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ACTA DE SESSIÓ
(Aprovada en sessió 3/2019, de 7 de febrer)

Sessió núm. 1/2019

Òrgan: PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES

Caràcter: ordinari

Data: 10 de gener 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

Grup municipal Compromís per Almussafes

Carles Grancha Bosch

Alejandro Barea Quintairos

Lourdes Moreno Blay

Josep Contell Carbonell

Esther Villajos Girona 

Grup municipal del Partit Popular

Rafael Beltrán Domenech

Excusa la seua assistència: Teresa Iborra Monserrat, del grup municipal socialista

Secretària: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventora accidental: M.ª Isabel Clerigues Ferris
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ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTÒRIA

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. Aprovar l’acta de
la sessió extraordinària 16/2018, de 10 de desembre, i l'ordinària 17/2018, de 13 de
desembre

2. SECRETARIA.  Proposta  aprovació  inicial  Reglament  per  a  l'adequació del
procediment sancionador de totes els ordenances municipals, excepte les fiscals -Pla
normatiu 2018- exp. SEC/ord/001-2019 (art. 82.3 ROF)

3. SECRETARIA. Aprovació proposta pròrroga contracte administratiu especial per
a  l’explotació  i  manteniment  del  bar  ubicat  al  Poliesportiu  Municipal -exp.
SEC/cma/002-2012 (art. 82.3 ROF)

4. SECRETARIA. Proposta aprovació devolució garantía definitiva en procediment
contracte per a l'explotació i manteniment del bar siti en el camp de futbol municipal
-SEC/CMA/012-2012

5. SECRETARIA. Proposta aprovació xifra oficial de població a 1 de gener de 2018

6. INTERVENCIÓ. Proposta aprovació  reglament  de  control  intern,  modalitat
fiscalització prèvia limitada

7. DESPATX EXTRAORDINARI

CONTROL I FISCALITZACIÓ

8. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar compte dels decrets d'Alcaldia des del
2600/2018 fins el 14/2019

9. PRECS

10. PREGUNTES
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1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. Aprovar l’acta de
la sessió extraordinària 16/2018, de 10 de desembre, i l'ordinària 17/2018, de 13 de
desembre

Es procedix  a  donar  compte de  l'esborrany  de  l'acta de  la sessió extraordinària
16/2018, de 10 de  desembre. En votació ordinària s'aprova  per unanimitat dels 12
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,
Lourdes  Moreno  Blay,  Josep  Contell  Carbonell,  Esther  Villajos  Girona  i  Rafael
Enrique Beltrán Domenech).

Es procedix a donar compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària 17/2018, de
13 de  desembre.  En  votació  ordinària  s'aprova  per unanimitat  dels  12  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, Lourdes Moreno
Blay,  Josep  Contell  Carbonell,  Esther  Villajos  Girona i Rafael Enrique Beltrán
Domenech).

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

2. SECRETARIA.  Proposta  aprovació  inicial  Reglament  per  a  l'adequació del
procediment sancionador de totes els ordenances municipals, excepte les fiscals -Pla
normatiu 2018- exp. SEC/ord/001-2019 (art. 82.3 ROF)

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 9 de gener de 2019.

L'alcalde cedix la paraula a la  secretària de l'Ajuntament, que en resum explica la
proposta i la seua finalitat.

A l'haver-se dictaminat després de la convocatòria d'esta sessió plenària,  procedix
ratificar la inclusió en l'orde del dia, la qual s'aprova per unanimitat dels 12 membres
presents.

No es promou debat

En  votació  ordinària  el  Ple  adopta els següents  acords per unanimitat  dels  12
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,
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Lourdes  Moreno  Blay,  Josep  Contell  Carbonell,  Esther  Villajos  Girona i Rafael
Enrique Beltrán Domenech)

L'Ajuntament Ple va aprovar, el 5 de juliol de 2018, el Pla normatiu 2018, que en
l'Àrea de Secretaria comportava la necessitat d'adaptar la normativa afectada per  les
noves lleis -Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions  Públiques,  la  Llei  40/2015,  d'1 d'octubre,  de  Règim Jurídic  del
Sector Públic i Llei 9 /2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic-.
entre altres es preveia la necessitat d'adequació del procediment sancionador de totes
les ordenances municipals excepte les fiscals.

Obra a l'expedient l'informe de la secretaria general 1/2019, així com esborrany  del
reglament  proposat  i  relació  de  les  ordenances  municipals  vigents  que  es  veuen
afectades.

És per això que l'Ajuntament Ple acorda:

Primer. Aprovar inicialment el Reglament per a l'adequació del procediment
sancionador de totes els ordenances municipals, excepte les fiscals.

Segon. Publicar el  present  acord en el  BOP durant  el  termini  de 30 dies
naturals als efectes d'examen i reclamacions.  En cas de no presentar-se cap
reclamació, el present acord quedarà elevat a definitiu sense necessitat de
nou acord i es publicarà íntegrament el seu text en el BOP.

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

3. SECRETARIA. Aprovació proposta pròrroga contracte administratiu especial per
a  l’explotació  i  manteniment  del  bar  ubicat  al  Poliesportiu  Municipal -exp.
SEC/cma/002-2012 (art. 82.3 ROF)

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 9 de gener de 2019.

Per haver-se dictaminat després de la convocatòria d'esta sessió plenària, procedix
ratificar la inclusió en l'orde del dia, la qual s'aprova per unanimitat dels 12 membres
presents.

No es promou debat

En  votació  ordinària  el  Ple  adopta els següents  acords per unanimitat  dels  12
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,
Lourdes  Moreno  Blay,  Josep  Contell  Carbonell,  Esther  Villajos  Girona i Rafael
Enrique Beltrán Domenech)

Identificador: 7cKZ iwMi q4K9 4c9/ 6Zlm r1o8 BtI=

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



ACTA PLE
1/2019

5/12

Antecedents de fet

1. El citat contracte es va adjudicar a la Sra. Mireia Rios Cabañero, per
l'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 3 d'abril de 2012.
2. El contracte  va ser formalitzat en document administratiu entre les
parts el 30 d'abril de 2012, començant a comptar la duració del contracte des
de l'endemà.
3. Mitjançant un acord de l'Ajuntament Ple, en la sessió celebrada l'11
de  gener  de  2018,  es  va  adoptar  la  pròrroga  del  contracte,  finalitzant  la
duració del mateix el 30 d'abril de 2019, sent susceptible de pròrroga per un
altre any més.
4. Hi ha informe de l'Enginyer Tècnic Industrial Municipal, de data 14
de desembre de 2018 en el que es manifesta que l'adjudicatària complix amb
les condicions del contracte de manera satisfactòria.
5. S'han emés els pertinents informes tant jurídic com fiscal relatius a
la pròrroga del contracte que ens ocupa, sent ambdós favorables.

Fonaments de dret

1. El contracte administratiu especial, com a forma que s'ha utilitzat per
a l'adjudicació d'este contracte, apareix regulada en:
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova
el Text refós de la de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
- Reial  Decret  1098/2001,  de  12  d'octubre,  pel  qual  s'aprova  el
Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions
Públiques (RGLCAP).

2. El  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  que  regixen  el
contracte contempla en la clàusula novena, referida a la duració del contracte
i el seu termini d'execució el següent: “La duració del present contracte serà
d'un  any,  des  de la  data  que  s'establisca  en el  document  de  formalització.
Transcorreguda la mateixa, el contracte podrà ser prorrogat, de forma expressa i
abans de la finalització del mateix, per l'òrgan de contractació i serà obligatòria
per a l'empresari adjudicatari. La pròrroga s'acordarà per períodes anuals, fins a
un màxim de deu anys, inclosa la duració inicial.
L'acord de pròrroga haurà d'acordar-se, per l'òrgan de contractació, amb una
antelació mínima de tres mesos respecte de la finalització del contracte.”

3. Pel que es referix a l'òrgan competent per a l'adopció de l'acord que ens
ocupa,  en virtut  del  que disposa  la  disposició addicional  segona  del  Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós
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de la Llei de Contractes de Sector Públic, esta correspon al Ple, al tindre el
contracte una duració superior a quatre anys.

Per tot  l'anteriorment  exposat,  el  Ple  de  la  Corporació,  en  tant  que  òrgan  de
contractació, adopta l'ACORD següent:

1. Prorrogar el contracte administratiu especial per a l'explotació i manteniment del
Bar ubicat en el Poliesportiu Municipal, adjudicat a la Sra. Mireia Rios Cabañero,
pel període comprés entre l'1 de maig de 2019 al 30 d'abril de 2020.

2.  Comunicar el  present  acord  a  l'Àrea  Econòmica  de  l'Ajuntament  per  al  seu
coneixement i efectes oportuns.

3.  Notificar el present acord a la interessada, amb indicació expressa dels recursos
que resulten procedents.

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

4. SECRETARIA. Proposta aprovació devolució garantía definitiva en procediment
contracte per a l'explotació i manteniment del bar siti en el camp de futbol municipal
-SEC/CMA/012-2012

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 18 de desembre de 2018.

No es promou debat.

En  votació  ordinària  el  Ple  adopta els següents  acords per unanimitat  dels  12
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,
Lourdes  Moreno  Blay,  Josep  Contell  Carbonell,  Esther  Villajos  Girona i Rafael
Enrique Beltrán Domenech).

En  relació  a  l'expedient  SEC/  cma  /012-2012,  referit  al  contracte  administratiu
especial  per  a  “explotació  i  manteniment  del  Bar  ubicat  en  el  Camp  de  Futbol
Municipal”, i en relació amb la possibilitat de procedir a la devolució de la garantia
definitiva constituïda, i basant-se en els antecedents de fet i els fonaments de dret
següents:

Antecedents de fet
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PRIMER. L'adjudicació del contracte per a “explotació i manteniment del Bar ubicat
en  el  Camp  de  Futbol  Municipal”,  es  va  produir,  prèvia  la  tramitació  del
corresponent expedient, mitjançant un acord del Ple en sessió ordinària celebrada el
dia  13  de  desembre  de  2012,  a  favor  del  Sr.  MARCO ANTONIO  JURAT
CAPFOGUER per un import  de  3.600 € anuals, sense incloure l'IVA.  Una vegada
aplicat el  21% d'IVA corresponent, l'import total ascendix a la quantitat de 4.356 €
anuals.

SEGON. El contracte administratiu es va formalitzar per part de l'Ajuntament i el Sr.
Marco Antonio Jurat Capfoguer en data 11 de gener de 2013, constant en l'expedient
la constitució,  per part del Sr.  MARCO ANTONIO JURAT CAPFOGUER, de la
garantia definitiva corresponent a l'esmentat contracte per la quantitat de 1.000 €.

TERCER. El termini de duració del contracte finalitza el dia 10 de gener de 2018.

QUART. El contracte es va realitzar de forma satisfactòria, no havent-se formulat
cap inconvenient als treballs executats durant el termini de garantia fixat, per la qual
cosa es considera extingida la responsabilitat del contractista.

QUINT. Consten en l'expedient informe tècnic, jurídic i d'intervenció favorables a la
devolució de la garantia definitiva constituïda.

Fonaments de dret

1.  La  legislació  aplicable  al  cas  que  ens  ocupa  ve  constituïda  pel  Reial  Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.

2. La clàusula 32.1 del Plec de clàusules administratives particulars establix, respecte
a la garantia constituïda, que: “L'objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de
garantia de  tres mesos, a comptar de la data de recepció o conformitat  del treball,
termini durant el qual l'Administració podrà comprovar que el treball realitzat s'ajusta al
que contracta i a allò que s'ha estipulat en el present plec i  en el de prescripcions
tècniques.  Transcorregut  el  termini  de  garantia  sense  que  s'hagen  formulat
inconvenients  als  treballs  executats,  quedarà  extingida  la  responsabilitat  del
contractista.”

Així mateix, la clàusula 33.1 del Plec de clàusules administratives particulars
disposa que: “Complides pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no
resultaren  responsabilitats  que  hagen  d'exercitar-se  sobre  la  garantia  definitiva,  i
transcorregut  el  període  de  garantia,  si  és  el  cas,  es  dictarà  acord  de  devolució  o
cancel·lació d'aquella.
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Per tant, l'Ajuntament Ple quant a òrgan de contractació competent, adopta l'ACORD
següent:

1º.- Tornar la garantia definitiva al Sr.  MARCO ANTONIO JURAT CAPFOGUER
per  la  quantitat  de  1.000  €  corresponent  al  contracte  per  a  “l'explotació  i
manteniment del bar situat en el Camp de Futbol Municipal”, adjudicat mitjançant
un acord de Ple en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2012.

2º.- Comunicar  el  presenta  acord al  departament  de  Tresoreria  de  l'Ajuntament
perquè procedisquen a realitzar les actuacions oportunes.

3º.- Notificar el present acord a l'empresa interessada amb indicació expressa dels
recursos que contra la mateixa procedisquen.

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

5. SECRETARIA. Proposta aprovació xifra oficial de població a 1 de gener de 2018

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 18 de desembre de 2018.

No es promou debat.

En  votació  ordinària  el  Ple  adopta els següents  acords per unanimitat  dels  12
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,
Lourdes  Moreno  Blay,  Josep  Contell  Carbonell,  Esther  Villajos  Girona i Rafael
Enrique Beltrán Domenech).

En relació a l'expedient per a l'obtenció de la proposta de la xifra oficial de població
del  municipi  d'Almussafes  perquè  la  mateixa  siga  elevada  al  Govern  per  a
l'aprovació del Reial Decret  pel  qual  es declararan oficials  les xifres de població
resultant de la revisió del Padró Municipal d'Habitants referit a l'1 de gener de 2018.

De conformitat amb l'article 81 del Reial Decret 1690/1986, d'11 de juny, pel qual
s'aprova  el  Reglament  de  Població  i  Demarcació  Territorial,  modificat  pel  Reial
Decret 2612/1996, de 20 de desembre, disposa que “els Ajuntaments aprovaran la
revisió dels seus  padrons municipals  amb referència  a  l'1 de gener de cada any,
formalitzant  les  actuacions  dutes  a  terme  durant  l'exercici  anterior.  Els  resultats
numèrics de la revisió anual seran remesos a l'Institut Nacional d'Estadística”.
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La Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Subsecretaria, per la qual es disposa
la  publicació de la Resolució de l'Institut  Nacional  d'Estadística  i  de la  Direcció
General per a l'Administració Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als
Ajuntaments  sobre  la  revisió  anual  del  Padró  municipal  i  sobre  el  procediment
d'obtenció de la proposta de xifres oficials de població, en el seu apartat X referit a la
Comunicació als Ajuntaments de la proposta de població que s'elevarà al Govern,
s'establix  que  “una  vegada  informades  les  discrepàncies  pel  Consell
d'Empadronament,  així  com la proposta de xifra de població que el President de
l'INE elevarà el Govern, esta última serà comunicada a cada Ajuntament.”

En la Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la
Resolució  de  30  de  gener  de  2015,  de  la  Presidència  de  l'Institut  Nacional
d'Estadística  i  de  la  Direcció  General  de  Coordinació  de  Competències  amb  les
CCAA i les EELL, es dicten les instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió
del Padró Municipal.

Les altes produïdes en el Padró Municipal d'Habitants d'Almussafes en el període
comprés entre l'1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017 ascendixen a 394,
sent les baixes produïdes en el mateix període de 375, amb els desglossaments que
s'establixen en els documents que consten en l'expedient.

En  data  28  de  novembre  de  2018,  amb  Número  de  Registre
O00005258s1800093417, es va rebre escrit de la Delegació Provincial de València
de l'Institut Nacional d'Estadística, en el que es comunica la xifra de població que
correspon a este municipi una vegada finalitzat el procediment per a l'obtenció de la
proposta de xifres oficials de població que s'elevarà al Govern per a l'aprovació del
Reial Decret  pel qual es declararan oficials les xifres de població resultant  de la
revisió del Padró municipal referit a l'1 de gener de 2018, xifra que ascendix a la
quantitat de 8.932 habitants.

Per a procedir a l'aprovació de la xifra oficial de població referida a 1 de gener de
2018,  en  l'expedient  consten  totes  les  comunicacions  que  l'INE  ha  anat  enviant
durant l'exercici, a més d'una relació de les variacions efectuades durant l'1 de gener
de  2017  fins  al  31  de  desembre  de  2017,  i  una  altra  relació  d'altes,  baixes  i
modificacions detallada per mesos.

Pel  que es referix a la competència per a procedir  a l'aprovació de les xifres de
població, s'ha d'entendre que correspon al Ple, de conformitat amb el que establix el
Reglament  de  Població  i  Demarcació  Territorial.  Concretament,  és  l'article  81
anteriorment citat, el que disposa que “els Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus
padrons municipals amb referència a l'1 de gener de cada any…”. Esta referència
reglamentària  que  l'article  fa  a  l'Ajuntament  s'ha  d'entendre  feta  al  Ple  de
l'Ajuntament i no a un altre òrgan municipal.

En data 20 de desembre de 2018, s'emet un informe per la Tècnic d'Administració
General, en que s'establix que “ha de procedir-se per part del Ple de la Corporació a
l'aprovació de la xifra de població del municipi d'Almussafes, que és el resultat de
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totes  les  actuacions i  operacions dutes  a terme  durant  l'any 2017 i  que ha sigut
remesa per l'Institut Nacional d'Estadística, ascendint a 8.932 habitants.”

Per tot l'anteriorment establit, el Ple de la Corporació, en tant que òrgan competent
en la matèria, adopta l'ACORD següent:

1. Aprovar la xifra de població del municipi d'Almussafes a data 1 de gener de 2018
de conformitat  amb la  proposta remesa per l'Institut  Nacional  d'Estadística  i  que
s'eleva a 8.932 habitants.

2. Notificar el present acord a l'Institut Nacional d'Estadística.

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

6. INTERVENCIÓ. Proposta aprovació  reglament  de  control  intern,  modalitat
fiscalització prèvia limitada

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa  de Comptes, Hisenda, Treball i Desenrotllament, Economia i Indústria,
en sessió ordinària celebrada el dia 11 de desembre de 2018.

Es  promou debat  i  es  produïxen  les  intervencions  resumides  a  continuació,  amb
caràcter  d'índex  per  a  seguiment  de  la  gravació  sonora  que,  com  a  document
electrònic i com a diari de sessions forma part de l'acta (art. 89 i 90 ROM):

Lourdes Moreno Blay, actuant com a portaveu del grup municipal Compromís per
Almussafes, sol·licita s'incloga en este punt la fiscalització de l'empresa publica.

La  interventora  accidental  aclarix  que  és  únicament  de  l'Ajuntament,  es  fa  una
auditoria.

En  una  segona  intervenció,  la  portaveu  de  Compromís,  insistix  en  l'actuació
d'Intervenció,  la  interventora  accidental  aclarix  que  el  director  de  l'auditoria  és
l'interventor municipal.

L'alcalde amplia allò dit per la interventora accidental.

En  votació  ordinària  el  Ple  adopta els següents  acords per unanimitat  dels  12
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,
Lourdes  Moreno  Blay,  Josep  Contell  Carbonell,  Esther  Villajos  Girona i Rafael
Enrique Beltrán Domenech).
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El Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril
pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector públic
local.

Este  Ajuntament  té  implantat  el  sistema  de  control  previ  limitat  des  de
l'exercici  1998,  havent-se  modificat  l'acord  inicial  en  l'exercici  2007.  Este  és  el
sistema establit per a l'exercici del control intern en l'Entitat.

Dins del sector públic local tal com disposa l'article 2 del R.D. 424/2017, es
troba la pròpia entitat i les societats mercantils dependents de l'Entitat local.

Els requisits mínims de la fiscalització de la fiscalització prèvia, quan esta és
limitada,  han variat  sensiblement  amb este Decret,  per tant  és necessària la seua
adaptació, per a la qual cosa és necessari l'informe previ de la Intervenció municipal
i la proposta del President al Ple de la Corporació.

Vist el que disposa l'article 219.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Considerant  que  l'esmentat  paràgraf  residència  la  competència  per  a
proposar l'establiment del sistema de fiscalització prèvia limitada en el President de
la Corporació.

Vistos l'informe de la Secretaria General 62/2018 i la proposta realitzada per
la Intervenció municipal a l'Alcaldia per a establir els requisits bàsics a comprovar
en l'exercici de la funció de control intern en la seua modalitat de fiscalització prèvia
limitada, i fent ús de les seues competències el Ple de la Corporació adopta l'acord
següent:

1.- Aprovar el següent reglament de control intern en la seua modalitat de
fiscalització prèvia limitada, segons el text proposat.

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

7. DESPATX EXTRAORDINARI

No es presenten assumptes.
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CONTROL I FISCALITZACIÓ

8. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia des
del 2600/2018 fins al 14/2019

Lourdes Moreno Blay, respecte a les RA 2695 i 2696, referent a la necessitat de la
contractació del servici de neteja viària i del manteniment de zones verdes, pregunta
per què es contracta externament i no s'encomana a l'empresa publica, i per quant
temps es farà.

L'alcalde contesta que no s'assumix per a l'empresa en estos moments perquè està en
tràmit la memòria necessària  per a avaluar les inversions a realitzar, si és rendible,
sostenible i més eficaç.

9. PRECS

Carles Grancha Bosch. S'han jubilat tres policies locals, voldria agrair el servici que
han prestat a l'ajuntament i desitjar-los que disfruten en esta nova època de la família
i amics.

L'alcalde se suma al que s'ha dit pel Sr. Grancha i afig que òbviament se'ls farà un
homenatge.

10. PREGUNTES

Ester  Villajos Girona,  regidora  del  grup  municipal  Compromís  per  Almussafes,
pregunta qui paga l'auditoria. 

L'alcalde, li contesta que l'auditoria la contracta i la paga l'ajuntament, ja que  és un
suport a la labor de fiscalització de la Intervenció.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 20:26 hores
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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