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ACTA DE SESSIÓN
(Aprovada en la sessió plenària núm. 6/2018, de 3 de maig)

Sessió núm. 4/2018

Òrgan: PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES

Caràcter: ordinari

Data: 05 d'abril de 2018

Hora: 20.00

Lloc: saló de plens de l'Ajuntament

President: Antonio Gónzalez Rodríguez (grup socialista)

Grup municipal socialista

Teresa Iborra Monserrat

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

Esther Villajos Girona 

Grup municipal del Partit Popular

Rafael Beltrán Domenech

Excusat: Josep Contell Carbonell

Secretària: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor: José Luís Aira Carrión
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ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTÒRIA

1.  APROVACIÓ ACTA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR.  Aprovar  l'acta de  la
sessió ordinària 3/2018, d'1 de març

2. ALCALDIA. Moció sobre el restabliment de la subscripció obligatòria del conveni
especial de Seguretat Social dels cuidadors/res professionals de persones en situació
de dependència i l'ingrés de la seua corresponent cotització a càrrec exclusivament de
l'Estat

3. ALCALDIA.  Proposta de sol·licitud de declaració de zona catastròfica del terme
municipal d'Almussafes per les gelades produïdes els dies 4, 5, 6 de desembre de
2017 i per les adversitats climàtiques i de mercat del sector

4.  INTERVENCIÓ.  Proposta d'aprovació  d'expedient  de  modificació  de  crèdit
2/2018 (82.3 ROF)

5. CULTURA. Proposta d'acceptació de la propietat intel·lectual d'obres i aprovació
de l'himne i la imatge del “Cant a Almussafes” (Himne a Almussafes) (82.3 ROF)

6. DESPATX EXTRAORDINARI

6.1. SECRETARIA. Proposta de per a efectuar canvis en secció quarta per superar el
nombre d'electors conforme preveu la Llei de Règim Electoral General (LOREG).

6.2. ALCALDIA. Proposta ratificació de les resolucions d'Alcaldia núms. 832 i 833,
relatives  al  projecte  d'inversió  per  a  la  millora,  modernització  i  dotació
d'infraestructures i serveis en el Polígon Industrial Joan Carles I d'Almussafes i al
projecte d'inversió  per  a  la  millora,  modernització  i  dotació  d'infraestructures  i
serveis en el Polígon Nord d'Almussafes; i assumir el compromís d'habilitar crèdit
suficient per a finançar ambdós projectes

6.3. INTERVENCIÓ.  Proposta  d'aprovació  d'expedient  de  modificació  de  crèdit
3/2018

CONTROL I FISCALITZACIÓ

7. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar compte dels decrets d'Alcaldia des del
430/2018 fins al 809/2018

8. PRECS

9. PREGUNTES
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.  APROVACIÓ ACTA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR.  Aprovar  l'acta de  la
sessió ordinària 3/2018, d'1 de març

Es procedeix a donar compte de l'esborrany de l'acta de referència.

La secretària, amb l'autorització prèvia del Sr. alcalde informa de la rectificació per
error  material,  segons  informe  d'Intervenció,  en  el  punt  11.1,  de  despatx
extraordinari,  en el que es tractava la modificació de crèdit 1/2018; es va detectar
error numèric en en la transcripció pressupostària destinada a reunions, conferències
cursos i congressos, l'error consistix en el fet que figura el programa 3368 quan el
correcte és 3368. 

Lourdes  Moreno  Blay,  sol·licita  rectificació  per  omissió  de  la  pregunta  que  va
formular en el punt de preguntes respecte a l'especialitat del servici de retinografia, si
era nova especialitat o no en el Centre de Salut.

En votació ordinària el Ple l'aprova per unanimitat dels 12 membres presents, amb
les rectificacions especificades, amb la rectificació apuntada, l'esborrany de l'acta de
referència. (Voten a favor  Antonio González Rodríguez,  Teresa Iborra Monserrat,
Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia
Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz, Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro  Barea
Quintairos,  Lourdes Moreno  Blay,  Esther  Villajos  Girona i Rafael  Beltrán
Domènech)

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

2. ALCALDIA. Moció sobre el restabliment de la subscripció obligatòria del conveni
especial de seguretat social dels cuidadors/res professionals de persones en situació
de dependència i l'ingrés de la seua corresponent cotització a càrrec exclusivament de
l'Estat

Es procedeix a donar compte de la moció que, a instàncies de les Plataformes en
Defensa de la Llei de Dependència del País Valencià, es tracte i va dictaminar en la
Comissió Informativa de Servicis Socials (Benestar i Acció Social), Sanitat, Consum,
Agricultura i Igualtat, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de març 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 de cada dia de sessions forma part de l'acta (art. 89 i 90 ROM):
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Alejandro Barea Quintairos actuant com a portaveu del grup municipal Compromís
per Almussafes, després de fer una referència a les polítiques d'austeritat del govern
de l'Estat i les conseqüència respecte a les polítiques socials, manifesta el seu suport
a  la  moció  presentada  a  proposta  de  la  Plataforma  en  defensa  de  la  Llei  de
dependència indicant que votarà a favor.

Rafael Enrique Beltrán Domènech,  portaveu del grup municipal  popular,  defén la
gestió del govern de la nació en la situació de crisi. Argumenta que si bé està d'acord
amb el contingut considera que és partidista i a més no s'explica d'on eixirà els diners
necessaris. Per això anuncia que s'abstindrà.

Teresa  Iborra  Monserrat,  actuant  com  a  portaveu  del  grup  municipal  socialista
recolza íntegrament la moció i fa referència a aspectes de la gestió del govern del
Partit  Popular  que  no  s'han  mencionat  pel  portaveu  popular.  Fa  referències  a  la
corrupció.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, reitera el que s'ha dit i la necessitat que es diga
d'on eixirà els diners necessaris. Fa referències a la corrupció en el PSOE.

Teresa Iborra Monserrat, amplia les consideracions polítiques efectuades i respon als
aspectes i situacions de corrupció del Partit Popular.

Antonio González Rodríguez, alcalde, tanca el debat fent una reflexió, la necessitat
d'esperar  la  decisió  judicial  i  llavors  els  responsables  que  responguen  i  haurem
d'assumir tots els errors.

En votació ordinària el Ple s'adopta els següents acords continguts en la moció que a
continuació es transcriu,  amb 11 votos a favor del integrants dels grup socialista i
Compromís per Almussafes (Antonio González Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat,
Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia
Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz,  Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro  Barea
Quintairos,  Lourdes Moreno Blay  i Esther  Villajos  Girona) i 1  vot  en  contra  de
Rafael Beltrán Domènech, del grup popular.

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

 L'estructura familiar com a suport i marc d'atenció i cures està reconeguda jurídicament en
la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia personal i Atenció a les
persones  en  situació  de  Dependència  (LPAAD).  Aquesta  norma  reconeix  entre  les
prestacions  econòmiques  del  catàleg,  la  prestació  econòmica  per  a  cures  dins  l'entorn
familiar  i  suport  a  cuidadors/res  no  professionals,  comunament  denominada  ajuda  al
cuidador/a no professional o informal. Malgrat tractar-se d'una figura excepcional, des del
moment  en  què  es  va  aprovar  la  Llei  es  va  regular,  per  vegada  primera  en  la  nostra

Identificador: uBL/ Igeq jARv 6pPc ZDtd Xx8Z RYI=

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



5/26

legislació,  una  protecció  específica  d'aquestes  cures.  Aquest  reconeixement  contrasta  a
priori amb el que clarament sembla ser l'objectiu final de la Llei, que no és un altre que
establir un model professionalitzat de prestació de serveis mitjançant la seua encomana a
una xarxa de serveis públics o concertats (tal com arreplega la seua exposició de motius).
Ara bé, cal no oblidar la importància que en l'actualitat representa la cura de la persona
depenent dins l'entorn familiar, per açò, aquest recurs s'ha convertit, en un destacat nombre
de  situacions,  en  una  de  les  solucions  més  demandades  pels  beneficiaris/es  de  les
prestacions del sistema. Entenem que en arreplegar en la Llei aquesta cobertura social el
legislador va pretendre donar-los als cuidadors/es no professionals dins de l'entorn familiar
una atenció particularitzada que, fins al moment, es trobava orfe d'una protecció específica
per part de les normes de la Seguretat Social.  I,  en aquest sentit,  es va articular el seu
corresponent reflex en aquest àmbit a fi de dispensar una certa acció protectora (jubilació,
incapacitat permanent, mort, etc.) als qui es dediquen de manera no professional a aquestes
tasques, fins i tot amb sacrifici del seu desenvolupament professional (reducció de jornada o
abandó  de  l'activitat  professional  pròpia),  en  molts  casos.  La  incorporació  dels
cuidadors/res no professionals a la Seguretat Social, així com les regles sobre afiliació, alta
i cotització (anunciats en l'article 18.3 i disposició addicional 4a de la Llei de Dependència)
es va produir a través d'un reglament de desenvolupament: el RD 615/2007, d'11 de maig,
pel  qual  es  regula  la  Seguretat  Social  dels  cuidadors/es  de les  persones en situació de
dependència.

Aquests cuidadors/es informals o no professionals s'havien d'incloure en el Règim General
de la Seguretat Social i van quedar incorporats al mateix a través de la subscripció del
corresponent  conveni  especial  (article  2.1  RD),  sent  l'Ordre  TAS/2632/2007,  de  7  de
setembre, per la qual es modificava l'Ordre TAS/2865/2003, de 13 d'octubre, que regula el
conveni especial en el sistema de la Seguretat Social,  la que va venir a desenvolupar el
conveni  especial  per  als  cuidadors/es  no  professionals.  No obstant  això,  com a  mesura
d'ajust, una entre les múltiples que van afectar greument el desenvolupament de la LPAAD i
del seu esperit, el Reial Decret Llei 20/2012 del govern de Mariano Rajoy, a partir de la
seua  entrada  en  vigor,  va  disposar  que  el  conveni  especial  regulat  en  el  Reial  Decret
615/2007,d'11 de maig, tindria, per als cuidadors/es no professionals, caràcter voluntari i
les  cotitzacions  a  la  Seguretat  Social  per  aquest  conveni  especial  serien  a  càrrec
exclusivament del subscriptor del mateix a partir del 01.01.2013, amb un règim transitori
per als ja existents des de l'1 de setembre fins al 31 de desembre de 2012. Els efectes van ser
devastadors. Segons dades de la TGSS (llistat de moviments d'alta i baixa dels cuidadors/es
no professionals) es va passar de 179.829 cuidadors/es amb cobertura a 31 de juliol de
2012 a 23.933 a data 31 de desembre de 2012. El Govern va defensar la mesura xifrant el
seu  impacte  en  un  estalvi  de  439  milions  d'euros,  segons  la  referència  continguda  en
l'epígraf  de  racionalització  del  sistema  de  la  dependència,  inclosa  en  el  programa
d'estabilitat remés a Brussel·les (Informe Observatori febrer 2016). L' «expulsió» d'aquesta
cobertura, convertint el conveni especial amb la Seguretat Social de subscripció obligatòria
en  voluntària,  va  suposar  un  dels  punts  de  reculada  en  l'aplicació  de  la  LPAAD  més
controvertit,  per  la  qual  cosa  devia  replantejar-se  reprendre  aquesta  obligatorietat  i
l'abonament  de  les  cotitzacions  a  càrrec  de  l'Estat,  partint  d'un  doble  enfocament:  la
recuperació dels drets ja conquerits i perquè des d'un punt de vista econòmic-social suposa
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reconèixer amb efectes pràctics la funció dels cuidadors i cuidadores dins l'entorn familiar
del dependent i constitueix una merescuda contraprestació a la tasca que realitzen. A més,
encara  que  siga  per  la  base  mínima,  per  a  alguns  cuidadors  i  cuidadores  aquesta  pot
arribar  a  constituir  l'única  forma  d'accedir  a  algun  tipus  de  prestació  contributiva
(jubilació, incapacitat permanent, etc.). Cal a més assenyalar que l'impacte de gènere ha
resultat altament negatiu en el cas de les dones, que tradicionalment han anat assumint el
rol  de  cuidadora  en  les  societats  mediterrànies  i  llatines  i  han  resultat  les  grans
desprotegides per aquesta mesura. Segons dades de l'IMSERSO, a 30 de setembre de 2017,
de les 8.727 altes en el conveni especial de cuidadors/es no professionals de persones en
situació de dependència, 7.746 són dones i solament 981 són homes.

D'altra banda,  és  indubtable  que en molts  casos,  amb la supressió d'aquesta cobertura
social, a partir de 2012, molts hi han detret part de la prestació econòmica per a destinar-la
a sufragar el cost de cotització, amb el consegüent efecte de desafecció emocional i material
i la pèrdua en l'estàndard de qualitat de vida del cuidador o cuidadora. D'altra banda, a
Espanya hi ha més d'1.200.000 persones amb dependència que tenen al mateix temps una
discapacitat  reconeguda.  El  dia  d'avui  400.000  persones  es  troben  a  l'espera  d'una
prestació, i més de 100.000 han mort abans de rebre la prestació a la qual tenien dret.
Malgrat  açò,  el  Govern  del  PP  ha  frenat  en  sec  el  desenvolupament  de  la  Llei  de
Dependència. Ha retallat més de 2.000 milions durant els últims quatre anys, i a més ha
implantat nombrosos copagaments en tots els serveis de dependència. El Reial Decret Llei
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària va introduir
nombroses modificacions a la Llei de Dependència. Entre aquestes modificacions estava el
canvi  en  la  regulació  del  conveni  especial  en  el  sistema  de  la  Seguretat  Social  dels
cuidadors/es no professionals de les persones en situació de dependència. Aquesta mesura
va afectar unes 180.000 persones que tenien subscrit el conveni especial, de les quals, el
93% són dones. Per tot açò, les Plataformes en Defensa de la Llei de Dependència del País
Valencià sol·licitem que, per mitjà d'aquesta MOCIÓ, s'inste al Govern d'Espanya:

PRIMER. A restablir,  donant per a açò l'impuls normatiu necessari,  l'obligatòria
subscripció  del  conveni  especial  de  Seguretat  Social  dels  cuidadors/es  no
professionals de persones en situació de dependència, així com l'ingrés de la seua
corresponent cotització a càrrec exclusiu de l'Estat. 

SEGON. A recuperar els nivells de finançament a la Llei de la Dependència per part
dels Pressupostos Generals de l'Estat, previs a les retallades del 2012.  

TERCER. A augmentar el finançament de la Llei de la Dependència i complir així la
Llei que preveia l'obligatorietat de finançar el Sistema d'Autonomia i Atenció a la
Dependència a parts iguals (50%), per part de cadascuna de les administracions,
govern central i comunitats autònomes. 

QUART. A promoure un Pacte d'Estat per la Llei de la Dependència i els Serveis
Socials amb les  Comunitats  Autònomes,  les organitzacions del  Tercer  Sector,  les
Plataformes d'afectats, familiars, usuaris i tots els Grups Polítics, per a actualitzar,
enfortir i millorar les prestacions i serveis de manera equitativa i sostenible en tot el
territori nacional.»
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3. ALCALDIA.  Proposta de sol·licitud de declaració de zona catastròfica del terme
municipal d'Almussafes per les gelades produïdes els dies 4, 5, 6 de desembre de
2017 i per les adversitats climàtiques i de mercat del sector

Es procedeix a donar compte de la moció de referència que, a instàncies del Consell
Agrari Municipal ha sigut tractada i sotmesa a dictamen de la Comissió Informativa
de Serveis Socials (Benestar i Acció Social), Sanitat, Consum, Agricultura i Igualtat,
en sessió ordinària celebrada el dia 22 de març de 2018.

No es promou debat. Únicament Lourdes Moreno Blay intervé i anuncia que el seu
grup votarà a favor.

En votació ordinària el Ple s'adopta els següents acords continguts en la moció que a
continuació es transcriu, por unanimida dels 12 membres presents (Antonio González
Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz,  Carles
Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay,  Esther Villajos
Girona i  Rafael Beltrán Domènech)

«Els danys produïts per les gelades dels dies 4, 5 i 6 de desembre de 2017 i les adversitats
tant d'índole climàtica com de mercat patides pel sector agrari al llarg de l'exercici 2017
determinen la necessitat d'adoptar la declaració de zona catastròfica i d'adoptar una sèrie
de mesures per a pal·liar les pèrdues econòmiques.
D'altra banda, la gestió d'estes emergències i la minimització dels danys requerixen l'esforç
i col·laboració de totes les Administracions Públiques implicades, per mitjà de l'actuació
coordinada.

En el marc del principi constitucional de solidaritat i per aplicació dels d'equitat i igualtat,
la magnitud d'estos fets i de les seues conseqüències obliga a adoptar mesures pal·liatives
dirigides a la reparació dels danys produïts en persones i béns, i a la recuperació de les
zones afectades.

Les concretes mesures que s'adopten responen a la necessitat inajornable de fer front a la
situació de catàstrofe, complint el pressupost d'extraordinari i urgent necessitat dels gastos
ocasionats des d'un punt de vista pressupostari. 

Les ajudes que es poden sol·licitar a l'Administració de l'Estat es troben regulades en el
Reial Decret  307/2005,  de 18 de març, per a donar una resposta més eficaç a aquelles
situacions  d'emergència  o de naturalesa  catastròfica.  L'Administració  Central  de  l'Estat
pren  la  iniciativa  d'esta  manera  i  a  través  de  les  Delegacions  del  Govern  afectades,
coordinant les ajudes als afectats.

“Amb esta modificació s'estén l'àmbit de protecció d'este Reial Decret a aquells ciutadans
que  han  vist  interrompuda  bruscament  la  seua  activitat  professional  a  causa  d'un  fet
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catastròfic, coadjuvant, per mitjà de la concessió de les subvencions que s'arrepleguen en
esta norma, al restabliment i ràpida recuperació del seu mig ordinari de subsistència.”

La Subdirecció General d'Emergències de la Generalitat Valenciana haurà de coordinar les
actuacions  d'altres  administracions,  organismes  i,  sobretot,  des  dels  moments
immediatament posteriors a la catàstrofe, l'impuls dels informes tècnics necessaris per a
valorar el dany subvencionable i la situació socioeconòmica dels damnificats, així com per
a  donar  una  resposta  més  eficaç  a   aquelles  situacions  d'emergència  o  de  naturalesa
catastròfica.

Com a possibles beneficiaris, el Reial Decret reconeix:

1.-  Unitats  familiars  o  de  convivència  econòmica  que  patisquen  danys  personals  o
materials.
2.-  Corporacions Locals que acrediten escassetat  de recursos  per  a fer front  als  gastos
derivats de la situació catastròfica.
3.- Persones físiques o Jurídiques que, requerits per l'autoritat competent, hagen dut a terme
prestació personal o de béns.
4.- Persones físiques o jurídiques titulars d'establiments mercantils, industrials o de servicis,
amb menys de cinquanta empleats.
5.- Comunitats de propietaris que hagen patit danys en elements d'ús comú.

En data 19 de febrer de 2018, el Consell Agrari Municipal d'Almussafes proposa sol·licitar
Zona Catastròfica  el  Terme  Municipal  d'Almussafes,  a  què  s'afig  l'informe emés  per  la
Cooperativa Agrícola Ramadera d'Almussafes. També proposa la sol·licitud d'adopció de
mesures destinades a pal·liar les pèrdues econòmiques del sector al llarg de l'any 2017,
previstes en l'escrit presentat per  AVA-ASAJA, Associació Valenciana d'Agricultors, i que
són:

-L'aplicació del mòdul zero en la declaració de l'IRPF corresponent al 2017 per a tots els
agricultors i ramaders afectats.

-La Devolució o exempció, si és el cas, de l'IBI Rústic per a tots els agricultors i ramaders
afectats.

-La reclamació al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient,  Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural la posada en marxa
de crèdits bonificats per a tots els agricultors i ramaders afectats.

-La sol·licitud al  Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient,  Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural la posada en marxa
d'un pla de modernització del regadiu que contribuïsca a pal·liar el dèficit hídric estructural
que patix la Comunitat Valenciana.
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Ara bé, els termes municipals i nuclis de població afectats els que concretament s'apliquen
les mesures al·ludides, es determinaran per Orde del Ministeri de l'Interior.

El Govern, Mitjançant Un Reial Decret, podrà declarar, amb delimitació dels municipis i
nuclis de població afectats, l'aplicació de les mesures previstes en este Reial Decret a altres
Incendis i tempestats de característiques semblants que hagen succeït o puguen succeir, en
qualsevol Comunitat Autònoma.

Basant-se  en  l'anteriorment  exposat,  es  proposa  elevar al  Ple  de  la  Corporació  perquè
adopte l'acord següent:

Primer.- Sol·licitar la declaració de Zona Catastròfica d'este Terme Municipal d'Almussafes
per  les  gelades  produïdes  els  dies  4,  5  i  6  de  desembre  de  2017 i  per  les  adversitats
climàtiques i de mercat del sector, i de reconéixer-se la mateixa, sol·licitar per als afectats
els organismes competents:

-mòdul zero en la declaració de l'IRPF corresponent a l'any 2017 
-la devolució o exempció de l'IBI Rústic
-la posada en marxa de crèdits bonificats
-la posada en marxa d'un pla de modernització del regadiu per a pal·liar el dèficit hídric
estructural que patix la Comunitat Valenciana.

Segon.- Sol·licitar  la  col·laboració  i  cooperació  de  totes  les  Administracions  Públiques
implicades, traslladant d'este acord al Ministeri de l'Interior, a la Diputació Provincial de
València i a la Generalitat Valenciana.

Tercer.- Comunicar el present acord a la Cooperativa Agrícola Ramadera d'Almussafes i a
AVA-ASAJA Associació Valenciana d'Agricultors als efectes oportuns.»

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

4.  INTERVENCIÓ.  Proposta d'aprovació  d'expedient  de  modificació  de  crèdit
2/2018 (82.3 ROF)

Es procedeix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa  de Comptes, Hisenda, Treball i  Desenvolupament, Economia i Indústria,  en
sessió ordinària celebrada el dia 3 d'abril de 2018, i per tant després de la celebració
d'esta sessió. 

Se sotmet a votació la ratificació de la inclusió en l'orde del dia, per al seu tractament
en esta sessió. El ple ho acorda per unanimitat dels 12 membres presents  (Antonio
González  Rodríguez,  Teresa  Iborra  Monserrat,  Andrés  López  Herreros,  Francisca
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Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch
Alepuz, Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos,  Lourdes Moreno Blay,
Esther Villajos Girona i  Rafael Beltrán Domènech)

L'alcalde explica la proposta i la seua necessitat.

No  es  promou  debat,  únicament  intervé  Lourdes  Moreno  Blay  per  a  sol·licitar
l'informe del cost de l'obra i de l'import de la subvenció de la diputació.

El Sr. alcalde es compromet a facilitar-li'l.

En  votació  ordinària  el  Ple  s'adopta  els  següents  acords  per  unanimitat dels  12
membres presents  (Antonio González Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat,  Andrés
López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud
Sebastià,  Pau Bosch Alepuz,  Carles  Grancha Bosch,  Alejandro  Barea  Quintairos,
Lourdes Moreno Blay,  Esther Villajos Girona i  Rafael Beltrán Domènech)

Considerant que és necessari i  inajornable per al pròxim exercici la concessió de
suplement de crèdit per a cobrir gastos inajornables no previstos en el pressupost inicial, i en
concret els següents:

-Increment de l'aplicació pressupostària “Rehabilitació en edificis municipals- Subv S.O.M.
2017 reformes en sales de pavelló” per a finançar la part a càrrec de l'ajuntament de la dita
inversió no subvencionada per la Diputació de València, açò és, 23.000’00 euros

Per tant l'import de la modificació pressupostària inajornable al pròxim exercici i que
és necessària ascendix a 23.000’00 euros.

La  proposta  de  finançament  del  dit  increment  de  gasto  es  correspon  amb  la
disminució del crèdit disponible en les següents aplicacions pressupostàries:

Programa Econòmic Denominació Crèdit  no
compromés

0111 31000 Interessos de préstec 4.000’00€

1320 16000 Seguretat Social personal  Seguretat i orde públic 5.000’00€

1710 16000 Seguretat Social personal Parcs i jardins 2.000’00€

1500 16000 Seguretat social personal Adm general vivenda i
urbanisme

3.000’00€

3400 16000 Seguretat social personal Adm general de l'esport 4.000’00€

9200 16000 Seguretat social personal -Administració general 5.000’00€
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TOTAL DISMINUCIONS PROPOSADES 23.000’00€

La disminució de les  partides  de seguretat social  del  personal  es  correspon amb
places vacants i pagaments delegats de la Seguretat Social com a conseqüències de baixes de
malaltia  produïdes  fins  a  la  data  de càlcul.  Respecte  a  l'aplicació  de la  seguretat  social
personal de Parcs i Jardins, l'import utilitzat correspon al crèdit disponible d'una vacant fins
al mes de març inclusivament.

La  disminució  de  l'aplicació  pressupostària  d'interessos  correspon  a  l'import
disponible per la baixada de tipus d'interés respecte de la consignació en el crèdit inicial.

Vist la qual cosa el Ple de la Corporació  adopta l'acord següent:

1.- Suplementar la següent aplicació pressupostària:

9330-18002-63200  “Rehab.en.en  edif.munic.munic.-  Subv  SOM.  2017  refor.  sales de
pavelló”

23.000’00€
Total suplements de crèdit 23.000’00€

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

Programa Econòmic Denominació Crèdit  no
compromés

0111 31000 Interessos de préstec 4.000’00€

1320 16000 Seguretat Social personal  Seguretat i orde públic 5.000’00€

1710 16000 Seguretat Social personal Parcs i jardins 2.000’00€

1500 16000 Seguretat social personal Adm general vivenda i
urbanisme

3.000’00€

3400 16000 Seguretat social personal Adm general de l'esport 4.000’00€

9200 16000 Seguretat social personal -Administració general 5.000’00€

TOTAL DISMINUCIONS PROPOSADES 23.000’00€

3. Expose's al públic 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.

------------------------------------------------------------
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5. CULTURA. Proposta d'acceptació de la propietat intel·lectual d'obres i aprovació
de l'himne i la imatge del “Cant a Almussafes” (Himne a Almussafes) (82.3 ROF)

Es  procedeix  a  donar  de  l'assumpte  de  referència,  dictaminat  per  la Comissió
Informativa  de  Cultura,  Festes,  Educació,  Joventut  i Esports,  en  sessió  ordinària
celebrada el dia 3 d'abril de 2018, i per tant després de la celebració d'esta sessió. 

Se sotmet a votació la ratificació de la inclusió en l'orde del dia, per al seu tractament
en esta sessió. El ple ho acorda per unanimitat dels 12 membres presents  (Antonio
González  Rodríguez,  Teresa  Iborra  Monserrat,  Andrés  López  Herreros,  Francisca
Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch
Alepuz, Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos,  Lourdes Moreno Blay,
Esther Villajos Girona i  Rafael Beltrán Domènech)

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 de cada dia 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, manifesta estar favor, i proposa agrair al Sr. Gosp la cessió dels seus
drets. Així mateix proposa que en reconeixement a la trajectòria professional del Sr.
Moragues, se li del seu nom a un carrer o plaça.

Andrés  López  Herreros,  actuant  com  a  portaveu  del  grup  municipal  socialista,
explica que s'ha contemplat fa temps però no hi ha hagut ocasió. No obstant  quan
s'amplie un carrer o plaça es farà.

Antonio González Rodríguez, alcalde, tanca el debat, i diu que en l'acte que es va
celebrar  en  l'Ajuntament  es  va  tindre  ocasió  d'agrair  al  Sr.  Gosp  en  nom de  la
corporació. Respecte a allò que s'ha proposat,  manifesta que en quant s'òbriga un
carrer o plaça, o si es proposa un canvi de nom es plantejarà. 

En  votació  ordinària  el  Ple  s'adopta els següents  acords per  unanimitat dels  12
membres presents  (Antonio González Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat,  Andrés
López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud
Sebastià,  Pau Bosch Alepuz,  Carles  Grancha Bosch,  Alejandro  Barea  Quintairos,
Lourdes Moreno Blay,  Esther Villajos Girona i  Rafael Beltrán Domènech)
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L’Ajuntament  d’Almussafes  té  la  intenció  d’aprovar  l’himne  (música  i  lletra)
d’Almussafes com a senya cultural d’identitat estesa en diferents actes que genera
emocions i suscita sentiments carregades d’implicacions per als veïns d’Almussafes
com el pertanyer a una comunitat amb arrels i tradicions.

Considerem que es necessària la seua aprovació perque el seu ús está molt estés, ja
siga en actes institucionals com festius, culturals i esportius, com a colofó i per a
donar  el  sentiment  integrador,  de  solidaritat  i  de  respecte  que  entranya  per  a  la
població.

L'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 5 de març de 2015, va aprovar la nova
imatge  corporativa,  i  posteriorment,  el  27  de  maig,  el  manual  per  a  la  seua
implantació.

L'Ajuntament  d'Almussafes,  com  a  entitat  corporativa,  vol  donar  una  imatge
coherent i cohesionada que trasmeta els valors d'identitat de manera íntegra i actual
de cara als veïns i públic exterior, per a la qual cosa vol dissenyar el seu manual
d’identitat  corporativa,  on  es  recullen  tots  els  aspectes  visuals  de  la  seua
representació, essent fonamental per a l'èxit d'aquest projecte que totes les persones
que tinguen la responsabilitat d'aplicar-lo en els diferents suports de comunicació, el
respecten i complisquen.

“Des d'aquesta perspectiva, l´imatge corporativa no és tan sol  un disseny de l'escut
oficial de la localitat, sinó una imatge corporativa global com a marca identificativa
de l'Ajuntament d'Almussafes, que té en compte no sols els principals atributs de
l'escut heràldic, però adaptant-lo a les actuals necessitats, així com la creació d'una
imatge de marca de ciutat, ambdues propostes acompanyades d'una reglamentació
entorn l'estil (color, forma, orientació, tipografia) i els instruments i suports en els
qual siga aplicable, és a dir, la papereria, retolació en edificis o elements interiors i
exteriors, vehicles, en la pàgina web i correus electrònics.”

La  composició  "Cant  a  Almussafes  (Himne  a  Almussafes)" ve  sent  utilitzada
tradicionalment en actes festius, principalmente.  Va ser composta l'any 1935 per
Juan  Moragues Soldino,  la música,  i  Enrique Giménez  García,  la lletra.  Ambdós
autors morts en l'actualitat. 

No s'ha formalitzat cap cessió de drets de propietat intel·lectual i actualment és de
domini públic.

Segons  el  certificat  emés  pel  secretari  general  de  la  Societat  Musical  Lira
Almussafense, aquesta peça fou revisada per Enrique Gosp Martínez, sense constar
cap data. 
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En data 21 de març de 2018, el Sr. Enrique Gosp Martínez cedix a l’Ajuntament
d’Almussafes els drets de propietat intel·lectual de l’obra derivada pels arranjaments
efectuats en la composició musical “Cant a Almussafes (Himne a Almussafes)“, així
com de l’obra pròpia “Pasdoble Almussafes”.

És intenció de la Corporació Municipal consolidar la versió reformada i instaurar-la
com a  himne   i  imatge  d'Almussafes,  ja  que  així  està  assumida  per  l'imaginari
cultural de la població. 

L'himne no es troba regulat en la  la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases
del Règim Local -LRBRL- en el seu art. 22.2.b) in fine, atribueix al Ple municipal
l'aprovació de l'adopció o modificació de la seua bandera, ensenya o escut. 

Al seu torn el RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals -ROF-, regula
en  els  seus  arts.  187  i  ss  aspectes  sobre  esta  atribució,  establint  que  l'adopció,
modificació o rectificació de l'escut exigixen la tramitació d'expedient i l'adopció del
corresponent acord plenari,  que inclús ha d'elevar-se a la corresponent Comunitat
Autònoma. 

No hi  ha regulació específica ni  autonòmica  ni  de caràcter  local  en relació amb
l'himne, per tant és una nova  imatge institucional que pot utilitzar-se com el logo o
qualsevol altre tipus de símbol municipal no previst en la Llei de Règim Local de la
Comunitat Valenciana.

Per tant i, en desplegament i execució de l'acord Ple de 5 de març de 2015, pel qual
es va aprovar la imatge corporativa, el Ple adopta els següents acords:

Primer. Acceptar del Sr. Enrique Gosp Martínez la cessió dels drets d’autor i dels
que resulten de l’obra derivada dels arranjaments efectuats en la composició musical
“Cant  a  Almussafes  (Himne a Almussafes)”,  obra original  de D.  Juan Moragues
Soldino, així com de l’obra pròpia “Pasdoble Almussafes”.

Segon.  Declarar  la  composició  anomenada “Cant  a  Almussafes  (Himne  a
Almussafes)” com a himne i imatge musical d'Almussafes,  símbol que representa a
Almussafes  i  als  seus  ciutadans,  llaç  d'unió  emocional  que  expressa  sentiments
positius,  d'alegria  i  celebració,  i  senya  d'identitat  dins  de  la  Comarca  i  de  la
Comunitat Valenciana.
Serà  utilitzat  en  tots  els  actes  institucionals,  culturals,  festius  i  esportius  que  ho
requerisquen

Tercer. Donar la màxima difusió per a coneixement de la població d'esta nova senya
d'identitat.
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6. DESPATX EXTRAORDINARI

6.1. SECRETÀRIA. Proposta de per a efectuar canvis en secció quarta per superar el
nom d'electors conforme preveu la Llei de Règim Electoral General (LOREG).

Es  procedeix  a  donar  compte  de de  l'assumpte  de  referència,  dictaminat  per  la
Comissió Informativa de Govern Obert, Participació Ciutadana, Seguretat Ciutadana,
Règim Interior, Personal, Contractació i  Patrimoni celebrada el dia 4 d'abril de 2018,
i per tant després de la celebració d'esta sessió. 

Se sotmet a votació la ratificació de la inclusió en l'orde del dia, per al seu tractament
en esta sessió. El ple ho acorda per unanimitat dels 12 membres presents  (Antonio
González  Rodríguez,  Teresa  Iborra  Monserrat,  Andrés  López  Herreros,  Francisca
Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch
Alepuz, Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos,  Lourdes Moreno Blay,
Esther Villajos Girona i  Rafael Beltrán Domènech)

En  votació  ordinària  el  Ple  s'adopta els següents  acords per  unanimitat dels  12
membres presents  (Antonio González Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat,  Andrés
López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud
Sebastià,  Pau Bosch Alepuz,  Carles  Grancha Bosch,  Alejandro  Barea  Quintairos,
Lourdes Moreno Blay,  Esther Villajos Girona i  Rafael Beltrán Domènech)

Assumpte: Escrit de l'Oficina del Cens Electoral per a efectuar canvis en secció quarta per
superar el nombre d'electors que preveu la Llei de Règim Electoral General (LOREG).

En relació a l'escrit emés per l'Oficina del Cens Electoral, de 6 de març de 2018 i davant les
pròximes eleccions, en el que comunica la necessitat d'adaptar la secció quarta del municipi
per superar el nombre màxim d'electors que preveu la llei per secció electoral.

Segons l'article 23 de la Llei de Règim Electoral General, en el seu apartat segon
establix que cada secció ha d'incloure un nombre màxim de dos mil electors i un mínim de
cinc-cents, en concret la secció quarta, segons indica l'oficina del cens, inclou 2.033 electors.

De conformitat amb l'article 24 de la Llei de Règim Electoral General, establix que
són  les  Delegacions  Provincials  de  l'Oficina  del  Cens  Electoral  les  que  determinen  el
nombre, els límits de les Seccions Electorals, els seus locals i les Meses corresponents a cada
una d'elles, oïdes els Ajuntaments.

Considerant que l'Oficina del Cens ha indicat que la secció tercera del municipi és
la que inclou menor nombre d'electors, una vegada comprovada la distribució existent, i a la
vista de l'informe emés per l'Enginyer Tècnic Industrial i la Tècnic d'Administració General
de l'Ajuntament, de data 28 de març de 2018.
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Per tot l'anteriorment establit, el Ple de la Corporació, en tant que òrgan competent
en la matèria, adopta l'ACORD següent:

1.  Que els  números del 88 al 90 del Carrer Sant Josep, els números imparells del
Carrer l'Albufera i el número 10 del Carrer Romani, tots ells inclosos actualment en la secció
quarta, queden integrats en la secció tercera. D'esta manera totes les seccions del municipi
complirien el que preveu la LOREG.

2.  Comunicar-ho a  l'Oficina  del  Cens  Electoral  i  efectuar  les  modificacions
pertinents en el padró municipal d'habitants.

3. Comunicar el present acord als residents afectats pel canvi de secció.

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

6.2. ALCALDIA. Proposta ratificació de les resolucions d'Alcaldia núms. 832 i 833,
relatives  al  projecte  d'inversió  per  a  la  millora,  modernització  i  dotació
d'infraestructures i serveis en el Polígon Industrial Juan Carlos I d'Almussafes i al
projecte d'inversió  per  a  la  millora,  modernització  i  dotació  d'infraestructures  i
serveis en el Polígon Nord d'Almussafes; i assumir el compromís d'habilitar crèdit
suficient per a finançar ambdós projectes

Es procedeix a donar compte de les resolucions de referència i se sotmet a votació la
ratificació de la inclusió de l'assumpte en l'orde del dia, per al seu tractament en esta
sessió. El ple ho acorda per unanimitat dels 12 membres presents (Antonio González
Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz,  Carles
Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay,  Esther Villajos
Girona i  Rafael Beltrán Domènech)

El Sr. alcalde explica succintament la urgència i el contingut de les resolucions.

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 de cada dia de sessions forma part de l'acta (art. 89 i 90 ROM):

Esther Villajos Girona, actuant com a portaveu del grup municipal Compromís per
Almussafes, diu estic a favor de les ajudes per a la millora del polígon. I formula
queixa formal per la forma de tramitació de l'expedient, la urgència habitual i l'escàs
temps per al seu estudi. Sol·licita aclariment sobre alguns aspectes de la redacció que
s'aclarixen per la secretària  com descriptius de l'eix del pla director  en què estan
incloses les actuacions a subvencionar.
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El Sr.  alcalde aclarix la gestió de l'expedient,  la necessitat  de consensuar i donar
participació a l'APPI, i el necessari estudi de les possibles quantitats a comprometre
donada  la  incertesa  del  percentatge  de  la  subvenció,  per  a  no  comprometre
l'estabilitat. S'ha sigut prudent.

En votació ordinària el Ple se ratifiquen les resolucions de referència, transcrites a
continuació, per unanimitat dels 12 membres presents (Antonio González Rodríguez,
Teresa  Iborra  Monserrat,  Andrés  López  Herreros,  Francisca Oliver  Gil,  Faustino
Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz,  Carles Grancha
Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay,  Esther Villajos Girona i
Rafael Beltrán Domènech)

RA 832/2018

«Identificació de l'expedient

Sol·licitar ajuda de la Generalitat Valenciana per a la millora, modernització i dotació
d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics per als
exercicis 2018 i 2019.

El Pla Director d'Almussafes aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió de  5
d'octubre del  2016,  contempla com un dels  seus eixos  d'actuació prioritari,  l'eix
estratègic C: Empresa.

Este  eix  busca  dirigir  esforços  cap  a  la  construcció  d'una  estructura
econòmica  municipal  sostenible  i  a  escala,  capaç  de  promoure  la  Cohesió
econòmica,  social  i  territorial.  davall este  eix  es  busca fomentar  l'emprenedoria
social  en  diverses  activitats  econòmiques  i  innovar  sobre  els  actius  propis  del
territori;  reforçar  la  competitivitat  i  especialització  territorial  de  la  indústria  i
millorar els espais productius de la ciutat; així com maximitzar el potencial social a
través de l'especialització i formació inclusiva per a generar oportunitats d'inserció
laboral a les persones i major especialització a les empreses.

Reptes vinculats a este eix:
• Regenerar els espais d'oportunitat de la ciutat per a millorar els sistemes

urbans i  integració  de les  zones  (urbana-industrial-agrícola)  que compon
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Almussafes.
• Maximitzar el benestar social de la població i el sentiment de pertinença a la

comunitat: salut i oci, identitat cultural.
• Estimular  la  creació  d'un  teixit  col·laboratiu  entre  Empresa  Societat

Municipi.
• Procurar la protecció  de l'entorn paisatgístic  i  els  seus elements naturals

com a recurs econòmic i social.
• Apostar pel desenvolupament innovador d'actius estratègics del territori per

al desenrotllament de productes de valor afegit.
• Recolzar un entorn innovador estable i de gestió avançada que facilite  el

creixement del teixit productiu.

En execució del Pla Director s'ha formalitzat un protocol d'intencions amb
l'APPI del Polígon Industrial Joan Carles I i Polígon Nord.

Vista la  convocatòria d'ajudes  para a la millora,  modernització i  dotació
d'infraestructures i servicis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics
per als exercicis 2018 i 2019, aprovada per resolució de 9 de febrer de 2018, del
president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

Vista  la  Memòria  redactada  amb  l'assistència  tècnica  de  l'INSTITUT
IMEDES S.L.,  actuació  que complix  amb els  requisits  exigits  en les  bases de la
convocatòria.

Apreciada la urgència donada la pressa del termini per a la presentació de la
sol·licitud i de conformitat amb les facultats que em conferix l'article 21 de la LBRL.

Resolució

Per tant, resolc:

PRIMER. Sol·licitar d'acord amb la convocatòria d'ajudes per a la millora,
modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i
enclavaments tecnològics per als exercicis 2018 i 2019, aprovada per resolució de 9
de febrer de 2018 del president de l'IVACE, per a dur a terme el projecte “d'inversió,
millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis del Polígon Industrial
Joan Carles I Almussafes.”

SEGON. Aprovar la Memòria que ascendix a 140.086,80 euros.
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TERCER.  Donat el  seu  caràcter  plurianual,  assumir  el  compromís
d'habilitar  crèdit  suficient  per  a  finançar  el  projecte  “d'inversió,  millora,
modernització  i  dotació  d'infraestructures  i  servicis  del  Polígon  Industrial  Joan
Carles I Almussafes.”

QUART.- Sotmetre la present resolució al Ple de l'Ajuntament en la pròxima
sessió que se celebre.»

RA 833/2018

«Identificació de l'expedient

Sol·licitar ajuda de la Generalitat Valenciana per a la millora, modernització i dotació
d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics per als
exercicis 2018 i 2019.

El Pla Director d'Almussafes aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió de  5
d'octubre del  2016,  contempla com un dels  seus eixos  d'actuació prioritari,  l'eix
estratègic C: Empresa.

Este  eix  busca  dirigir  esforços  cap  a  la  construcció  d'una  estructura
econòmica  municipal  sostenible  i  a  escala,  capaç  de  promoure  la  Cohesió
econòmica,  social  i  territorial.  Davall este eix  es busca fomentar l'emprenedoria
social  en  diverses  activitats  econòmiques  i  innovar  sobre  els  actius  propis  del
territori;  reforçar  la  competitivitat  i  especialització  territorial  de  la  indústria  i
millorar els espais productius de la ciutat; així com maximitzar el potencial social a
través de l'especialització i formació inclusiva per a generar oportunitats d'inserció
laboral a les persones i major especialització a les empreses.

Reptes vinculats a este eix:
• Regenerar els espais d'oportunitat de la ciutat per a millorar els sistemes

urbans i  integració  de les  zones  (urbana-industrial-agrícola)  que compon
Almussafes.

• Maximitzar el benestar social de la població i el sentiment de pertinença a la
comunitat: salut i oci, identitat cultural.

• Estimular  la  creació  d'un  teixit  col·laboratiu  entre  Empresa  Societat
Municipi.
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• Procurar la protecció  de l'entorn paisatgístic  i  els  seus elements naturals
com a recurs econòmic i social.

• Apostar pel desenrotllament innovador d'actius estratègics del territori per al
desenrotllament de productes de valor afegit.

• Recolzar un entorn innovador estable i de gestió avançada que facilite  el
creixement del teixit productiu.

En execució del Pla Director s'ha formalitzat un protocol d'intencions amb
l'APPI del Polígon Industrial Joan Carles I i Polígon Nord.

Vista la  convocatòria d'ajudes  para a la millora,  modernització i  dotació
d'infraestructures i servicis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics
per als exercicis 2018 i 2019, aprovada per resolució de 9 de febrer de 2018, del
president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

Vista  la  Memòria  redactada  amb  l'assistència  tècnica  de  l'INSTITUT
IMEDES S.L.,  actuació  que complix  amb els  requisits  exigits  en les  bases de la
convocatòria.

Apreciada la urgència donada la pressa del termini per a la presentació de la
sol·licitud i de conformitat amb les facultats que em conferix l'article 21 de la LBRL.

Resolució

Per tant, resolc:

PRIMER. Sol·licitar d'acord amb la convocatòria d'ajudes per a la millora,
modernització i dotació d'infraestructures i servicis en polígons, àrees industrials i
enclavaments tecnològics per als exercicis 2018 i 2019, aprovada per resolució de 9
de febrer de 2018 del president de l'IVACE, per a dur a terme el projecte “d'inversió,
millora,  modernització  i  dotació  d'infraestructures  i  serveis  del  Polígon  Nord
Almussafes.”

SEGON. Aprovar la Memòria que ascendix a 44.869,58 euros.

TERCER.  Donat el  seu  caràcter  plurianual,  assumir  el  compromís
d'habilitar  crèdit  suficient  per  a  finançar  el  projecte  “d'inversió,  millora,
modernització i dotació d'infraestructures i servicis del Polígon Nord Almussafes.”

QUART. Sotmetre la present resolució al Ple de l'Ajuntament en la pròxima
sessió que se celebre.»
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-----------------------------------------------------

6.3. INTERVENCIÓ.  Proposta  d'aprovació  d'expedient  de  modificació  de  crèdit
3/2018

Es procedeix a donar compte de l'assumpte de referència, i se sotmet a votació la
ratificació de la inclusió de l'assumpte en l'orde del dia, per al seu tractament en esta
sessió. El ple ho acorda per unanimitat dels 12 membres presents (Antonio González
Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz,  Carles
Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay,  Esther Villajos
Girona i  Rafael Beltrán Domènech)

El Sr. alcalde explica la motivació de la modificació i la seua necessitat.

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 de cada dia de sessions forma part de l'acta (art. 89 i 90 ROM):

Lourdes Moreno Blay, actuando como portavoz del grupo municipal Compromís per
Almussafes,  dice que están de acuerdo con el contenido, pero no con la forma y
presenta queja formal por la forma de tramitación urgente y sin dar tiempo a estudiar
la documentación.

Pau Bosch Alepuz, concejal delegado del área, justifica los motivos de la urgencia.

En  votació  ordinària  el  Ple   adopta  els  següents  acords  per  unanimitat dels  12
membres presents  (Antonio González Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat,  Andrés
López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud
Sebastià,  Pau Bosch Alepuz,  Carles  Grancha Bosch,  Alejandro  Barea  Quintairos,
Lourdes Moreno Blay,  Esther Villajos Girona i  Rafael Beltrán Domènech)

Considerant que és necessari i  inajornable per al pròxim exercici la concessió de
crèdit extraordinari per a cobrir gastos inajornables no previstos en el  pressupost inicial en
matèria  d'educació  secundària,  segons  es  desprén  de  l'informe  del  Director  de  l'àrea
d'Esports, Cultura, Educació i Joventut, i en concret:

-La necessitat de crear una nova aplicació pressupostària per a destinar la subvenció
de capital als centres d'educació secundària d'Almussafes, segons informe emés pel Director
de l'Àrea per import de 3.000’00 euros.
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La  proposta  de  finançament  del  dit  crèdit  extraordinari  es  correspon  amb  la
disminució del crèdit disponible en la següent aplicació pressupostària:

3420-22799 Altres treballs d'empreses instal·lacions esportives 3.000’00 €

La  disminució  de  l'aplicació  correspon amb  la  part  del  crèdit  no  compromés  al
demorar-se la contractació prevista en la dita aplicació.

Vist la qual cosa el Ple de la Corporació adopta l'acord següent:

1.- Concedir el següent crèdit extraordinari:

3261-78900 “Subv de capital per a centres educatius de secundària”   3.000’00€

2.- El  finançament  es correspon per mitjà de la baixa del crèdit disponible en la
següent aplicació pressupostària:

3420-22799 Altres treballs d'empreses instal·lacions esportives 3.000’00 €

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 exprés.

CONTROL I FISCALITZACIÓ

7. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar compte dels decrets d'Alcaldia des del
430/2018 fins al 809/2018

Lourdes Moreno  Blay  sol·licita  aclariment  i  informació  sobre  les  següents
resolucions de l'Alcaldia:

-RA 497/2018, relativa a nomenament interí de conserges. Pregunta si hi ha
bossa i si està vigent.

El Sr. alcalde, li indica que se li remetrà la informació.

-RA 577/2018, expedient de contractació servici consergeria si hi ha  bossa
perquè contractar amb empresa ?

El Sr. alcalde cal atendre a necessitats de caps de setmana i horaris nocturns.
S'acord dedicar als conserges en plantilla, que fins a la data han fet un esforç
per a cobrir les baixes i horari, a jornada habitual i l'horari extra es contracta.

La regidora delegada de cultura, amplia la informació del Sr. alcalde i agraïx
la labor dels conserges.
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-RA 727/2018, Pròrroga programa d'ocupació temporal. Pregunta si és legal.

La secretària d'orde de l'alcalde li informe que sí, són dos anys prorrogables
màxim a tres.

-RA 715/2018, Reintegrament de la subvenció xarxa llibre. Pregunta la causa
del reintegrament.

El Sr. alcalde, com és habitual si no es justifica es produïx el reintegrament.

-RA 596/2018, contractació assistència tècnica cartografia. Pregunta en què
consistix i la seua necessitat.

El Sr. alcalde. És necessari que es conega a Almussafes com a pou industrial
no sols a nivell autonòmic, sinó nacional i europeu. Es vol ser un municipi
industrial  estratègic i per a això cal començar a publicitar-se. Tots el pous
industrials  de la  Comunitat  Valenciana,  estan duent  a terme esta  actuació:
Riba-roja, Sagunt etc. Almussafes ha d'estar ací.

8. PRECS

Es formulen els següents pels Srs. regidors que s'indiquen:

-Lourdes Moreno Blay,  portaveu del  grup municipal  Compromís  per  Almussafes,
formula dos precs, presentant fotografies que els il·lustren.

Prec núm. 1. «En el tram de carril  bici que  transcorre per davant  de l'IES
Almussafes, entre el Camí de la Foia i l’Avinguda de la Foia, falten part dels
tancaments de fusta col·locades per a garantir la seguretat pel desnivell que hi
ha  entre  el  mateix  carril  i  la  calçada.  Pregue  és  prenguen  els  mesures
necessàries per a solucionar este problema.»

El Sr. alcalde accepta el prec.

Prec núm. 2. «Des de la seua posada en funcionament els torradors situats en
la zona verda  perimetral al polígon industrial s’han  habilitat per a l’ús dels
ciutadans  en  el  període  de  Pasqua.  En  els  fotografies  següents,  fetes
divendres  30  de  març  per  la  vesprada,  és  pot  observar  la  brutedat,
deteriorament i inclús com alguns d’ells estan foradats. Cal afegir que de les
fonts situades al  costat  del torradors no hi ha cap que funcione,  falten les
aixetes  en  totes  elles.  Pregue  és  prenguen  els  mesures necessàries  per  a
solucionar este problema.»
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El Sr. alcalde accepta el prec i afig que, donada la reiteració d'esta situació, caldrà
estudiar una solució definitiva.

-Esther  Villajos  Girona,  regidora  de  Compromís  per  Almussafes:  “Respecte  dels
contractes als qual va fer referència en el passat ple, sí va mencionar al nom de Jesús,
ho  he comprovat  i  consta.  Una  reflexió:  no  es  poden  dir  coses no  certes  sobre
persones del poble. Pregaria que es demanara disculpes a Jero”.

El Sr. alcalde: “era la informació que se'm va passar, ho comprovarem”.

9. PREGUNTES

Es formulen les següents pels membres de la Corporació que s'indiquen.

-Esther  Villajos Girona intervé dient que en l'últim ple va formular dos preguntes
sobre el Pla d'Igualtat que no se li han contestat.

Davinia  Catalatayud Sebastià, regidora delegada, contesta que s'ha revisat el text i
corregit els errors. Respecte del contracte explica que s'ha fet amb persona física.

-Alejandro Barea Quintairos, regidor de Compromís per Almussafes, pregunta al Sr.
alcalde  la  seua opinió  sobre  les  polítiques  efectuades  (desallotjaments,  lleis
educatives  de  Bolonya,  pensions  i  jubilació  i  reforma  de  l'article  135  de  la
Constitució)

El Sr. alcalde contesta que no està d'acord en estes polítiques, però cal dir-ho tot, per
exemple la pujada de les pensions mínimes en l'època Zapatero. Compromís no ha
tingut prou força en el govern central com per a fer eixe tipus de coses, ni bé, ni mal.

Després  de la  qual  cosa Alejandro Barea fa un repàs  als  resultats  de les  últimes
eleccions. L'alcalde li demana que formule la pregunta. El Sr. Barea pregunta al Sr.
alcalde:  si realment creu que  Compromís no està preparat en estos moments per a
canviar la política social. Al que l'alcalde contesta que tal vegada eixe siga el camí.

-Rafael Beltran Domènech, portaveu del grup popular, manifesta que en el ple passat
va formular pregunta sobre la RA 229/2028 i no se li ha contestat.

L'alcalde va ser degut a un error fallada de comunicació entre empresa i ajuntament.
Ja es va corregir pintant-la de blanc de nou.
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-Seguix Rafael  Beltran  dient  que  va  fer  un  prec  en  l'última  sessió  respecte  al
finançament  del Partit  Popular  i  el  dopatge.  Recentment,  en premsa s'ha publicat
notícia  sobre  finançament  il·legal  del  PSOE  i Compromís.  Pregunta  si,  en  cas
d'haver-hi  conseqüències  judicials,  s'assumiran les culpes i  deixaran de  fer
comentaris sobre el Partit Popular.

El Sr. alcalde se sorprén de la pregunta, amb tot el que ha passat en els últims anys a
la Comunitat  Valenciana i  amb tots  els juís que estan en marxa.  Respecte d'estes
notícies eixides en premsa, opina que s'ha d'esperar els resultats de les investigacions
i, si algú té responsabilitat l'haurà d'assumir i serà expulsat. Tots els partits haurien de
fer el mateix.

A  continuació,  Alejandro  Barea  Quintairos  demana  poder  contestar  també  a
l'afirmació del regidor del grup popular. L'alcalde li ho permet. Llig un comunicat de
la  permanent  del  BLOC,  en  el  que  s'expressa  la  confiança  en  què  les  coses
s'aclarisquen i s'assumisquen les responsabilitats que, si és el cas, corresponguen.

-Lourdes Moreno Blay reitera les preguntes formulades en la sessió plenària anterior
respecte a les RA 404/2018 i 221/2018

Pau Bosch Alepuz, regidor delegat contesta que la primera es referix a un contracte
amb l'empresa Gestió de Salut i Esports per treballs extraordinaris realitzats com a
conseqüència de l'obertura en horari nocturn de les piscines -consergería, socorrisme,
neteja- i hores extres en altres equipaments esportius. 

La segona resolució es referix al tractament que s'ha fet a les aigües, contractat amb
l'empresa Microambient. No hi ha hagut cap alerta sanitària. Es referix a diversos
controls que es fan al llarg de l'any.

-Lourdes Moreno Blay pregunta sobre les noves especialitats del Centre de Salut que
apareixen en el fullet, concretament pregunta si el servei de retinografia és nou.

Faustino Manzano Fuentes, regidor delegat, informa que ja existia; el fullet és sobre
la informació de l'Hospital de la Ribera.

-Lourdes Moreno Blay: apareixen dos tipus de consulta: pediàtrica i la d'optinometra,
quina periodicitat tindran?

Faustino  Manzano contesta que  no hi ha periodicitat establida.  Igual que ara, és el
metge de capçalera qui farà el volant i en funció d'això, les consultes; serà setmanal o
quinzenal.
   

Identificador: uBL/ Igeq jARv 6pPc ZDtd Xx8Z RYI=

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



El  Sr.  alcalde  puntualitza  que  la  sanitat  no  és  competència  municipal,  qualsevol
aclariment haurà de sol·licitar-la a l'Hospital de la Ribera.

-Carles  Grancha  Bosch, regidor de Compromís, des de fa un mes en la C/ Vicente
Gay i  C/ Major, en el descampat, aparcament publique hi ha dos palets d'obra. Es
paga per ocupació de via pública i s'ha demanat permís. Ja vaig formular la pregunta
en la comissió informativa de 17 de novembre de 2017. 

Alcalde "ho esbrinarem".

-Carles Grancha  Bosch: la llicència núm. 59/2017  que es concedix a nom de  Pau
Bosch,  el  22  de  novembre de  2017,  es  va  fer  el  pagament  i  es  va  sol·licitar
autorització per a ocupació de la via publica?

Pau Bosch. Jo no pague contractes un contractista per a l'execució i tramitació 

Carles  Grancha, insistix sobre el tema i pregunta  l'ajuntament fa seguiment de les
autorització i pagament per ocupació de la via pública?

Alcalde: l'Ajuntament té tècnics. Es fa seguiment, és responsabilitat del constructor.

-Lourdes Moreno: Es publiquen en la web les borses de treball de l'Ajuntament i el
seu orde?

Teresa Iborra contesta que es publiquen sempre els resultats i ordre dels aspirants.

El Sr. alcalde afig que tot allò legalment obligatori l'Ajuntament ho fa.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 22.00 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

Identificador: uBL/ Igeq jARv 6pPc ZDtd Xx8Z RYI=

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

MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR

Fecha firma:04/05/2018 15:19:02 CEST

SECRETARIA GRAL.

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha firma:07/05/2018 11:23:42 CEST

Entidades

AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES


	Segons l'article 23 de la Llei de Règim Electoral General, en el seu apartat segon establix que cada secció ha d'incloure un nombre màxim de dos mil electors i un mínim de cinc-cents, en concret la secció quarta, segons indica l'oficina del cens, inclou 2.033 electors.
	De conformitat amb l'article 24 de la Llei de Règim Electoral General, establix que són les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral les que determinen el nombre, els límits de les Seccions Electorals, els seus locals i les Meses corresponents a cada una d'elles, oïdes els Ajuntaments.
	Considerant que l'Oficina del Cens ha indicat que la secció tercera del municipi és la que inclou menor nombre d'electors, una vegada comprovada la distribució existent, i a la vista de l'informe emés per l'Enginyer Tècnic Industrial i la Tècnic d'Administració General de l'Ajuntament, de data 28 de març de 2018.


