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ACTA DE SESIÓN
(Aprovada en sessió 12/2019, de 10 de juny)

Sesión núm. 11/2019

Òrgan: PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES

Caràcter: ordinari

Data: 6 de juny de 2019

Hora: 20.00

Lloc: saló de plens de l'Ajuntament

President: Antonio Gónzalez Rodríguez (grup socialista)

Grup municipal socialista

Andrés López Herreros

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Davinia Calatayud Sebastià

Pau Bosch Alepuz

Josefa Pastor Ramón

Grup municipal Compromís per Almussafes

Carles Grancha Bosch

Alejandro Barea Quintairos

Lourdes Moreno Blay

Josep Contell Carbonell

Esther Villajos Girona 

Grup municipal del Partit Popular

Rafael Beltrán Domenech

Secretària: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventora accidental: Belisa Clérigues Ferris
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ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTÒRIA

1.  APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS.  Aprovar l’acta de  la
sessió extraordinària 9/2019, de 30 d'abril i de la sessió ordinària 10/2019, de 2 de maig

2.  SECRETARIA. Proposta  de declaració de nul·litat i revisió d’ofici d’ofici en part dels
acords adoptats  pel Ple, en sessions celebrades el 31 de juliol de 2006 i el 3 de març de 2016
(expt. SEC/sju/001-2019)

3. SECRETARIA. Proposta  de rectificació de l’inventari de bens municipals amb efectes de
31 de desembre de 2018 (Expt. SEC/pin/003-2019)

4. SECRETARIA. Proposta firma del conveni amb les comunitats de les finques del grup de
vivendes denominat "Finques Roges" per al manteniment de la zona d'elements comuns de
les dites finques i l'adquisició de dos places d'aparcament com a compensació onerosa per la
minoració  de  l'element  comú  per  a  dotar  d'eixida  d'emergència  a  la  casa  de  l'Ayora
(SEC/béns/003-2018)

5.  SECRETARIA.  Proposta aprovació pròrroga contracte administratiu per a explotació i
manteniment Bar siti al Passeig del Parc, 5

6. SECRETARIA. Proposta aprovació pròrroga contracte lloguer local siti en C/ Sant Josep,
45, destinat a ús Arxiu Municipal

7. INTERVENCIÓ. Proposta d' aprovació de la justificació d'assignacions als grups polítics
municipals corresponents a 2018

8.  INTERVENCIÓ.  Proposta  d'assignació  subvencions  als  grups  polítics  municipals
corresponents a 2019, fins al 15 de juny -legislatura 2015-2019-

9. INTERVENCIÓ. Proposta de reconeixement extrajudicial de crèdits, Gamaser SL

10.  INTERVENCIÓ.  Proposta  de  reconeixement  extrajudicial  de  crèdits,  Euro  Élite
Decoración SL

11. INTERVENCIÓ. Proposta de reconeixement extrajudicial de crèdits, EMPSA

12. INTERVENCIÓ.  Dació  de  comptes  de  l'informe  de  fiscalització  plena  posterior,
corresponent al exercici 2015

13. DESPATX EXTRAORDINARI

INTERVENCIÓN. Propuesta suplementación de crédito, en la aplicación presupuestaria de
“Personal laboral temporal programas subvencionados- promoción de la ocupación” (Exp.
MC 4-2019)

CONTROL I FISCALITZACIÓ

14. RESOLUCIONS  DE  L'ALCALDIA.  Donar  compte dels  decrets  d'Alcaldia  des  del
1024/2019 fins el 1337/2019

15. PRECS

16. PREGUNTES
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PART RESOLUTÒRIA

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. Aprovar l'acta de
la sessió extraordinària 9/2019, de 30 d'abril i de la sessió ordinària 10/2019, de 2 de
maig

Es procedix  a  donar  compte de  l'esborrany  de  l'acta de  la sessió extraordinària
9/2019, de 30 d'abril.

Se  sotmet  a  votació  ordinària  i  s'aprova per unanimitat (Voten a  favor:  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,
Josep Contell Carbonell, Esther Villajos Girona  i Rafael Beltrán Domenech).

Es procedix a donar compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària 10/2019, de
2 de maig

Se sotmet  a  votació  ordinària  i  s'aprova per unanimitat (Voten a  favor:  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,
Josep Contell Carbonell, Esther Villajos Girona  i Rafael Beltrán Domenech).

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

2.  SECRETARIA. Proposta  de declaració de nulitat i revisió d'ofici d'ofici en part
dels acords adoptats pel Ple, en sessions celebrades el 31 de juliol de 2006 i el 3 de
març de 2016 (exp. SEC/sju/001-2019)

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 29 de maig de 2019.

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):

Andrés López Herreros, regidor delegat d'urbanisme efectua un resum de la
tramitació i de les circumstàncies de l'expedient.
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Lourdes  Moreno  Blay,  actuant  com  a  portaveu  del  grup  municipal
Compromís per Almussafes, es manifesta a favor de la proposta però sol·licita
aclariment de si s'ha cobrat alguna quantitat i mesures de reintegrament.

La secretària, d'orde del Sr. alcalde informa que iniciat l'expedient va quedar
en suspens l'execució de l'acord en la part afectada i per tant no s'ha pagat res.

Acabat  el  debat  se  sotmet  l'assumpte  al  Ple  en  votació  ordinària  i  s'adopten  els
següents acords per unanimitat (Voten a favor: 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,  Josep Contell  Carbonell,  Esther Villajos
Girona i Rafael Beltrán Domenech).

El que suposa la majoria absoluta dels membres de la Corporació.

El Ple d'esta Corporació, en sessió celebrada el 7 de febrer de 2019 va acordar iniciar
d'ofici l'obertura d'expedient de revisió d'ofici a fi de declarar, si resultava procedent,
la nul·litat en part dels acords adoptats pel Ple en sessions celebrades el 31 de juliol
de 2006 i el 3 de març de 2016, de l'acte administratiu mencionat pel que es referix
al  Conveni subscrit  en  data  16/02/06  amb  Leandro  Albors  Linares,  Antonia,
Inmaculada i Blanca Albors López.

En data 25 de febrer de 2019 es remet al Consell Juridic Consultiu l'acord amb tots
els antecedents.

Per dictamen 214/2019 del Consell es requerix a este ajuntament perquè esmene la
falta d'audiència a les persones interessades.

A estos efectes s'a notifica a Blanca, Inmaculada i Antonia Albors López el referit
acord de 7 de febrer, concedint-los audiència, que finalitza el 16 d'abril  de 2019,
sense que s'haja presentat cap al·legació.

Remeses  al  Consell  Consultiu  les  actuacions  realitzades,  reiterant  la  petició  de
dictamen, el 23 de maig de 2019, té entrada a través d'ORVE el dictamen definitiu
del  Consell  Jurídic  Consultiu  -Dictamen  332/2019  (Expedient  264/2019)  que  té
caràcter favorable.

Per  tant,  finalitzades  les  actuacions  en  l'expedient  tramitat  per  a  declaració de
nul·litat i revisió d'ofici en part dels acords adoptats pel Ple, en sessions celebrades
el 31 de juliol de 2006 i el 3 de març de 2016.

Considerant que l'Ajuntament pot, en qualsevol moment, per iniciativa pròpia o a
instància de les persones interessades, i previ dictamen favorable del Consell Juridic
Consultiu  d'acord amb el que disposa article 106 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, declarar la
nul·litat  dels  actes  nuls  de  ple  dret  o  contra  els  que  no  s'haja  interposat  recurs
administratiu en termini.
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Vist el dictamen emés pel Consell Juridic Consultiu, d'acord amb el que disposa l'art.
106 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions  Públiques,  on  es  determina  que «Que  procedix  que  el  Ple  de
l'Ajuntament d’Almussafes declare la nul·litat del conveni urbanístic subscrit, d'una
banda, per l'Alcaldia i, d'altra banda, per  Blanca, María Antonia i Inmaculada Albors
López, el dia 16 de febrer de 2006, per concórrer la causa de nul·litat prevista en
l'apartat 4t de la disposició addicional quarta de la Llei de la Generalitat 16/2005, de
30 de desembre, Urbanística Valenciana, posada en relació amb l'article 12 i la resta
de preceptes concordants i aplicables del text refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat per mitjà del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de
16 de juny».

Considerant  que este  procediment  de revisió,  fundat  en la causa de nul·litat  s'ha
tramitat d'acord amb les normes del procediment administratiu comú.

El Ple, adopta els acords següents: per al que es requerirà el quòrum de la majoria
absoluta dels membres de la Corporació, l'adopció dels acords següent:

1. Declarar la nul·litat en part dels acords adoptats pel Ple de data 31 de juliol 2006 i
Ple de data 3 de març 2016, de l'acte administratiu mencionat  pel que es referix al
conveni subscrit en data 16/02/06 amb Leandro Albors Linares, Antonia, Inmaculada
i Blanca Albors López per quant són actes de contingut impossible per haver quedat
acreditada que la propietat és municipal.

2. Els actes la nul·litat del qual es declara no produirà més efectes des d'esta data.

3. D'acord amb el que disposa l'article 106.4  de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no és procedent
reconéixer als  interessats  cap   indemnització  per  no concórrer  cap de  les
circumstàncies previstes en els arts 32.2 i 34.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic -LRJSP-.
4.  Notifique's el  present  acord a les persones interessades,  amb la indicació que,
contra el mateix, únicament es pot interposar recurs contenciós-administratiu, en la
forma i terminis previstos en la llei reguladora de la dita jurisdicció.

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

3.  SECRETARIA. Proposta de rectificació de l'inventari  de béns municipals  amb
efectes de 31 de desembre de 2018 (Exp. SEC/pin/003-2019)

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 29 de maig de 2019.

Andrés  Lopez  Herreros,  explica  les  modificacions  hagudes  en  l'inventari  i  les
actualitzacions per cadascun dels epígrafs.
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No es promou debat. Se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els
següents acords per unanimitat (Voten a favor: 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,  Josep Contell  Carbonell,  Esther Villajos
Girona i Rafael Beltrán Domenech).

Vist l'expedient tramitat a fi de procedir a la rectificació de l'Inventari Municipal de
Béns i Drets referida a l'exercici 2018 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. 40/2019, de 20 de maig en què
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  esta

Ajuntament amb efectes 2018, 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 procés  de

gestió  que s'implantara."

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

Identificador: +n5J iMxe yhZb 9aie gbgx Jw2/ pKU=

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



ACTA PLE
11/2019

7/27

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 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, el Ple Corporatiu adopta els següents acords

1.  Aprovar  la  rectificació  de  l'inventari  de  béns  i  drets  d'esta  corporació,  amb
referència a 31 de desembre de 2018 segons el resum general de l'inventari amb el
detall següent:

Inventari General de Béns i Drets 31/12/2017 (BD) Var_2018 31/12/2018 

Epígraf 1: IMMOBLES 94.359.514,47 € 1.333.715,56 € 95.693.230,03 €

      PATRIMONIALS
URBANA
RÚSTICA

2.300.893,70 €
2.300.893,70 €

0,00 €

148.573,47 €
148.573,47 €

0,00 €

2.449.467,17 €
2.449.467,17 €

0,00 €

     DOMINI PÚBLIC
URBANA
RÚSTICA

92.058.620,77 €
56.861.908,16 €
35.196.712,61 €

1.185.142,09 €
1.288.755,38 €
-103.613,29 €

93.243.762,86 €
58.150.663,54 €
35.093.099,32 €

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

Epígraf 3: PATRIMONI HIST-ART-
CULTURAL

BÉNS IMMOBLES
BÉNS MOBLES

283.149,32 €

98.625,91 €
184.523,41 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

283.149,32€ 

98.625,91 €
184.523,41 €

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

0,00€ 0,00€ 0,00€

Epígraf 5: VEHICLES 477.649,84 € 15.121,08 € 492.770,92 €

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

Epígraf 7: MOBLES NO INCL. EN 
ALTRES EPÍGRAFS

4.360.082,79 € 482.909,47 € 4.842.992,26 €

PATRIMONI MPAL. DEL SÒL 
(P.M.S)

0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTALS 99.518.888,12 € 1.831.746,11 € 101.351.634,23 €

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

-------------------------------------------------------
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4. SECRETARIA. Proposta firma del conveni amb les comunitats de les finques del
grup  de  vivendes  denominat  "Finques  Roges"  per  al manteniment  de la  zona
d'elements comuns de les dites finques i l'adquisició de dos places d'aparcament com
a compensació  onerosa  per  la  minoració  de  l'element  comú  per  a  dotar  d'eixida
d'emergència a la casa de l'Ayora (SEC/béns/003-2018)

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa  de  Govern,  Règim Interior,  Personal,  Contractació,  Participació  i
Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de maig de 2019.

Andrés  López  Herreros,  explica  àmpliament  l'actuació  municipal,  els
antecedents i la situació actual així com el contingut del conveni a subscriure.

No es promou debat, però intervé Lourdes Moreno Blay,  portaveu del grup
municipal Compromís per Almussafes, i demana que s'incloguen literalment
en el text del conveni que es proposa les indicacions de l'informe fiscal. 

Se sotmet l'assumpte, amb la inclusió de les observacions de l'informe fiscal, al Ple
en votació ordinària i s'adopten els següents acords amb 8 vots a favor dels integrants
del grup municipal socialista i del grup popular (Voten a favor:  Antonio  González
Rodríguez, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor  Ramón i Rafael
Beltrán Domenech) i 5  abstencions dels integrants del grup municipal Compromís
per  Almussafes  (S'abstenen: Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro Barea  Quintairos,
Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell i Esther Villajos Girona).

L'Ajuntament està duent a terme les obres de rehabilitació de la Casa de l'Ayora,
obres  finançades  amb  Fons  FEDER  amb  369.977.57  euros  i  amb  un  conveni
subvencional  amb la  Generalitat  Valenciana,  d'un import  de 300.000 euros.  Això
comporta el compliment de les obligacions derivades del dita finançament així com
donar  la  destinació previst  al  dit  immoble  que  va ser la  causa i  l'objecte  de les
subvencions obtingudes.

Davant  de les  dificultats  per  a l'execució de les  obres  de la  Casa Ayora, es van
mantindre reunions  ―des de gener de l'any 2019― amb els representants de les
comunitats de propietaris;   es  va formalitzar acta de consentiment  per al  pas del
material d'obra, afectant l'ús de part de l'element comú de les finques on requeia el
pas de servitud de pas, no reconeguda per les comunitats de propietaris. 

Element comú   que tenia com a ús  el de l'aparcament  de les vivendes del grup
conegut  com  "finques  rojes".  Una  vegada  conclosa  la  investigació  registral  es
constata que no es troba inscrita formalment la servitud.

La finca, sobre la qual la Generalitat Valenciana  va construir el grup de vivendes
conegut com "finques roges", va ser segregada i separada de la que ocupa la Casa de
l'Ayora.  La  paret  posterior  d'este  immoble  es  va  construir  amb  anterioritat  a  la
construcció de les vivendes i té una porta que antigament s'utilitzava per a l'accés a
l'hort, ara grup de vivendes. Des de l'entrega de les claus de les vivendes, l'espai
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contigu a esta eixida  va ser utilitzada per a ubicar dos places d'aparcament de les
destinades a les vivendes del grup, des de l'any 1985, és a dir, excedint el termini de
20 anys previst en l'article 546 del Codi Civil.

Així, no s'ha fet ús de la servitud de pas, que tampoc és reconeguda per la comunitat
de propietaris del grup de vivendes .

Conclosa la investigació registral, s'ha advertit que si bé no consta la servitud de pas
en l'escriptura de segregació i venda de part de la finca, tampoc es va fer constar la
voluntat de l'antic propietari únic de la finca que desaparegueren els drets de pas que
aparentment existien per l'existència d'una porta en la part posterior que donava pas
sobre els camps annexos a la finca matriu. Així mateix, tampoc van ser suprimits els
signes  externs  que  posaven  de  manifest  l'existència  de  tal  dret,  si  bé  la  porta
posterior amb eixida a les parts comunes de la comunitats de veïns del carrer Pineda
4 i  6  i  del  carrer  sant  Josep  31,  33,  35 i  37  va estar  tancada  segons  consta  en
l'informe  de  l'Enginyer  Municipal.  Per  tant,  la  Casa  de  l'Ayora  té  establida  una
servitud aparent, no reconeguda pels propietaris del grup

Davant de la necessitat de donar accés al material d'obra, es va formalitzar acta de
consentiment per al pas del material d'obra, afectant l'ús de part de l'element comú de
les finques on requeia el pas de la suposada servitud.

Donada la situació d'indefinició en què es troba la servitud i per a garantir l'accés
permanent  per  la  porta  posterior  de  la  Casa  de  l'Ayora,  necessari  per  a  eixida
d'emergència,  és  necessari  formalitzar  un  acord  amb  la  propietat  oferint,  com
contraprestació, la cessió d'ús de dos places d'aparcament i el manteniment de la
zona, segons detall que es troba en l'informe tècnic.

Esta inversió queda justificada pel perjuí que suposaria en l'interés social municipal
la  impossibilitat  d'utilitzar  la  Casa  d'Ayora  per  als  fins  previstos,  la  qual  cosa
comportaria  la  consegüent  pèrdua  de  la  inversió  realitzada  en  les  obres  de
rehabilitació, a més de la possible pèrdua de la subvenció obtingudes a través dels
Fons  FEDER  i  del  conveni  de  la  Generalitat  Valenciana;  atés  que  l'eixida
d'emergència és obligatòria per als usos que es pretén donar a l'immoble municipal
objecte de les subvencions.

Les úniques places d'aparcament adequades i disponibles són les situades  C/ Sant
Josep, número 38, planta soterrani,  places 8 i  9. Al ser l'única opció possible, es
considera necessari procedir per tant a l'adquisició directa.

Tant la peculiaritat de la necessitat a satisfer com la idoneïtat del bé que es pretén
adquirir estan íntimament lligats, quedant degudament reflectit en l'informe emés per
l'Enginyer  Municipal,  donant  així  compliment  al  que  disposa l'article  40.5  de  la
LPGV.

Obren en l'expedient els acords adoptats per les respectives comunitats de propietaris
de la promoció de vivendes conegudes com a “Finques Rojas”.

Obren en l'expedient  els següents informes :
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Tres informes de l'enginyer tècnic municipal:

-El de data  13 d'abril de 2019,  en el que s'explica   “la paret posterior de la Casa
Ayora es va construir amb anterioritat a la finalització de les mencionades finques,
per  la  qual  cosa  al  realitzar  el  repartiment  de  zones  d'aparcament  en  les  parts
comunes,  es  va  utilitzar  tota  la  part  posterior  per  a  tal  fi.  Amb  posterioritat,  el
propietari de la Casa d'Ayora va col·locar l'antiga porta que tancava l'accés a l'hort de
la casa en la paret que es va construir per a delimitar la finca del corral de la casa. La
utilització  com a  plaça  d'aparcament,  ha  sigut  de  forma  ininterrompuda  des  de
l'entrega de claus a les vivendes, aproximadament des de l'any 1985.” i es valoren els
gastos de conservació i  manteniment de les zones comunes del grup de vivendes
"Finques Roges".

-El de data 22 de maig de 2019, de taxació de les places de garatge disponibles en la
zona, proposant dos en concret.

-El de  data  27  de  maig  de  2019,  annex a  l'anterior,  en  el  que  s'informa  de  "la
necessitat de l'adquisició de les dos places proposades, per a compensar l'eliminada
per  la  servitud  de  pas,  per  la  proporcionalitat en  la  seua  dimensions i  també
l'accessibilitat d'estes.

Informe de la secretària general recomanant un acord entre les parts.

Informe  de  la  Intervenció  municipal,  favorable  al  que  proposa  i  acreditatiu  de
l'existència de crèdit adequat per a la compensació de la servitud que es pacta, en la
partida pressupostària 9330-62200.

En l'expedient tramitat ha quedat acreditat, de conformitat amb l'article 11 del Reial
Decret  1372/1986,  que  es  complix  amb  els  requisits  previstos  en  la  normativa
reguladora de la contractació de les Corporacions Locals i que concorren els supòsits
previstos en l'article 133 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques i en l'article 40.5.  de la Llei Patrimoni de la Generalitat
Valenciana.

Per tot això, el Ple de la Corporació, com a òrgan competent, de conformitat al que
disposa la Disposició Addicional Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic,
adopta els acords següents:

1. Aprovar el conveni a subscriure amb les comunitats de propietaris de la promoció
de vivendes “Finques roges” de reconeixement  de la servitud de pas voluntària i
permanent de la casa de l'Ayora, propietat municipal pels elements comuns de les
finques anteriorment descrites, a través de la porta posterior.

2.  Com  a  contrapartida  d'indemnització  pel  reconeixement  de  la  servitud,
l'Ajuntament  d'Almussafes  es  compromet  i  assumix  les  següents  obligacions  i
contraprestacions:

2.1.  Adquirir dos places d'aparcament síties en  C/ Sant Josep, número  38,
planta soterrani, places 8 i 9. La dita adquisició correspon a la compensació
de  la  plaça  eliminada  per  la  servitud  de  pas,  per  la  proporcionalitat,
dimensions i accessibilitat.
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2.2. Cedir l'ús de les places adquirides com a compensació a l'aparcament
suprimit en els elements comuns de les comunitats de veïns de les finques
del carrer Pineda 4 i 6 i carrer SAN José 31, 33, 35 i 37, per a assignar-lo a
l'ús exclusiu de la vivenda que es designe per la comunitat de propietaris de
la  finca  núm.  33  de  la  C/  SAN José.  Els gastos  de  manteniment  de  les
referides places seran a càrrec de la comunitat de propietaris.

Eixa sessió correspon directament amb la indemnització per l'acceptació de
la servitud de pas, i la seua duració serà exclusivament mentres dure esta.

2.3. Assumir els gastos de conservació i manteniment de part dels elements
comuns  en  la  planta  baixa  d'accés  obert  del  grup  de  vivendes  “Finques
Rojas”.

L'obligació  que  assumix  l'ajuntament  d'Almussafes  de  manteniment
comprendrà: 

-arreglament i manteniment del paviment.

-arreglament i manteniment de pintura, amb un periodicitat mínima
de cada 5 anys.

-arreglament,  manteniment  i  cost  de  l'enllumenat  públic  dels
elements comuns d'accés lliure.

-eliminar per mitjà de camió cisterna l'obstrucció de l'eixida d'aigües
fecals fins a la general de les finques incloses en el Grup de “Finques
Rojas”.

3. Autoritzar al Sr. Alcalde per a la firma de qualsevol document que siga necessari
per a portar a efecte el present acord.

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

5.  SECRETARIA.  Proposta aprovació  pròrroga  contracte  administratiu  per  a
explotació i manteniment Bar siti al Passeig del Parc, 5

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 29 de maig de 2019.

No es promou debat. Se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els
següents acords per unanimitat (Voten a favor: 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,  Josep Contell  Carbonell,  Esther Villajos
Girona i Rafael Beltrán Domenech).
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En relació amb l'expedient SEC/cma/014-2010, contracte administratiu especial per
a l'explotació i manteniment del bar ubicat en el Passeig del Parc, 5, per a procedir a
la seua pròrroga, i basant-se en els següents:

Antecedents de fet

1. L'esmentat contracte es va adjudicar a la Sra. Mercedes Cabañero Segura,
mitjançant  un acord de l'Ajuntament  Ple  adoptat  en les  sessió celebrada el  2  de
desembre de 2010.

2. El contracte va ser formalitzat en document administratiu entre les parts el
3 de desembre de 2010, començant a  comptar la duració del contracte des d'eixe
mateix dia.

3.  La  duració  del  contracte,  segons  l'últim  acord  de  pròrroga  adoptat,
finalitza el 2 de desembre de 2019, sent susceptible de ser prorrogat novament.

4. Hi ha informe de l'Enginyer  Tècnic Industrial Municipal,  de data 7 de
maig de 2019, en el que es manifesta que l'adjudicatària complix amb les condicions
del contracte de manera satisfactòria.

5. En data 15 de maig s'emet un informe del Tresorer Municipal, del que es
desprén  que  de  conformitat  amb  el  Plec  Administratiu,  es  troba  al  corrent  de
pagament en el cànon (últim cànon abonat el mes d'abril de 2019).

6. S'han emés els pertinents informes tant jurídic com d'intervenció relatius a
la pròrroga del contracte que ens ocupa i que són favorables respecte a la possibilitat
de la mateixa.

Fonaments de dret

1. El contracte administratiu especial, com a forma que s'ha utilitzat per a
l'adjudicació d'este contracte, apareix regulada en:

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

- Reial  Decret  1098/2001,  de 12 d'octubre,  pel  qual  s'aprova el  Reglament
General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions  Públiques
(RGLCAP).
No obstant la legislació mencionada, en virtut dels establit en la Disposició

transitòria primera  del  Text  refós,  segons el  qual  “els  expedients de contractació
iniciats abans de l'entrada en vigor d'esta llei es regiran per la normativa anterior.
(...)”, la legislació aplicable al cas que ens ocupa ve determinada per la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
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2. El Plec de clàusules administratives particulars que regixen el contracte
contempla en la clàusula novena, referida a la duració del contracte i el seu termini
d'execució el següent: “La duració del present contracte serà d'un any, des de la data
que  s'establisca  en  el  document  de  formalització.  Transcorreguda  la  mateixa,  el
contracte podrà ser prorrogat de mutu acord, de forma expressa i abans de la finalització
del mateix, per períodes anuals, fins a un màxim de deu anys, inclosa la duració inicial.

L'acord de pròrroga haurà d'acordar-se, per l'òrgan de contractació, amb una
antelació mínima de tres mesos respecte de la finalització del contracte.”

3. L'article 23 del TRLCSP, al referir-se a la duració dels contractes establix
que  “el  contracte  podrà  preveure  una  o  diverses  pròrrogues  sempre  que  les  seues
característiques romanguen inalterables durant el període de duració d'estes i que la
concurrència per a la seua adjudicació haja sigut realitzada tenint en compte la duració
màxima del contracte, inclosos els períodes de pròrroga.
La pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per a l'empresari,
llevat que el contracte expressament preveja el contrari, sense que puga produir-se pel
consentiment tàcit de les parts.”

4. Segons la clàusula 20.12 del Plec de clàusules administratives particulars:
“El pagament del cànon corresponent a la primera mensualitat del mateix es verificarà
el dia de la formalització del contracte. Els venciments mensuals successius s'abonaran
dins dels trenta dies hàbils següents al respectiu venciment mensual, comptat de data a
data des de la de formalització del contracte.”

5. Pel que es referix a l'òrgan competent per a l'adopció de l'acord que ens
ocupa, en virtut del que disposa la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de
30 d'octubre, de Contractes de Sector Públic, esta correspon al Ple, al tindre el contracte
una duració superior a quatre anys.

Per tot l'anteriorment exposat, el Ple adopta l'acord següent:

1. Prorrogar el contracte administratiu especial per a l'explotació i manteniment del
Bar ubicat en el Passeig del Parc, 5, adjudicat a la Sra. Mercedes Cabañero Segura,
pel període comprés entre el 3 de desembre de 2019 al 2 de desembre de 2020.

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

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

-------------------------------------------------------
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6. SECRETARIA. Proposta aprovació pròrroga contracte lloguer local siti en C/San
José, 45, destinat a ús Arxiu Municipal

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 29 de maig de 2019.

No es promou debat. Se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els
següents acords per unanimitat (Voten a favor: 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,  Josep Contell  Carbonell,  Esther Villajos
Girona i Rafael Beltrán Domenech).

En relación con el expediente de arrendamiento del local situado en la C/ Sant Josep, núm.
45, destinado a archivo municipal, se indica lo siguiente:

Antecedents de fet

1.  L'esmentat  contracte  es  va  adjudicar  a  l'empresa  CONSTRUCCIONS
COPOVÍ, S.L. mitjançant un acord de l'Ajuntament Ple de data 29 de juliol de 2002,
per la quantitat oferida de sis cents trenta-huit euros (638,00 €) mensuals.

2. El contracte va ser formalitzat en document administratiu entre les parts el
8 d'agost de 2002, començant a  comptar la duració del contracte des d'eixe mateix
dia.

3. El contracte d'arrendament a què ens estem referint, ha sigut objecte de
successives pròrrogues, l'última de les quals finalitza el pròxim 7 d'agost de 2019.

4. L'import del contracte des de setembre de 2018, data de l'última revisió,
ascendix  a  la  quantitat  de  8.952,74 €  anuals  (sense  incloure  l'IVA).  Una  vegada
aplicat el percentatge d'IVA corresponent (21%), l'import total anual del contracte
són 10.832,82 €.

5. S'han emés els pertinents informes tant jurídic com d'intervenció relatius a
la pròrroga del contracte que ens ocupa i que són favorables respecte a la possibilitat
de la mateixa.

Fonaments de dret
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1. La legislació aplicable al cas que ens ocupa ve establida pel Reial Decret
Legislatiu  2/2000,  de  16 de  juny,  pel  qual  s'aprova el  text  refós  de  la  Llei  de
Contractes  de  les  Administracions  Públiques,  això  de  conformitat  amb  la
Disposició  transitòria  primera  del  Reial  Decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de
novembre.

2. L'article 198.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s'aprova el  Text  Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
disposa que “la pròrroga dels contractes es realitzarà per mutu acord de les parts abans
de la finalització d'aquell”.

3. Tal com s'establix en el Plec de clàusules administratives particulars, així
com en el contracte administratiu formalitzat per les parts,  “el contracte tindrà una
duració d'un any, sent prorrogable per períodes iguals, fins al màxim permés per a este
tipus de contractes.

L'acord de pròrroga entre les parts  haurà de ser  exprés i  es realitzarà amb una
antelació mínima d'un mes abans de la data de la finalització del contracte inicial o
d'alguna de les seues pròrrogues.”

4. Pel que es referix a l'òrgan competent per a l'adopció de l'acord que ens
ocupa,  en virtut  del  que disposa la disposició addicional  segona del  TRLCSP,  esta
correspon al Ple, al tindre el contracte una duració superior a quatre anys.

Per tot l'anterior el Ple, en tant que òrgan de contractació, adopta l'ACORD següent:

PRIMER.-  PRORROGAR  el  contracte  d'arrendament  de  local  siti  en  C/  Sant
Josep,  45,  amb destinació  a  Arxiu Municipal,  subscrit  amb D.  Edelmiro  Copovi
Ridaura, en nom de CONSTRUCCIONS COPOVI, S.L., pel període comprés entre
el 8 d'agost de 2019 i el 7 d'agost de 2020.

SEGON.- COMUNICAR el present acord a l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament per
al seu coneixement i efectes oportuns.

TERCER.- NOTIFICAR al contractista amb indicació dels recursos procedents.

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

7. INTERVENCIÓ. Proposta d'aprovació de la justificació d'assignacions als grups
polítics municipals corresponents a 2018

Es  procedix  a  donar  compte  de  l'assumpte de  referència,  dictaminat  per  la
Informativa De Comptes, Hisenda, Treball i Desenvolupament, Economia i Indústria,
en sessió ordinària celebrada el dia 28 de maig de 2019.
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Rafael Enrique Beltrán Domènech, portaveu del grup popular presenta una esmena
en el sentit següent:

«Davant de la llacuna legal existent respecte a l'admissió com a gasto a tindre
en compte  en les assignacions  als  grups municipals  de les  aportacions  als
partits  polítics,  sol·licitar  informe  la  Direcció  General  d'Administracions
Públiques de la Generalitat Valenciana i deixar en suspens en part l'acord pel
que es referix a la justificació del grup popular.I en conseqüència suprimir de
la  proposta  d'acord  l'apartat  2 "Exigir  el  reintegrament  al  grup  municipal
Popular,  de la  quantitat  de  4.615’30  euros  no justificada,  i  condicionar  el
pagament de l'assignació de 2019 al total reintegrament de les quantitats no
justificades"».

L'esmena és acceptada per unanimitat.

Se sotmet l'assumpte així esmenat al Ple en votació ordinària i s'adopten els següents
acords per unanimitat (Voten a favor:  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,  Josep Contell  Carbonell,  Esther  Villajos
Girona  i Rafael Beltrán Domenech).

Vist  l'informe  emés  per  la  Intervenció  municipal  respecte  de  la  justificació  de
l'assignació dels grups polítics municipals, del següent tenor literal:

En sessió celebrada el dia 5 de juliol de 2018 pel Ple de la Corporació, van
ser  concedides  als  distints  grups  polítics  municipals  PSOE, Bloc  Nacionalista
Valencià Coalició Compromís, i Partit Popular, les següents dotacions econòmiques
per a l'exercici 2018 per import de 5.640,00€, 5.400,00€ i 4.920,00€ respectivament.

Vist  que  han  sigut  presentades  les  justificacions  corresponents,  HE
D'INFORMAR:

1. D'acord amb l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
Bases  de  Règim  Local  (LRBRL),  “El  Ple  de  la  Corporació,  amb  càrrec  als
Pressupostos anuals  de  la  mateixa,  podrà assignar  als  grups  polítics  una  dotació
econòmica que haurà de comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups i
un altre variable, en funció del nombre de membres de cada un d'ells, dins dels límits
que, si és el cas, s'establisquen amb caràcter general en les Lleis de Pressupostos
Generals de l'Estat i sense que puguen destinar-se al pagament de remuneracions de
personal de qualsevol tipus al servici de la corporació o a l'adquisició de béns que
puguen constituir actius fixos de caràcter patrimonial.”

2. Així mateix, l'article 73.3 de la LRBRL també assenyala que els grups
polítics  hauran  de  portar  amb  una  comptabilitat  específica  les  dites  dotacions
econòmiques assignades, que posaran a disposició del Ple de la Corporació, sempre
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que este  ho demane. En els documents justificatius presentats pels distints partits
polítics municipals no consta presentació de la dita comptabilitat específica. El Ple
pot requerir-la en qualsevol moment.

3.  El  grup  municipal  PSOE, amb  CIF  G28477727,  aporta  les  següents
factures, el resum de les quals és el següent:

Lloguer  de
local

5.593,62€

Llum 183,94€

Aigua 79,86€

Telèfon 407,96

Assegurance
s

303,38€

Servei
d'intèrpret

51,00€

Total 6.619,76€

Amb els justificants presentats del lloguer de local i el servei d'interprete és
prou per a justificar l'assignació corresponent a 2018, per import de 5.640,00€. La
resta de gastos detallats en el quadro anterior, tenen errònees les dades del client, en
concret  el  número de  CIF,  que  encara  que  el  domicili  de  subministrament
corresponga  amb  la  seu  social,  s'hauria  de  corregir  els  errors  en  els  dades
identificatives.

No s'ha tingut en compte la factura relativa a la compra d'un frigorífic per
tractar-se  d'una  adquisició  de  béns  de  caràcter  patrimonial,  i  que,  com  hem
mencionat, queda exclòs per la llei.

4. El grup municipal Bloc Nacionalista Valencià Coalició Compreels meus,
amb CIF  G97529671,  aporta  les  següents  factures,  el  resum de  les  quals  és  el
següent:

Lloguer
de local

3.622,20€

Llum 622,44€

Aigua 72,32€

Telèfon 800,38€

Serveis
flors

780,90€
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Total 5.898,24€

La quantia és prou per a justificar l'assignació corresponent a 2018, per import de
5.400,00€. 

5. El grup municipal Partit Popular amb CIF G97475305, aporta les següents
factures i documents, el resum de les quals és el següent:

Lloguer del local 302,50€

Llum (part desembre) 2,20€

Aportació al Partit Popular
provincial

3.800,00€

Fiança arrendament 500,00€

Total 4.604,70€

Respecte a la justificació que es presenta per part del grup municipal popular
referida a l'aportació al Partit Popular, esta intervenció, com a òrgan de control intern
de la gestió econòmic financera i pressupostària, no pot obviar esta destinació. Si bé
la normativa que regula les aportacions als grups polítics de les entitats locals no és
molt extensa, l'única cosa que deixa clara l'article 73.3 de la LRBRL és que no pot
destinar-se  a  remunerar  el  personal  al  servei  de  la  Corporació,  ni  tampoc  a
l'adquisició d'actius fixos de caràcter patrimonial.

El fet de que els partits polítics puguen finançar-se amb aportacions dels
grups municipals, no pot ser en si mateix una justificació, o una destinació suficient
sense més.

L'article2.1. dee) la Llei Orgànica 8 2007/, de 4 de juliol, sobre finançament dels
partits polítics ( LOFPP) contempla, com a recursos econòmics dels partits polítics,
entre altres: Les “aportacions que si és el cas els partits polítics puguen rebre dels
Grups  Parlamentaris  de  les  Cambres de  les  Corts  Generals,  de  les  Assemblees
Legislatives  de  les  comunitats  autònomes,  de  les  Juntes  Generals  dels  Territoris
Històrics bascos i dels grups de representants en els  òrgans de les Administracions
Locals.”

Esterecurs econòmica és l'única que marca la LOFPP sense el caràcter de subvenció,
per tant, s'entén que l'única fórmula per a donar cobertura a què els grups polítics
municipals  facen aportacions als  partits  polítics  és  que estes  aportacions tinguen
caràcter retributiu, és a dir, que haja existit un servici concret i determinat, a favor
del grup municipal, per part del partit polític receptor d'estos fons.
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A més,  cal destacar que a partir de l'1 de gener de 2019, i  després de la
modificació del Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, l'article 3.1.a) inclou
l'obligació de facturació dels partits polítics en qualsevol supòsit,  inclús per a les
operacions  exemptes  compreses  en  l'article  20.Uno.28º  de  la  Llei  37/1992,
Reguladora de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Per tant, els partits polítics hauran d'expedir factures pels servicis prestats als
grups municipals de les entitats locals, encara que es tracte d'un supòsit que es trobe
entre els exempts de la Llei de l'IVA.

Per tant i  segons el parer de la que subscriu, no és procedent acceptar la
justificació presentada de l'aportació del grup municipal popular al partit popular, en
els termes en què esta s'ha presentat. L'aportació seria acceptable sempre que esta
tinga un caràcter retributiu i haja existit un servici concret i determinat prestat pel
partit popular.

Respecte de la fiança pel lloguer que presenta com a justificació, tampoc
seria acceptable, en tant que es tracta d'un depòsit, que a la finalització del contracte
revertix novament en el depositant. Seria acceptable com a justificació la part del
depòsit que responga de gastos de neteja o desperfectes en el local llogat.

Per  tant  els  gastos  acceptables  presentats  pel  grup  municipal  popular,
ascendirien a 304’70 euros, havent de procedir al reintegrament de la quantitat no
justificada per import de 4.615’30 euros.

Ben entés que si el grup municipal popular justifica el caràcter retributiu i de
contraprestació d'un servici concret i determinat per part del partit popular, podria
acceptar-se la seua aportació al mateix de 3.800’00 euros.

Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció de l'acord següent:

1.- Aprovar la justificació a l'assignació concedida en 2018  els grups polítics
municipals PSPV PSOE i Bloc Nacionalista Valencià Coalició Compreels meus .

2.-  Exigir  el  reintegrament  al  grup municipal  Popular,  de la  quantitat  de
4.615’30 euros no justificada, i condicionar el pagament de l'assignació de 2019 al
total reintegrament de les quantitats no justificades.

3.- Notificar el present acord a tots els grups polítics municipals.»

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

8. INTERVENCIÓ. Proposta d'assignació subvencions als grups polítics municipals
corresponents a 2019, fins al 15 de juny -legislatura 2015-2019-
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És  procedix  a  donar  compte  de  l'assumpte de  referència,  dictaminat  per  la
Informativa De Comptes, Hisenda, Treball i Desenvolupament, Economia i Indústria,
en sessió ordinària celebrada el dia 28 de maig de 2019.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portaveu del grup popular presenta una esmena
en el sentit següent:

"En coherència amb l'esmena presentada en el punt anterior, de  justificació
d'assignacions als grups polítics municipals corresponents a 2018, i a  costa
del que  resulte  de  l'informe  de  la  Direcció  General  d'Administracions
Públiques de la Generalitat Valenciana, s'afija un punt en el sentit següent:
Deixar oberta la possibilitat en funció de l'informe de la Direcció General

d'Administracions  Públiques  de  la  Generalitat  Valenciana,  d'ampliar  els

supòsits en concepte de gastos de funcionament."

L'esmena és acceptada per unanimitat.

Se sotmet l'assumpte així esmenat al Ple en votació ordinària i s'adopten els següents
acords per unanimitat (Voten a favor:  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,  Josep Contell  Carbonell,  Esther  Villajos
Girona  i Rafael Beltrán Domenech).

Vist allò que s'ha disposat per l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.

El Ple de la Corporació adopta l'acord següent:

1.- Aprovar una assignació fixa a cada un dels grups polítics municipals de
2.183’01 € i  una altra variable de 54’58 euros per regidor per a l'exercici  2019,
corresponent al mandat de la legislatura 2015-2019, en la part corresponent fins a la
presa de possessió de la nova Corporació, el pròxim 15 de juny.

2.-  La dita dotació serà per a gastos de funcionament  dels grups polítics
municipals, sense que puga destinar-se a una altra finalitat.

3.- De la dita dotació econòmica s'aportaran els justificants del gasto i del
pagament efectiu davant del Ple de la Corporació abans del 30 d'octubre de 2019. La
dita justificació se sotmetrà al control previ de la Intervenció municipal en els termes
del que disposa l'article 73.3 de la ja esmentada Llei 7/85, de 2 d'abril.

4.-  La  dita  dotació  econòmica  no  podrà  destinar-se  al  pagament  de
remuneracions  de  personal  de  qualsevol  tipus  al  servici  de  la  Corporació  o  a
l'adquisició de béns que puguen constituir actius fixos de caràcter patrimonial. Així
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mateix els grups polítics municipals hauran de portar una comptabilitat específica de
la dotació a què es referix l'apartat 1 del  present. Comptabilitat que haurà de ser
posada a disposició del Ple de la Corporació sempre que este ho demane.

5.- Notifique's als grups municipals amb expressió dels recursos procedents.

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

9. INTERVENCIÓ. Proposta de reconeixement extrajudicial de crèdits, Gamaser SL

Es  procedix  a  donar  compte  de  l'assumpte de  referència,  dictaminat  per  la
Informativa De Comptes, Hisenda, Treball i Desenvolupament, Economia i Indústria,
en sessió ordinària celebrada el dia 28 de maig de 2019.

No es promou debat. Se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els
següents acords per unanimitat (Voten a favor: 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,  Josep Contell  Carbonell,  Esther  Villajos
Girona i Rafael Beltrán Domenech).

Vist que s'han presentat factures per GAMASER SL, amb NIF B96315577, per un
import total de 855,53 euros, amb el detall següent:

REGISTRE
COMPTABL

E
FACTURA

DATA
REGISTRE
FACTURA

N.º FACTURA
DATA

FACTURA
IMPORT

(en €)

709 21/02/2019 O2018GCG000302 31/07/2018 181,90

710 21/02/2019 O2018GCJ000347 30/10/2018 181,90

711 21/02/2019 O2018GCK000361 30/11/2018 181,90

712 21/02/2019 O2018GCE000075 29/05/2018 181,90

714 21/02/2019 O2016GCG000107 25/07/2016 127,93

TOTAL 855,53 euros

El Ple de la Corporació, adopta l'acord següent:
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1. Que s'inicie l'expedient per a reconéixer extrajudicialment els crèdits a favor de
GAMASER SL, amb NIF B96315577, per import de 855,53 euros, al tractar-se de factures
la data de facturació dels quals correspon a l'exercicis tancats (2016 i 2018).

2. Que per la Intervenció d'este Ajuntament s'emeta l'informe corresponent.

3. Amb l'informe anterior, es trasllade a la Comissió Informativa De Comptes per al
seu estudi i proposta d'aprovació que s'elevarà al Ple de la Corporació en la pròxima sessió
que se celebre.»

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

10. INTERVENCIÓ. Proposta  de reconeixement extrajudicial de crèdits, Euro Elit
Decoració SL

Es  procedix  a  donar  compte  de  l'assumpte de  referència,  dictaminat  per  la
Informativa De Comptes, Hisenda, Treball i Desenvolupament, Economia i Indústria,
en sessió ordinària celebrada el dia 28 de maig de 2019.

No es promou debat. Se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els
següents acords per unanimitat (Voten a favor: 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,  Josep Contell  Carbonell,  Esther  Villajos
Girona i Rafael Beltrán Domenech).

Vist que s'han presentat factures per EURO ELIT DECORACIÓ SL, amb
NIF B96287628, per un import total de 1.891,91 euros, amb el detall següent:

REGISTRE
COMPTABLE

FACTURA

DATA
REGISTRE
FACTURA

NÚM. FACTURA DATA FACTURA
IMPORT

(en €)

1662 10/04/2019 201821002300 15/10/2018 20,22

1663 10/04/2019 201821002791 15/12/2018 51,01

1664 10/04/2019 201821002792 15/12/2018 114,60

1665 10/04/2019 201821002793 15/12/2018 35,62

1666 10/04/2019 201821002794 15/12/2018 77,74

1667 10/04/2019 201821002795 15/12/2018 69,54

1668 10/04/2019 201821002796 15/12/2018 152,59

1669 10/04/2019 201821002797 15/12/2018 70,23
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1670 10/04/2019 201821002798 15/12/2018 126,52

1671 10/04/2019 201821002909 31/12/2018 107,67

1672 10/04/2019 201821002908 31/12/2018 224,27

1673 10/04/2019 201821002910 31/12/2018 174,74

1674 10/04/2019 201821002911 31/12/2018 29,43

1675 10/04/2019 201821002912 31/12/2018 125,86

1676 10/04/2019 201821002913 31/12/2018 35,68

1677 10/04/2019 201821002914 31/12/2018 468,72

1678 10/04/2019 201821002799 15/12/2018 7,47

TOTAL 1.891,91
euros

El Ple de la Corporació, adopta l'acord següent:

1. Que s'inicie l'expedient per a reconéixer extrajudicialment els crèdits a
favor  d'EURO  ELIT  DECORACIÓ  SL,  amb  NIF  B96287628,,  per  import  de
1.891,91 euros, al tractar-se de factures la data de facturació dels quals correspon a
l'exercici 2018.

2. Que per la Intervenció d'este Ajuntament s'emeta l'informe corresponent.

3.  Amb  l'informe  anterior,  es  trasllade  a  la  Comissió  Informativa  De
Comptes  per  al  seu  estudi  i  proposta  d'aprovació  que  s'elevarà  al  Ple  de  la
Corporació en la pròxima sessió que se celebre.

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

11. INTERVENCIÓ. Proposta de reconeixement extrajudicial de crèdits, EMPSA

Es  procedix  a  donar  compte  de  l'assumpte de  referència,  dictaminat  per  la
Informativa de Comptes, Hisenda, Treball i Desenvolupament, Economia i Indústria,
en sessió ordinària celebrada el dia 28 de maig de 2019.

No es promou debat. Se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els
següents acords amb 8 vots a favor dels integrants del grup municipal socialista i del
grup popular (Voten a favor: Antonio González Rodríguez, Andrés López Herreros,
Francisca Oliver Gil,  Faustino Manzano Fuentes,  Davinia Calatayud Sebastià,  Pau
Bosch Alepuz, Josefa Pastor Ramón i Rafael Beltrán Domenech) y 5 votos en contra
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de los integrantes del grupo municipal Compromís per Almussafes (Votan en contra:
Carles Grancha Bosch,  Alejandro Barea Quintairos, Lourdes  Moreno Blay,  Josep
Contell Carbonell i Esther Villajos Girona).

Vist que s'han presentat factures per l'Empresa Municipal de Servicis Públics
d’Almussafes (EMSPA), amb NIF B98877038, per un import total de 35.350,57€, i
el detall del qual obra en l'expedient com annex I.

El Ple de la Corporació, adopta l'acord següent:

1. Que s'inicie l'expedient per a reconéixer extrajudicialment els crèdits a
favor de l'Empresa Municipal de Servicis Públics d’Almussafes (EMSPA), amb NIF
B98877038,  per  import  de  35.350,57  euros,  al  tractar-se  de  factures  la  data  de
facturació dels quals correspon a l'exercici 2018.

2. Que per la Intervenció d'este Ajuntament s'emeta l'informe corresponent.

3.  Amb  l'informe  anterior,  es  trasllade  a  la  Comissió  Informativa  De
Comptes  per  al  seu  estudi  i  proposta  d'aprovació  que  s'elevarà  al  Ple  de  la
Corporació en la pròxima sessió que se celebre.

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

12. INTERVENCIÓ. Dació de comptes de l'informe de fiscalització plena posterior,
corresponent a l'exercici 2015

Es dóna compte de l'assumpte de referència. La corporació queda assabentada.

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

13. DESPATX EXTRAORDINARI

INTERVENCIÓ. Proposta suplementació de crèdit, en l'aplicació pressupostària de
“Personal laboral temporal programes subvencionats- promoció de l'ocupació” (Exp.
MC 4-2019)

En votació ordinària es vota la inclusió d'este assumpte en l'orde del dia. S'aprova per
unanimitat (Voten a favor:  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, Josep Contell Carbonell, Esther Villajos Girona  i
Rafael Beltrán Domenech).
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No es promou debat. Se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els
següents acords per unanimitat (Voten a favor: 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,  Josep Contell  Carbonell,  Esther Villajos
Girona i Rafael Beltrán Domenech).

Sent  necessari  i  inajornable  per  al  pròxim  exercici  suplementar  l'aplicació
pressupostària  de  “Personal  laboral  temporal  programes  subvencionats-  promoció  de
l'ocupació”,  per  a  procedir  a la  tramitació del  Programa d'incentius  a  la  contractació de
persones  jóvens  qualificades  per  entitats  locals  EMCUJU,  convocat  pel  Servei  Valencià
d'Ocupació LABORA, així com per a la sol·licitud del Programa d'incentius a la contractació
de persones jóvens per entitats locals EMPUJU, convocat per la mateixa entitat. A més, és
necessari també suplementar la partida  “d'informàtica”, segons es desprén de l'informe emés
pel Tècnic informàtic, i la partida “d'altres subvencions a ens públics i societats mercantils de
l'entitat  local” per estimar  que en les corresponents  borses de vinculació no hi  ha crèdit
suficient per a atendre els compromisos fins al final de l'exercici corrent.

Per tant, es proposa al ple de la Corporació l'adopció de l'acord següent:

1.- Suplementar les següents aplicacions pressupostàries:

2410-13102: Pers labora temporal subv.- promoció de l'ocupació 70.754’42€

9330-44900: Altres subv a ens públics i societ. mercantils de l'EELL 20.000’00€

4910-62600: Equips procés informació -Societat de la informació 22.341’46€

TOTAL SUPLEMENTS DE CREDET 113.095’88€

2.- El finançament proposada es correspon amb la baixa de crèdits, que no afectaran
el funcionament normal del servici, la majoria d'elles per tractar-se en el cas de partides de
capítol 1 (gastos de personal) d'excedents en la consignació inicial o, per correspondre a
places  consignades  en  l'annex de  personal  no  ocupades  durant  un  període.  Així  mateix,
consta  en l'expedient  informe de l'arquitecta tècnica municipal  en el  que concernix a  la
disminució del crèdit de l'aplicació corresponent a “inversions en cementeri”, i l'informe del
Director de l'àrea de Cultura, esports i festes en el que correspon a les aplicacions de l'àrea de
gasto  3  “Producció de  béns  públics  de  caràcter  preferent”.  Per  últim,  respecte  de  les
aplicacions  corresponents  al  rènting  de  vehicles,  es  prescindix  de  la  part  proporcional
corresponent al temps transcorregut ja que en data la present proposta no està concertat cap
rènting. 
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3261-48202: Transfer. a famílies- Educació secundària     4.000’00€

3230-78900: “Ensenyança infantil i primària – subv. de capital     9.800’00€

3410-48900: transf. a entitats sense ànim de lucre d'esports     5.283’98€

1640-62200: “cementeris i servicis funeraris – inversions”     6.000’00€

3420-22799: “instal·lacions esportives – altres treballs”   32.000’00€

1530-20400: “vies públiques - rènting vehicle”     7.000’00€

1630-20400: “neteja viària - rènting vehicle     5.000’00€

3230-22799: “ensenyança infantil i primària – T.R.O.E     4.000’00€

1320-12003: “seguretat i orde públic – salaris grup C1”     8.000’00€

1320-12100: “seguretat i orde públic – complement de destinació”     6.000’00€

1710-13001: “parcs i jardins – productivitat i hores extra”     1.000’00€

1710-13000: “parcs i jardins – retribucions bàsiques”   10.204’40€

1710-13002: “parcs i jardins – altres remuneracions personal laboral”        807’50€

1710-16000: “parcs i jardins – seguretat social”     7.000’00€

3260-48202: Transf a familias-Educación infantil i primària     4.000’00€

3266-48900: Ajudes estudiants de batxiller i cicles formatius     3.000’00€

TOTAL FINANÇAMENT 113.095’88€

3.- Expose's al públic en els termes legalment establits als efectes de reclamacions.
Si no es presentara cap reclamació, l'expedient provisionalment aprovat s'entendria elevat a
definitiu de forma automàtica.

-----------------------------------------------------
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Identificador: +n5J iMxe yhZb 9aie gbgx Jw2/ pKU=

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



ACTA PLE
11/2019

27/27

14. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar  compte dels decrets d'Alcaldia des
del 1024/2019 fins al 1337/2019

La Corporació queda assabentada.

15. PRECS

No es presenten.

16. PREGUNTES

No es formulen.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 20.33 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 arts.
89 i 90 ROM.

L'alcalde La secretària general
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