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ACTA DE SESSIÓ
(Aprovada en sessió 4/2019, de 7 de març)

Sessió núm. 3/2019

Òrgan: PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES

Caràcter: ordinari

Data: 07 de febrer de 2019

Hora: 20.00

Lloc: saló de plens de l'Ajuntament

President: Antonio Gónzalez Rodríguez (grup socialista)

Grup municipal socialista

Andrés López Herreros

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Davinia Calatayud Sebastià

Pau Bosch Alepuz

Josefa Pastor Ramón

Grup municipal Compromís per Almussafes

Carles Grancha Bosch

Alejandro Barea Quintairos

Lourdes Moreno Blay

Excusen la seua assistència Josep Contell Carbonell i Esther Villajos Girona, de Compromís,
i Rafael Beltrán Domenech, del grup popular.

Secretària: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventora accidental: M.ª Isabel Clerigues Ferris

   

Identificador: GInN +aPX YRcV A87L uaEr 131Z Wcg=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTÒRIA

 1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. Aprovar l’acta de
la sessió  ordinària 1/2019, de 10 de  gener, i  de  l'extraordinària 2/2019,  de  23 de
gener

2. ALCALDIA.  Presa de possessió de Josefa Pastor  Ramón  com a regidora d'este
ajuntament

3.  ALCALDIA.  Dació  de  compte  de  la  resolució  de  l'Alcaldía  núm.  167/2019,
Nomenament de Davinia Calatayud Sebastià com a tinent d'Alcaldia i membre de la
Junta de Govern

 4. SECRETÀRIA.  Proposta aprovació mesures amb vista a l'establiment de codis
ètics i de bones pràctiques "Compilance" (en compliment de  la Llei 18/2018, GV per
al foment de la Responsabilitat Social)

 5. SECRETÀRIA. Proposta aprovació estratègia de transparència en desplegament
de la línia estratègica de Governança en el Pla Director

 6. SECRETÀRIA. Proposta acord  inici expedient de declaració de nul·litat i revisió
d'ofici en part dels acords adoptats pel Ple de 31 de juliol de 2006 i pel de 3 de març
de  2016, suspenent  l'execució  de  l'acte  i  sol·licitant  dictamen  el  Consell  Jurídic
Consultiu 

 7. DESPATX EXTRAORDINARI

 7.1. Moció presentada pel grup municipal socialista en defensa del sector citrícola
valencià

 7.2. Moció presentada pel grup municipal Compromís per Almussafes, d'adhesió a
las pretensions de la plataforma "indignats amb RENFE" que exigeix la millora de
los serveis

 7.3. ALCALDIA.  Informes  d'interés:  Resolució  de  l'Alcaldia  núm.  327/2019  de
modificacions  de  delegacions  d'Alcaldia  en  regidors;  i  de  l'escrit  presentat  pel
portaveu  del  grup  municipal  socialista  relatiu  als  canvis  en  les  designació  de
membres de les comissions informatives

 7.4.  INTERVENCIÓ. Proposta  Crèdit  Extraordinari,  MC  1/19,  modificació
d'aplicació pressupostària EMPSA 

CONTROL I FISCALITZACIÓ

 8. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar  compte dels decrets d'Alcaldia des
del 15/2019 fins el 292/2019

 9. PRECS

10. PREGUNTES
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1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. Aprovar l'acta de
la sessió ordinària 1/2019, de 10 de  gener, i  de  l'extraordinària 2/2019,  de  23 de
gener

Es procedix a donar compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària 1/2017, de
7 de gener. S'aprova per unanimitat dels 9 membres presents. (Voten a favor: Antonio
Gónzalez  Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino
Manzano Fuentes,  Davinia Calatayud Sebastià,  Pau Bosch Alepuz,  Carles Grancha
Bosch, Alejandro Barea Quintairos i Lourdes Moreno Blay.)

Es procedix  a  donar  compte de  l'esborrany  de  l'acta  de  la  sessió  extraordinària
2/2019, de 23 de gener. S'aprova per unanimitat dels 9 membres presents. (Voten a
favor:  Antonio Gónzalez Rodríguez,  Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil,
Faustino Manzano Fuentes,  Davinia Calatayud Sebastià,  Pau Bosch Alepuz,  Carles
Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos i Lourdes Moreno Blay.)

----------------------------------------------------------

2. ALCALDIA.  Presa de possessió de Josefa Pastor  Ramón  com a regidora d'este
ajuntament

Per part de la secretària general s'informa de l'expedient tramitat per a la presa de
possessió  del  càrrec  de  la  regidora  Josefa  Pastor  Ramón,  pel  grup  municipal
socialista, arran de la defunció de Teresa Iborra Monserrat del que va prendre nota el
Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el 23 de gener de 2019.

La Junta Electoral va expedir credencial a favor de Josefa Pastor Ramón, següent de
la llista, qui accepta expressament el càrrec, ha efectuat declaració de béns i drets, en
compliment del que establix l'article 75.5 de la LRBRL i s'han complit amb tots els
tràmits i obligacions previs a la presa de possessió del seu càrrec com a regidora.

Per tant procedix que l'interessat efectue el jurament o promesa del seu càrrec en els
termes establits en l'article 108.8 de la LOREG, d'acord amb la fórmula donada en el
Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril.

Després d'açò, Josefa Pastor Ramón promet el seu càrrec de regidora de l'Ajuntament
d'Almussafes,  d'acord amb la  fórmula donada en el  Reial  Decret  707/1979, de 5
d'abril.
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L'alcalde, i prèviament, fa una breu referència a l'anterior regidora destacant les seues
qualitats  humanes  i  de  servei al  municipi.  A continuació  en  representació  de  la
Corporació dóna la benvinguda a la nova regidora. 

Lourdes Moreno  Blay  intervé  a  continuació  en  nom  del  grup  Compromís  per
Almussafes. Diu unes paraules en record de Teresa Iborra destacant el seu tarannà
fort i valent. A continuació dóna l'enhorabona a la nova regidora. 

Incorporada Josefa Pastor Ramón, a partir d'este moment són deu els membres de la
Corporació presents.

--------------------------------------------------------------

3.  ALCALDIA.  Dació  de  compte  de  la  resolució  de  l'Alcaldia  núm.  167/2019,
Nomenament de Davinia Calatayud Sebastià com a tinent d'Alcaldia i membre de la
Junta de Govern

Es  procediex  a  donar  compte  de  l'assumpte  de  referència,  la  Corporació  queda
assabentada de la dita resolució que es transcriu a continuació:

«RA_167/2019

Identificació de l'expedient

Nomenament tinent d'alcalde i  membre Junta de Govern (exp.  SEC/corporació
2015-2019)

Vist que, per causes sobrevingudes ha quedat vacant el càrrec de tercer tinent
d'Alcaldia.

Vistes les resolucions 1322 i 1323 de 2015 per les que es designen els membres de
la  Corporació  que  havien  d'integrar  la  Junta  de  Govern  Local,  i  les  tinències
d'Alcaldia, respectivament. 

Resolució

Per tant, resolc:

1. Modificar la resolució de l'Alcaldia núm. 1322/2015 de 18 de juny, i nomenar
com  membre  de  la  Junta  de  Govern  Local  a  Davinia  Calatayud  Sebastià.  La
composició de la Junta de Govern serà la següent:

• FAUSTINO MANZANO FUENTES
• FRANCISCA OLIVER GIL
• ANDRÉS LÓPEZ HERREROS
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• DAVINIA CALATAYUD SEBASTIÀ

2. Modificar la resolució de l'Alcaldia núm. 1323/2015, de 18 de juny, i nomenar
Davinia  Calatayud  Sebastià  quarta  tinent  d'Alcaldia,  passant  Andrés  López
Herreros a ocupar la tercera tinència vacant. L'orde queda com seguix:

1a Tinència d'Alcaldia: FAUSTINO MANZANO FUENTES
2a Tinència d'Alcaldia: FRANCISCA OLIVER GIL
3a Tinència d'Alcaldia: ANDRES LÓPEZ HERREROS
4a Tinència d'Alcaldia: DAVINIA CALATAYUD SEBASTIÀ»

--------------------------------------------------------------

4. SECRETÀRIA. Proposta aprovació mesures de cara a l'establiment de codis ètics i
de bones pràctiques "Compilance" (en compliment  de la Llei 18/2018, GV per al
foment de la Responsabilitat Social)

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa  de  Govern,  Règim Interior,  Personal,  Contractació,  Participació  i
Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el dia 23 de gener de 2019.

No es promou debat.

S'aprova per unanimitat dels 10 membres presents. (Voten a favor: Antonio Gónzalez
Rodríguez, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor  Ramón, Carles
Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos i Lourdes Moreno Blay.)

La Llei  Orgànica 5/2010, de 22 de juny va introduir  en el  nostre  ordenament la
responsabilitat  penal  de  les  persones  jurídiques,  dins  del  procés  d'harmonització
internacional  del  Dret  Penal  per a  donar  una resposta més eficaç a  l'avanç de la
criminalitat empresarial, fonamentalment en el marc de la delinqüència econòmica. 

Posteriorment la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, modifica l'art. 31 bis, reforma
parcialment l'art. 66 bis i introduïx tres nous articles, 31 ter, 31 quater i 31 quinquies
que, amb l'única novetat d'estendre en este últim el règim de responsabilitat a les
societats mercantils públiques, reproduïxen el contingut dels apartats 2n, 3r, 4t i 5t de
l'art. 31 bis original. el propòsit de la Llei no és modificar el règim de responsabilitat
de les persones jurídiques sinó aclarir el model establit en 2010 que, conforme al
Preàmbul de la EL 5/2010, consagrava en el segon paràgraf de l'art.  31 bis.1 una
responsabilitat directa o autònoma de la persona jurídica.
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En l'àmbit de la contractació publica la incorporació al nostre sistema legal de la
responsabilitat penal de les persones jurídiques, amb motiu de la reformes del Codi
penal indicades resulta transcendental per la transformació que suposa el règim de la
responsabilitat penal de la persona jurídica, continguda en l'article 31 bis disposant
de forma expressa l'exoneració de l'empresa si disposa de programes de compliment,
amb determinats requisits i continguts.

La reforma introduïx la figura del Compliance Officer. La nova redacció de l'article
31bis CP aclarix que el model de responsabilitat penal de l'empresa es basa en el
defecte d'organització,  corresponent  a  l'òrgan d'administració l'adopció  i  execució
amb eficàcia, abans de la comissió del delicte, dels models d'organització i gestió
(programes de compliment) que incloguen les mesures de vigilància i control idònies
per  a  previndre  delictes  o  per  a  reduir  de  forma significativa  el  risc  de  la  seua
comissió.

La nova llei de contractes 9/2017, suposa una nova perspectiva del compliance penal,
no  sols  com  una  ferramenta  d'autoregulació  i  prevenció  de  futurs  delictes  en
l'organització empresarial, sinó també com un instrument idoni per a la posada a punt
de  les  persones  jurídiques  que  es  disposen  a  participar  i  competir  en  el  mercat
operant en el sector públic; del que pot derivar-se que en un futur no molt llunyà es
requerisca, com a requisit indispensable per a contractar amb l'Administració, que
l'operador econòmic dispose d'un programa eficaç de compliance penal. La Circular
1/2016 de la Fiscalia General de l'Estat i l'obiter dicta de la Sentència del Tribunal
Suprem de 29 de febrer de 2016 és el de la cultura de compliment que ha d'existir en
l'empresa perquè esta puga accedir a l'exempció de la responsabilitat penal article 31
bis del Codi Penal.

D'esta manera els models d'organització i gestió no sols tenen per objecte evitar la
sanció  penal  de  l'empresa  sinó  també  promoure  una  verdadera  cultura  ètica
empresarial.  La seua eficàcia radica en la importància que té  este en la presa de
decisions  dels  directius  i  els  subordinats  de  l'empresa  i  en  que  mesura  és  una
verdadera expressió de la seua cultura de compliment.

Estos  models  d'organització  i  gestió  expressen un  compromís  corporatiu  que
realment dissuadisca de conductes criminals. En definitiva el Compliance Program és
la resposta de l'empresa a la reforma del Codi Penal que incorpora la responsabilitat
penal de l'empresa pels delictes comesos pels seus directius i empleados.

“El corporate compliance per tant és un conjunt de bones pràctiques i procediments
destinats a garantir que una corporació complix amb el marc normatiu i reglamentari,
les polítiques internes, els codis ètics i de bones pràctiques, els compromisos amb
tercers.

El  gran  objectiu  del  compliance consistix a  posar  en  marxa  els  mecanismes
preventius de gestió positiva d'eixos riscos, i evitar que ocórreguen. Actua també més
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enllà de la norma legal en àmbits relacionats amb la  governança, el comportament
corporatiu i la bona relació amb consumidors i usuaris. 

Independentment del risc penal, el compliance aborda també la responsabilitat social
corporativa. És a dir, la necessitat de promoure un funcionament responsable, actuar
amb transparència i mantindre's en un pla ètic.

Esta  alcaldia  considera  necessari  impulsar  la  implantació  de  programes de
compliance en l'Ajuntament i en l'empresa publica EPSA per la necessitat d'assegurar
que els empleats públics actuen baix codis d'integritat, prioritzant l'interés públic i
funcionant  amb  la  màxima  eficiència  per  a  reduir  la  corrupció,  complint  d'esta
manera la "Recomanació del Consell de l'OCDE sobre integritat pública" que "oferix
als  responsables  polítics  una  visió  estratègica  de  la  integritat  pública.  Canvia
polítiques  d'integritat  ad-hoc  per  polítiques  que  tenen  en  compte  el  context  on
s'apliquen, utilitzant un enfocament conductual i de gestió de riscos i fent especial
èmfasi a promoure una cultura d'integritat en tota la societat."

En els últims temps s'han dictat normes que generalitzen els models de compilance
en el sector públic espanyol:

-La  llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic  que  preveu
actuacions que s'encaminen ara cap a la prevenció. Apareixen així les polítiques de
compilance vinculades d'una manera directe a la contractació pública. (Concepció
Campos Acuña).

-A més de la  normativa de contractes, cal assenyalar la importància en esta línia
d'implantació  del  model compilance de  la  Llei  19/2013,  de  9  de  desembre,  de
transparència, accés a la informació pública i bon gobierno.

Dita normativa és fruit de la utilització de la integritat institucional com a precursora
d'un  model  que  permeta  traslladar  les  tècniques  de  compilance a  l'àmbit  de
l'administració pública,  a través dels codis ètics com a instruments que permeten
incorporar polítiques de compliment normatiu.

És més a nivell doctrinal s'esta plantejant com a mecanismes per a l'aplicació de la
compilance el l'administració publica la modificació de la Llei de Transparència, la
nova LCSP i la proposta de Llei Integral de Lluita contra la Corrupció i Protecció del
Denunciant, completat amb l'anàlisi detallat amb els obstacles que la configuració de
l'administració local planteja per a traslladar esta tècnica. 

L'ajuntament esta adherit a les bones practiques de la FEMP, aprovat el Pla director,
Política  de  l'estratègia  municipal  de  contractació  i  altres  normes  internes  que
constituïxen mesures parcials en este sentit com és la creació de l'órgano staff dins de
l'organització municipal per a vetlar per el compliment dels principis que regixen la
contractació publica.
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Si bé amb este conjunt de compromisos i normes es podria dir que té establit dins del
seu funcionament corporatiu  mesures per a poder  acreditar  un “cert  programa de
compilance”  això  no  és  prou  i  seriosa  convenient  desenvolupar-ho establint  un
compromís ètic corporatiu de responsabilitat social corporativa,  màximament a la
vista del que establix la nova llei autonòmica Llei 18/2018, de 13 de juliol per al
foment de la responsabilitat social.

Atés que l'Ajuntament Ple és l'òrgan competent per a adoptar mesures i compromisos
corporatius en execució de les polítiques publiques i obligacions derivades de les
normatives estatal i autonòmica aplicable, el Ple adopta els acords següents:

Primer. Declarar la necessitat de redactar i aprovar el Codi ètic de conducta i
de  bones  practiques  municipal  i  adequar  el  funcionament  corporatiu  al
mateix.

Els codis que s'establisquen hauran de comprendre els extrems exposats tant
amb vista a la implantació de programes de  compilance en el sector públic,
com  l'establiment  de  polítiques,medidas  i  accions  que  amb  vista  a  la
responsabilitat social s'establisquen per l'Ajuntament:

Donada la necessitat d'assegurar que els empleats públics actuen baix codis
d'integritat, prioritzant l'interés públic i funcionant amb la màxima eficiència
per a reduir la corrupció, implantar un programa de compliance per mitjà de
les actuacions següents:

1. Establiment d'un Codi Ètic

2. Creació de l'Equip de Compliance per al seguiment i supervisió de
les conductes d'acord amb el codi ètic

3. Anàlisi i Gestió dels Riscos Penals de l'organització:

-Identificació dels Riscos Penals que puguen afectar l'organització.

-Priorització de riscos i establiment d'un mapa de riscos penals.

-Identificació dels processos de l'organització en el que poden residir
els riscos identificats.

-Identificació de les mesures de control existents per a mitigar estos
riscos.

-Pla d'Acció per a mitigar els riscos identificats i no controlats.

4. Definició de protocols i procediments per a la presa de decisions en
l'organització.

5. Establiment d'un règim disciplinari
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6. Establiment d'un model de gestió dels recursos financers necessaris
per a impedir la comissió de delictes.

7. Formació del personal tècnic i directiu.

Segon. Iniciar  expedient  de  contractació dels  serveis d'assessorament i
assistència en matèria de “compilance”, disseny i implementació d'estructura
organitzativa així com la realització d'auditoria de riscos jurídics.

Tercer.  Establir els compromisos necessaris amb vista al compliment de la
responsabilitat social en els aspectes regulats en la Llei 18/2018,13 de juliol
de  la  GV.  En conseqüència  i  donada la  naturalesa pluridimensional  de  la
responsabilitat  social  es  proposa  l'establiment  de  les  següents  polítiques,
mesures i accions necessàries amb vista al compliment de la responsabilitat
social de l'Ayuntameinto d'Almussafes:

1.  L'Ajuntament  d'Almussafes  assumix  el  compromís  de  complir  amb les
polítiques  de  responsabilitat  social  i  sostenibilitat,  així  com la  posada  en
marxa  en  l'organització  d'este  tipus  de  polítiques,  mostrant  els  resultats
obtinguts 

2.  Impulsar  polítiques  i  accions  de  responsabilitat  social.  A este  efecte,
adoptaran  estratègies  basades  en  els  principis  de  complementarietat,
coordinació i transversalitat de manera que s'assegure una coherència en les
seues polítiques i accions específiques:

A)  Transparència  en  la  contractació:  utilització  d'instruments  en  la
contractació tant presencial com electrònica, especialment en la que inclou
condicions generals, per a garantir que s'informa prou i de manera precisa,
clara i comprensible als consumidors i destinataris dels productes o serveis
objecte  del  contracte  sobre  el  seu abast,  els  principals  riscos  econòmics  i
jurídics i  el  respecte als  seus drets,  en particular  el  relatiu  al  tractament i
cessió de dades personals.

B) Subscriure acords d'integritat:  acord entre una administració pública (en
particular,  un  òrgan  de  contractació)  i  les  empreses  licitadores  o  les
associacions  o  entitats  que  representen  els  seus  interessos  pel  qual  es
comprometen  a seguir  un procediment  de  contractació transparent  i  evitar
qualsevol pràctica que puga ser considerada com a corrupció. 

C)  La  responsabilitat  social  en  les  polítiques  inclusives.-  l'Ajuntament
d'Almussafes en el marc de les seues competències, adoptaran totes aquelles
mesures necessàries tendents a:

1. garantir la inclusió de col·lectius vulnerables o en situació o risc d'exclusió
social; la igualtat de tracte i no-discriminació; la igualtat d'oportunitats entre
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dones i  hòmens;  la  igualtat  retributiva;  la  conciliació  de la  vida  personal,
laboral i familiar; la flexibilitat horària; la reducció de jornada, així com la
plena accessibilitat i la resta de drets reconeguts en la normativa específica de
les  persones  amb  diversitat  funcional  o  amb  discapacitat:  promouran  la
qualitat en l'ocupació, així com la creació d'ocupació estable i la reducció de
la temporalitat o interinitat, fomentar la contractació indefinida, la formació
contínua del seu personal, la promoció professional i totes aquelles mesures
tendents a millorar les condicions d'ocupabilitat, més enllà dels mínims legals
establits, i tenint com a premissa el diàleg social, la negociació col·lectiva i
participació.

2. fomentar  la  innovació,  l'emprenedoria  i  el  suport  a  l'autoocupació, la
promoció del treball autònom i l'economia social, incentivant l'economia local
a fi de fomentar el desenrotllament econòmic sostingut, sostenible i inclusiu
en el territori.

3.  promoure  la  contractació  de  persones  amb  diversitat  funcional  o  amb
discapacitat  en les empreses i  entitats privades.  Així mateix,  en l'àmbit de
l'ocupació pública garantiran el seu accés, de conformitat, com a mínim, amb
les quotes de reserva establides legalment.

D) La responsabilitat social i el compromís amb el medi ambient:

1.  promoure  mesures,  accions  i  pràctiques  per  a  minimitzar  l'impacte
ambiental de les seues decisions i de la seua activitat, amb l'objecte de reduir
els  efectes  del  canvi  climàtic  i  propiciar  el  respecte a  la  biodiversitat  i  la
preservació dels ecosistemes valencians, el paisatge i el patrimoni cultural i
històric.

E) La responsabilitat social i la cooperació al desenrotllament: fomentar que
les  entitats  de  l'economia  social,  les  empreses  i  les  organitzacions
empresarials de la Comunitat Valenciana puguen contribuir als esforços de la
cooperació per al desenrotllament i al compliment de l'Agenda 2030 per al
desenrotllament

F) La gestió  pública socialment  responsable:  a  més a  més de  fomentar  la
responsabilitat  social  sectorial  dur  a  terme polítiques  i  accions  socialment
responsables que conduïsquen a un model de gestió pública que impulse la
coresponsabilitat  entre  tots  els  actors  amb  un  sistema  de  governança
participativa.

G) Contractació pública socialment responsable

1. Ampliar el compromís assumit en la Política de l'estratègia de contractació,
aprovada pel Ple de data 5 de desembre 2018, i renovar el compromís d'usar
la contractació pública com a instrument estratègic per a incorporar en els
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plecs de contractació criteris socials, ambientals, ètics, de transparència i els
derivats d'altres polítiques públiques, en el marc de la normativa bàsica estatal
en matèria de contractes públics.

2.  Impulsar  la  contractació pública socialment  responsable que incremente
l'eficiència del gasto públic i facilite la participació de xicotetes i mitjanes
empreses.

3. Impulsar els acords d'integritat en la contractació pública.

4.  Reservar  la  participació  en  el  procés  d'adjudicació  de  determinats
contractes d'obres, subministraments i serveis a centres especials d'ocupació i
empreses  d'inserció  en  aquells  contractes  que  complisquen  amb  les
condicions i requisits establits en l'article 77 de la Directiva 2014/24/UE, del
Parlament i el Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, i
en la disposició addicional quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, o normes que les substituïsquen.

5.  Incorporar  clàusules  de  responsabilitat  social  i  de  transparència  en  la
contractació pública.

H). Gestió responsable dels recursos humans

1. Afavorir, per mitjà del diàleg amb grups d'interés, entre altres, l'aplicació,
de fórmules com el teletreball que permeten la flexibilitat i la racionalització
d'horaris, la conciliació de la vida familiar, personal i professional.

2.  Fomentar  la  implicació  del  seu  personal  en  accions  de  voluntariat
corporatiu o de responsabilitat social.

I) Responsabilitat social en la prestació de serveis públics

1. dur a terme mesures de modernització i millora contínua de la qualitat dels
serveis públics que presten a la ciutadania.

2. Instrumentar accions específiques destinades a millorar les relacions d'esta
amb l'administració valenciana per mitjà de l'aplicació d'instruments de gestió
lligats a la utilització de tecnologies de la informació i de la comunicació. 

J)  Gestió  responsable  en  la  transparència  de  l'activitat  pública:  arbitrar
mecanismes per a impulsar el govern obert, l'ètica pública, la transparència, la
participació i la col·laboració en la gestió pública, a fi de generar vincles de
confiança entre la ciutadania i les institucions

Quart.  Adequar la  normativa  i  les  estratègies  municipals  en  el  que  siga
necessari per a garantir el compliment del codi ètic i de bones pràctiques que

   

Identificador: GInN +aPX YRcV A87L uaEr 131Z Wcg=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



s'aprove així com els compromisos assumits a fi de la responsabilitat social en
els àmbits d'actuació municipals

Quint.  Autoritzar  a  l'Alcaldia  a  dictar  les  mesures  i  portar  a  efectes  les
contractacions necessàries per a l'execució del present acord.

------------------------------------------------------

5. SECRETÀRIA. Proposta aprovació estratègia de transparència en desplegament
de la línia estratègica de Governança en el Pla Director

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa  de  Govern,  Règim Interior,  Personal,  Contractació,  Participació  i
Seguretat Ciutadana , en sessió ordinària celebrada el dia 23 de gener de 2019.

No es promou debat.

S'aprova per unanimitat dels 10 membres presents. (Voten a favor: Antonio Gónzalez
Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano
Fuentes,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz, Josefa  Pastor  Ramón,
Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos i Lourdes Moreno Blay.)

Un dels principis rectors de les societats democràtiques és la transparència, dret que
deriva del mandat constitucional directe de l'art 105, lletra b) de la CE.
L'Ajuntament d'Almussafes conscient de la necessitat d'avançar cap a una cultura
administrativa basada en la transparència, en la rendició de comptes i el govern obert
com a eix estructural, va aprovar en compliment de la disposició final novena de la
La Llei 19/2013, de 9 de desembre, l'Ordenança Municipal de Transparència, Accés a
la Informació i Bon Govern, en compliment de la Llei 19/2013 (art. 82.3 del ROF).

La transparència i la seua conseqüència pràctica, la participació, són dos principis
fonamentals en els estats moderns. La Constitució espanyola els incorpora al seu text
en forma de drets, alguns d'ells fonamentals i, per tant, de la màxima importància i
protecció”

Per això, aprovada l'ordenança municipal i de conformitat amb allò que s'ha establit
en el seu Disposició transitòria única, consegüentment l'Ajuntament d'Almussafes va
iniciar un procés intern d'adaptació a la dita Llei.

La Transparència té dos vessants el compliment de l'obligació de la publicitat activa i
l'exercici  del  dret  d'accés  a  la  informació  pública.  Ambdós  són un doble  via de
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sotmetiment de l'activitat pública a l'escrutini ciutadà. Per això es van adoptar les
següents mesures organitzatives: 

a) Es va crear el Portal de transparència municipal i la responsabilitat del mateix este
repartida transversalment cada departament ha de comunicar al servici d'informàtica
municipal la informació activa que ha de ser inclosa en el Portal de transparència. La
situació actual del portal de transparència és millorable.

b)  Es  va  establir  un  procés  i  es  va  assignar  la  tramitació  dels  expedients  per  a
l'exercici del dret d'accés a la informació publica a l'im@c. 

Per  a  la  consecució  dels  reptes  i  objectius  derivats  de les  esbosses  estratègiques
aprovades pel Ple 5/12/2017, en el Pla director municipal, aprovat per l'Ajuntament
ple de 6 d'octubre de 2016, en el seu Objectiu 2. Participació i atenció ciutadana. “
Brindar les bases de transformació de la societat activa a societat una participativa. I
establix com esbossa estratègica la Transparència com a principi fonamental, i  en
definitiva aconseguir un ajuntament més transparent, obert i participatiu.

Així mateix el Pla perseguix la implantació de l'e-administració a fi de: 
· Cambiar el concepte d'atenció al ciutadà. 
· Simplificar processos i fer-los més eficients i pròxims. 
· Dar seguretat a l'administració digital i orientar-la al ciutadà. 
· Disponer d'una administració oberta.

Com a Línies operatives de randa estratègica en Pla director s'inclou: 

A.1 GOVERNANÇA I TRANSPARÈNCIA A fi de complir amb les directrius que
invoquen a l'evolució de l'Administració pública de la Comunitat, la transformació
del sistema d'atenció al ciutadà i consolidar una Administració intel·ligent i de major
qualitat.  Almussafes  ha  d'orientar  les  actuacions  d'organització  interna  cap  a  la
consecució dels següents objectius: 

- Desplegar un model d'Administració Local cap a i per al ciutadà, en el qual se
satisfaça per igual les demandes i necessitats dels diferents col·lectius. 

La  finalitat  última  d'eixos  preceptes  és  aconseguir  l'impuls  d'una  ciutadania
conscient, informada i exigent amb la gestió pública municipal i correlativament, una
Administració  eficient  en  l'ús  dels  recursos  públics  i  fortament  legitimada  per  a
l'exercici i desenrotllament de les seues competències. 
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Qualsevol mesura que s'adopte dins de l'estratègia de transparència ha de complir el
facilitar al ciutadà l'accés a la informació pública des de totes les instàncies. La del
Dret, la tecnològica i la referida als arxius. 
És més, la recent legislació autonòmica: la Llei 18/2018 de 13 de juliol, per al foment
de  la  responsabilitat  social,  inclou  en  el  seu  art  16  l'obligació  d'una  gestió
responsable de la transparència publica”

La  present  proposta de  regulació  estratègica  respon  als principis  de  necessitat,
eficàcia,  proporcionalitat,  seguretat  jurídica  i  eficiència,  tal  com  exigix  la  Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques. 

Vist l'informe de secretària 2/2019, de conformitat i en compliment del que establix
la normativa citada anteriorment i en desplegament dels compromisos assumits en el
Pla director d'Almussafes el Ple adopta les mesures següents:

Primer. Aprovar la implantació de les següents mesures organitzatives:

1.1. Crear una delegació especial en matèria de Transparència i incloure-la
dins de l'àmbit de la regidora de participació ciutadana i noves tecnologies.
1.2.  Crear un grup de treball dins de la comissió interadministrativa per al
compliment i consecució dels objectius i reptes.
1.3. Millorar  el  Portal de  Transparència  municipal,  com a  primer  pas  en
l'adopció  d'una  estratègia  que culmine  amb la  introducció  d'una  autèntica
cultura de la  transparència en l'Ajuntament d'Almussafes,  fent  que esta  es
convertisca en un eix central en la gestió dels assumptes públics encomanats,
dotant-la així mateix de legitimitat sobre la base del «dret a conéixer» que té
tota la ciutadania:

a) Establir un procés coordinat i transversal per a garantir a l'inclusió en el
portal de transparència de tota la publicitat activa.
b) Establir un procés de gestió i tramitació àgil  per a facilitar l'accés dels
ciutadans a la informació municipal.
c) Millora del funcionament i organització de l'arxiu municipal per a garantir
l'exercici  del  dret  d'accés  a  la  informació  com per  a  la  conservació  del
patrimoni documental..

1.4.  Establir un  procés  de  control  i  avaluació  del  seu  compliment  de
conformitat amb els indicadors internacionals i de la Guia elaborada pro la
Diputació de Castelló la qual es proposa adaptar-la com pròpia, especialment
les guies respectives en les que constara:
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1.  Responsable de l'indicador,  que a més de ser l'encarregat d'alimentar el
corresponent indicador, també ha de ser la persona que realitze la ponderació
dels límits aplicables en matèria de protecció de dades que es referix l'art. 5.3
LTBG.
2.  Periodicitat  de  l'actualització,  que  ve  determinada  per  la  normativa
aplicable i que, en tot cas, haurà de subjectar-se a un règim d'actualització
permanent en tant que la informació associada a cada un dels indicadors varie
totalment o parcialment.
3.  Format  de  l'actualització,  que  haurà  de  ser  en  tot  cas  accessible,
interoperable i, fonamentalment, reutilitzable.
4. Límits derivats de la LOPD i altres límits imposats per la normativa en
transparència i sectorial, en la mesura que els dits límits ja han sigut definits.

Segon. Aprovar  el  Pla  d'acció  “L'Ajuntament  d'Almussafes  transparent i
accessible “en la consecució de les les línies estratègiques, establides pel Ple
de data 27 d'abril de 2015 : Gestió interna excel·lent “D'una administració
activa i eficaç a una administració interactiva i sostenible econòmicament“ i
“Governança cap a la transparència.”.

Tercer. Autoritzar al Sr. alcalde per a dictar les oportunes instruccions a este
efecte.

--------------------------------------------------------

6. SECRETÀRIA. Proposta acord inici expedient de declaració de nul·litat i revisió
d'ofici en part dels acords adoptats pel Ple de 31 de juliol de 2006 i pel de 3 de març
de  2016, suspenent  l'execució  de  l'acte  i  sol·licitant dictamen  el  Consell  Jurídic
Consultiu

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa  de  Govern,  Règim Interior,  Personal,  Contractació,  Participació  i
Seguretat Ciutadana , en sessió ordinària celebrada el dia 23 de gener de 2019.

No es promou debat.

S'aprova per unanimitat dels 10 membres presents. (Voten a favor: Antonio Gónzalez
Rodríguez, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor  Ramón,  Carles
Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos i Lourdes Moreno Blay.)
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Antecedents de fet:

PRIMER

1. Respecte als convenis subscrits

1.1. El PGOU d'Almussafes preveu l'existència d'un sistema general destinat
a equipament esportiu en sòl no urbanitzable.  Part d'eixos terrenys  van ser
objecte  d'expropiació,  i,  en  l'actualitat,  estan  destinats  i  afectes  el  seu
destinació. Respecte als terrenys restants  subjectes a l'avantdita qualificació
urbanística, es van firmar l'any 2006, uns convenis urbanístics de cessió d'ús
de terrenys, a canvi de l'edificabilitat resultant de la revisió del PGOU. 

1.2. Estos  convenis  van  ser aprovats  pel  Ple  el  dia  31 de juliol  de  2006.
L'objecte dels mateixos consistix en l'ampliació de la zona esportiva grafiada
en  el  PGOU.  S'aprofita  la  revisió  del  PGOU  en  tràmit  per  a  procedir  a
l'adscripció del sòl cedit en el sector-àrea de repartiment SUZR-2, previst en
el  document  de  revisió.  Convé  recalcar  que  se  cedix  l'ús  -en  cap  cas  la
propietat-  ja  que  la  cessió  del  domini  es  produiria  a  través  de  la  tècnica
reparcel·latòria.

1.3. En l'estipulació quarta d'estos convenis s'establix la condició suspensiva
de què la validesa d'allò que s'ha pactat penja de l'aprovació definitiva de la
revisió del PGOU per la Generalitat Valenciana. Si això no es produïx, sorgix
el dret a obtindre una indemnització; també esta prevista la retrocessió del
terreny si este no s'ha ocupat al temps d'aprovar-se l'esmentada revisió del
PGOU.

2. Resolució per mutu acord dels convenis

En data 13 de setembre de 2014 un grup de propietaris que, al seu dia, van firmar
estos convenis, presenten un escrit en el qual sol·liciten que l'Ajuntament procedisca
a la compra del sòl cedit.  El dia 3 de març de 2016, el  Ple de la Corporació es
procedix a la resolució de mutu acord dels conveni.

3. Contra el dit acord, que resolia els convenis de cessió d'ús de terrenys a canvi de
l'eficabilidad en  la  revisió  del  PGOU,  declaraven  els  gastos  plurianuals  i  es
modificaven  els  percentatges de  compromís  de  gasto  en  exercicis  posteriors,
s'interposa recurs contenciós administratiu per part dels membres del grup municipal
Compromís.

4.  Recurs  de reposició presentat  per Blanca,  Antonia i  Inmaculada Albors  contra
l'acord Ple 3 març 2016.

5. A la  vista  de  la  investigació  efectuada  a  petició  de  les  Hnas.  Albors,  dels
antecedents que estan en l'arxiu històric, inventari i registre de la propietat de Sueca,
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i  la  documentació  acreditativa  de  la  depuració  física  i  jurídica  dels  béns  i  la
certificació expedida  pel  registrador  de  la  propietat  de  Sueca  acreditatiu  de  la
inscripció a nom de l'Ajuntament d'Almussafes   de la finca 2501/A del municipi
d'Almussafes, inscrita al tom 3.403,  llibre 267, d'Almussafes, foli 4t, inscripció 9a,
Codi registral únic 46047000082799.

6. El Ple, comparegudes les Hnas. Albors en el tràmit d'audiència concedit per RA
núm. 1091/2017, i no procedint prendre en consideració les al·legacions efectuades
pels motius exposats, en sessió celebrada el 25 de juliol de 2017, adopta els acords
següents: 

“Primer.  Desestimar el  recurs de reposició presentat  Hnas. Albors contra
l'acord Ple 3 març 2016, per haver-se acreditat fefaentment la seua propietat
municipal.

Segon. Reivindicar  la  propietat  municipal  dels  terrenys  en  virtut  de  la
capacitat  de  defensa  i  reivindicació  dels  seus  béns,  que  ostenten  les
Corporacions locals. De conformitat amb l'art. 9 en relació amb l'art 71 del
RBCL, en virtut dels documents acreditatius de la possessió.

7. Esdevingut l'acord Ple de data 25 de juliol de 2017 de reivindicació de la propietat
municipal de la finca 2501/A del municipi d'Almussafes, inscrita al tom 3.403, llibre
267,  d'Almussafes,  foli  4t,  inscripció 9a,  Codi  registral  únic  46047000082799,
definitiu i  ferm, ja que  no s'ha presentat  cap recurs  per  part  de  les  interessades,
procedix prosseguir  amb l'expedient  de declaració de nul·litat  en part  pel que es
referix al conveni subscrit amb les Germanes Blanca, Antonia i Inmaculada Albors
com a  actuals  propietàries  en  virtut  d'herència  dels  anteriors  titulars, dels  acords
adoptats pel Ple en les sessions de data 31 juliol 2006 i 3 de març 2016, i la seua
consegüent revisió d'ofici.

SEGON

Consideracions jurídiques

1. Potestat de revisió d'ofici

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en l'article
4.1.g)  reconeix  amb  caràcter  general  als  municipis,  en  la  seua  qualitat
d'Administracions  Públiques de naturalesa territorial,  la  potestat  de revisió d'ofici
dels seus actes i acords, dins de l'esfera de les seues competències.

Per la seua banda, l'article 53 de la mateixa Llei establix que, sense perjuí de les
específiques  previsions  dels  seus  articles  65,  67  i  110,  “les  Corporacions  locals
podran  revisar  els  seus  actes  i  acords  en  els  termes  i  amb  l'abast  que,  per  a
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l'Administració  de  l'Estat,  s'establix  en  la  legislació  de  l'Estat  reguladora  del
procediment  administratiu  comú”;  i  en  els  mateixos  termes  es  pronuncia  l'article
218.1 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat pel Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre.

2. Nul·litat en part dels acords adoptats

L'acte administratiu  adoptat per acord Ple de 3 de març 2016 i el seu antecedent 31
juliol 2006 poden ser  en part nuls de ple dret, segons el que disposa l'art. 47.1 de la
Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques, per quant que: a la vista de la informació i documentació
obtinguda  després de la investigació realitzada en el present cas i d'acord amb els
antecedents exposats, que ens trobem davant d'un acte de contingut impossible ja que
els terrenys objecte del previ conveni urbanístic i subsegüent acord de resolució de
mutu  acord  amb  les  Hnas.  Antonia,  Blanca  i  immaculada Albors  eren  propietat
municipal des de l'any 1993.

Este és un supòsit de nul·litat per actes de contingut impossible, arreplegat en l'article
47.1 LPACA, respon a un principi general plasmat en l'articule 1.272 CC segons el
qual no poden ser objecte de contracte les coses o serveis impossibles. 
Vistos  els  informes  de  secretària  general  i l'expedient  previ  tramitat  per  a  la
reivindicació de la propietat municipal anteriorment descrita.

Vistos els antecedents mencionats i l'art 106  de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i vist l'informe
de la secretària general núm. 8/2019, el Ple adopta els acords següents:

1. Iniciar d'ofici l'obertura d'expedient de revisió d'ofici a fi de declarar, si és
procedent, la nul·litat en part dels acords adoptats pel Ple de data 31 de juliol
2006 i Ple de data 3 de març 2016, de l'acte administratiu mencionat  pel que
es referix al Conveni subscrit en data 16/02/06 amb Leandro Albors Linares,
Antonia, Inmaculada i Blanca Albors López.

2. L'expedient de  revisió  s'instruirà  per  Dolores  Villarroya  Pastor,  de
conformitat amb les normes del procediment administratiu comú.

3. Sol·licite's dictamen per la instructora al Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana als efectes disposats en l'art. 106, de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

4. Suspendre l'execució en part dels dits actes administratiu, al considerar que
l'execució dels actes  en la part  que afecta les germanes Blanca,  Antonia i
Inmaculada Albors ja pot ocasionar perjuís d'impossible o difícil reparació,
segons  l'art. 108  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment
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Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per quant és un acte
de  contingut  impossible  per  haver  quedat  acreditada  que  la  propietat  és
municipal.   Sobre este acord de suspensió es resoldrà el que procedisca en
l'acte final del procediment de revisió.

--------------------------------------------------

7. DESPATX EXTRAORDINARI

7.1. Moció presentada pel grup municipal socialista en defensa del sector citrícola
valencià

Es dóna compte  de l'assumpte de  referència i es procedix, en votació ordinària, a
ratificar la inclusió de l'assumpte per al seu tractament en esta sessió, la qual cosa
s'acorda per unanimitat dels deu membres presents .

La regidora Davinia Calatayud Sebastià, del grup socialista, dóna lectura a la moció.
S'acorda presentar la moció consensuada pels grups presents.

Debatut  l'assumpte  se  sotmet  se  sotmet  al  Ple  la  moció, en  votació  ordinària i
s'aproven els acords en ella continguts, per unanimitat dels deu membres presents
(Voten  a  favor:  Antonio  Gónzalez  Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,  Francisca
Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch
Alepuz, Josefa Pastor Ramón,  Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos i
Lourdes Moreno Blay.)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’agricultura i la citricultura han estat i són una prioritat, per al PSPV. L’entrada en el
mercat  comú  del  nostre  país  va  ser  molt  aplaudida  i  obria  l'horitzó  per  a  les
exportacions dels nostres productes,  facilitant d'una manera clara la penetració en
mercats externs.

Els  diferents  tractats  de  la  UE han estat  valorats  positivament,  perquè en  el  seu
conjunt  han  afavorit  el  desenvolupament  de  l’agricultura  valenciana  i  d’altres
comunitats  autònomes  i  especialment  d’un  dels  productes  pels  quals  ens
identifiquem, la taronja.

Però els últims acords amb els diferents països de fora de la UE han anat deixant un
sabor agredolç a l’agricultor que ha vist com a punt amb l’arròs i ara amb la taronja
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hem perdut competitivitat en els nostres productes, moltes vegades posant en risc el
deficient control de plagues i l’escassetat de controls fitosanitaris.

Les  últimes  negociacions  de  l'anterior  govern  del  PP  en  l'EU,  amb  falta  de
compromís i de força en les negociacions davant els països exportadors han deixat
cada vegada més minvades les rendes dels nostres agricultors, condemnant al camp
valencià a l’abandó i a la mancança de relleu generacional en moltes ocasions.

Amb l’agreujant de la falta de reciprocitat de les normatives europees en matèria
fitosanitària i laboral de les produccions agràries procedents de països tercers.  És
urgent la necessitat d’incorporar l’exigència de tractament en fred a tots els cítrics
procedents de països tercers amb plagues de quarantena. Amb preus per terra (fins a
un 23% menys que en la campanya anterior), milers de tones de mandarines -sobretot
les  satsumes  i  clementines-  s’han  quedat  sense  recollir,  amb  unes  pèrdues
reconegudes superiors a 85 milions d’euros en tot el territori valencià.

Coneixem que l'actual govern d'Espanya i el Consell estan buscant solucions per a
pal·liar la quantitat de pèrdues acumulades per a aquesta temporada, que segons les
associacions agràries es calculen en més de 134 milions de euros.

La  voluntat  política  i  convicció  en  el  sector  agrari  del  president  Ximo Puig,  és
contundent  i  ferm.  El  Consell,  ja  està  treballant  en  quatre  línies  amb  caràcter
d’urgència que són claus per al sector com són:

 Posar en marxa la campanya de foment del consum dels cítrics valencians en els
mercats internacionals.

 S’ha obert la possibilitat de les línies de bonificació de crèdit per als agricultors
que ho necessiten.

 Abordar de manera immediata les ajudes «mínimes» de fins a 15.000€ per als
agricultors que demostren que han tingut perdudes.

 Dissenyar i posar en funcionament el ‘lobby’ citrícola valencià a Brussel·les
perquè  defense  el  camp  valencià.  També,  la  oficina  de  la  Generalitat  a
Brussel·les  es  posa  a  la  disposició  del  sector  perquè  és  la  seu  del  ‘lobby
valencià’ i organitze l’agenda del sector citrícola en la capital europea.

El Ministeri ja ha acceptat la reivindicació del sector agrari i del president Ximo Puig
i ja s’ha posat en marxa la retirada de 50.000 tones. La mesura del Ministeri està
disponible i aquesta ajuda per als productors pot superar els 12’5 milions d’euros.

Identificador: GInN +aPX YRcV A87L uaEr 131Z Wcg=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



ACTA PLE
3/2019

21/32

La  setmana  passada  es  traslladà  una  delegació  del  Consell,  (amb  el  Secretari
Autonòmic  d'Agricultura,  Francisco  Rodríguez  Mulero  i  el  Director  General
d'Agricultura  Roger  Llanes)  juntament  amb  el  sector  agrari  valencià.  Aquesta
delegació  va  ser  amb  l’objectiu  de  traslladar  a  la  Comissió  Europea  tota  la
problemàtica del sector citrícola i començar a fer funcionar el ‘lobby” valencià per a
tenir presència a Brussel·les. També, es va debatre en la Comissió d’agricultura en el
Parlament Europeu la situació de la citricultura valenciana. Aquest punt es va poder
debatre, gràcies a la nostra eurodiputada valenciana Inmaculada Rodríguez-Piñero i
l’eurodiputada  del  PSOE,  Clara  Aguilera  que  van  prendre  la  iniciativa  en  les
institucions europees.

Per tot això, S'ACORDA:

1) Beneficis fiscals per a les rendes agràries i que s’aproven i subvencionen plans
de reconversió varietals que donen opció a tenir producció que no coincideix
temporalment, així com mesures econòmiques de suport al manteniment de les
terres per a frenar l’abandó i afavorir el relleu generacional. 

2) Demanar al  Govern que analitze les  conseqüències negatives  que,  si  escau,
estan tenint en el sector citrícola els acords de la Unió amb tercers països. En
cas  de  constatar-se  distorsions  del  mercat  imputables  a  aquests  acords,  es
comunicarà  a  Brussel·les  aquesta  situació  perquè  s'inicie  si  escau  el
procediment per a l’aplicació d’una clàusula de salvaguarda.

3) En  cas  de  constatar-se  aquesta  distorsió  provocada  per  les  importacions,
sol·licitar a la Unió Europea i promoure en els òrgans institucionals de la Unió
que, habilite ajudes per als estats membres afectats, si escau, per la introducció
de plagues i per la caiguda de preus i rendibilitat.

4) Sol·licitar  a  la  Comissió Europea que després  de l’aplicació  provisional  de
l’acord UE-SADC realitze un estret seguiment de l'impacte de les importacions
de cítrics de Sud-africà en la Unió.

5) El Govern i juntament amb la Comissió Europea, un estret seguiment de les
condicions  fitosanitàries  de les  importacions  de cítrics  per  a  adaptar-les  als
resultats  dels  controls fitosanitaris  de frontera sol·licitant  el  seu enduriment
quan així siga necessari. Així mateix haurà de fer-se un seguiment específic de
les mesures de mitigació que estableixen els tercers països en relació amb la
Thaumatotibia leucotreta, en particular pel que fa al tractament de fred.
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6) Al Consell a facilitar la convocatòria de fòrums adequats per a aprofundir en la
normativa comunitària i estatal i en els compromisos dels actors implicats amb
la  finalitat  que  interprofessionals  i  organitzacions  de  productors  utilitzen  al
màxim les seves capacitats i competències en matèria d’ordenació del mercat
citrícola valencià.

7) Al  Consell  a  comptar  amb  els  representants  del  sector  citrícola  quan  siga
necessari promoure i defensar els interessos dels citricultors valencians en el
procés de presa de decisions que afecten aquest sector.

8) Instem al Govern de l'Estat a Prendre mesures per a donar suport a tots els
agents implicats del sector citrícola per les pèrdues que, si escau, es constate
que  s'hagen  ocasionat  per  l’aplicació  dels  acords  de  la  Unió  Europea,  que
inclouran entre altres:

 Instar  al  govern  a  la  posada  en  marxa  amb  caràcter  d’urgència  d’una
campanya  per  a  la  promoció  del  consum  de  cítrics  en  tot  el  territori
nacional.

 Establir, amb la informació prèvia necessària i d’acord amb el corresponent
govern  autonòmic,  les  zones  i  productors  afectats  i  aprovar  per  a  ells
mesures d’excepció de l'Impost de Béns d’Immobles (IBI), compensant als
Ajuntament afectats per la minoració d’ingressos que supose.

 Aprovar una reducció dels índexs de rendiment net per al sector citrícola en
l'IRPF de l’exercici  2018,  en el  cas que les  peticions  que presenten els
corresponents governs autonòmics, es troben justificades.

 Afavorir el finançament del sector citrícola a través de la Societat Anònima
Estatal de Caució Agrària (SAECA).

9) Donar trasllat  de l’acord al Ministeri  d'Agricultura,  Pesca i  Alimentació del
Govern  Espanyol,  a  la  Conselleria  d'Agricultura,  Medi  Ambient,  Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana, a l'Associació
Valenciana d'Agricultors, a la Unió de Llauradors i Ramaders, a la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies, i a la Federació Espanyola de Municipis
i Províncies.

---------------------------------------------------------
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7.2. Moció presentada pel grup municipal Compromís per Almussafes, d'adhesió a
las pretensions de la plataforma "indignats amb RENFE" que exigeix la millora de
los serveis

Es dóna compte de l'assumpte de  referència i es procedix, en votació ordinària, a
ratificar la inclusió de l'assumpte per al seu tractament en esta sessió, la qual cosa
s'acorda  per unanimitat dels deu membres  presents; acordant presentar  la  moció
consensuada pels grups presents.

Intervé el seu ponent, Lourdes Moreno Blay:  «La següent moció, tracta sobre les
deficiències i carències del servici de rodalia  responsabilitat de RENFE/ADIF. No
és una moció que hàgem elaborat des de Compromís, en tot cas, tan sols i per una
qüestió pràctica, ens hem compromés a portar-la a este plenari amb l'objectiu que
siga presentada per tots els grups i aprovada per unanimitat, perquè la legitimitat
d'estes reivindicacions  són principalment de la plataforma d'Indignats amb Renfe,
que representa al conjunt d'afectats que són els que s'han encarregat d'escriure la
moció  i  hacernosla  arribar,  així  com  d'articular  tot  el  moviment  d'afectats  pel
deficient servici de rodalia que patixen els usuaris i usuàries.»

Debatut  l'assumpte  se  sotmet  se  sotmet  al  Ple  la  moció, en  votació  ordinària i
s'aproven els acords en ella continguts, per unanimitat dels deu membres presents
(Voten  a  favor:  Antonio  Gónzalez  Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,  Francisca
Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch
Alepuz, Josefa Pastor Ramón,  Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos i
Lourdes Moreno Blay.)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El  passat  mes  de  novembre  podíem trobar  en  les  pàgines  dels  diaris  valencians
titulars com este o semblants: «La xarxa De Rodalia de València és la més impuntual
i la que patix més supressions». Som l'únic servici de rodalia de tot l'Estat que està
per davall del 90% de puntualitat. Un de cada deu trens arriba amb més de 3 minuts
de retard. En el territori valencià  només el 88’8% dels trens arriben a hora al seu
destinació. Si comparem estes dades amb les de fa cinc anys hi ha hagut un retrocés
de 9’2 punts.

La cosa no millora respecte a les  cancel·lacions  de trens.  El  4’5% dels  trens de
rodalia valencians van ser suprimits el 1r trimestre de 2018. Cap altra zona de rodalia
de  l'Estat  arriba  a  l'1%.  En  2013  la  xifra  de  supressions  en  les  proximitats
valencianes era només de l'1%.

No estem parlant ja de xifres o estadístiques estem parlant de molèsties i pèrdues de
temps per als usuaris; de la incertesa de la planificació del dia a dia, així com de la
qualitat i la seguretat del servici. Davant d'esta problemàtica, els usuaris de la nostra
línia De Rodalia C2 farts d'eixe maltractament que reben han creat una plataforma de
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protesta no sols per la impuntualitat o cancel·lació, sinó també pel servici que es
preste. Perquè a part  de la pèrdua de temps i dels inconvenients que provoca els
usuaris en l'àmbit personal i professional, això suposa viatjar en pèssimes condicions
de confort i seguretat, amb la qual cosa molt sovint no es complix la norma UNE-EN
13816 que marca un màxim de 4 persones de peu per metre quadrat; o ben sovint no
es  respecta  la  normativa  d'evacuació  en  cas  d'emergències  al  viatjar  amb  portes
d'eixida de les unitats mòbils clausurades (conseqüència que el parc mòbil és vell i
amb falta de manteniment).

Per part dels usuaris s'han presentat queixes formals per les vies reglamentàries o a
través  de les xarxes socials,  però la  resposta sempre és la  mateixa:  oferixen una
excusa  qualsevol  i  al  final  de  l'escrit  posen  l'afegit  «disculpen  les  molèsties».
Mentrestant  continuen  sense  solucionar  els  problemes  i  el  servici  continua
incomplint les expectatives que s'esperen a l'hora de garantir una mobilitat sostenible,
fiable i segura.

Els usuaris paguen els seus bitllets o abonaments, que no són gens barats, i a canvi
RENFE/ADIF  Proximitats  València  oferix  un  servici  de  baixa  qualitat,  falta  al
respecte als seus clients cada dia i, davant de les múltiples incidències, no informa de
manera puntual perquè cada persona puga saber que atindre's en cada cas.

El secretari d'Estat d'Infraestructures ha reconegut que el gasto de Rodalia és «molt
baix» en el territori valencià i va apuntar com a exemples els 13 milions de mitjana
anual en el període entre 2012-2016, els 30 de l'any passat o els 45 que s'han executat
enguany en Proximitats. En el projecte pressupostos de 2019 es destinen 250 milions,
però  el  problema  és  si  realment  s'invertiran,  ja  que  sovint  es  posen  xifres  als
pressupostos que després no s'executen. El mateix Saura ha reconegut a més que el
«material és antic i amb problemes de fiabilitat».

Per tot això, el Ple ACORDA:

-Instar el govern central perquè propose, i al Parlament espanyol que aprove,
les partides pressupostàries suficients per a recuperar les inversions que s'han
escatimat durant anys.

-Que el ministeri prioritze la inversió en la millora de les línies de rodalia per
a  destinar  recursos  a  personal,  infraestructures  i  manteniment  (electrificar
totes les línies, doblegar les esbosses en tots els trajectes que ho necessiten,
prolongar línies per a connectar ciutats/zones amb alta densitat de població).
Esta mesura és absolutament necessària si es volen aconseguir els objectius
de  Desenrotllament  Sostenible  que  marca  l'Agenda  2030  subscrita  per
Espanya en la cimera de l'ONU de setembre de 2015.

-Que es faça una reducció general en els preus de tots els títols de transport,
que els  abonaments de 10 viatges tinguen una vigència anual en compte de
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mensual i que s'oferisquen altres modalitats de bitllets destinats a les persones
que fan ús  del  transport  ferroviari  en  els  seus  desplaçaments  als  llocs  de
treball  o  estudi.  Esta  mesura  ajudaria  a  aparcar  definitivament  el  cotxe
particular en els trajectes cap a València i proximitats.

-Que en hores punta amb gran acumulació de gent en l'estació (Estació del
Nord principalment) es mantinguen oberts els torns de validació de bitllets
perquè la circulació de viatgers es produïsca de manera més àgil i segura.

-Que s'eliminen totalment les barreres arquitectòniques tant en les estacions
com  en  el  material  rodador.  Que  s'establisca  un  únic  canal  centralitzat  i
coordinat d'informació a l'usuari  de Renfe/Adif,  de manera que es puguen
conéixer les incidències del servici de forma mes eficient. I que este Servici
comunique sempre i de manera regular les incidències que puguen alternar
l'horari establit, tant per megafonia de l'estació, com per megafonia del propi
tren, panells informatius i xarxes socials.

-Que existisca una bona coordinació entre les entitats Renfe i Adif, ja que
moltes vegades l'argument que usa Renfe Rodalia València per a justificar els
retards és que estos són deguts a  la regulació del trànsit  ferroviari  que és
competència d'Adif. Esta coordinació és necessària per al compliment dels
horaris i per a poder informar puntualment de les incidències que s'ocasionen
i puguen provocar l'incompliment dels mateixos.

-Posar  a  disposició  dels  usuaris  un  canal  oficial  Online  unificat  de
suggeriments/reclamacions de Renfe/Adif. Els usuaris no tenen per què ser
coneixedors de les competències de cada entitat a l'hora de realitzar les seues
queixes i/o reclamacions.

Un bon servici de transport ferroviari de rodalia ajudarà a respectar el medi
ambient i a contribuir al benestar de les persones.

----------------------------------------------------

7.3. ALCALDIA.  Informes  d'interés:  Resolució  de  l'Alcaldia  núm.  327/2019  de
modificacions  de  delegacions  d'Alcaldia  en  regidors;  i  de  l'escrit  presentat  pel
portaveu  del  grup  municipal  socialista  relatiu  als  canvis  en  les  designació  de
membres de les comissions informatives

L'alcalde informa dels assumptes de referència. La Corporació queda assabentada i
es transcriuen a continuació per a la seua constància en acta.
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«RA_0327/2019

Identificació de l'expedient
Exp. Corporació 2015-2019. Modificacions delegacions competències de l'Alcaldia
en regidors

Vistes les resolucions de l'Alcaldía 1378/2015, 1625/2017 i 1673/2017, que recullen
les  delegacions  generals,  en  el  primer  cas,  i  especials,  en  el  segon  i  tercer,  de
l'Alcaldía  en  el  regidors,  delegacions  necessàries  per  a  l'organització  polític
administrativa de la Corporación.

Vista la pròxima incorporació de Josefa Pastor Ramón a esta Corporació, prevista
per  al  pròxim  7  de  febrer,  arran  de  la  defunció  de  la  regidora  Teresa  Iborra
Montserrat, és fa necessari reestructurar el sistema de delegacions per a adaptar-ho
a les noves circumstàncies.

Vist  allò  que  s'ha  establit  en  els  articles  21.3  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril;
Reguladora de les Bases del Règim Local, i articles 43 al 45, 120 i 121 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, Llei de Règim
Local de la Comunitat Valenciana i art 19 del ROM, 

Resolució

Per tant, resolc:

1. Modificar les resolucions de l'Alcaldía 1378/2015, 1625/2017 i 1673/2017 per tal
de reestructurar el sistema de delegacions tant generals com especials, sense perjuí
de l'àrea de gestió funcional administrativa en què s'integren, respecte a la gestió de
les  àrees  i  matèries  que  s'especifiquen,  a  favor  dels  regidors  que a  continuació
s'indiquen:

ÀREAS/MATÈRIES REGIDOR/A DELEGAT/DA

DELEGACIONS GENERALS
Urbanisme,  Obra  i  Servicis,  Festes,
Comunicació  i  Noves  Tecnologies  i Andrés López Herreros
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Participació Ciutadana i Govern Obert
Serveis Socials, Sanitat, Seguretat 
Ciutadana i Agricultura Faustino Manzano Fuentes

Esports i Educació
Pau Bosch Alepuz

Cultura, Joventut, Consum i Igualtat
Davinia Calatayud Sebastiá

3ª Edat, Cementeri i Mercats Francisca Oliver Gil

Medi Ambient i EPA 
Josefa Pastor Ramón

DELEGACIONS ESPECIALS
Delegació especial per a la defensa de la
memòria històrica i democràtica

Andrés López Herreros

Delegació especial de la Infància Pau Bosch Alepuz

Esta  Alcaldia  es  reserva  els  àmbits  d'actuació  d'Hisenda,  Personal,  Treball i
Desenvolupament, i Economia i Indústria

2.  Les delegacions efectuades comprendran les facultats de  direcció, organització
interna i  gestió dels corresponents serveis excloent-ne la facultat de resoldre per
mitjà d'actes administratius que afecten tercers.

3. Notificar la present resolució a les persones designades a fi de què procedisquen,
si és el cas, a l'acceptació de tals càrrecs. El nomenament s'entendrà tàcitament
acceptat  si  dins  de  les  24  hores  següents  no  es  produïx  renúncia expressa,
comunicada fefaentment a esta Alcaldia.

4. Remetre anunci de les referides delegacions per a la seua inserció en el Butlletí
Oficial de la Província i publicar-les igualment en el Tauler d'Anuncis municipal.
Web municipal.

5. Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se celebre.

6. Les delegacions conferides seran efectives des de l'endemà de la data de la presa
de possessió de la nova regidora.»
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«Escrit  de ANDRÉS LÓPEZ HERREROS, portaveu del grup municipal socialista,
d'adscripció dels seus membres a les distintes Comissions informatives creades pel
Ple  de  29  de  juny  i  proposta de  candidat  com  a  president  de  les  respectives
comissions informatives.

Determinat per acord plenari, de data 29 de juny de 2015, el nombre i composició
de les comissions informatives de caràcter permanent, procedix, de conformitat amb
el que establix l'art. 125 del ROF, en relació amb l'art. 24 del ROM, es van designar
les regidores i regidors que amb caràcter previ a la seua constitució, que cada grup
polític, dins dels cinc dies següents que havien de ser les seues vocals.

Vista la pròxima incorporació de Josefa Pastor Ramón, prevista per al pròxim 7 de
febrer, el grup municipal socialista ha hagut de modificar l'adcripción a les diferents
comissions informatives permanents. 

És  per  això,  com  a  portaveu  del  grup  municipal  socialista,  propose  elevar  la
proposta a l'Alcaldia perquè modifiquen les presidència i vocals de de cada comissió
informativa.

1.  COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE  CULTURA,  FESTES  I  EDUCACIÓ
JOVENTUT, ESPORTS I IGUALTAT .

1.1. Adscripció com a membres als regidors següents :

Andrés López Herreros

Josefa Pastor Ramón

Davinia Calatayud Sebastiá

Actuaran com a vocals suplents els regidors del grup socialista no adscrits a
esta comissió.

1.2. Es proposa com a president a: Pau Bosch Alepuz

Actuaran com a suplents del President,  cas d'absència o malaltia, tots els
vocals del grup socialista.

2.  COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE  COMPTES,  HISENDA,  TREBALL I
DESENVOLUPAMENT, ECONOMIA I INDÚSTRIA.

2.1. Adscripció com a membres als regidors  següents:

Davinia Calatayud Sebastià

Josefa Pastor Ramón

Faustino Manzano Fuentes

Identificador: GInN +aPX YRcV A87L uaEr 131Z Wcg=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



ACTA PLE
3/2019

29/32

Actuaran com a vocals suplents els regidors del grup socialista no adscrits a
esta comissió.

2.2. Es proposa com a presidenta: Francisca Oliver Gil

Actuaran com a suplents del President,  cas d'absència o malaltia, tots els
vocals del grup socialista.

3.  COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE  GOVERN  OBERT,  PARTICIPACIÓ
CIUTADANA.  SEGURETAT CIUTADANA,  RÈGIM INTERIOR,  PERSONAL,
CONTRACTACIÓ, I PATRIMONI

3.1. Adscripció com a membres als regidors següents:

Andrés López Herreros

Pau Bosch Alepuz

Faustino Manzano Fuentes

Actuaran com a vocals suplents els regidors del grup socialista no adscrits a
esta comissió.

3.2. Es proposa com a president a: Davinia Calatayud Sebastià

Actuaran com a suplents del President,  cas d'absència o malaltia, tots els
vocals del grup socialista.

4. COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS SOCIALS (BENESTAR I ACCIÓ
SOCIAL), SANITAT, CONSUM I AGRICULTURA 

4.1. Adscripció com a membres als regidors següents:

Francisca Oliver Gil

Josefa Pastor Ramón

Pau Bosch Alepuz

Actuaran com a vocals suplents els regidors del grup socialista no adscrits a
esta comissió 

4.2. Es proposa com a president a: Faustino Manzano Fuentes 

Actuaran com a suplents del President,  cas d'absència o malaltia, tots els
vocals del grup socialista.
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5.-  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D'URBANISME,  ACTIVITATS,  MEDI
AMBIENT, OBRES I SERVEIS.

5.1. Adscripció com a membres als regidors següents:

Francisca Oliver Gil

Josefa Pastor Ramón

Pau Bosch Alepuz

Actuaren com a vocals suplents els regidors del grup socialista no adscrits a
esta comissió.

5. 2. Es proposa com a president a: Andrés López Herreros

Actuaran com a suplents del President,  cas d'absència o malaltia, tots els
vocals del grup socialista.»

------------------------------------------------------

7.4.  Proposta Crèdit Extraordinari, MC 1/19, modificació d'aplicació pressupostària
EMPSA 

Es procedeix a donar compte de l'assumpte de referència i se sotmet a la consideració
del Ple la procedència d'incloure-ho en l'ordre del dia, per al seu tractament i votació
en esta sessió; la qual cosa s'acorda per unanimitat dels 10 membres presents.  La
interventora  accidental  explica  succintament  el  motiu  i  la  urgència  en  la  seua
presentació.

No es promou debat. Unicamente intervé Lourdes Moreno Blay i presenta queixa
formal per la urgència en la tramitació dels assumptes com és habitual.

Sotmés a votació ordinària el fons de l'assumpte s'aprova amb set vots a favor dels
membres del grup socialista  (voten a favor:  Antonio Gónzalez Rodríguez,  Andrés
López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud
Sebastià, Pau Bosch Alepuz i Josefa Pastor Ramón) i tres abstencions dels membres
de Compromís per Almussafes presents (s'abstenen: Grancha Bosch, Alejandro Barea
Quintairos i Lourdes Moreno Blay).

Vista la classificació per part d'IGAE de l'Empresa Municipal de Servicis Públics
d’Almussafes  com  a  unitat  institucional  pública  dependent  de  l'Ajuntament
d'Almussafes realitzada al setembre de 2018.
Vista la consulta realitzada per la Intervenció municipal a la Subdirecció General
d'Estudis  i  Finançament  d'Entitats  Locals,  Secretaria  General  de  Finançament
Autonòmic i Local, en la que es respon per part de la mateixa que “l'empresa al ser
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100% municipal,  no  és  procedent  que  el  gasto  que  li  realitza  l'Ajuntament  siga
comptabilitzat en el capítol 2 i 6 de gastos, ja que segons l'estructura pressupostària
el  gasto  en  béns  corrents  i  serveis,  concepte  227  està  destinat  per  als  treballs
realitzats per altres empreses i professionals. Entenem que els imports que destina
l'ajuntament a l'empres els ha de comptabilitzar com una transferència en l'article 44
de gastos i  aquella els ingressos en “Altres ingressos d'explotació” en compte de
vendes.”

Vist l'informe de  la Interva véncer municipal.

El Ple adopta els acords següents:

1. Concedir el següent crèdit extraordinari:

9330-44900 “Gestió del  patrimoni-Subv a Soc. Mercantils de l'entitat Local
317.500’00€

2. El finançament es correspon per mitjà de la baixa del crèdit disponible en
les següents aplicacions pressupostàries:

9330-22700 “Gestió del patrimoni-Neteja d'immobles municipals”
  310.000’00€

9330-21200 “Gestió del  patrimoni-Manten i reparell. immobles municipals”
      7.500’00€

3.  Expose's  al  púbic  en  els  termes  legalment  establits  als  efectes  de
reclamacions. En el cas que en el termini legalment establit no es presenten
reclamacions, l'expedient s'entendrà definitivament aprovat, sense necessitat
d'acord expresse.

CONTROL I FISCALITZACIÓ

8. RESOLUCIONS DE l'ALCALDIA. Donar  compte dels decrets d'Alcaldia dónes
del 15/2019 fins al 292/2019

Se da cuenta de los decretos de referencia. La Corporación queda enterada.

9. PRECS

No se formulan.

   

Identificador: GInN +aPX YRcV A87L uaEr 131Z Wcg=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



10. PREGUNTES

No se formulan.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 20.48 horas
del dia d'inici; de tot això s'estén esta acta autoritzada per mi la secretària, en unió de
la gravació sonora que, com a document electrònic, s'incorpora a l'expedient de la
sessió i posteriorment al llibre d'actes, de conformitat amb el que establixen els art 89
i 90 ROM.

L'alcalde La secretària general
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