
ACTA EXTRAORDINARIA DEL PLENO

DIA: 14 NOVIEMBRE DE 2018 HORA: 18.00

Para proceder a la celebración de sesión plenaria, según convocatoria realizada
al respecto, se reúnen en sesión pública:

DON JOSE VICENTE FERRIZ SORIANO.-ALCALDE PRESIDENTE 
DOÑA NATALIA LLORCA LLORCA.
DON JERONIMO NOGUEROLES LLINARES.
DOÑA AMANDA SELLES GOMIS.                                                                         
DON FRIEDHELM ALFRED SCHMIDT.
DOÑA EMILIA SANTONJA LOPEZ.-  CONCEJALES                                             

No asisten:

DON JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ

Excusan su asistencia:

Actúa como Secretario el de la Corporación:

DON GASPAR JOSE BLANCO ESLAVA

1º.- LECTURA, EN BORRADOR,  DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Por parte del Secretario de la Corporación se procede a dar lectura del acta de la

sesión  anterior.  Escuchada  por  el  Pleno  se  somete  a  votación  aprobándose  por
unanimidad de los miembros presentes.

2º.-APROBACION, SI PROCEDE, DEL PROYECTO  ”ACONDICIONAMIENTO
DE ZONAS VERDES EN ORXETA”.

Se expone ante el Pleno el proyecto “acondicionamiento de zonas verdes en Orxeta”,
que ha sido redactado por la empresa Obrimed, Ingeniero don Ruben Garcia Lozano, dentro de
la  convocatoria  de  subvenciones  finacieramente  sostenibles,  anualidad  2018,  de  la  Excma.
Diputación Provincial de Alicante, El presupuesto base de licitación es de 172.975,19 euros.

Examinado por el Pleno se encuentra conforme y se aprueba por unanimidad de los seis
miembros presentes, de los siete que componen la Corporación.



3º.-  APROBACION,  SI  PROCEDE,  DE  LOS  PLIEGOS  DE  CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA  OBRA
”ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS VERDES EN ORXETA”.

Se expone ante el Pleno el  pliego de claúsulas administrativas particulares que
se ha realizado  para la obra “acondicionamiento de zonas verdes en Orxeta”. Exminado se
somete a votación y se aprueba por unanimidad de los seis miembros presentes, de los siete que
componen la Corporación.

4º.- APROBACION DEL INICIO DEL EXPEDIENTE DE ADJUDICACIÓN DE
OBRA  ”ACONDICIONAMIENTO  DE  ZONAS  VERDES  EN  ORXETA”
MEDIANTE UN PROCEDIENTO ABIERTO NO SUJETO A REGULACION
ARMONIZADA.

Una  vez  aprobado  el  proyecto  y  el  pliego  de  claúsulas  administrativas
particulares para la obra “acondicionamiento de zonas verdes en Orxeta”, por parte del
Pleno se decide que se inicie  el  expediente  mediante  un procedimiento  abierto  no
sujeto a regulación armonizada. Procede realizar una  declaración de urgencia, según
establece  el  articulo  119 Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos  del  Sector
Público  en la tramitación debido a que una de la condiciones de la subvención es que
la adjudicación se realice antes de finalizar el ejercicio de 2018.

5º.-  NOMBRAMIENTO  DE  LA  MESA  DE  CONTRATACION  PARA  LA  OBRA
”ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS VERDES EN ORXETA”.

A  los  efectos  de  desarrollo  del  expediente  de  contratación  de  la  obra
“acondicionamiento de zonas verdes  en Orxeta”,  se  propone que sea nombrada la  mesa de
contratación. Se propone que sea la siguiente.
Presidente. Don José Vicente Ferriz Soriano
Vocales. Don Jeronimo Nogueroles Llinares.

  Doña Emilia Santonja López.
Secretario. El de la Corporacion.

Examinado por el Pleno se encuentra conforme y se aprueba por unanimidad de los seis
miembros presentes, de los siete que componen la Corporación.

6º.- APROBACION,  SI  PROCEDE,  DE  CONVENIO  CON  LA  SOCIEDAD
MUSICAL LIRA ORXETANA.

Se presenta ante el Pleno el siguiente convcenio:

CONVENI AJUNTAMENT D’ORXETA- 
BANDA DE MÚSICA LIRA ORXETANA

Reunits  d’una part,  la Directiva de la Banda Lira Orxetana amb la seua presidenta

_Patrícia Lloret i Sellés_, i d’altra part l’Alcalde _Jose V. Ferriz Soriano_ i la Regidora de

Cultura _Natàlia Llorca Llorca_.

C O N S I D E R E N

Que l’Ajuntament d’Orxeta ostenta competències en matèria de promoció de la cultura,

equipaments culturals i d’ocupació del temps lliure que contribueixen a satisfer les necessitats i

aspiracions  de  la  comunitat  veïnal  en  aquest  àmbit  de  conformitat  amb  els  principis  de



descentralització,  proximitat,  eficàcia  i  eficiència,  i  amb  estricta  sujecció  a  la  normativa

establida pressupostària i sostenibilitat financera.

Que la Banda Lira Orxetana d’Orxeta (CIF: G-03100740) és una Associació Cultural,

inscrita en el registre de la Federació Musical de la Comunitat Valenciana l’any 1976 que amb

tal fi principal ostenta el de la promoció i foment de la música de banda, tant en locals, a l’aire

lliure o tancats.

Que existint voluntat municipal de col·laborar amb la Banda Lira Orxetana d’Orxeta,

s’instrumente un Conveni  entre una Administració Pública i  una Associació sense ànim de

lucre, per a desenvolupar la concurrència de voluntats satisfent un interès públic.

Per això es subscriu el present Conveni amb les següents

CLÀUSULES:

PRIMERA: OBJECTE DEL CONVENI I ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'objecte  d'aquest  Conveni  és  establir  un  marc  de  col·laboració  entre  l'Ajuntament

d’Orxeta i  la Banda de Música Lira Orxetana per a la promoció i foment de la música de

banda, tant en locals oberts, a l'aire lliure o tancats en l'exercici 2018-2020.

SEGONA: OBJECTIUS DEL CONVENI

Les  actuacions  a  què  es  refereix  el  present  Conveni  s'orienten  a  la  consecució  dels

següents objectius:

1.  Potenciar i  difondre la  música de banda com un element intrínsec a la  promoció

cultural de la població.

2.  Dinamitzar  la  població  a  partir  d'actuacions,  concerts  i  col·laboracions  com  a

manifestacions culturals.

3. Fomentar les activitats musicals com a part de la tradició orxetana.

4. Promoure i difondre els trets característics de la música, com a part essencial de la

cultura.

5.  Aglutinar la col·laboració i  participació en diversos esdeveniments i  actuacions al

voltant de la Lira Orxetana.

Les parts signants,  en l'àmbit  de les responsabilitats  definides en aquest  Conveni,  es

comprometen  a  adoptar  totes  aquelles  mesures  necessàries  que  garantisquen  la  correcta

execució  de  les  accions  i  activitats  concretes  que  integren  l'actuació  subvencionable  i  la

consecució dels objectius previstos, d'acord amb la Memòria Projecte i el pressupost presentats

per la Lira Orxetana, a l'Excm. Ajuntament d’Orxeta.

TERCERA: VIGÈNCIA DEL CONVENI

Aquest  conveni  tindrà  una  vigència  de  2  anys  a  comptar  des  de  la  firma,  sent

prorrogable per períodes iguals, excepte denúncia en contra per part de les parts. A tal efecte,

el conveni es revisarà cada any per si haguera qualsevol modificació.

QUARTA: DIFUSIÓ



Les parts signants es comprometen a que en la difusió de totes les accions que es posen

en marxa, així com en la documentació gràfica per al desenvolupament del present Conveni,

figurarà de forma expressa el logotip que per part de la Unitat de Cultura se'ls facilite.

CINQUENA: ACCIONS A DESENVOLUPAR I COMPROMÍS ENTRE LES PARTS.

Les accions a desenvolupar de conformitat amb la Memòria Projecte presentada per la

Lira Orxetana, comprenen la celebració de concerts i l'acompanyament en actes protocol·laris

acord amb el que disposa l'annex al present conveni.

L'Ajuntament d’Orxeta posarà a disposició de la Lira Orxetana, en un futur, la Casa de

Cultura/Auditori,  així  com  diferents  despatxos  per  a  la  seva  utilització  en  tasques

d'administració i documentació com per als assajos.

L'Ajuntament  d’Orxeta  es  farà  càrrec  de  la  papereria,  cartellera,  digitalització  de

documents, impressió de carnets de soci, etc. A més,col·laborarà amb els seus mitjans tècnics

en la logística d’aquells esdeveniments en els quals participe la Lira Orxetana: instal·lació de

llums per a concerts nocturns, prohibir l’aparcament a la plaça, col·locació de cadires per a

espectadors, transport de material musical, engalanament de la plaça, etc. I de tot allò que

precise la Lira Orxeta, sempre que estiga a l’abast de l’Ajuntament d’Orxeta.

SISENA:  EXECUCIÓ,  FINANÇAMENT,  ABONAMENT  I  JUSTIFICACIÓ  DEL

PROJECTE

Per al  compliment  dels  objectius  i  materialització de  les  activitats  referides,  l'Excm.

Ajuntament d’Orxeta es compromet a aportar 4.000.- € .que es finançaran amb càrrec a la

partida 334.00 489.99 del Pressupost General de 2018; l'abonament de l'esmentada quantitat

es realitzarà durant el primer trimestre de l’any.

Per a la deguda justificació, la Lira Orxetana ha de presentar a l'Ajuntament amb data

límit 31 desembre de cada any la següent documentació:

•  Memòria  Individualitzada,  de  les  activitats  subvencionades  que  s'hagen  realitzat  i

relació dels ingressos i despeses de cadascuna d'elles.

SETENA: INCOMPLIMENT DEL CONVENI

En cas que les activitats realitzades no corresponguen al que estipula aquest Conveni, no

es procedirà a l'abonament de la corresponent subvenció.

HUITENA: RESOLUCIÓ DEL CONVENI.

El present  conveni  s'extingirà pel  total  compliment de les obligacions assumides  per

cadascuna de les parts en el mateix.

NOVENA: NATURALESA JURÍDICA I ORDRE JURISDICCIONAL COMPETENT.

El present  Conveni  té naturalesa administrativa.  Les  qüestions  litigioses  que puguen

derivar de la interpretació i del present conveni, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa

administrativa.

I en prova de conformitat signen aquest Conveni a 



AJUNTAMENT D’ORXETA LIRA ORXETANA

Jose V. Ferriz Soriano Patrícia Lloret Sellés

REGIDORA DE CULTURA

Natàlia Llorca Llorca

ANNEX I

Actes protocol·laris municipals:

 Festes de Sant Tomàs i Sant Nazari  
Coincidents en el penúltim cap de setmana de setembre.
-Divendres: Romeria de Sant Tomàs (acte informal)
-Diumenge: Processó (acte formal), sempre i quant la banda dispose del suficient personal per
a dur a terme l’actuació, amb la qual cosa s’haurà de posar en contacte amb la comissió de
festes vigent.

 Actes de  Nadal:   
-Dia 5 gener: Cavalcada de Reis (acte informal)

 Actes de Setmana Santa:  

-Processó de Divendres Sant (acte formal)
-Processó de Diumenge de Resurrecció “Pitxeres” (acte formal)

 Actes de Juny:  

-Processó del Corpus Christi (acte formal). El dia quedarà establit per l’Església.

*Les dates prefixades podran ser objecte de variació per causa justificada i mutu acord entre
les parts, així com la realització de diferents actes extraordinaris, en cas de ser necessària
l’actuació de la Lira Orxetana.

Examiando por el Pleno se encuentra conforme y se aprueba por unanimidad de los seis
miembros  presente,  de  los  siete  que  componen  la  Corporación,  autorizando  al  Sr.Alcalde
Presidente y a la Sra Concejal de Cultura para su firma.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión se levanta la sesión siendo las,
extendiendo la presente, que una vez leída y aprobada será transcrita al correspondiente
Libro de lo que yo, el Secretario, doy fe.

EL ALCALDE
Vº B
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