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ACTA DE SESSIÓ
(Aprovada en sessió  10/2019, de 2 de maig)

Sessió núm. 07/2019

Òrgan: PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES

Caràcter: ordinari

Data: 04 d'abril de 2019

Hora: 20.00

Lloc: saló de plens de l'Ajuntament

President: Antonio González 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

Josep Contell Carbonell

Esther Villajos Girona 

Grup municipal del Partit Popular

Rafael Beltrán Domenech

Secretària: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor municipal: José Luis Aira Carrión
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ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTÒRIA

1.  APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS.  Aprovar l’acta de  la
sessió ordinària 4/2019, de 7 de març, i la de la sessió extraordinària 5/2019, de 25 de març.

2.  SECRETARIA. Ratificació acords  adoptats per  l'Associació Valenciana  (Xarxa
INNPULSO CV). Modificació estatuts i aprovació de quotes 2019 (82.3 ROF).

3. ALCALDIA. Proposta d'adhesió a la candidatura de la Federació de Societats Musicals de
la Comunitat Valenciana als Premis Princesa d'Astúries (82.3 ROF).

4. SECRETARIA. Rectificació i actualització de l'inventari de béns municipal amb efectes
de 2015, 2016 i 2017 (82.3 ROF).

5. SECRETARIA. Dació de comptes de l'aprovació definitiva del Reglament Regulador del
Registre Electrònic.

6. SECRETARIA. Dació de comptes de l'aprovació definitiva del Reglament Regulador del
Procediment Sancionador per Infraccions d’Ordenances i Reglaments Municipals, excepte
les fiscals.

7. INTERVENCIÓ. Dació de comptes de l'informe d'auditoria financera i de compliment de
l'exercici 2017 de EMPSPA, SLU; emés per Dula Auditors, SLP.

8. INTERVENCIÓ.  Dació  de  comptes  de  la  resolució  de  l'Alcaldia  núm.  0682/2019,
d'aprovació del Pla pressupostari a mitjà termini 2020-2022.

9. INTERVENCIÓ. Dació de comptes de la resolució de l'Alcaldia núm. 0687/2019, dictada
en expediente EXMOC/0009-2019, d'incorporació de romanents d'Inversions Financerament
Sostenibles procedents de l'exercici 2018.

10. DESPATX EXTRAORDINARI

10.1. ALCALDIA. Adhesió, si és el cas, a la declaració institucional de la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies, relativa a la commemoració de 40 anys de la
democràcia local "El millor està per vindre".

10.2.  EDUCACIÓ.  Proposta  sol·licitud  competències  per  a  realitzar  les  accions
sol·licitades de l’IES Almussafes al Pla Edificant de la Generalitat Valenciana.

CONTROL I FISCALITZACIÓ

11. RESOLUCIONS  DE  L'ALCALDIA.  Donar  compte dels  decrets  d'Alcaldia  des  del
579/2019 fins el 780/2019.

12. PRECS.

13. PREGUNTES.
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PART RESOLUTÒRIA

 1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. Aprovar l’acta de
la sessió ordinària 4/2019, de 7 de març, i la de la sessió extraordinària 5/2019, de 25
de març.

Es procedix a donar compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària 4/2019, de
7  de  març.  Es sotmet  a  votació  ordinària  i  s'aprova per unanimitat  dels  dotze
membres presents (Antonio González 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,
Lourdes Moreno Blay, Esther Villajos Girona i Rafael Beltrán Domenech).

Es  procedix  a  donar  compte de  l'esborrany  de  l'acta de  la  sessió  extraordinària
5/2019, de 25 de març.  Es corregix una data que en la  versió valenciana  no era
correcta. Se sotmet a votació ordinària i s'aprova per unanimitat dels dotze membres
presents  (Antonio  González 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, Lourdes
Moreno Blay, Esther Villajos Girona i Rafael Beltrán Domenech).

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

2.  SECRETARIA. Ratificació acords  adoptats per l'Associació Valenciana  (Xarxa
INNPULSO CV). Modificació estatuts i aprovació de quotes 2019 (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 3 de d'abril de 2019, per tant
després  de la  convocatòria  d'esta  sessió plenària;  per  tant  se  sotmet  a  votació  la
ratificació de la seua inclusió, i s'aprova per unanimitat dels dotze membres presents
(Antonio  González 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, Lourdes Moreno
Blay, Esther Villajos Girona i Rafael Beltrán Domenech).

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):
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Lourdes Moreno Blay, actuant com a portaveu del grup municipal Compromís per
Almussafes,  ressalta  que quan es va acordar formar part  en principi  no hi hauria
quota. I sol·licita que s'informe sobre les activitats realitzades.

El Sr. alcalde, inicia intervenció i al sol·licitar la paraula Rafael Beltrán li dóna la
paraula per respecte al torn d'intervencions.

Rafael  Enrique Beltrán Domènech,  portaveu del  grup municipal  popular,  formula
queixa per no respectar el torn d'intervencions. I sol·licita aclariment en els mateixos
termes que la portaveu de Compromís, sobre quines activitats s'han realitzat i si han
beneficiat a l'Ajuntament.

Antonio  González  Rodríguez,  alcalde,  tanca  el  debat,  destacant  la  informació
necessària  per  a  permetre  actuacions  d'innovació,  DUSI,  així  com l'oportunitat  i
informació per a sol·licitar les subvencions que s'han tramitat.

L'acord tractat requerix per a la seua aprovació majoria absoluta dels membres de
dret de la Corporació. Se sotmet al Ple en votació ordinària i s'adopten els següents
acords amb set vots a favor, dels  integrants del grup municipal socialista (Antonio
González Rodríguez, Andrés López Ferrers, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano
Fonts,  Davinia Calataiud Sebastià,  Pau Bosch Alepuz i Josefa Pastor Ramón), cinc
abstencions, del grup municipal Compromís per Almussafes (Carles Grancha Bosch,
Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Esther Villajos Girona) i Rafael
Beltrán  Domenech del  grup municipal  popular. Per  tant  amb la  majoria  absoluta
requerida.

Assumpte: Ratificació acords adoptats per l'Associació Valenciana (Red INNPULSO CV).
Modificació estatuts i aprovació de quotes 2019.

L'Ajuntament d'Almussafes, en sessió plenària celebrada el 12 de gener de 2017, va acordar
adherir-se a la  carta d'intencions per a la constitució de l'Associació Valenciana de Ciutats
Innovadors REDINNPULSO CV i aprovar els estatuts de la dita associació, comprometent-
se a consignar les quantitats necessàries per a fer front als compromisos que es deriven, si és
el cas, de l'aprovació dels estatuts i adhesió a la Red.

Posteriorment,  en el Ple celebrat per l'Associació a Ermua el 7 de febrer de 2018, es va
plantejar la incorporació de quotes, i es va realitzar una consulta a tots els membres de la
xarxa, sent l'escenari més votat el que plantejava quotes de 3.000€ per a municipis grans,
1.500€ per a municipis mitjans i 500€ per a municipis xicotets. Per a fer efectiva aquesta
decisió es feia necessària la modificació dels Estatuts que ha de ser ratificada en el Ple de
l'associació, ratificació que es produïx en la reunió anual dels representants adherits a la
REDINNPULSO, celebrada a Terrassa el 14 de febrer de 2019, es va acordar, entre altres la
modificació dels estatuts, incloent-hi les quotes per al 2019. Les modificacions efectuades
són les següents:
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«-Article 2. Domicili Social

L'ARINN fixa el seu domicili  social en el carrer Marqués de Valdespina núm. 1,
48260  Ermua,  seu  de  l'Ajuntament  d'Ermua,  una  de  les  ciutats  que  ostenten  la

presidència de la Xarxa

-Article 6. Membres de l'Associació. Condició de soci.

•Incorporació a l'ARINN: Seran membres de l'ARINN tots els Ajuntaments
que pertanguen a la  RED INNPULSO,  tinguen la distinció Ciutat  de la

Ciència  i  la  Innovació  i  aproven  la  seua  incorporació  a  l'Associació  i
l'aportació de les corresponents quotes de participació

•Seran causes de baixa en l'ARINN:

· Pèrdua de la distinció de “Ciutat de la Ciència i la Innovació”.

·El incompliment de les seues obligacions de pagament de la quota

de participació.

-Article 7. Drets dels socis.

Els  Ajuntaments  de  les  ciutats  membres  de  l'Associació,  gaudiran dels  següents
drets:

•Disfrutar tant dels avantatges i beneficis que l'ARINN pot obtindre per la

seua  activitat,  com  de  les  que  el  Ministeri  de  la  Ciència,  Innovació  i
Universitats o òrgan que li succeïsca en les seues competències (d'ara en

avant, el Ministeri) atorgue a les ciutats integrades en la Xarxa.

·  Consideració  com  a  seus  preferents  per  a  la  celebració
d'esdeveniments  globals  de  l'ARINN  i/o  esdeveniments

institucionals,  reunions territorials de promoció de l'Associació,  i
celebració de Plens i reunions del Consell Rector

•Participar activament en Projectes de la Xarxa, nacionals i europeus, en

els  distints  àmbits  en  què  s'han  establit  els  objectius  estratègics  de  la
ARINN:

1) compra pública innovadora

2) potenciació done-les Pimes

3) projectes d'I+D'i en beneficis de la Societat

•Gaudir dels beneficis obtinguts en l'execució 
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-Article 8.Obligacions dels Socis.

Els  Ajuntaments  de  les  ciutats  membres  de  l'Associació  tindran  les  obligacions
següents: 

•Complir  amb l'aportació de les  quotes  anuals  establida en funció de la

grandària done-la ciutat.

•Prendre  part  en  la  presa  de  decisions  de  l'Associació,  quan  així  siga
sol·licitat  en  el  Ple,  o  per  part  de  la  Secretaria  Tècnica  en  nom de  la

Presidència i/o el Consell Rector.

•Mantindre en tot moment el patró de creixement basat en el coneixement i
la innovació que va fonamentar l'obtenció de la distinció de “Ciutat de la

Ciència i la Innovació” atorgada pel Ministeri.

-Article 11. Composició.

Estarà  format  pels  alcaldes  i/o  alcaldesses,  o  persones  en  qui  deleguen,  de  les
Ciutats que hagen obtingut la distinció de la “Ciutat de la Ciència i la Innovació” i

hagen acceptat la seua incorporació a l'ARINN. Sengles representants del Ministeri,
Ministeri d'Hisenda i de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP)

participaran en els plens basant-se en la seua representació i  paper en la RED
INNPULSO, amb veu i sense vot.

-Article 15. Votacions.

En el cas que un Ajuntament Soci de l'ARINN no poguera assistir al Ple i desitge

participar en la presa de decisió dels assumptes tractats en el mateix, podrà delegar
el seu vot en un altre Ajuntament membre de l'Associació, prèvia comunicació al

Consell  Rector  i/o  a la  Presidència i  consentiment  de la  ciutat  en qui  delega i
sempre de forma escrita per mitjà de firma d'un certificat de Delegació de Vot.

-Article 17. Actes.

Les  disconformitats,  aprovades  o no,  per  part  de la  Presidència,  i  la  nova acta

resultant es presentarà en la pròxima reunió que se celebre. 

-Article 27. Presidència. 

La Presidència serà designada pel Ple, d'entre els Alcaldes i/o Alcaldesses de la
RED INNPULSO. El càrrec podrà ostentar-se de manera individual o compartida i

tindrà una vigència de dos anys, sent prorrogable a tres.

-Article 34. Recursos econòmics.

Identificador: gL8v UXVO 1ip7 2+oJ Pw0i qtKg 5P0=

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



ACTA PLE
7/2019

7/20

L'Associació Red Innpulso (ARINN) és el reflex d'una aposta de les Ciutats en la
Red Innpulso per la innovació, en tots els seus àmbits, i per l'esforç i el treball per a

continuar creixent i impulsant actuacions en matèria de Ciència i Innovació.

La pertinença a l'Associació, implica el compromís dels ajuntaments de la Xarxa
amb la Innovació, a través de la distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació

atorgada  pel  ministeri,  i  l'acceptació  d'unes  quotes  de  participació,  que
complementen l'aportació del Ministeri, permetent a l'ARINN disposar d'una font de

finançament  propi  que  permetrà  abordar  un  nombre  més  gran  d'actuacions  i
projectes en els distints àmbits treballats dins de l'Associació.

Les quotes de participació seran adequades en funció de la grandària de les ciutats

membre, i la seua quantia serà establida i aprovada en el Ple. Estes quotes tindran
validesa legal d'un any, i seran revisades i aprovades amb periodicitat anual.

La seua acceptació serà requisit indispensable per a formar part de l'Associació. 

La Xarxa no té patrimoni social. Els recursos previstos per al desenrotllament dels

fins i activitats de l'Associació seran els següents:

•Les  aportacions  dels  seus  membres  en  concepte  de  quota  anual  de
participació, en funció de la grandària de ciutat (ciutats xicotetes, de menys

de 20.000 habitants, mitjanes entre 20.000 i 100.000 habitants i grans de
més  de  100.000  habitants).  Estes  quotes  seran  propostes,  revisades  i

aprovades anualment en Ple i la seua aportació és de caràcter “obligatori”
per a tots els membres de l'ARINN.

•Les  aportacions  dels  seus  membres  que,  al  marge  de  les  quotes  de

participació  i  de  manera  independent  i  voluntària,  decidisquen realitzar
algun tipus d'aportació econòmica. 

•Les  aportacions del  Ministeri,  o  d'altres  organismes de l'AGE, CCAA o

organismes internacionals.»

És per això que, esta Alcaldia, proposa al Ple l'adopció dels següents acords, per a la qual es
requerirà la majoria absoluta de núm. legal de membres de la Corporació:

Primer. Aprovar la modificació dels estatuts al tenor acordat en la reunió anual dels
representants adherits a la REDINNPULSO, celebrada a Terrassa el 14 de febrer de
2019. 

Segon. Aprovar la quota corresponent a l'exercici 2019, de 500 euros, en el cas de la
nostra població. Qualsevol modificació respecte a les quotes de participació haurà de
ser aprovat per la majoria absoluta en el Ple de l'Associació.

Tercer. Notificar el present acord a la Secretaria Tècnica de l'Associació.

--------------------------------------------------------
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3.  ALCALDIA.  Proposta d'adhesió a la  candidatura  de la  Federació  de Societats
Musicals de la Comunitat Valenciana als Premis Princesa d'Astúries (82.3 ROF).

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa de Cultura, Festes, Educació, Joventut, Esports i  Política d'Igualtat, en
sessió ordinària celebrada el dia 1 d'abril de 2019, per tant després de la convocatòria
d'esta sessió plenària; per tant se sotmet a votació la ratificació de la seua inclusió, i
s'aprova per unanimitat dels dotze membres presents (Antonio González 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, Esther Villajos Girona i Rafael
Beltrán Domenech).

No es promou debat.

Se sotmet al Ple en votació ordinària la proposta continguda en el dictamen de la
comissió, i s'adopten els següents acords per unanimitat dels dotze membres presents
(Antonio  González 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, Esther Villajos Girona y Rafael Beltrán Domenech).

Tenint coneixement de la candidatura de la Federació de Societats Musicals de la
Comunitat Valenciana (FSMCV) als Premis Princesa d’Astúries en la seua categoria
d'Arts desitge, a través de la present, transmetre l'adhesió i suport expresse a la dita
candidatura.

La FSMCV representa a les societats musicals de la Comunitat Valenciana, una de
les pràctiques culturals amb més recorregut i importància en el territori valencià. El
sistema  valencià  de  societats  musicals  està  sustentat  per  més  de  550  entitats
voluntàries que,  sense ànim de lucre, mantenen més de 600 centres educatius de
música, compten amb 200.000 persones associades, 40.000 músics i 60.000 alumnes
i  alumnes,  convertint  la  música  instrumental  en  un  dels  principals  vertebradors
culturals del territori. 

Es tracta de entitats sense ànim de lucre que tenen com a finalitat la difusió i posada
en valor de la música de banda. Les societats  musicals,  presents en el 95% dels
municipis  d'Alacant,  Castelló  i  València  de més  de 500 habitants,  conformen un
projecte  social  i  educatiu únic  en el  món  i  són  el  principal  agent  cultural  de  la
Comunitat  Valenciana  segons  els  diversos  estudis  de  la  Universitat  de  València,
tenint  per  objecte la unió entre les associacions que la integren per  a promoure,
difondre, i protegir l'ensenyança i pràctica de la música. 

L'acció pedagògica de les societats musicals ha creat en les seues estructures escoles
de música on s’impartixen diverses especialitats musicals que són la base fonamental
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per al desenvolupament dels diferents grups artístics de les societats musicals de la
Comunitat  Valenciana.  Les  que  es  nodrixen  dels  músics  formats  en  les  nostres
escoles, i que han suposat des d'una perspectiva social, la possibilitat que en molts
municipis s'accedira a una formació cultural i musical de qualitat. 

Des de fa 50 anys, la FSMCV aglutina a estos agents culturals valencians, vetlant per
la millora i continuïtat de la pràctica musical amateur. Per a això, els seus esforços
s'han centrat en l'estudi, la innovació i la posada en valor del sistema valencià de
societats musicals, aconseguint que en l'actualitat trobem més agrupacions musicals
que mai a la Comunitat Valenciana. 

Entre les distintes labors dutes a terme per la FSMCV destaca la creació de tres
congressos generals comptant  amb experts en branques com l'educació,  la gestió
cultural  i  l'associacionisme,  així  com l'organització  d'espais  d'interacció entre  les
societats  musicals.  El  treball  en  l'edició  de  publicacions  com a  Música  i  Poble,
revista amb una trentena d'anys de trajectòria, i altres estudis i llibres editats amb
temes de caràcter divulgatiu o tècnic i que han tingut com a objecte d'anàlisi el fet
social, pedagògic i cultural que són les societats musicals a la Comunitat Valenciana,
són altres dels outputs obtinguts per l'entitat. 

La FSMCV, també compta amb les seues pròpies unitats artístiques, la Jove Banda
Simfònica,  la  Jove Orquestra  Simfònica  i  la  Banda Simfònica  de Dones,  que es
plantegen com a formacions musicals d'alt rendiment formades per una selecció de
músics  de  totes  les  societats  musicals.  D'esta  manera,  els  jóvens  músics  tenen
l'oportunitat de treballar sota la direcció de distingits directors i directores, així com
interpretar  repertoris  d'alta  qualitat  i  dificultat  junt  amb  companys  i  companyes
d'altres localitats valencianes amb els mateixos interessos i  inquietuds artístiques.
Finalment destaquem que la Federació, dins dels seus projectes genera espais per a la
igualtat de gènere, on es destaca la Banda de Dones la finalitat de la qual és refermar
el  paper  de  la  dona  tant  en  tots  els  vessants  que  comporta  la  música  (direcció,
interpretació, composició, gestió...). 

La Federació busca mantindre els alts estàndards de qualitat en si mateixa i els seus
projectes  internacionals.  Per  a  això es  manté  en un procés  constant  d'evolució  i
projecció mundial que s'evidencia en la seua integració en institucions d'educació
musical  com  les  reunions  anuals  d'ISME  “International  Socierty  for  Music
Education” i una participació activa en fòrums internacionals com “The Midwest
Clinic” a Chicago,  a la que ha assistit  com a expositora en cinc ocasions.  De la
mateixa manera ha sigut invitada a altres països com Xina, a través de la CASBE
“Xina Association for Symphonic Band and Ensembles”. Així mateix, la FSMCV
manté com a línia de treball  la col·laboració internacional per mitjà de projectes
d'àmbit europeus i internacionals. La línia de col·laboració directa com a països com
Colòmbia  o República  Dominicana permeten  que la  FSMCV exercisca un paper
actiu en la transformació del model sociocultural d'altres països aportant la visió de
les societats musicals de la comunitat valenciana a la resta del món.
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El Ple adopta els acord següents:

1. Adherir-se a la candidatura de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana (FSMCV) als Premis Princesa d'Astúries per considerar que la  FSMCV
reunix  les  condicions  necessàries  per  a  ser  premiada  per  la  Fundació  Princesa
d'Astúries  en la categoria de les Arts,  donada la seua important  labor  i  el  paper
crucial  de  la  FSMCV  en  el  desenvolupament  i  estructuració  d'este  patrimoni
intangible  materialitzat  en  el  moviment  associatiu  musical  representat  per  les
societats musicals de la Comunitat Valenciana.

2. Traslladar el present acord a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana”

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

4. SECRETARIA. Rectificació i actualització de l'inventari de béns municipal amb
efectes de 2015, 2016 i 2017 (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 3 de d'abril de 2019, per tant
després  de la  convocatòria  d'esta  sessió plenària;  per  tant  se  sotmet  a  votació  la
ratificació de la seua inclusió, i s'aprova per unanimitat dels dotze membres presents
(Antonio  González 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, Esther Villajos Girona i Rafael Beltrán Domenech).

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 de la secretària que s'informe si s'ha d'aprovar cada any i per
que no figura any a any les rectificacions.

La secretària contesta que figura en l'expedient el resum final, any per any, són unes
2000 fitxes. Respon si s'ha d'aprovar anualment.

Se sotmet al Ple en votació ordinària i s'adopten els següents acords per unanimitat
dels dotze membres presents (Antonio González Rodríguez, Andrés López Herreros,
Francisca Oliver Gil,  Faustino Manzano Fuentes,  Davinia Calatayud Sebastià,  Pau
Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor  Ramón,  Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro Barea
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Quintairos i Lourdes  Moreno  Blay, Esther  Villajos  Girona i Rafael  Beltrán
Domenech).

Assumpte: Rectificació i actualització de l'inventari de béns municipal amb efectes del 2015,
2016 i 2017

Vist l'expedient tramitat a fi de procedir a la rectificació de l'Inventari Municipal de Béns i
Drets referida a l'exercici 2015,  2016 i 2017 en el que obra la documentació i  informes
relatius a les modificacions, altes i baixes, produïdes durant els dits exercicis.

Considerant que,  de  conformitat  amb  allò  que  disposa  l’article  33  del  Reial  Decret
1.372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals, la
rectificació de l'Inventari es verificarà anualment, i en ella es reflectiran les vicissituds de
tota índole dels Béns i Drets durant eixa etapa. 

Vist l'informe jurídic de la secretària general, núm. 25/2019, de 20 en el qual el que s'emet un
informe favorable la recepció dels treballs realitzats per l'empresa GS Local SL, i analitza la
normativa  aplicable  i  el  procediment  que  s'ha  de  seguir  i  en  el  que,  a  la  vista  de  la
documentació obrant  s'informa de la  procedència que pel  Ple  corporatiu es  procedisca a
l'adopció dels acords pertinents en la forma proposada en les conclusions del dit informe:

“Conclusió

Els treballs realitzats per l'empresa s'ajusten al que encarrega i són satisfactoris procedint
la seua recepció i pagament.

Procedix l'aprovació de l'Inventari de béns i drets que corresponen a este Ajuntament amb

efectes 2015, 2016 i 2017, segons detall dels informes emesos per l'empresa que ha elaborat
els treballs.

La depuració de l'Inventari ha sigut satisfactori, si bé queda pendent la conciliació entre

Inventari i comptabilitat que com a meta i objectiu conjunt de Secretaria i Intervenció, es
posposa a l'exercici 2020.

-conciliació amb el balanç (un pas essencial ha sigut la depuració dels béns mobles

no adequats als servicis municipals, desapareguts o destruïts).

-confrontar amb el registre de la propietat les inscripcions així com la inclusió de
totes les referències cadastrals.

La  conclusió  definitiva  de  tots  estos  treballs  s'efectuaran  amb  el  nou  programa  que

s'implanta."

Considerant que,  de  conformitat  amb  allò  que  disposa  l’article  34  del  Reial  Decret
1.372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals, el
Ple de la Corporació Local serà l'òrgan competent per a acordar l'aprovació de l'Inventari ja
format, la seua rectificació i comprovació, havent de remetre, en compliment amb el que
disposa l'article 86 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el
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Text  refós  de  les  disposicions  legals  vigent  en  matèria  de  règim  local,  còpia  de  les
rectificacions a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma. 

Considerant que el quòrum requerit per a l'adopció de l'acord és el de majoria simple tenint
en compte el que disposa l'article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de la Bases
de Règim Local.

Per tot l'anterior, es proposa al Ple Corporatiu, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Govern, Règim Interior, Personal, Contractació, Participació i Seguretat Ciutadana l'adopció
de l'ACORD següent:

1. Aprovar la rectificació de l'inventari de béns i drets d'esta corporació, amb referència a 31
de  desembre  de  2015,  2016  i  2017  i  la  seua  actualització  segons  el  resum general  de
l'inventari i el patrimoni líquid, a 31 de desembre de 2017, segons el detall següent:

Inventari General de Béns i Drets 31/12/2014 (Cont) 31/12/2014 (BD) Var_2015-17 (BD) 31/12/2017 (BD)

Epígraf 1: IMMOBLES 40.426.940,40€ 78.980.554,37€ 15.378.970,10€ 94.359.514,47€

Epígraf 2: DRETS REALS 24.388,91€ 39.491,70€ 0,00€ 39.491,70€

Epígraf 3: PATRIMONI HIST-ART-
CULTURAL

185.334,79€ 184.523,41€ 98.625,91€ 283.149,32€

Epígraf 4: VALORS MOBILIARIS, 
CRÈDITS I DRETS DE CARÀCTER 
PERSONAL

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Epígraf 5: VEHICLES 257.185,50€ 359.846,75€ 117.803,09€ 477.649,84€

Epígraf 6: SEMOVENTS 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Epígraf 7: MOBLES NO INCL. EN 
ALTRES EPÍGRAFS

3.070.170,94€ 2.169.472,34€ 2.190.610,45€ 4.360.082,79€

PATRIMONI MPAL. DEL SÒL 
(P.M.S)

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

TOTALS 43.964.050,54€ 81.733.878,57€ 17.786.009,55€ 99.519.888,12€

Epígraf 8: BÉNS I DRETS 
REVERTIBLES

2.336.506,58€ 2.336.506,58€ 2.508.873,07€ 4.845.379,65€

2.  Que  es  remeta  una  còpia  del  mateix  a  l'Administració  de  l'Estat  i  de  la  Comunitat
Autònoma.

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

5.  SECRETARIA.  Dació  de  comptes  de  l'aprovació  definitiva  del  Reglament
Regulador del Registre electrònic.

Se’n dóna compte de l'assumpte de referència. La corporació queda assabentada.

-------------------------------------------------------
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6.  SECRETARIA. Dació de  comptes  de  l'aprovació  definitiva  del  Reglament
Regulador del Procediment Sancionador per Infraccions d'Ordenances i Reglaments
Municipals, excepte les fiscals.

Se’n dóna compte de l'assumpte de referència. La corporació queda assabentada.

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

7. INTERVENCIÓ.  Dació  de  comptes  de  l'informe d'auditoria  financera  i  de
compliment de l'exercici 2017 de l'EMPSPA, SLU; emés per Dula Auditors, SLP.

Se’n dóna compte de l'assumpte de referència. L'alcalde explica detalladament les
conclusions de l'auditoria i  recomanacions  efectuades.  La  corporació  queda
assabentada.

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

8. INTERVENCIÓ. Dació de comptes de la resolució de l'Alcaldia núm. 0682/2019,
d'aprovació del Pla pressupostari a mitjà termini 2020-2022.

Se’n dóna compte de l'assumpte  de referència.  L'alcalde explica  en resum el  Pla
pressupostari. La corporació queda assabentada.

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

9. INTERVENCIÓ. Dació de comptes de la resolució de l'Alcaldia núm. 0687/2019,
dictada  expedient  EXMOC/0009-2019,  d'incorporació  de  romanents  d'Inversions
Financerament Sostenibles procedents de l'exercici 2018.

Se’n dóna compte de l'assumpte de referència. La corporació queda assabentada.

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

10. DESPATX EXTRAORDINARI

10.1. Adhesió, si és el cas, a la declaració institucional de la Federació Espanyola de
Municipis i  Províncies,  relativa a la commemoració de 40 anys de la democràcia
local "El millor està per vindre"

En votació ordinària es vota la inclusió d'este assumpte en l'ordre del dia. S'aprova
per unanimitat dels dotze membres presents (Antonio González 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, Esther Villajos Girona i Rafael Beltrán
Domenech).

No es promou debat.
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Se sotmet al Ple en votació ordinària la proposta continguda en el dictamen de la
comissió, i s'adopten els següents acords per unanimitat dels dotze membres presents
(Antonio  González 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, Esther Villajos Girona i Rafael Beltrán Domenech).

Els  Governs  Locals  celebrem 40 anys  de democràcia  i  llibertat,  de  progrés  i  de
participació ciutadana. 
El 3 d'abril, dimarts, de 1979,16,6 milions de ciutadans d'un cens de 26,5 milions)
van triar a quasi 8.000 alcaldes i a 104 alcaldesses, i a les regidores i regidors de
8.041 municipis).

-El  4  d'abril  de  1979,  dimecres,  en  els  ciutats  i  pobles  d'Espanya  és  respirava
adrenalina i il·lusió. Hi havia fam de poble i fam de ciutat recuperats, guanyes de
donar color a un paisatge en blanc i negre rere dècades tirades en l'abandó; hi havia
tant,  tot,  per  fer:  ordenació,  equipaments,  inclusió,  medi  ambient,  cultura,
participació  ciutadana,  operativitat,  i  altres  mil  cuses  que  encara  no  tenien  nom.
Desenes de milers de persones és van llançar, amb el seu vot, a modernitzar el país
dónes de la base, a intervindre directament de la política local després de tants anys,
a fer de l'activitat pública pràcticament un assumpte personal.

-Hui  10,2  milions  de  ciutadans  després  (enguany el  cens  és  de  36,8  milions  de
persones), i un centenar de municipis després (este 26 de maig es decidix en 8131
Ajuntaments)…;  hui,  3  d'abril  de  2019,  dimecres,  40  anys  després,  sabem  que
aquells fonaments, amb base extremadament sòlida, han de seguir reforçant-se, i que,
al temps, hem d'assentar nous pilars.

-En este nou mapa hi ha, d'entrada, 17 escenaris, 17 compromisos que ja tenen nom,
17 obligacions,  17 ODS,  17 Objectius de Desenrotllament  Sostenible:  el  fi  de la
pobresa; fam zero; salut i benestar; educació de qualitat; igualtat de gènere; aigua
neta i sanejament; energia assequible i no contaminant; treball decent i creixement
econòmic; indústria, innovació i infraestructura; reducció de les desigualtats; ciutats
i  comunitats  sostenibles;  producció i  consum responsables;  acció pel  clima;  vida
submarina; vida d'ecosistemes terrestres; pau, justícia i institucions sòlides; i aliances
per  a  aconseguir  els  objectius.  En tots  ells  portem treballant  les  Entitats  Locals,
potser sense saber-ho, des de fa més de 40 anys; però tots i cada un d'ells requerixen
del nostre enginy, de la nostra energia, de la nostra il·lusió, del nostre coneixement,
en suma, per fer-los certs, reals. Perquè som nosaltres, des del local, els que podrem
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fer que eixos objectius es convertisquen en realitats; perquè som gent que viu entre
la gent i amb la gent actuem. Som la clau dels ODS.

-Per a fer fets d'eixes paraules i d'eixos compromisos, així està escrit en el nostre full
de ruta actual, forjada durant 40 anys de municipalisme, necessitem que a tots els
efectes, i en tot moment i lloc, se'ns considere i reconega com el que ja som: Estat. I
per a això reclamem finançament i competències, perquè són dos elements que van
units i vinculats, i perquè ambdós són el suport que sosté l'Autonomia Local a què
obliga la nostra Constitució.

-Durant molt més que 40 anys hem conegut i resolent de primera mà els problemes
dels nostres veïns, gestionant amb eficàcia nostres comeses, i  moltes vegades els
d'altres, i aplicant amb eficàcia totes les mesures necessàries per a fer més fàcil i
feliç la vida de la gent

-Ara tenim per davant enormes reptes i grans desafiaments, i, si hem sigut capaços
de  canviar  un  país  en  quatre  dècades,  també  serem capaços  de  canviar  el  món,
d'actuar  des  del  nostre  univers  local  en  eixe  altre  univers  global  que  clama
sostenibilitat.  El  millor  està  per  vindre,  i,  que  ningú  ho  dubte,  som  els  més
confiables.

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

10.2.  EDUCACIÓ.  Proposta  sol·licitud  competències  per  a  realitzar  els  accions
sol·licitades de l’IES Almussafes al Pla Edificant de la Generalitat Valenciana.

En votació ordinària es vota la inclusió d'este assumpte en l'ordre del dia. S'aprova
per unanimitat dels dotze membres presents (Antonio González 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, Esther Villajos Girona i Rafael Beltrán
Domenech).

No es promou debat

Se sotmet al Ple en votació ordinària la proposta continguda en el dictamen de la
comissió, i s'adopten els següents acords per unanimitat dels dotze membres presents
(Antonio  González 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, Esther Villajos Girona i Rafael Beltrán Domenech).
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Per  la  Conselleria  d'Educació,  Investigació,  Cultura  i  Esport  de  la  Generalitat
Valenciana és va dictar el Decret Llei 5/2017 de 20 d'octubre pel qual s'establix el
règim jurídic de cooperació entre la GV i els administracions locals de la Comunitat
Valenciana  per  a  la  construcció,  ampliació,  adequació,  reforma  i  equipament  de
centres públics docents de la Generalitat.

Este Ajuntament, mitjançant providència d’inici de l’Alcalde en data 14 de desembre
de 2017, va tindre la voluntat de col·laborar amb l'Administració Autonòmica per a
l'execució  dels  inversions  necessàries  per  al  manteniment  dels  infraestructures
educatives adequada per a garantir el dret a l'educació.

És per això que amb motiu de la publicació del Decret Llei, dónes de la regidoria
d'Educació  és varen mantindre contactes  amb els  centres  de la  localitat  així  com
reunions prèvies amb els tècnics municipals per a la detecció de les necessitats de
millora de les infraestructures escolars amb caràcter prevaig vore a l'adhesió formal
de l'Ajuntament al Pla Edificant de la GV.

El Consell Escolar Municipal, en sessió celebrada el 19 de desembre de 2017, acordà
adherir-se al Pla Edificant, després de conéixer els propals dels consells escolars de
centres.

Igualment, el Plenari de data 1 de febrer de 2018, va acordar adherir-se al programa
Edificant. Este acord és va remetre a la Conselleria el 9 de febrer de 2018. 

Així, una vegada oberta la plataforma telemàtica de sol·licitud de necessitats, este
Ajuntament i amb els propals presentades pels centre educatius locals, va demanar
les següents actuacions:

CEIP ALMASSAF:
1.  Substitució  de  les  lleixes  de  les  finestres  (Per  indicacions  del  tècnics

d’infraestructures de la Generalitat  Valenciana,  esta no s’ha inclòs en la memòria
tècnica  i  econòmica  que  l’Ajuntament  d’Almussafes  presentarà,  lligues  han
comunicat que esta actuació ja està prevista per part de la Generalitat).

2. Ampliació del menjador
3. Millora de la climatització i ventilació de les aules

CEIP PONTET:
1. Edificació d’un gimnàs
2. Nova tanca i porta d’accés al Centre
3. Canvi de finestres del Centre
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IES ALMUSSAFES
1. Reforma integral dels vestuaris del gimnàs
2. Millora de climatizació, ACS i sistema antilegionel·la
3. Adequació de sistemes d’evaquació d’aigües fluvials

En este moment es presenta la documentació sol·licitada en el Pla Edificant pel que
fa a l’IES d’Almussafes.

L'esmentada  documentació  consta  d’uns  documents  tècnics  i  econòmics,  d’acord
amb  el  que  preveu  l’article  7.2  del  Decret  Llei,  i  per  tant  que  han  seguit  les
instruccions  indicades  en  el  Pla  de  construcció,  reforma  i  millora  dels  centres
educatius (Edificant).

Per tot açò exposat, és proposa al Plenari Municipal l’aprovació del següent acord:
1. Aprovar la sol·licitud de delegació de competències per dur a terme els projectes
de millora presentats per a l’Institut d’Educació Secundària d’Almussafes, els quals
han estat  consultats  al  Consell  Escolar  Municipal,  d’acord  amb allò  que disposa
l’article 7.1 del Decret Llei 572017, de 20 d’octubre, del Consell.

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

10.3.  Moció presentada pel  grup municipal  Compromís  per Almussafes,  instant a
atendre les demandes dels veïns del parc de la Constitució.

Lourdes  Moreno  Blay,  portaveu  del  grup  Compromís  per  Almussafes,  defén  la
moció.

En votació ordinària es vota la inclusió d'este assumpte en l'ordre del dia. S'aprova
per unanimitat dels dotze membres presents (Antonio González 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, Esther Villajos Girona i Rafael Beltrán
Domenech).

Se sotmet al Ple en votació ordinària el fons de l'assumpte amb resultat de set vots en
contra, dels integrants del grup municipal socialista (Antonio González Rodríguez,
Andrés López Herreros,  Francisca Oliver Gil,  Faustino Manzano Fuentes,  Davinia
Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz i Josefa Pastor Ramón), cinc vots a favor, del
grup municipal  de Compromís  per Almussafes (Carles Grancha Bosch,  Alejandro
Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Esther Villajos Girona)  i Rafael  Beltrán
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Domenech del  grup  municipal  popular. Per  tant  no,  al  no  obtindre's  la  majoria
necessària, la moció no prospera.

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

CONTROL I FISCALITZACIÓ

11. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar  compte dels decrets d'Alcaldia des
del 579/2019 fins el 780/2019.

No  es  formula  sol·licitud  cap  d'informe  per  part  dels  grups  municipals.  La
Corporació queda assabentada.

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

12. PRECS

-Loudes Moreno Blay, de Compromís per Almussafes, planteja quatre precs

1. Relatiu a les corretges d'ancoratge de joc adaptat en el parc del Sagrari, prega que
l'Alcaldia  adopte  les mesures  necessàries  per  a  solucionar  aquest problema,
s'instal·len noves corretges, es canvien els rodaments i s'incremente la seguretat en el
parc del Sagrari.

L'alcalde, després de descriure la problemàtica i la seua dificultat, explica que fa dos
mesos es van canviar, accepta el prec i diu que s'adoptaran les mesures oportunes i
que es procurara intensificar la vigilància.

2. Relatiu  als problemes de vandalisme en el parc del Sagrari. Prega que l'Alcaldia
adopte  les  mesures  oportunes  per  a  solucionar  aquest problema  incrementant  la
neteja i vigilància.

L'alcalde, després de reiterar el que s'ha dit en l'anterior prec, la problemàtica i la
seua dificultat, per la minoració en la plantilla de la Policia Local, accepta el prec i
diu que s'adoptaran les mesures oportunes i es procurara intensificar la vigilància. 

3. Relatiu a molèsties provocades a veïns de solar situat entre els carrers  Pinar i el
Cano, per aparcament de vehicles que generen problemes de neteja i al·lèrgies per la
pols generada. Prega s'adopten les mesures oportunes suggerint que es regue més la
zona i  es compacte  i  aplane periòdicament  el  terreny,  així  com la col·locació  de
reductors de velocitat.

L'alcalde, després d'exposar la problemàtica i la seua dificultat, per no ser propietat
municipal, accepta el prec i indica que a tot i la dificultat s'intentarà.

4. Respecte a les tanques en el passeig del parc central per a garantir la seguretat dels
xiquets, prega que es reposen.

L'alcalde pren nota.
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-Carles  Grancha Bosch. Reitera el prec manifestat en altres plens perquè  s'adopten
mesures de control  per a garantir  l'accés a la  documentació en les convocatòries,
concretament en este cas les resolucions.

L'alcalde, ho accepta i afig que s’adoptaran les mesures oportunes.

-A continuació el Sr. alcalde pren la paraula i formula els precs següents:

a) A Rafael Beltran del grup popular, prega que quan es vaja a ocupar la via
pública es sol·licite permís com es fa per tots els partits i grups.

b)  A  Lourdes Moreno  Blay  respecte al  recull de firmes per  a  recolzar  la
petició de limitació del període d'instal·lació de les carpes amb motiu de les
Falles. Sembla que, segons l'escrit presentat per un veí, s'ha falsificat la seua
firma.

c) En el carrer Paral·lel hi ha una casa que està en obres mes de dos anys amb
el consegüent problema de seguretat.  Hi ha queixes per part  del  veïnat. A
pesar de l'actuació municipal seguix sense resoldre's.

Es produïx sengles intervencions  per part  d'Alejandro Barea i l'alcalde fa crides a
l'ordre per dues vegades.

13. PREGUNTES

-Lourdes  Moreno Blay demana a la secretària que informe sobre qui pot formular
precs en el Ple.

La  secretària informa  que  el  punt  de  precs  és un  dels  instruments  de  control  i
fiscalització per part de l'oposició a l'equip de govern.

-Lourdes Moreno Blay, pregunta que quines obres són les que s'estan fent en el Parc
de la Constitució.

L’alcalde, a petició d'un veí que volia accés a sa casa per a passar el seu tractor, a
pesar que té una altra porta d'accés.

La Sra.  Moreno pregunta qui  fa  les obres;  el  Sr.  alcalde  contesta  que la  brigada
municipal.

La Sra. Moreno pregunta si no haguera sigut més fàcil reunir-se prèviament durant
les obres amb  el  veïnat per a estudiar la necessitats per part de l'equip govern i si
s'han fet reunions amb el veïnat amb este fi.
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El Sr. alcalde indica que sí que va haver-hi una reunió, i cedix la paraula al regidor
delegat  d'Urbanisme perquè  amplie la  informació  (En este  moment efectua  dues
crides a l'ordre a Lourdes Moreno Blay per conducta inadequada).

Andrés López Herreros, manifesta que des d'Urbanisme s'han fet moltes actuacions
de participació. Les enumera i destaca  l'actuació municipal en  els parcs. Conclou
dient que s'ha d'aprendre dels errors i que en un futur es farà.

-Carles Grancha Bosch pregunta si els regidors que es despedixen tindran ocasió de
fer-ho protocol·làriament.

L'alcalde assenyala que en l'últim ple d'aprovació de l'acta es  consensuarà la  data i
hora per a possibilitar-ho, a estos efectes encomana la coordinació a la secretària
general.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 21:30 hores
del dia d'inici; de tot això s'estén esta acta autoritzada per mi la secretària, junt a 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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