessió (es pot desprendre de més de 10 anys). L’article 111 del RBEL, del seu apartat segon,
es desprèn una duració màxima de 30 anys del destí, mentre que de la LPAP article 106.3 màxim 20 anys
de cessió, article de caràcter no bàsic, per tant s’aplica a la Corporació Local el límit màxim temporal del
111.2 RBEL, és a dir, 30 anys, que si es compleix amb l’acord recurrit.
Per tant, es desestima la pretensió del recurrent.
5. Impacte del servei en el torneig COTIF i amb Cooperativa agrícola:
Respecte a l’impacte negatiu en la celebració del COTIF de la prestació del servei que es pretén
agrícola, cal fer ressò, que durant l’exposició al públic de la sessió i adhesió al servei (aprovat inicialment
en Ple de data 28 de setembre de 2021), ninguna de les dos institucions al·legades pel recurrent, han
presentat cap al·legació, queixa o suggeriment al respecte.
L’Ajuntament, ha complit amb el que es refereix a informació pública de l’article 83 d ela Llei
39/2015, així com a l’establert a l’article 110.1 f) del RBEL el que es refereix a informació pública mínima
de quinze dies de l’acord de cessió gratuïta de bé patrimonial.
Per tant, es desestima la pretensió del recurrent.
SEGON. Notificar la present als interessats donant peu que Contra la present Resolució, en
aplicació de l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, podrà interposar-se recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del
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instaurar, per la seua proximitat d’emplaçament al Poliesportiu Els Arcs de L’Alcúdia i a Cooperativa

Contenciós-Administratiu de respectiu, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la
recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la
Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Tot açò sense perjudici de què puga interposar Vè. qualsevol altre
recurs que poguera estimar més convenient al seu dret.”
Sotmés a votació el Dictamen, s’aprova amb 11 vots a favor (PSPV-PSOE i COMPROMÍS) i 4
abstencions (PP).

https://player.vimeo.com/video/694860040#t=18m09s
5é.- APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT D’US RPAS PER LA POLICIA LOCAL DE L’ALCÚDIA.
(P.1/2022/77)
- El Sr. Secretari dona lectura al Dictamen:
“Vista la provisió d'Alcaldia d'inici de l'expedient de data 03/03/2022 motivant la necessitat
d'aprovació d’un Reglament d’us de RPAs de la Policia Local de l’Alcúdia.
Atenent la proposta presentada de Reglament d’us de RPAs de l'Ajuntament de l'Alcúdia per la
Policia Local d'aquest consistori. Aquesta nova normativa es compon per: Exposició de Motiu, 2 Títols, 11
articles, 1 Disposició transitòria, 2 Disposicions finals i 1 Disposició Derogatòria. A més, conté els següents
annexos:
- Annex 1: Manual d’operacions RPAs.
- Annex 2: Manual d’usuari MAVIC AIR.
- Annex 3: Manual de manteniment d’aeronaus.
- Annexos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5: Estudis de seguretat.
Atenent que l'acreditació del compliment dels principis de: necessitat, eficàcia, proporcionalitat,
129 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Atès l'informe de secretària emès el 03 de març de 2022.
Vist els antecedents anteriors, així com els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es PROPOSA A la Comissió Informativa D'HISENDA,
PERSONAL, ACTIVITATS ECONÒMIQUES, GOVERN OBERT, JOVENTUT, IGUALTAT I SEGURETAT CIUTADANA,
l’emissió de dictamen favorable sobre l’adopció del següent ACORD i posterior remissió al PLE:
PRIMER.- L'aprovació inicial del Reglament d’us de RPAs per la Policia Local de l’Alcúdia, el
contingut del qual és el següent:
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seguretat jurídica, transparència i eficiència està establert en l'exposició de motius, tal com estableix l'art.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Atendiendo las indicaciones del Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula
la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto y se modifican el Real Decreto 552/2014,
de 27 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los
servicios y procedimientos de navegación aérea y el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Circulación Aérea y normativa anexa al mismo.
- En su art. 3 Exclusiones parciales.
1. Para la realización de operaciones aéreas especializadas de formación práctica de pilotos
remotos, a las organizaciones de producción que reúnan los requisitos previstos en el artículo 15.3 y 4, y a
las organizaciones de formación, no les será exigible lo dispuesto en los artículos 28 y 39 del Real Decreto
1036/2017 .
2. A las operaciones de policía atribuidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por la Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo, y normativa concordante, a las operaciones de aduanas, a las de vigilancia del
tránsito viario realizadas directamente por la Dirección General de Tráfico, y a las operaciones realizadas
por el Centro Nacional de Inteligencia, únicamente les será de aplicación lo dispuesto en los capítulos I y
II, estando en cuanto a la prohibición de sobrevuelo de las instalaciones prevista en el artículo 32 a las
funciones que, en relación con dichas instalaciones, correspondan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al
Servicio de Vigilancia Aduanera, a la Dirección General de Tráfico, o al Centro Nacional de Inteligencia.
Sin perjuicio de la sujeción a las disposiciones a que se refiere el artículo 20.2 y de las obligaciones
de notificación de accidentes e incidentes graves conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) n.º
996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, sobre investigación y
prevención de accidentes e incidentes en la aviación civil y por el que se deroga la Directiva 94/56/CE,
estas operaciones se realizarán, en todo caso, conforme a las condiciones establecidas en los protocolos
adoptados al efecto por el organismo público responsable de la prestación del servicio o realización de la
Reglamentos de Policías Locales, de modo que no se ponga en peligro a otros usuarios del espacio aéreo y a
las personas y bienes subyacentes.
Siendo de interés estratégico el uso de las nuevas tecnologías en el desempeño de las labores de
policía con el único fin de mejorar la atención al ciudadano y sus demandas e inquietudes, esta policía se
dotará de RPAs y sus respectivos equipos complementarios, los cuales pasarán a ser parte integrante del
material operativo de la POLICIA LOCAL DE L'ALCÚDIA, en el mismo sentido se ha procedido a la formación
de UNO de sus miembros, con el fin de crear la Unidad de vigilancia Aérea, que sin duda alguna, supone un
incremento de medios y un salto cualitativo en el desempeño de las funciones encomendadas y
establecidas en el capitulo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y cuerpos de
seguridad.
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actividad y, en el caso de las funciones de policía atribuidas a las policías locales, en los respectivos

El municipio de L'Alcúdia se encuentra inmerso en un constante cambio tecnológico, con el fin de
mejorar sus servicios, apostando el consistorio municipal de manera firme y decidida, siendo éste un
campo en el que, los sistemas RPAs y nuestra Policía, abre un abanico de posibilidades hacia un futuro
cada vez más presente. Como quiera que las circunstancias actuales exigen una continuidad en el esfuerzo
destinado a todos aquellos aspectos que mejoren la calidad del servicio de los Cuerpos de Policía Local, de
forma que sigamos avanzando en la mejora de la utilización de estas nuevas tecnologías y para lograr tales
objetivos resulta necesario el presente Reglamento Interno, y puesto que es requisito del Real Decreto
1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por
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control remoto el ámbito de la función policial y por los policías locales.

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Sección 1ª

Objeto y Ámbito de aplicación

Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las
aeronaves pilotadas por control remoto, y se modifican el Real Decreto 552/2014, de 27 de junio,
por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los
servicios y procedimientos de navegación aérea y el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea y normativa anexa al mismo.
Serán de aplicación directa y básica para esta policía local de L'Alcúdia los siguientes
puntos recogidos en los Capítulos I y II del Real Decreto 1036/2017. en relación a las funciones
atribuidas por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, en su Artículo 53.1 la cual confiere a las
Policial locales la siguientes funciones :
a) Proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilancia o custodia de sus
edificios e instalaciones.
b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en
las normas de circulación.
c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.
d) Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones
municipales dentro del ámbito de su competencia.
e) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de
esta Ley.

g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de
actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad.
h) Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
y con la Policía de las Comunidades Autónomas en la protección de las manifestaciones y el
mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para
ello.
i) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello.

Art 1 Aplicación del RD 1036/2017
El presente reglamento se regirá conforme a lo dispuesto en los capítulos I y II del Real
Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves
pilotadas por control remoto y a lo dispuesto en las siguientes exclusiones parciales conforme a su
articulo 3º.
1) Sobrevuelo de instalaciones.
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f) La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública,
participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de Protección
Civil.

a) El sobrevuelo por aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) de instalaciones afectas
a la defensa nacional o a la seguridad del Estado, así como las actividades dentro de su zona de
seguridad, y de centrales nucleares, sólo podrá realizarse con el permiso previo y expreso del
responsable de la infraestructura.
b). El sobrevuelo por dichas aeronaves de las instalaciones e infraestructuras críticas de
los sectores estratégicos previstos en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen
medidas para la protección de las infraestructuras críticas, estará sujeto a las prohibiciones o
limitaciones que establezca el Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, en el
ejercicio de las funciones que le atribuye el artículo 6 del Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento de protección de las infraestructuras críticas. Estas
resoluciones se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y las prohibiciones o limitaciones
establecidas en ellas, en la Publicación de Información Aeronáutica. En todo caso, el sobrevuelo
por dichas aeronaves de instalaciones e infraestructuras de la industria química, transporte,
energía, agua y tecnologías de la información y comunicaciones deberá realizarse a una altura
mínima sobre ellas de 50 m, y a un mínimo de 25 m de distancia horizontal de su eje en caso de
infraestructuras lineales y a no menos de 10 m de distancia respecto de su perímetro exterior en el
resto de los casos, salvo permiso expreso de su responsable para operar en esta zona de
protección.
c). Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las restricciones y
prohibiciones establecidas en la Orden de 18 de enero de 1993 sobre zonas prohibidas y
restringidas al vuelo, y normativa concordante, salvo en relación con la autorización del sobrevuelo
de las centrales nucleares en las que será de aplicación lo previsto en el apartado 1, así como a
las restricciones de carácter temporal que puedan acordarse conforme a la normativa aplicable.
Art 2

Reglas aplicables.

Art 3 Pilotos remotos.
Los pilotos remotos deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener 18 años de edad cumplidos.
b) Ser titulares del certificado médico en vigor que corresponda conforme a lo previsto en
este capítulo, emitido por un centro médico aeronáutico o un médico examinador aéreo autorizado.
c) Disponer de los conocimientos teóricos necesarios, conforme a lo previsto en el artículo
siguiente.
d) Disponer de un documento que constate que disponen de los conocimientos adecuados
acerca de la aeronave del tipo que vayan a pilotar y sus sistemas, así como formación práctica en
su pilotaje, o bien acerca de una aeronave de una categoría y tipo equivalente, conforme a lo
previsto en el anexo I, siempre que quede acreditado por el operador dicha equivalencia. Parte de
la formación práctica en el pilotaje podrá desarrollarse en sistemas sintéticos de entrenamiento.
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Las operaciones de las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) deberán ser
conformes a las reglas del aire y condiciones de uso aplicables al espacio aéreo en que se
desarrollen, de conformidad con lo previsto en el Reglamento SERA, el Real Decreto 552/2014, de
27 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes
para los servicios y procedimientos de navegación aérea, así como en el Reglamento de
Circulación Aérea aprobado por Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, y normativa concordante.

Este documento podrá emitirse por el operador en relación con sus pilotos remotos, por el
fabricante de la aeronave o una organización capacitada al efecto por éste conforme a lo previsto
en el párrafo siguiente, así como por una organización de formación, en ningún caso, por el piloto
para el que se solicita la autorización o se presenta la declaración. A los efectos del párrafo
anterior, el fabricante podrá capacitar a otras organizaciones que hayan recibido formación
adecuada por parte de éste y dispongan de la documentación técnica de la aeronave necesaria
para el ejercicio de dichas funciones de formación. A estos efectos, el fabricante expedirá un
certificado a las organizaciones que cumplan estos requisitos.
e) Para vuelos en espacio aéreo controlado, disponer de los conocimientos necesarios
para obtener la calificación de radiofonista, acreditados mediante habilitación anotada en una
licencia de piloto o certificación emitida por una organización de formación aprobada (ATO) o
escuela de ultraligeros, así como acreditar un conocimiento adecuado del idioma o idiomas
utilizados en las comunicaciones entre el controlador y la aeronave, atendiendo a las condiciones
operativas del espacio aéreo en el que se realice la operación
Art 4 Observadores.
Los observadores que apoyen a los pilotos en vuelos EVLOS deberán al menos, acreditar
los conocimientos teóricos correspondientes a un piloto remoto conforme a lo establecido en este
capítulo.

TÍTULO SEGUNDO
SECCIÓN 2ª DEFINICIONES
Art 5- Definiciones.
Sin perjuicio de las que puedan ser reflejadas en los manuales anexos al presente reglamento, se
entenderá por:

b) Condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC): Condiciones meteorológicas expresadas en
términos de visibilidad, distancia de las nubes y techo de nubes, iguales o mejores a las
establecidas en SERA.5001 del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) cve n.º 923/2012 de la
Comisión, de 26 de septiembre de 2012, por el que se establecen el reglamento del aire y
disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea, y por
el que se modifican el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1035/2011 y los Reglamentos (CE) n.º
1265/2007, (CE) n.º 1794/2006, (CE) n.º 730/2006, (CE) n.º 1033/2006 y (UE) n.º 255/2010 (en
adelante Reglamento SERA), y normativa de desarrollo y aplicación.
c) Detectar y evitar: Capacidad de ver, captar o descubrir la existencia de tránsito en conflicto u
otros peligros y adoptar las medidas apropiadas conforme a las reglas del aire. d) Estación de
pilotaje remoto: Componente de un sistema de aeronave pilotada por control remoto (RPAS) que
contiene los equipos utilizados para pilotar la aeronave.
e) NOTAM: Aviso distribuido por medio de telecomunicaciones que contiene información relativa al
establecimiento, condición o modificación de cualesquiera instalaciones, servicios, procedimientos
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a) Aeronave pilotada por control remoto (RPA): Aeronave no tripulada, dirigida a distancia desde
una estación de pilotaje remoto.

o peligros aeronáuticos que es indispensable conozca oportunamente el personal que realiza
operaciones de vuelo.
f) Masa máxima al despegue: Máxima masa, incluyendo la carga de pago, y el combustible o las
baterías en caso de motores eléctricos, para la que el fabricante ha establecido que la aeronave
puede realizar la maniobra de despegue con seguridad, cumpliendo con todos los requisitos de
certificación, cuando proceda ésta, o, en otro caso, teniendo en cuenta la resistencia estructural de
la aeronave u otras limitaciones.
g) Observador: Persona designada por el operador que, mediante observación visual de la
aeronave pilotada por control remoto (RPA), directa y sin ayudas que no sean lentes correctoras o
gafas de sol, ayuda al piloto en la realización segura del vuelo.
h) Organizaciones de formación: Organización conforme al anexo VII del Reglamento (UE) n.º
1178/2011 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2011 (ATO), escuela de ultraligeros, escuela de
vuelo sin motor, o aquellas organizaciones de formación de pilotos remotos habilitadas por la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
i) Operador: La persona física o jurídica que realiza las operaciones aéreas especializadas o
vuelos experimentales regulados por este real decreto y que es responsable del cumplimiento de
los requisitos establecidos por el mismo para una operación segura. Cuando el operador sea una
persona física podrá ser asimismo piloto remoto u observador, si acredita el cumplimiento de los
requisitos exigibles a éstos.
j) Operación comercial: Operación aérea especializada realizada por cuenta ajena en la que se da
o promete una remuneración, compensación económica o contraprestación de valor con respecto
del vuelo o del objeto del vuelo.

l) Operaciones aéreas especializadas, también denominadas trabajos técnicos, científicos o
trabajos aéreos: Cualquier operación, ya sea comercial o no comercial, distinta de una operación
de transporte aéreo, en la que se utiliza una aeronave pilotada por control remoto (RPA) para
realizar actividades especializadas, tales como, actividades de investigación y desarrollo,
actividades agroforestales, levantamientos aéreos, fotografía, vigilancia, observación y patrulla,
incluyendo la filmación, publicidad aérea, emisiones de radio y televisión, lucha contra incendios,
lucha contra la contaminación, prevención y control de emergencias, búsqueda y salvamento o
entrenamiento y formación práctica de pilotos remotos.
m) Operación dentro del alcance visual del piloto (VLOS, por sus siglas en inglés «Visual Line of
Sight»): Operación en que el piloto mantiene contacto visual directo con la aeronave pilotada por
control remoto (RPA), sin la ayuda de dispositivos ópticos o electrónicos que no sean lentes
correctoras o gafas de sol.
n) Operación dentro del alcance visual aumentado (EVLOS, por sus siglas en inglés «Extended
Visual Line of Sight»): Operaciones en las que el contacto visual directo con la aeronave se
satisface utilizando medios alternativos, en particular, observadores en contacto permanente por
radio con el piloto.
o) Operación más allá del alcance visual del piloto (BVLOS, por sus siglas en inglés «Beyond
Visual Line of Sight»): Operaciones que se realizan sin contacto visual directo con la aeronave
pilotada por control remoto (RPA).
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k) Operación no comercial: Aquella operación aérea especializada realizada con carácter privado o
por cuenta propia, o por cuenta ajena sin que medie remuneración o compensación económica o
contraprestación de valor.

p) Piloto remoto (en adelante piloto): Persona designada por el operador para realizar las tareas
esenciales para la operación de vuelo de una aeronave pilotada por control remoto (RPA), que
manipula los controles de vuelo de la misma durante el vuelo.
q) Espacio aéreo temporalmente segregado (TSA): Volumen definido de espacio aéreo para uso
temporal específico de una actividad, y a través del cual no se puede permitir el tránsito de otro
tráfico, ni siquiera bajo autorización ATC.
r) Sistema de aeronave pilotada por control remoto (en adelante RPAS): Conjunto de elementos
configurables integrado por una aeronave pilotada por control remoto (RPA), su estación o
estaciones de pilotaje remoto conexas, los necesarios enlaces de mando y control y cualquier otro
elemento de sistema que pueda requerirse en cualquier momento durante la operación de vuelo.
s) Vuelos experimentales: Los siguientes vuelos:
1.º Vuelos de prueba de producción y de mantenimiento, realizados por fabricantes u
organizaciones dedicadas al mantenimiento.
2.º Vuelos de demostración no abiertos al público, dirigidos a grupos cerrados de asistentes
por el organizador de un determinado evento o por un fabricante u operador para clientes
potenciales.
3.º Vuelos para programas de investigación, realizados por cuenta de quien gestione el
programa en los que se trate de demostrar la viabilidad de realizar determinada actividad con
aeronaves pilotadas por control remoto (RPA).
4.º Vuelos de desarrollo en los que se trate de poner a punto las técnicas y procedimientos
para realizar una determinada actividad con aeronaves pilotadas por control remoto (RPA), previos
a la puesta en producción de esa actividad, realizados por quien pretenda llevarla a cabo.
5.º Vuelos de I+D, realizados por fabricantes u otras entidades, organizaciones,
organismos, instituciones o centros tecnológicos para el desarrollo de nuevas aeronaves pilotadas
por control remoto (RPA) o de los elementos que configuran el RPAS.

SECCIÓN 3ª REQUISITOS PARA EL USO DE AERONAVES POR CONTROL REMOTO.
Art 6 Requisitos generales de uso de las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA).
1) El Ayuntamiento de L'Alcúdia es responsable de la prestación del servicio o realización
de la actividad y en todo caso será responsable de:
a) Autorizar la operación.
b) Establecer los requisitos que garanticen que los pilotos remotos y, en su caso, los
observadores, cuentan con la formación adecuada para realizar las operaciones en condiciones de
seguridad que, en todo caso, deberán respetar los mínimos establecidos en los artículos 33.1 y 38
del Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las
aeronaves pilotadas por control remoto.
c) Asegurarse de que la operación puede realizarse en condiciones de seguridad y cumple
el resto de los requisitos exigibles conforme a lo previsto en este apartado.
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6.º Vuelos de prueba necesarios para que un operador pueda demostrar que la operación u
operaciones proyectadas con la aeronave pilotada por control remoto pueden realizarse con
seguridad.

2) Sin perjuicio del cumplimiento del resto de los requisitos establecidos en el RD
1036/2017, su normativa de desarrollo y el resto de las disposiciones de aplicación, el uso de
aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) requerirá, en todo caso que su diseño y
características que permitan al piloto intervenir en el control del vuelo, en todo momento. El piloto
remoto será, en todo momento, el responsable de detectar y evitar posibles colisiones y otros
peligros.
Art 7

Identificación.

1 Todas las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) deberán llevar fijada a su
estructura una placa de identificación ignífuga, en la que deberá constar la identificación de la
aeronave, mediante su designación específica, incluyendo:
- El nombre del fabricante.
- Tipo, modelo y, en su caso, número de serie.
- Nombre del operador y los datos necesarios para ponerse en contacto.
La información que debe figurar en la placa deberá ir marcada en ella por medio de
grabado químico, troquelado, estampado u otro método homologado de marcado ignífugo, de
forma legible a simple vista e indeleble.
2 El performance exterior del RPA llevara rotulación por la que claramente sean
identificadas como parte perteneciente al Cuerpo de Policía mostrando entre otros los siguientes
datos.
- Escudo de la Policía Local de L'Alcúdia.
- Damero azul/fondo Blanco o Blanco/fondo oscuro.
Art 8 Requisitos de los equipos.

a) Un equipo de comunicaciones adecuado capaz de sostener comunicaciones
bidireccionales con las estaciones aeronáuticas y en las frecuencias indicadas para cumplir los
requisitos aplicables al espacio aéreo en que se opere.
b) Un sistema para la terminación segura del vuelo. En caso de las operaciones sobre
aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o de reuniones de personas
al aire libre, podrá estar provisto de un dispositivo de limitación de energía del impacto. En todo
caso se establecerá un protocolo de seguridad.
c) Equipos para garantizar que la aeronave opere dentro de las limitaciones previstas,
incluyendo el volumen de espacio aéreo en el que se pretende que quede confinado el vuelo.
d) Medios para que el piloto conozca la posición de la aeronave durante el vuelo.
e) Luces u otros dispositivos, o pintura adecuada para garantizar su visibilidad.
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1. Los Sistemas de aeronaves pilotadas por control remoto (RPAS) deberán contar con los
equipos requeridos para el vuelo en el espacio aéreo de que se trate, conforme a las reglas del
aire aplicables, y en particular con:

2. Adicionalmente, en caso de operaciones más allá del alcance visual del piloto (BVLOS), la
aeronave pilotada por control remoto (RPA) deberá tener instalado un dispositivo de visión
orientado hacia delante.»
Art. 9 Documentación necesaria que deberá estar a disposición del piloto y del operador.
1 El control de las operaciones realizadas por la Policía Local de L'Alcúdia quedara
registrada mediante libros de registro, los cuales podrán estar confeccionados en formato digital
si así se estima conveniente.
Libro registro de Operaciones.
Libro registro pilotos.
Libro de mantenimiento de la aeronave.
2 Las operaciones que se realicen por la Policía Local de L'Alcúdia deben de acreditar unos
niveles de riesgo bajos, con el objeto de aumentar la seguridad se crearan los siguientes manuales
y documentos los cuales formaran parte anexada del presente reglamento.
ANEXO 1.- Manual de operaciones, donde se establecen los requisitos para la gestión de
la Unidad, procedimientos operacionales, gestión de emergencias y seguridad de RPAs.
ANEXO 2.- Manual de Características del RPA. en el que queden reflejadas las
características, tanto de la aeronave como sus elementos de control. Medidas de seguridad y
mantenimiento especificadas por el fabricante.
ANEXO 3.- Manual de mantenimiento de la aeronave. se especificaran los procedimientos
de control y recambio de piezas, los formularios de control y averías que pueda sufrir el RPA.
ANEXO 4.- Estudios aeronáuticos de seguridad. Este documento establece las directrices
generales que se deben seguir para minimizar los riesgos derivados del tipo de operación a
realizar.

SECCIÓN 4ª OPERACIONES DE VUELO
Art. 10 Condiciones de vuelo.
- En vuelo diurno y en condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC).
- Vuelo nocturno y en condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC).
Condiciones de vuelo:
1 Vuelo diurno.
a) Dentro del alcance visual del piloto (VLOS) o de observadores que estén en contacto
permanente por radio con aquél (EVLOS), a una altura sobre el terreno no mayor de 400 pies (120
m), o sobre el obstáculo más alto situado dentro de un radio de 150 m (500 ft) desde la aeronave.
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3 Ocasionalmente y debido a características o peculiaridades de las operaciones
pretendidas se elaboraran estudios de seguridad específicos para la operación, los cuales si bien
complementan a los estudios del anexo 4, debido a su eventualidad no formaran parte del cuerpo
del reglamento, y se regirán conforme a lo que se establezca en el manual de operaciones.

b) Más allá del alcance visual del piloto (BVLOS), (solo en vuelo diurno), siempre dentro del
alcance directo de la emisión por radio de la estación de pilotaje remoto que permita un enlace de
mando y control efectivo.
c) La operación sobre aglomeraciones de edificios, lugares habitados o de reuniones de
personas al aire libre y aquéllas que se realicen más allá del alcance visual del piloto (BVLOS),
deberá ajustarse a las limitaciones y condiciones establecidas en un estudio aeronáutico de
seguridad realizado por el piloto para este tipo de vuelos y con las medidas de seguridad
necesarias.
2 Vuelo nocturno.
a) Vuelos nocturnos con sujeción a las limitaciones y condiciones que establezca al efecto
un estudio aeronáutico de seguridad realizado por el piloto de la aeronave en el que se constante
la seguridad de la operación en tales condiciones. Este estudio aeronáutico de seguridad se
realizará para esta operación concreta y especifica.
Generalidades en vuelo diurno y nocturno.
Las operaciones deben realizarse fuera de la zona de tránsito de aeródromo y a una
distancia mínima de 8 km del punto de referencia de cualquier aeropuerto o aeródromo y la misma
distancia respecto de los ejes de las pistas y su prolongación, en ambas cabeceras, hasta una
distancia de 6 km contados a partir del umbral en sentido de alejamiento de la pista, o, para el
caso de operaciones más allá del alcance visual del piloto (BVLOS), cuando la infraestructura
cuente con procedimientos de vuelo instrumental, a una distancia mínima de 15 km de dicho punto
de referencia.
Art. 11 Campo de vuelo
El Ayuntamiento habilitará un terreno de titularidad pública para realizar cuantas prácticas
sean necesarias en el desempeño de funciones de la Unidad, así como para la formación de
nuevos pilotos. Estos terrenos deberán ser apropiados para el vuelo de RPAs, encontrándose en
zonas despobladas y sin restricciones aéreas.

Este Reglamento será de aplicación directa a los Policías Locales del Ayuntamiento de
L'Alcúdia en el ejercicio de la acción de pilotaje de RPAS dentro del término municipal de L'Alcúdia
y a cualquier otro Operador o persona que forme parte de una operación de vuelo dirigida o
coordinada por la Policía Local de L'Alcúdia, y cuanta demás normativa le sea de aplicación.
Disposición Final primera. Desarrollo del Reglamento.
Se faculta al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de L'Alcúdia, que podrá Delegar en la
Concejalía del Área de Policía, para dictar cuantas resoluciones sean necesarias para el
desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el presente Reglamento, en especial el desarrollo de los
anexos del artículo 9.2.
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Disposición Transitoria.

Disposición Final segunda
La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicado el texto íntegro de la misma en
el «Boletín Oficial» de la provincia, según lo dispuesto en el artículo 70.2. de la Ley de bases de
régimen local, y transcurra el plazo previsto en el artículo 65.2 de la misma Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, siendo de aplicación en tanto no sea derogada,
suspendida o anulada.
Disposición Derogatoria
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido
en el presente Reglamento Interno.

SEGON.- Publicar anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València, concedint un termini de
30 dies hàbils durant els quals els interessats podran presentar reclamacions i suggerències, advertint que
en el cas que no es presentara cap reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament adoptat l'acord
fins llavors provisional.”
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
https://player.vimeo.com/video/694860040#t=31m06s
6é.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 2022/2 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2022
(F.1.2/2022/2)
- El Sr. Secretari dona lectura al Dictamen:
“Vista la necessitat de fer front a determinades despeses sense que existesca consignació
pressupostària al vigent Pressupost Municipal de 2022.

competent i estabilitat pressupostària,
Vist l’informe jurídic de Secretària de data 17 de març de 2022 sobre procediment i
consideracions jurídiques pertinents,
Vist que el Pressupost Municipal de 2022 es va aprovar inicialment en sessió plenària el 29 de
novembre de 2022, i es troba vigent a la data, després d’haver-se exposat al públic pel termini
reglamentàriament establert i publicada la seua aprovació definitiva el passat 17 de gener de 2022.
Es proposa al Ple de la Corporació Municipal els següents acords:
PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits Nº 2022/02, baix la modalitat de
suplements de crèdits i mitjançant la utilització del Romanent de Tresoreria de la liquidació del
pressupost municipal de 2021, el resum del qual és el següent:
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Vist l’informe de la Intervenció de fons de 17 de març de 2022 sobre procediment, òrgan

CRÈDITS EN AUGMENT:
1. SUPLEMENTS DE CRÈDIT:
PROGRAMA ECONÒMICA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

23100

48900

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS BANC D’ALIMENT

5.000,00

23101

48900

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CÀRITAS

5.000,00

13200

63300

INVERSIONS EN SEGURETAT CIUTADANA

25.000,00

TOTAL

35.000,00

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDITS.............

35.000,00 €

FINANÇAMENT:
1. DEL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS DE 2021:
PROGRAMA
87000

DESCRIPCIÓ

IMPORT

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
TOTAL
TOTAL PROCEDÈNCIA DELS FONS.............

35.000,00
35.000,00

35.000,00 €

SEGON.- Ordenar que l'esmentat expedient siga exposat al públic mitjançant edictes al B.O.P.
i al Tauler d’Edictes de la Corporació per termini de quinze dies als efectes que es puguen presentar
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament en cas de no presentar-se’n cap. Publicar el
present acord al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, donant trasllat
del mateix a l’Administració General de l’Estat i a la de la Generalitat Valenciana.
TERCER.- Donar trasllat del mateix a l’Administració General de l’Estat i a la de la Generalitat

QUART.- Facultar al Sr. Alcalde-President N’Andreu Salom i Porta, per a que signe els
documents necessaris per a l'execució del present acord.”
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
https://player.vimeo.com/video/694860040#t=36m55s
7é.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 2022/3 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2022
(F.1.2/2022/3)
- El Sr. Secretari dona lectura al Dictamen:
“Vista la necessitat de fer front a determinades despeses sense que existesca consignació
pressupostària al vigent Pressupost Municipal de 2022.
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Valenciana.

Vist l’informe de la Intervenció de fons de 17 de març de 2022 sobre procediment, òrgan
competent i estabilitat pressupostària,
Vist l’informe jurídic de Secretària de data 17 de març de 2022 sobre procediment i
consideracions jurídiques pertinents,
Vist que el Pressupost Municipal de 2022 es va aprovar inicialment en sessió plenària el 29 de
novembre de 2022, i es troba vigent a la data, després d’haver-se exposat al públic pel termini
reglamentàriament establert i publicada la seua aprovació definitiva el passat 17 de gener de 2022.
Es proposa al Ple de la Corporació Municipal els següents acords:
PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits Nº 2022/03, baix la modalitat de
crèdits extraordinaris i mitjançant la utilització del Romanent de Tresoreria de la liquidació del
pressupost municipal de 2021 i l’accés al finançament extern, el resum del qual és el següent:
CRÈDITS EN AUGMENT:
1. CRÈDITS EXTRAORDINARIS:
PROGRAMA ECONÒMICA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

15100

35200

INTERESSOS LEGALS SECTOR 11 PGOU

320.000,00

33808

48900

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONFRARIES

15111

60000

URBANITZACIÓ SECTOR 11 PGOU INDEMNITZACIONS

709.323,03

24105

61900

EXPLUS 2022/46

42.500,00

24106

61900

EMPUJU 2022/46

25.500,00

34208

63300

SENYALITZACIÓ PISTA D’ATLETISME

53.000,00

7.000,00

1.157.323,03
1.157.323,03 €

FINANÇAMENT:
1. DEL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS DE 2021:
PROGRAMA
87000

DESCRIPCIÓ
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
TOTAL

IMPORT
520.000,00
520.000,00
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TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDITS.............

2. PRÉSTECS REBUTS A LLARG TERMINI:
PROGRAMA
913

DESCRIPCIÓ

IMPORT

PRÉSTECS REBUTS A LLARG TERMINI

637.323,03

TOTAL

TOTAL PROCEDÈNCIA DELS FONS.............

637.323,03

1.157.323,03 €

SEGON.- Ordenar que l'esmentat expedient siga exposat al públic mitjançant edictes al B.O.P.
i al Tauler d’Edictes de la Corporació per termini de quinze dies als efectes que es puguen presentar
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament en cas de no presentar-se’n cap. Publicar el
present acord al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, donant trasllat
del mateix a l’Administració General de l’Estat i a la de la Generalitat Valenciana.
TERCER.- Donar trasllat del mateix a l’Administració General de l’Estat i a la de la Generalitat
Valenciana.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde-President N’Andreu Salom i Porta, per a que signe els
documents necessaris per a l'execució del present acord.”
Sotmés a votació el Dictamen, s’aprova amb 10 vots a favor (PSPV-PSOE), 4 abstencions (PP) i 1 vot
en contra (COMPROMÍS).

https://player.vimeo.com/video/694860040#t=45m32s
B- PART DE CONTROL
8é.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A LA CONDEMNA PER LES AGRESSIONS RUSSES A UCRAÏNA

- El Sr. Alcalde dona lectura al Dictamen:
- Els tres Grups Municipals de l’Ajuntament de l’Alcúdia presenten la següent proposta de resolució
conjunta:
“L’Ajuntament de l’Alcúdia davant la declaració de guerra de Rússia contra Ucraïna, la gravetat
dels fets, la violació de la legalitat internacional, les morts de civils i personal militar, i el risc
d'empitjorament, manifesta:
Que la invasió de Rússia al país veí d'Ucraïna és una violació del dret internacional, de la sobirania
nacional i de la integritat territorial d'Ucraïna, i sobretot del principi de PAU humanitària.
Que aquesta acció ens involucra a tots com a actors que hem d'intentar frenar aquesta invasió.
Destaquem la nostra solidaritat amb els pobles i el nostre compromís de col·laboració en les accions
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(A.2.4.1/2022/4)

humanitàries per a protegir el benestar de la població, així com suport als ciutadans ucraïnesos assentats
en la Comunitat Valenciana.
Que l’Ajuntament de l’Alcúdia s'ofereix a prestar tota l'ajuda i el refugi que siga necessari per a
donar resposta al vessant humanitari del conflicte, atesa la ciutadania ucraïnesa víctima d'aquesta agressió
i fent costat a les empreses afectades.
Que la l’Ajuntament de l’Alcúdia es compromet per la defensa de la Pau, apostant pel dret
internacional i la via diplomàtica en el marc de les Nacions Unides per a posar fi al conflicte bèl·lic.
Per això, l’Ajuntament de l’Alcúdia “Condemna rotundament la invasió russa a Ucraïna,
manifesta el seu suport i solidaritat amb la població ucraïnesa, oferint tota l'ajuda i col·laboració.”
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.

https://player.vimeo.com/video/694860040#t=1h28m25s
9é.-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER SOL·LICITAR MESURES URGENTS PER A REBAIXAR LA
FACTURA ELÈCTRICA I ESPECIALMENT LA MINORACIÓ DE PEATGES I CÀRRECS (A.2.4.1/2022/4)
- El Sr. Juan Manuel Arnandis, del Grup Municipal PP, dona lectura al Dictamen.
Vista la proposta de resolució presentada pel Grup Municipal Popular per l’Alcúdia, la qual diu
textualment el següent:
“Juan Manuel Arnandis, Portaveu del Grup Municipal Popular de l’Ajuntament de l’Alcúdia, ve
a formular per a la seua aprovació la següent MOCIÓ SOL·LICITANT MESURES URGENTS PER A REBAIXAR
LA FACTURA ELÈCTRICA I ESPECIALMENT LA MINORACIÓ DE PEATGES I CÀRRECS.

Des del mes de juny de 2021 estem experimentant una escalada històrica del preu de
l’electricitat

en

el

mercat

majorista,

degut

fonamentalment

a

tres

factors:

l’increment

desproporcionat del preu del gas, la posada en marxa d’un nou sobrecost en forma de «drets
d’emissió de CO2» i la reforma de sistema tarifari que el Govern va posar en vigor el passat 1 de juny.
A conseqüència de la combinació d’aquests factors, el preu mig mensual de l’electricitat va
superar els 100 €/Mwh (Megavats hora) el mes d’agost de 2021. En concret i segons l’Operador del
Mercat Ibèric d’Energia (OMIE) a l’agost es va aconseguir els 106,54 €/Mwh, la qual cosa suposa un
increment de més d’un 250% respecte al mes de febrer de mateix any.
Atés que el preu del mercat majorista d’electricitat és el que fixa directament el preu d’11
milions de llars al nostre país i indirectament en milions de contractes de l’anomenat mercat lliure.
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ANTECEDENTS I MOTIUS

Tenint en compte que, a mitjan setembre, el Govern d’Espanya va adoptar un conjunt de
mesures urgents per a intentar mitigar l’impacte de l’escalada de preus en els mercats minoristes, a
través del RDL 17/2021 de 14 de setembre. En virtut d’aquest RDL es van adoptar temporalment, des
del 15 de setembre fins al 31 de desembre, les següents mesures:
- Rebaixa de l’IVA del 21% al 10% per a aquells subministraments amb potència inferior a
10kw.
- Rebaixa de l’impost elèctric, del 5,1% al 0,5%
- Rebaixa d’un 95% dels peatges i càrrecs.
Malgrat les mesures, l’escalada de preus va seguir el seu impuls imparable, fins a aconseguir
els 240 €/Mwh de preu mitjà el mes de desembre, és a dir, quasi un 600% més car que al febrer de
2021.
En aqueix mes de desembre, el Govern d’Espanya va decidir prorrogar fins al 30 d’abril de
2022 la rebaixa de l’IVA i la de l’impost elèctric, però no així la rebaixa del 95% els peatges i càrrecs.
Es van aprovar per a 2022 uns peatges i càrrecs que, si bé eren inferiors als que es van aplicar al juny
de 2021, eren considerablement majors als aplicats en l’últim trimestre de l’any, de tal forma que en
la pràctica, els consumidors hem passat a pagar d’un dia per a un altre (del 31 de desembre a l’1 de
gener), 76,55€ més per cada Mwh consumit en els dies laborables de 10.00 a 14.00 i de 18.00 a 22.00.
Tenint en compte que el propi Govern d’Espanya va adoptar una rebaixa el 15 de setembre
quan el preu rondava els 100 €/Mwh, raó de més per a no incrementar-la de nou l’1 de gener, quan
els preus mitjans són superiors als 200 €/Mwh i donades les malíssimes expectatives del mercat
energètic a conseqüència de la invasió d’Ucraïna.
Per tot l’anteriorment exposat, el Grup Municipal Popular proposa al Ple de l’Ajuntament de

PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.- Dirigir-se al Govern d’Espanya i sol·licitar que rebaixe de nou els peatges i càrrecs
que va incrementar l’1 de gener, tornant als imports adoptats en el RDL 17/2021 de 14 de setembre i
que aquests, al costat de les altres mesures, es prorroguen mentre el preu mig mensual de
l’electricitat supere els 100 €/Mwh en el mercat majorista.
SEGON.- Instar el Govern d’Espanya a impulsar totes aquelles mesures tendents a una rebaixa
efectiva del preu de l’electricitat, especialment a eliminar el mecanisme actual de fixació de preus
del gas natural i a impedir derives especulatives en el mercat de drets d’emissió de CO2.
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern d’Espanya, a la Generalitat Valenciana, a
les Corts Valencianes, a la Diputació de València, a la FVMP i a la FEMP.”
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l’adopció de la següent:

Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.

https://player.vimeo.com/video/694860040#t=1h33m36s
10é.-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PEL RECONEIXEMENT DE LA REPÚBLICA ÀRAB SAHRAUÍ
DEMOCRÀTICA I EN SOLIDARITAT AMB EL POBLE SAHRAUÍ (A.2.4.1/2022/4)
- La Sra. Mercé Sampedro, del Grup Municipal Compromís, dona lectura al Dictamen.
Vista la proposta de resolució presentada pel Grup Municipal Compromís per l’Alcúdia, la qual
diu textualment el següent:
“Sr. Alcalde de l’Ajuntament de l’Alcúdia:
En nom del grup municipal Compromís per l'Alcúdia li presente la següent moció per a la seua
consideració, per al seu debat i aprovació, si escau, en el pròxim Ple Municipal:
El darrer 18 de març, el gabinet de la casa reial marroquina va fer pública una carta
mitjançant la qual el president espanyol, Pedro Sánchez, donava suport a la proposta d’autonomia del
Marroc sobre el Sàhara Occidental.
La posició expressada pel Govern espanyol està absolutament en contradicció amb la legalitat
internacional. Ni Nacions Unides, ni la Unió Africana, ni la Unió Europea, la Cort Internacional de
Justícia, o la Cort Europea de Justícia no reconeixen cap sobirania del Marroc sobre el Sàhara
Occidental.
A més, com a potència colonitzadora i amb capacitat d’administració d’acord amb les
resolucions del dret internacional, l’Estat Espanyol té una responsabilitat jurídica, ètica i política en
la descolonització efectiva del Sàhara Occidental. Una responsabilitat que persisteix mentre el poble

És evident que la posició emesa pel president espanyol constitueix una desviació perillosa de
les obligacions de l’Estat Espanyol en l’àmbit internacional, que es produeix en un context
caracteritzat per la gravetat que travessa el conflicte del Sàhara Occidental després de la represa de
la guerra al novembre del 2020.
Aquesta posició afecta de manera molt negativa qualsevol possible rol d’Espanya en la solució
del conflicte de descolonització al Sàhara Occidental, i els esforços actuals per reactivar i revitalitzar
el procés de pau de part de les Nacions Unides, alhora que ignora els nombrosos i forts llaços de
solidaritat entre el poble valencià i el poble sahrauí.
Cal tindre en compte a més, la manera com s’ha fet públic al viratge de posicionament del
President del Govern espanyol, amb unilateralitat per part d’un dels partits integrats del govern de
coalició i sense informació, diàleg i consens amb les forces progressistes que el sostenen. Aquest gir
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sahrauí no haja pogut exercir el seu dret inalienable a l’autodeterminació.

s’ha pres, igualment, sense consensuar-lo ni tan sols informar a la resta de forces polítiques
democràtiques.
L’abandonament de la neutralitat del Govern d’Espanya i del respecte a les resolucions de les
Nacions Unides, a partir de la carta de Pedro Sánchez, que hem conegut a través de la casa
marroquina ha tensat, innecessàriament, les relacions amb Algèria, que ha retirat el seu ambaixador a
Espanya i ha condemnat la decisió presa pel President del Govern Espanyol, posant en perill les
importacions de gas des d’aquest país, en un moment de greu crisi energètica.
Cal tindre en compte que l’Alcúdia, amb el suport unànime dels partits que han passat pels
diversos ajuntaments, sempre ha sigut solidària amb el poble sahrauí i ha expressat en nombroses
ocasions la defensa dels seus drets com a poble. L’Alcúdia ha acollit molts anys a xiquets i xiquetes
sahrauís en el programa “Vacances en pau” i ha recollit aliments en diverses ocasions per a destinarlos als campaments de refugiats de Tinduf.
Fa poc més d’un any, el 30 de desembre de 2020, aquest plenari de l’Ajuntament de l’Alcúdia
aprovà per unanimitat una moció de suport al poble sahrauí, presentada per Compromís per l’Alcúdia,
que acordà, entre altres els següents punts:
- Reafirmar la solidaritat i el suport de l’Ajuntament de l’Alcúdia amb el poble sahrauí, en la
seua justa lluita pels seus legítims drets i instar que el govern d’Espanya continue defensant davant
l’ONU el pla de pau per a la lliure determinació del poble sahrauí.
- Reiterar que el problema del Sàhara Occidental és un procés de descolonització inacabat que
ha de ser solucionat conforme el Dret Internacional.
- Exigir el respecte als DDHH en els territoris ocupats del Sàhara Occidental i l’immediat
alliberament de tots els presos polítics sahrauís, i conéixer el destí de mes de 500 civils desapareguts i

- Incrementar l’ajuda alimentària i la cooperació amb la població sahrauí que resisteix en
condicions infrahumanes en els campaments de refugiats sahrauís per pal·liar les extremes condicions
de vida del seus habitants i cobrir les necessitats alimentàries, educatives i d’allotjament.
- Instar la UE a complir la STJUE, en el sentit d’exigir que cap acord comercial entre la UE i el
Marroc siga aplicable en el territori del Sàhara Occidental, ja que, tal com assenyala aquesta
resolució, el Sàhara no forma part del Regne del Marroc.
Per tot això, proposem al Ple Municipal, l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Instar el President Espanyol a rectificar públicament aquest canvi de posició
treballar des de la responsabilitat legal i històrica per acompanyar el procés polític de negociació amb
el nou enviat personal de Nacions Unides.
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151 presoners de guerra, tal com han demandat les organitzacions de defensa dels DDHH.

SEGON.- Reconèixer la sobirania de la República Àrab Sahrauí Democràtica i la legalitat del
Front Polisàrio com a únic representant democràtic del poble sahrauí.
TERCER.- Reconèixer l’estatus diplomàtic de la representació del Front Polisàrio a Espanya
com a primer pas cap al reconeixement de la RASD per part del Govern espanyol.
QUART.- Instar al govern espanyol a facilitar una solució definitiva al conflicte mitjançant la
celebració d’un referèndum d’autodeterminació del poble sahrauí.
CINQUÈ.- Proposar sancions econòmiques i polítiques al Regne del Marroc per incompliment
constant de les resolucions Internacionals i del Pla d’Arranjament, aprovat pel Consell de Seguretat
de les Nacions Unides en 1990.
SISÈ.- Instar al Govern espanyol a consensuar decisions d’especial transcendència com els
canvis de política exterior amb la resta de forces polítiques democràtiques representades en el
Congrés i el Senat.
SETÈ.- Reafirmar els acords, anteriorment expressats, aprovats per l’Ajuntament de l’Alcúdia,
el passat 30 de desembre de 2020, de suport al poble sahrauí.
HUITÈ.- Donar trasllat del present acord a la Diputació, a la Conselleria de la Generalitat
Valenciana, al Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya, a la Presidència del Govern d’Espanya i al
Delegat del Front Polisàrio al País Valencià.”
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
https://player.vimeo.com/video/694860040#t=1h45m52s
11é.- ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS

Els membres de la Corporació es donen per assabentats.

https://player.vimeo.com/video/694860040#t=2h02m12s
12é.- ASSUMPTES EXTRAORDINARIS
No n’hi ha cap.
https://player.vimeo.com/video/694860040#t=2h02m28s
C- PRECS I PREGUNTES
https://player.vimeo.com/video/694860040#t=2h02m39s
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Es dona compte dels decrets 297 fins a 650 de data 17 de febrer a 24 de març de 2022.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President declara finalitzada la sessió, essent les
21:40 hores, raó per la qual, als efectes que estableix el Reglament d’Organització, funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, estenc la present i de tot done fe.
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Document signat electrònicament com s'especifica al marge.

