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ACTA DE SESSIÓ
(Aprobada en sessió núm.7/2019, de 4 d'abril)

Sessió núm. 04/2019

Òrgan: PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES

Caràcter: ordinari

Data: 07 de març 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 (s'incorpora posteriorment)

Alejandro Barea Quintairos

Lourdes Moreno Blay

Josep Contell Carbonell (s'incorpora posteriorment)

Esther Villajos Girona

Grup municipal del Partit Popular

Rafael Beltrán Domenech

Secretària: Mª Dolores Villarroya Pastor

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

PART RESOLUTÒRIA

1.  APROVACIÓ ACTA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR.  Aprovar l’acta de  la
sessió ordinària 3/2019, de 7 de febrer

2. INTERVENCIÓ. Dació de comptes de diversos assumptes

2.1 Resolució de l'Alcaldia núm. 551/2019 d'aprovació de la liquidació del
pressupost corresponent a l'exercici 2018

2.2. Informe sobre estabilitat pressupostària, corresponent a l'exercici 2018

2.3. Informe de execució de las inversions financerament sostenibles

2.4. Informes  lluita  contra  la  morositat  (Llei  15/2010)  corresponent  al  4t
trimestre de 2018 tant de l'Ajuntament com d'EMSPA, SL

2.5. Informe Període Mitjà  de  Pagament,  4t  trimestre  corresponent  al   4t
trimestre de l'exercici 2018

3. TRESORERÍA.  Dació  de  comptes  de  l'informe  de  l'estat  de  la  Tresoreria
Municipal.

4. DESPATX EXTRAORDINARI

4.1. Moció presentada pel grup municipal Compromís per Almussafes i consensuada
per tots els grups municipals, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la
Dona.

4.2. Moció presentada pel grup municipal popular i consensuada per tots els grups
municipals, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona.

CONTROL I FISCALITZACIÓ

5. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar compte dels decrets d'Alcaldia des del
293/2019 fins el 578/2019

6. Dació de compte de la sentència núm. 1195/2017, de 22 de desembre, relativa a la
desestimació de recurs d'apel·lació plantejat per DOMO STUDIO CONSULTORES,
SLP

7. PRECS

8. PREGUNTES
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PART RESOLUTÒRIA

1.  APROVACIÓ ACTA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR.  Aprovar l’acta de  la
sessió ordinària 3/2019, de 7 de febrer

Es procedix a donar compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària 3/2019, de
7 de  febrer.  En este  moment  de  la  sessió  estan  presents  dotze  membres  de  la
Corporació,  als  que se sotmet,  en votació ordinària, l'aprovació de l'esborrany de
l'acta; s'aprova amb deu vots a favor, d'Antonio Gónzalez Rodríguez, Andrés López
Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud
Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor  Ramón,  Carles  Grancha  Bosch  *,
Alejandro  Barea  Quintairos  i  Lourdes  Moreno  Blay; i  dos  abstencions,  d'Esther
Villajos Girona I Rafael Beltrán Domenech, per haver estat absents de la sessió de
referència.

* se incorpora iniciada la sessió, abans de la votació.

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

2. INTERVENCIÓ. Dació de comptes de diversos assumptes

2.1 Resolució de l'Alcaldia núm. 551/2019 modificada per la 593/2019, d'aprovació
de la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2018

La Corporació queda assabentada.

2.2. Informe sobre estabilitat pressupostària, corresponent a l'exercici 2018

La Corporació queda assabentada.

2.3. Informe de execució de las inversions financerament sostenibles

La Corporació queda assabentada.

2.4. Informes lluita contra la morositat (Llei 15/2010) corresponent al 4t trimestre de
2018 tant de l'Ajuntament com d'EMSPA, SL

La Corporació queda assabentada.
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2.5. Informe Període Mitjà de Pagament, 4t trimestre corresponent al  4t trimestre de
l'exercici 2018

La Corporació queda assabentada.

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

3. TRESORERÍA.  Dació  de  comptes  de  l'informe  de  l'estat  de  la  Tresoreria
Municipal.

D'acord amb allò que s'ha disposat per la base octava de les d'execució del pressupost
per a 2018, es dóna compte de la situació de la Tresoreria municipal corresponent al
quart trimestre de 2018. La Corporació queda assabentada.

Existències a 1 d'octubre de 2018

a) Bancs i caixa municipal 6.737.482,74

b) Bestretes de caixa fixa (pendents de tancar) 2.950,00

c) Pagaments a justificar (pendents de justificació) 1.130,64

d) Caixa en formalització 0,00

e) Valors 878.016,45

Cobraments des d'1 d'octubre fins a 31 de desembre de 2018

f) Per cobraments de bestretes de caixa fixa 0,00

g) Per cobraments de pagaments a justificar 1.179,16

h) Per cobraments pressupostaris i no pressupostaris 11.136.996,06

i) Per cobraments en formalització 4.972.770,44

j) Per cobraments en valors 37.262,96

Pagaments des d'1 d'octubre fins a 31 de desembre de 2018

k) Per pagaments de bestretes de caixa fixa 2.950,00

l) Per pagaments de pagaments a justificar 2.309,80

m) Per pagaments pressupostaris i no pressupostaris 8.588.936,99

n) Per pagaments en formalització 4.972.770,44

ñ)Per pagaments en valors 42.250,68

Existències a 31 de desembre de 2018

o) Bancs i caixa municipal (a+h-m) 9.285.541,81
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p) Bestretes de caixa fixa (pendents de tancar) (b+f-k) 0,00

q) Pagaments a justificar (pendents de justificació) (c+g-l) 0,00

r) Caixa en formalització (d+i-n) 0,00

s) Valors (e+j-ñ) 873.028,73

4. DESPATX EXTRAORDINARI

4.1. Moció presentada pel grup municipal Compromís per Almussafes i consensuada
per tots els grups municipals, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la
Dona.

En votació ordinària es vota la inclusió d'este assumpte en l'orde del dia. S'aprova per
unanimitat dels dotze membres presents en este moment de la sessió (Voten a favor
Antonio Gónzalez Rodríguez, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino
Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor
Ramón, Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay,
Esther Villajos Girona i Rafael Beltrán Domenech).

Lourdes Moreno Blay, portaveu Compromís per Almussafes dóna lectura a la moció.

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):

Rafael Beltran Domènech, portaveu del grup municipal popular, es manifesta a favor
de la moció.

Antonio  González  Rodríguez,  alcalde,  també;  i  proposa  que  es  presente
conjuntament, no obstant efectua uns comentaris sobre el punt 4t de la moció.

Rafael Beltran Domènech, per al·lusions, intervé i recalca el seu compromís i el del
seu partit en defensa de la igualtat de genere i la igualtat de drets d'hòmens i dones.

Alejandro Barea Quintairos, de Compromís per Almussafes, intervé i reconduïx les
intervencions al contingut de la moció en si i recalca la seua importància.

Durant el debat d'este assumpte, s'incorpora Josep Contell Carbonell.

Tractat el fons de l'assumpte es procedix a la seua votació i s'aprova, per unanimitat
dels  tretze  membres  presents  en  este  moment  de  la  sessió,  l'adhesió  als  acords
continguts  en  la  moció  presentada  (Voten  a  favor  Antonio  Gónzalez  Rodríguez,
Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,  Davinia
Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Josefa Pastor Ramón, Carles Grancha Bosch,
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Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell, Esther
Villajos Girona i Rafael Beltrán Domenech).

«ACORDS:

1. Facilitar espais per a les activitats programades per les associacions per la Vaga

mundial  de dones del  dia 8 de març convocada a nivell  mundial  pel  Moviment
Feminista.

2. Com a Ajuntament, ens comprometem elaborar polítiques d’igualtat de caràcter

transversal,  -per  exemple  des  de  la  mobilitat  a  les  nostres  festes-,  a  dotar-les
pressupostàriament,  a  avaluar  i  fer  el  seguiment  dels  acords  presos  en  matèria

d’igualtat, i donar-ne compte periòdic a aquest Ple.

3. Com a Ajuntament ens comprometem i encoratgem la resta de les institucions a
seguir treballant per la igualtat i en avançar en el desenvolupament de les polítiques

per  la  igualtat  i  contra  la  violència  masclista  i  de  gènere.  Manifestem  la
importància del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, i la urgència de la seua

dotació pressupostària per garantir la seua aplicació. Manifestem la importància
cívica i  política del  Pacte Valencià contra la violència de gènere i  masclista. El

nostre Ajuntament està adherit al dit pacte i es compromet a aplicar-lo i a actuar
d’acord amb les seues propostes.

4.  Com  a  Ajuntament,  ens  adherim  a  l’acord  al  qual  s’ha  arribat  a  les  Corts

Valencianes el  passat 30 de gener, pel qual es reforça l’acord del Pacte Valencià
contra  la  violència de  gènere  i  masclista  i  per  tant,  ens  comprometem també a

continuar fent valdre les mesures de dit Pacte, a més mostrem el nostre rebuig a
qualsevol tipus de posicionament polític que negue l’existència de la violència de

gènere i masclista o que propugne la minoració de les mesures de protecció de les
dones.  Per  tant,  mostrem també el  nostre  rebuig  a l’adopció de  qualsevol  tipus

d’acord,  explícit  o  implícit,  amb  formacions  amb  aquests  plantejaments.  Cal
recordar que la violència contra les dones és un tema que ha sigut objecte d’un

pacte d’Estat.

5.  Demanar  al  Govern  espanyol  que  inicie  els  tràmits  per  aprovar  una  llei
d’equiparació efectiva salarial entre dones i homes.

6.  Instar als partits polítics amb representació al Congrés i al Senat a presentar

propostes i que agilitzen els processos per tal d’aprovar la llei.

7. Instar al Govern estatal a destinar recursos en inspecció de treball i seguretat
social per a detectar i sancionar discriminacions directes i indirectes salarials per

raó de sexe.

8.  Demanar  al  Govern  espanyol  la  ratificació  del  Conveni  186  de  l'OIT
(Organització Internacional del Treball) per a la dignificació del treball a la llar i

les cures.
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9. Instar al Govern estatal a fer efectiu l’acord sobre els permisos per naixement i, a
més,  fer que siguen intransferibles i  cent  per cent  remunerats,  amb el  calendari

d’implementació respectiu.

10. Instar  al  Congrés  a  elaborar  una  llei  d’educació  que  tinga  com  a  valor
fonamental la coeducació.

11. Declarar el nostre poble un municipi contra la violència masclista i lliure de

tracta i de prostitució.

12. Exigir  al  Govern  estatal  un  finançament  just  per  tal  de  portar  a  terme les
polítiques d’igualtat així com les polítiques educatives i les socials. Ens calen unes

polítiques  amplies,  no  es  tracta  de  resoldre  situacions  d’especial  precarietat  de
caràcter  assistencial sinó  de  garantir  els  drets  de  ciutadania,  i  és  urgent  que

desaparega la discriminació que patim en el finançament.

13. Donar trasllat dels presents acords a la Generalitat Valenciana, i en especial a
la  Conselleria  d’Igualtat  i  Polítiques  Inclusives,  als  grups  parlamentaris  de  les

Corts  Valencianes,  al  Ministeri  de Sanitat,  Serveis  Socials i  Igualtat  del  Govern
d’Espanya i als diferents grups parlamentaris del Congrés i el Senat, així com que

es publicite per les vies habituals i es comunique al teixit associatiu de la nostra
població.»

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

4.2. Moció presentada pel grup municipal popular i consensuada per tots els grups
municipals, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona.

L'alcalde planteja prèviament una qüestió d'orde, davant de l'informe de la secretària
sobre la coincidència de contingut amb la moció anterior comportant una duplicitat i
la  recomanació  que deuria  si  és  el  cas  fusionar-se ambdós,  atés  que hi  ha punts
semblants i altres  diferents o si és el cas autoritzar els portaveus per a la redacció
definitiva, per a evitar la duplicitat en la seua tramitació.

Després d'un breu intercanvi de parers es decidix prosseguir i en votació ordinària es
vota la inclusió d'este assumpte en l'orde del dia. S'aprova per unanimitat dels tretze
membres  presents en este  moment  de la  sessió (Voten a favor  Antonio Gónzalez
Rodríguez, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor  Ramón,  Carles
Grancha Bosch,  Alejandro Barea Quintairos,  Lourdes Moreno Blay, Josep Contell
Carbonell, Esther Villajos Girona i Rafael Beltrán Domenech).

No es promou debat.
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Tractat el fons de l'assumpte es procedix a la seua votació i s'aprova, per unanimitat
dels  tretze  membres  presents  en  este  moment  de  la  sessió,  l'adhesió  als  acords
continguts  en  la  moció  presentada  (Voten  a  favor  Antonio  Gónzalez  Rodríguez,
Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,  Davinia
Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Josefa Pastor Ramón, Carles Grancha Bosch,
Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell, Esther
Villajos Girona i Rafael Beltrán Domenech).

«ACORDS:

1. La seua adhesió a la causa de la igualtat que se centra en el paper de la dona que

es reivindica amb caràcter internacional el dia 8 de març, i se suma a totes les veus
que clamen per un futur sense discriminació per raó de gènere, on hòmens i dones

formen part de la nostra societat en igualtat de drets i responsabilitats.

2. Avalar la manifestació del 8 de març a fi de continuar avançant en la implantació
d'una igualtat d'oportunitats real i efectiva.

3. Articular en la pràctica polítiques globals amb dotació econòmica suficient, que

ajuden a eradicar actituds i comportaments sexistes o discriminatoris, en qualsevol
àmbit de gestió pública local.

4.  Afavorir la participació en les manifestacions, concentracions, activitats i actes

que es convoquen per a reivindicar la igualtat entre hòmens i dones el 8 de març.

5. Adherir-se  a  la  declaració  institucional  del  Dia  Internacional  de  la  Dona,
aprovada per la FEMP el 26 de febrer»

CONTROL I FISCALITZACIÓ

5. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar compte dels decrets d'Alcaldia des del
293/2019 fins el 578/2019

Lourdes Moreno  Blay,  portaveu  del  grup municipal  Compromís  per  Almussafes,
sol·licita aclariment i informació sobre les resolucions següents:

-Resolució 543 relativa a  comunicació a  l'administració  concursal Lauria  Estudio
Concursal, SLP, el requeriment efectuat en el procediment monitori 001105/2018 pel
Jutjat del Social núm. 7 a este ajuntament. Exp. SEC/sju/001-2018

D'orde del Sr. alcalde la Sra. secretària explica la situació de la tramitació,
s'ha remés a l'expedient concursal la dita reclamació, l'Ajuntament d'Alberic
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per  la  seua  banda  ha  recorregut  ja  que  en  eixes  dates  no  van treballar,  i
respecte  a  la  Seguretat  Social,  respondrà  el  fons  de  compensació  i
subsidiàriament de l'Ajuntament.

-Resolucions 359,  480 i  305, totes  elles  relacionades  amb sancions  imposades  a
alumnes de l'escola taller ET FORMEM.

L'alcalde li respon que se li enviarà la informació per escrit.

-Resolució 479 sanció per  faltes assistència personal EMPUJU i POL

Com es controla? El Sr. alcalde li respon que precisament pel control és pel
que es descompta, una vegada es constata la falta injustificada.

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

6. Dació de compte de la sentència núm. 1195/2017, de 22 de desembre, relativa a la
desestimació de recurs d'apel·lació plantejat per DOMO STUDIO CONSULTORES,
SLP

Es dóna compte de la sentència  núm. 1195/2017, de 22 de desembre, de la Secció
Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana, per la que es desestima el recurs d’apel·lació plantejat per
DOMO STUDIO  CONSULTORES  URBANISTAS,  S.L.P.  contra  l’Auto  núm.
75/2017, de 26 de maig dictat  pel Jutjat  del Contenciós Administratiu  núm. 6 de
València  pel  que  s’acorda  inadmetre el  recurs  contenciòs  administratiu interposat
contra la resolució de l'Alcadia d’este Ajuntament núm. 1329/2016, de 21 de juny,
ratificat per la Resolució núm. 1948/2016, confirmat l'auto apel·lat.

Queden assabentats de la sentència referida els membres de la Corporació.

7. PRECS

-Rafael  Beltrán  demana  es  procedisca  a  l'arreglament  de  les  jardineres  de  l'Av.
d'Algemesí, que no estan en les degudes condicions.

Andrés López Herreros, ja esta donada l'orde, en breu s'arreglarà.
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-Carles Grancha Bosch, de Compromís per Almussafes, formula queixa i subsegüent
prec respecte a les convocatòries dels plens i la dificultat d'accés a la documentació
en arxius electrònics. No es pot obrir. Em vaig posar en contacte amb l'informàtic i
ho va resoldre. Però la situació és reiterativa. Insistix en el fet que s'adopten mesures
prèvies per a comprovar l'accessibilitat de la documentació.

8. PREGUNTES

No es formulen

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 21.06 hores
del dia d'inici; de tot això s'estén esta acta autoritzada per mi la secretària, en unió de
la gravació sonora que, com a document electrònic, s'incorpora a l'expedient de la
sessió i posteriorment al llibre d'actes, de conformitat amb el que establixen els art 89
i 90 ROM.

L'alcalde La secretària general
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MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR

Fecha firma:10/04/2019 9:30:09 CEST

SECRETARIA GRAL.

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha firma:10/04/2019 12:07:54 CEST

AJUNTAMENT D ALMUSSAFES


