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ACTA DE SESSIÓ
(Aprovada en sessió plenària 17/2019, de 12 de setembre) 

Sessió núm. 15/2019

Òrgan: PLE DE L’AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES

Caràcter: ordinari

Data: 11 de juliol de 2019

Hora: 20.15

Lloc: saló de plens de l’Ajuntament

President: Antonio González Rodríguez (grup socialista)

Grup municipal del Partit Socialista Obrer Espanyol

Antonio González Rodríguez

Davinia Calatayud Sebastià

Alejandro Fuentes Valero

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Mar Albuixech Ponce

Juan Pablo Bosch Alepuz

Belén Godoy Pérez

Jaime Wic Rosa

Grup municipal Compromís per Almussafes

Lourdes Moreno Blay

Mª Amparo Medina Iborra

Josep Magraner i Ramón

Grup municipal Partit Popular 

Rafael Beltrán Domenech

Secretària: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventora acctal.: Belisa Clerigues Ferris
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ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTÒRIA

1.  SECRETARIA.  Proposta modificació RPT 2019 (canvi  lloc d'Oficial  a Agent).
Art. 82.3 ROF

2. INTERVENCIÓ.  Proposta de reconeixement extrajudicial dels crèdits a favor de
l'empresa Euro Elit Decoració SL per a esmena d'error material. Art. 82.3 ROF
3. INTERVENCIÓ.  Proposta de reconeixement extrajudicial dels crèdits a favor de
l'empresa Gamaser SL per a esmena d'error material. Art. 82.3 ROF

4.  INTERVENCIÓ. Proposta de reconeixement extrajudicial dels crèdits a favor de
l'empresa EMSPA, per a esmena d'error material. Art. 82.3 ROF

5. INTERVENCIÓ. Proposta modificació Bases d'Execució del Pressupost. Art. 82.3
ROF

6. INTERVENCIÓ. Proposta modificació Annex de Personal. Art. 82.3 ROF

7. INTERVENCIÓ. Proposta aprovació de l'assignació als grups polítics municipals.
Art. 82.3 ROF

8. BENESTAR SOCIAL.  Creació d'una  Agència  per  al  foment  de  la  Innovació
Comercial  en el  municipi  d'Almussafes,  amb la  posterior  incorporació  a la  xarxa
AFIC com a Agència no acreditada. Art. 82.3 ROF

9. EDUCACIÓ. Proposta aprovació reglament del Consell Escolar Municipal.

10. CULTURA. Proposta per a anomenar “Carrer Paleta i Pinzell”. Art. 82.3 ROF

11. DESPATX EXTRAORDINARI

CONTROL I FISCALITZACIÓ

12. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar  compte dels decrets d'Alcaldia des
del 1338/2019 fins al 1649/2019

13. PRECS

14. PREGUNTES
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PART RESOLUTÒRIA

1.  SECRETARIA.  Proposta modificació RPT 2019 (canvi  lloc d'Oficial  a Agent).
Art. 82.3 ROF

A requeriment  del Sr.  alcalde,  la Sra.  secretària  dóna compte del  contingut  de la
proposta relativa a l'assumpte de referència.

Sotmés l'assumpte a votació per a ratificació de la seua inclusió, esta s'aprova per
unanimitat  dels  membres  assistents  (Voten a favor:  Antonio  González Rodríguez,
Davinia  Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy
Pérez,  Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo Medina Iborra, Josep
Magraner i Ramón i Rafael Beltrán Domenech).

No  es  promou  debat.  Se  sotmet  a  votació  el  fons  de  l'assumpte  i  s’aprova  per
unanimitat  dels  membres  assistents  (Voten a favor:  Antonio  González Rodríguez,
Davinia  Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy
Pérez,  Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo Medina Iborra, Josep
Magraner i Ramón i Rafael Beltrán Domenech).

Vist l'Informe emés per l'Inspector Cap de la Policia Local, en el que es justifica la
supressió d'un lloc d'Oficial de la policia local i la creació d'un lloc d'Agent, atenent
l'estructura i funcionament de l'àrea.

Valorades  les  necessitats  de  l'organització  i  atenent  als  motius assenyalats,  es
planteja la modificació de la RPT, i de la plantilla de personal amb el detall següent:

Relació de llocs de treball:

Supressió del Lloc número 22, Oficial de la policia local,

Creació d'un lloc d'Agent de la policia local,  Lloc número  138,  grup C1, CD21,
CE06, 

Plantilla de personal:

Escala d'Administració Especial. Subescala Servicis Especials. Classe Policia Local:
se suprimix una plaça d'oficial, i es crega una plaça d'agent.
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En l'organigrama s'incorpora el lloc d'Agent, suprimint el lloc d'Oficial.

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

2. INTERVENCIÓ.  Proposta de reconeixement extrajudicial dels crèdits a favor de
l'empresa Euro Elit Decoració SL per a esmena d'error material (Art. 82.3 ROF)

Es procedix 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 9 de juliol de 2019.

Sotmés  l'assumpte  a  votació  per  a  ratificació  de  la  seua  inclusió,  s'aprova  per
unanimitat  dels  membres  assistents  (Voten a favor:  Antonio  González Rodríguez,
Davinia  Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy
Pérez,  Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo Medina Iborra, Josep
Magraner i Ramón i Rafael Beltrán Domenech).

No es promou debat. Se sotmet a votació el fons de l'assumpte i s’aprova per 10 vots
a  favor:  9  per  part  del  PSOE (Antonio  González Rodríguez,  Davinia  Calatayud
Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez i Jaime Wic Rosa), 1
per  part  del  PP  (Rafael  Beltrán  Domenech)  i  tres  abstencions  de  Compromís
(Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra i Josep Magraner i Ramón).

Vist l'Informe emés per la Intervenció municipal que és del següent tenor literal:

El passat 6 de juny es va elevar al Ple de la Corporació proposada per a
reconeixement  extrajudicial de crèdits d'acord amb el que disposa l'article 23 del
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, així com en l'article 60.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desplega el capítol primer del Títol
sext de la Llei 39/1988 reguladora de les Hisendes Locals.

L'expedient que es va elevar al Ple de la Corporació contenia un error material al
redactar-se com a inici d'expedient per al reconeixement de l'obligació de pagar a
favor d'Euro Elit Decoració, amb CIF B96287628, per un import total de 1.891,91
quan€, realment  l'expedient  estava totalment tramitat  i  procedia el reconeixement
extrajudicial per part del Ple de la Corporació.

Per tot això, entenc que procedix corregir l'acord pres pel Ple en la sessió
celebrada el dia 6 de juny de 2019, i que es prenga l'acord següent: 
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1. Reconéixer l'obligació de pagar a favor d'Euro Elit Decoració, amb CIF
B96287628, per  import total de 1.891,91€.

2.  Que  es  comunique  l'acord  adoptat  a  la  Intervenció  per  a  la  seua
comptabilització com a obligació reconeguda.”

Per tot això, el Ple de la Corporació adopta l'acord següent:

1. Reconéixer l'obligació de pagar a favor d'Euro Elit Decoració, amb CIF
B96287628, per  import total de 1.891,91€.

2.  Que  es  comunique  l'acord  adoptat  a  la  Intervenció  Municipal  per  a  la  seua
comptabilització com a obligació reconeguda.

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

3.  INTERVENCIÓ.  Proposta de reconeixement extrajudicial dels crèdits a favor de
l'empresa Gamaser SL per a esmena d'error material (Art. 82.3 ROF)

Es procedix 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 9 de juliol de 2019.

Sotmés l'assumpte a votació per  a ratificació  de  la  seua inclusió, s'aprova per
unanimitat  dels membres  assistents (Voten a favor:  Antonio  González Rodríguez,
Davinia  Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy
Pérez,  Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo Medina Iborra, Josep
Magraner i Ramón i Rafael Beltrán Domenech).

No es promou debat. Se sotmet a votació el fons de l'assumpte i s’aprova per 10 vots
a  favor:  9  per part del  PSOE  (Antonio  González Rodríguez,  Davinia  Calatayud
Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez i Jaime Wic Rosa), 1
per  part del  PP  (Rafael  Beltrán  Domenech) i tres  abstencions  de  Compromís
(Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra i Josep Magraner i Ramón).

Vist l'Informe emés per la Intervenció municipal que és del següent tenor literal:

“El passat 6 de juny es va elevar al Ple de la Corporació proposada per a
reconeixement  extrajudicial de crèdits d'acord amb el que disposa l'article 23 del
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les
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disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, així com en l'article 60.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desplega el capítol primer del Títol
sext de la Llei 39/1988 reguladora de les Hisendes Locals.

L'expedient que es va elevar al Ple de la Corporació contenia un error material al
redactar-se com a inici d'expedient per al reconeixement de l'obligació de pagar a
favor de GAMASER SL, amb CIF B96315577, per un import total de 855,53 quan€,
realment  l'expedient  estava  totalment  tramitat  i  procedia  el  reconeixement
extrajudicial per part del Ple de la Corporació.

Per tot això, entenc que procedix corregir l'acord pres pel Ple en la sessió
celebrada el dia 6 de juny de 2019, i que es prenga l'acord següent: 

1.  Reconéixer  l'obligació  de  pagar  a  favor  de  GAMASER SL,  amb CIF
B96315577, per  import total de 855,53€.

2.  Que  es  comunique  l'acord  adoptat  a  la  Intervenció  per  a  la  seua
comptabilització com a obligació reconeguda.”

Per tot això, el Ple de la Corporació adopta l'acord següent:

1.  Reconéixer  l'obligació  de  pagar  a  favor  de  GAMASER SL,  amb CIF
B96315577, per  import total de 855,53€.

2. Que es comunique l'acord adoptat a la Intervenció Municipal per a la seua
comptabilització com a obligació reconeguda.

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

4.  INTERVENCIÓ. Proposta de reconeixement extrajudicial dels crèdits a favor de
l'empresa EMSPA, per a esmena d'error material. Art. 82.3 ROF

Es procedix 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 9 de juliol de 2019.

Sotmés l'assumpte a votació per  a ratificació  de  la  seua inclusió, s'aprova per
unanimitat  dels membres  assistents (Voten a favor:  Antonio  González Rodríguez,
Davinia  Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy
Pérez,  Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo Medina Iborra, Josep
Magraner i Ramón i Rafael Beltrán Domenech).
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No es promou debat. Se sotmet a votació el fons de l'assumpte i s’aprova per 10 vots
a  favor:  9  per part del  PSOE  (Antonio  González Rodríguez,  Davinia  Calatayud
Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez i Jaime Wic Rosa), 1
per  part del  PP  (Rafael  Beltrán  Domenech) i tres  abstencions  de  Compromís
(Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra i Josep Magraner i Ramón).

Vist l'informe emés per la Intervenció Municipal que és del següent tenor
literal:

“El passat 6 de juny es va elevar al Ple de la Corporació proposada per a
reconeixement  extrajudicial de crèdits d'acord amb el que disposa l'article 23 del
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, així com en l'article 60.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desplega el capítol primer del Títol
sext de la Llei 39/1988 reguladora de les Hisendes Locals.

L'expedient que es va elevar al Ple de la Corporació contenia un error material al
redactar-se com a inici d'expedient per al reconeixement de l'obligació de pagar a
favor de l'Empresa Municipal de Serveis Públics d'Almussafes ( EMSPA)amb CIF
B98877038, per un import total de 35.350,57  €, quan realment l'expedient estava
totalment tramitat i procedia el reconeixement extrajudicial per part del Ple de la
Corporació.

Per tot això, entenc que procedix corregir l'acord pres pel Ple en la sessió
celebrada el dia 6 de juny de 2019, i que es prenga l'acord següent: 

1. Reconéixer l'obligació de pagar a favor de l'Empresa Municipal de Serveis
Públics d’Almussafes (EMSPA), amb CIF B98877038, per import de 35.350,57€.

2.  Que  es  comunique  l'acord  adoptat  a  la  Intervenció  per  a  la  seua
comptabilització com a obligació reconeguda.”

Per tot això, el Ple de la Corporació adopta l'acord següent:

1.  Reconéixer l'obligació de  pagar  a  favor  de  L'Empresa Municipal  de
Serveis  Públics  d’Almussafes  (EMSPA),  con  CIF  B98877038,  per  import  de
35.350,57€.

2.  Que es  comunique  el  acord  a la  Intervenció Municipal  per a la  seua
comptabilització com a obligació reconeguda.

-----------------------------------------------------
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5. INTERVENCIÓ. Proposta modificació Bases d'Execució del Pressupost (Art. 82.3
ROF)

Es procedix 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 9 de juliol de 2019.

Sotmés l'assumpte a votació per  a ratificació  de  la  seua inclusió, s'aprova per
unanimitat  dels membres  assistents (Voten a favor:  Antonio  González Rodríguez,
Davinia  Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy
Pérez,  Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo Medina Iborra, Josep
Magraner i Ramón i Rafael Beltrán Domenech).

No es promou debat. Se sotmet a votació el fons de l'assumpte aprovant-se també per
unanimitat  dels membres  assistents  (Voten a favor:  Antonio  González Rodríguez,
Davinia  Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy
Pérez,  Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo Medina Iborra, Josep
Magraner i Ramón i Rafael Beltrán Domenech).

Com a conseqüència de l'acord pres pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 5 de juliol,
és  necessari  modificar  la  base  26  de  les  d'execució  del  pressupost,  en  el  sentit
següent: 

Base 26a.- Dietes i indemnitzacions especials.

1.- Els gastos d'utilització de vehicles i les indemnitzacions per viatges en
interés de l'Entitat, se satisfaran càrrec dels conceptes 230, 231 i 233 de l'Estat de
Gastos del pressupost, en virtut d'orde de la Presidència, sent abonades d'acord amb
el següent:

a) Als càrrecs electius i habilitats nacionals classificats en el grup A, l'import
a abonar serà l'establit per al grup 1 del RD 462/2002, de 24 de maig.

b) A la resta del personal, siga funcionari, laboral o eventual s'abonaran les
següents indemnitzacions per manutenció i allotjament:

- Grups A1 i A2 Dietes corresponents al grup 2 del RD 462/2002.

- Grups C1, C2 i A.P.: Dietes corresponents al grup 3 del RD 462/2002.

La dieta per allotjament haurà de justificar-se per mitjà de factura i es pagarà
a l'interessat per l'import realment justificat fins a un màxim de l'import establit per a
cada grup.
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La dieta per allotjament inclou el desdejuni, en els termes de l'article 10.2
del RD 462/2002.

La dieta per manutenció no requerirà cap justificació. Es meritaran les dietes
en els termes establits per l'article 12 del R.D. 462/2002.

En  el  cas  que  la  Comissió  implique  desplaçament  a  una  altra  localitat
s'entendrà finalitzada esta quan el funcionari o Regidor es trobe a Almussafes en un
temps de trasllat prudencial des de la localitat on s'haguera autoritzat la Comissió,
entenent  per  temps  de  trasllat  prudencial  un  màxim  de  temps  d'un  minut  per
quilòmetre quan el dit trasllat es realitze en vehicle propi o el temps de trasllat real,
en cas d'utilització de transport públic.

Les indemnitzacions per quilometratge les establirà i respondrà de la seua
veracitat  el  Cap  de  cada  departament.  La  Intervenció  en  estos  casos  només
comprovarà  que  el  Cap  del  Departament  ha  verificat  el  quilometratge.  El
quilometratge en automòbil propi es pagarà a 0’19 € per quilòmetre, llevat que la
legislació establira quantia distinta.

Els  càrrecs  electes  podran  percebre  els  gastos  realitzats  amb  motiu
d'invitacions, protocol o  semblants  amb  la  justificació  prèvia  per  mitjà  de  la
corresponent factura. En el supòsit en què la dita justificació s'incloga la manutenció
del propi regidor percebrà com a dieta per manutenció la quantitat justificada encara
que supere l'establida pel RD 462/2002.

Els càrrecs electes podran optar pel règim de dietes o gastos “a justificar“, en
este últim cas haurà de justificar-se la totalitat dels gastos realitzats per mitjà de les
corresponents factures.

Les  retribucions  als  membres  de  la  Corporació  vénen  establides  en  les
quanties següents:

1.1. La retribució del Sr. Alcalde serà acordada pel Ple de la Corporació,
amb el límit màxim establit en la normativa vigent en cada moment. 

1.2.  Als senyors Regidors, amb dedicació exclusiva, la seua retribució
serà l'establida pel Ple de la Corporació, amb el límit màxim establit en la normativa
vigent en cada moment.

1.3 Als senyors Regidors, sense dedicació exclusiva, les següents quantitats
per assistència a sessions d'Òrgans Col·legiats:

Ple 200’00 euros.

Junta de Govern 100’00 euros.
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Comissió Informativa 100’00 euros.

Junta de Portaveus 100’00 euros.

Junta de delegats d'àrea i servicis 250’00 euros.

Per tant el Ple de la Corporació acorda modificar la base 26 de les d'execució
del pressupost, en el sentit proposat.

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

6.  INTERVENCIÓ.  Dació de  compte  modificació  Annex  de  Personal (Art.  82.3
ROF)

Sotmés l'assumpte a votació per  a ratificació  de  la  seua inclusió, s'aprova per
unanimitat  dels membres  assistents (Voten a favor:  Antonio  González Rodríguez,
Davinia  Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy
Pérez,  Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo Medina Iborra, Josep
Magraner i Ramón i Rafael Beltrán Domenech).

Es procedix a donar compte de l'esmena aprovada en la  Comissió Informativa  de
Comptes,  Hisenda,  Treball  i  Desenvolupament,  Economia  i  Indústria, en  sessió
ordinària celebrada el 9 de juliol de 2019 pel que es canvia el títol de l'acord que ha
de dir: “Dació de compte modificació Annex de Personal”.

La Corporació queda assabentada.

«Com a conseqüència de l'acord pres pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 5 de juliol, és

necessari modificar l'annex de personal del pressupost que quedarà com seguix:

»

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

REGIDORS AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA

PROGRAMA 9120 ORGANS DE GOVERN

PUESTO G N CE NOM DED. T S. BASE V.TRIENI TR. BASIQUES COMPL. C.DESTINO C.ESPECIF.RODUC TOTAL

ALCALDE GONZALEZ RODRIGUEZ, ANT. 1 0 47.874,90 0,00 0,00 0,00 47.874,90

CONCEJAL CALATAYUD SEBASTIA, DAVINI 1 0 32.477,00 0,00 0,00 0,00 32.477,00

TOTAL 80.351,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.351,90

PERSONAL EVENTUAL

PROGRAMA 9120 ORGANS DE GOVERN

PUESTO G N CE NOM DED. T S. BASE V.TRIENI TR. BASIQUES COMPL. C.DESTINO C.ESPECIF.RODUC TOTAL

SECR.ALC. C1 20 E30 BEATRIZ DE LA TORRE 1 0 9.170,23 335,34 0,00 1.320,95 3.129,36 5.600,15 13.176,00 0,00 32.396,69
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7. INTERVENCIÓ. Proposta aprovació de l'assignació als grups polítics municipals
(Art. 82.3 ROF)

Es retira el punt de l'orde del dia i l'assumpte queda sobre la taula. El Sr. alcalde
proposa deixar conclòs el cas al llarg de la setmana que ve.

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

8. BENESTAR SOCIAL.  Creació d'una  Agència  per  al  foment  de  la  Innovació
Comercial  en el  municipi  d'Almussafes,  amb la  posterior  incorporació  a la  xarxa
AFIC com a agència no acreditada (Art. 82.3 ROF)

Se  sotmet l'assumpte al  Ple  en  votació per  a ratificació  de  la  seua inclusió que
s'acorda per unanimitat dels membres assistents (Voten a favor:  Antonio  González
Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver
Gil,  Faustino Manzano Fuentes,  Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén
Godoy Pérez,  Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo Medina Iborra,
Josep Magraner i Ramón i Rafael Beltrán Domenech).

A continuació,  el  regidor delegat Alejandro  Fuentes  Valero  explica  i  defén  la
proposta.

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

Lourdes  Moreno  Blay,  actuant  com  a  portaveu  del  grup  municipal
Compromís  per  Almussafes  es  manifesta  a  favor  d'esta  iniciativa.  A
continuació afig que li agradaria que es tingueren en compte tant l'informe de
Secretaria com el d'Intervenció que hi ha a l'expedient corresponent a esta
sessió  plenària  i  que  considera  que  haurien  d'assentar-se  i  avaluar  dits
informes abans de prendre qualsevol decisió.

Rafael  Enrique  Beltrán  Domènech,  portaveu  del  grup  municipal  popular,
també  es  manifesta  d'acord.  No  obstant  això,  considera  necessària  una
persona formada en matèria  d'autònoms, que tinga experiència en el  tema,
perquè puga assessorar als comerciants davant de qualsevol tipus de qüestió.

Alejandro  Fuentes  Valero,  actuant  com  a  portaveu  del  grup  municipal
socialista afirma que els informes tant de la Secretària com de l'Interventor
són  de  conformitat.  A continuació  explica  que  ara  mateix  no  és  possible
comptar amb una persona funcionària de carrera per qüestió de temps i per
inviabilitat  econòmica.  No  obstant  això  afig  que  l'any  que  ve  es  podria

   

Identificador: 584U icIm uj/W aaKq mduX nGGE 5aM=

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



estudiar la possibilitat d'inserir a una persona amb dedicació plena per al fi
que  es  perseguix.  No  obstant  això,  apunta  que  la  persona  que  estarà  en
l'oficina de l'Agència per al  foment de la Innovació Comercial no serà un
comercial expert en la matèria ni tampoc una persona externa a l'Ajuntament
sinó que dit càrrec l'ocuparà una persona de les que treballen en l'Agència de
Desenvolupament Local.

Lourdes  Moreno  Blay,  portaveu  del  grup  municipal  Compromís  per
Almussafes,  intervé  novament  per  a  subratllar  la  importància  d'estudiar
l'assumpte així com el que concernix al gasto afegint que, des de Compromís,
estan  totalment  oberts  a  dur  a  terme  qualsevol  tipus  de  reunió.  També
considera interessant escoltar les propostes per part de la pròpia Associació de
Comerciants d'Almussafes ja que podria ser que entre els membres de dita
associació es trobe una persona interessada i capacitada per a portar avant
este tema.

Alejandro  Fuentes  Valero,  actuant  com  a  portaveu  del  grup  municipal
socialista explica que l'únic gasto amb què comptarem serà el de, una vegada
pertanguem a la xarxa AFIC, la subscripció a la mateixa atés que, com ja s'ha
fet  insistència  anteriorment,  no  es  contractarà  un  tècnic  nou  sinó  que
comptarem  amb  els  que  ja  estan.  Finalment,  concreta  que  gasto  de
subscripció serà de 3.500€.

Antonio  González  Rodríguez,  alcalde,  tanca  el  debat  manifestant  que,  en
relació  al  capítol  de  personal,  dins  del  que  és  l'estructura  del  pressupost,
estem ja pràcticament arribant al límit, al límit del 44% aproximadament del
pressupost. Afig que falten encara les reclassificacions de Policia, que es van
a dur a terme enguany, i la de les àrees de Serveis Socials i Cultura, Esports i
Joventut. A continuació, l'alcalde afirma que el fet d'incrementar plantilla o no
es  farà  o  es  farà  mínimament  llevat  que  cresquen  els  ingressos  i,  per
consegüent, el pressupost municipal. I en el cas que es decidisca incrementar
la plantilla l'alcalde aposta per començar pels tècnics A1 i A2 de la casa i
contractar, si de cas, personal administratiu. No obstant això, a continuació
afig que el seu propòsit és aprofitar tota l'estructura dins de l'Administració
Local en la mesura que siga possible. Quant als informes d'Intervenció i de
Secretaria respecte a l'incompliment de l'estabilitat pressupostària a què s'ha
fet al·lusió anteriorment, el Sr. alcalde sosté que dins de dues o tres setmanes
dits  informes  seran  radicalment  diferents  atés  que  es  prevé  un  augment
d'ingressos el qual explica detingudament. Finalment, el Sr. alcalde acaba la
seua intervenció afirmant que només faltaria per consultar com va el sostre de
gasto el qual s'ha de complir també.
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Acabat el debat,  se sotmet a votació el fons de l'assumpte  i s’aprova per  9 vots a
favor  del  PSOE  (Antonio  González Rodríguez,  Davinia  Calatayud  Sebastià,
Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano Fuentes,  Mar
Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén Godoy Pérez  i Jaime Wic Rosa) i 4
abstencions: 3 per part de Compromís (Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina
Iborra i Josep Magraner i Ramón) i 1 per part del PP (Rafael Beltrán Domenech).

Vista  la  Providència   de  l'Alcaldia,  de  data  25  de  març  de  2019,  en  la  que,  de
conformitat  amb  el  Pla  Estratègic  de  Foment  d’Ocupació  2016-2020  de  l’
Ajuntament  d’Almussafes,  tal  com es  recull  en  les  seues  línies  Estratègiques  1
“Potenciació de l’agència de Desenvolupament Local I Promoció Socioeconòmica”,
Línea 5 “ Potenciació de  l'activitat emprenedora i de l’economia social” i Línea 6
“Intervenció per a l’Ampliació i  la diversificació de l’entorn industrial”,  s'ordena
realitzar  els  tràmits  oportuns per  a  la  creació d’una  agència per  al  foment  de la
innovació comercial i posterior incorporació a la Xarxa d’Agències per al Foment de
la  Innovació  Comercial  (Xarxa  AFIC)  de  la  Conselleria  d’Indústria,  Comerç  i
Innovació.

Atés l’informe emes per la directora del Departament de Benestar Social, de
data 8 d’abril de 2019, en el que explica les diferents fases per realitzar l’adhesió,
sent necessari per tal de mantenir i actualitzar els continguts de la versió local de la
web de la xarxa AFIC, la subscripció anual a l'entorn telemàtic INTRAFIC exercici
2019, amb un cost anual de 3.500 euros 

Vist l’informe de la secretària de l’Ajuntament (32/2019), de data 11 d'abril,
sobre  normativa  aplicable,  procediment  que  s'ha  de  seguir  i  competència  per  a
l'aprovació de l'expedient.

Vist l’informe emes per l’Interventor, amb data 18 d’abril,  fiscalitzant  de
conformitat,  així  com  el  RC  nº  12167  per  a  la  subscripció al  entorn telemàtic
INTRAFIC.

Es per tot açò que el Ple de la Corporació adopta l’acord següent:

1.-  Aprovar  la  creació  d’una  Agència  per  al  Foment  de  la  Innovació
Comercial en el municipi d'Almussafes.

2.- Aprovar la subscripció a l'entorn  telemàtic INTRAFIC, amb un cost de
3.500 € anuals.

3.-  Que es realitzen  els tràmits oportuns per a l'adhesió formal   a  la xarxa
d’Agències per al Foment de la Innovació Comercial, com a agència no acreditada,
donant trasllat d'aquest acord al Ministeri d’Indústria, Comerç i Innovació.

-----------------------------------------------------
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9. EDUCACIÓ. Proposta aprovació reglament del Consell Escolar Municipal.

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa de  Cultura, Festes, Educació i Joventut, Esports, Memòria Històrica i
Infància, en sessió ordinària celebrada el 8 de juliol de 2019.

No es promou debat. Se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopta el
següent  acord  per unanimitat  dels membres  assistents  (Voten a  favor:  Antonio
González Rodríguez,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero,
Francisca Oliver Gil,  Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch
Alepuz,  Belén Godoy Pérez,  Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo
Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón i Rafael Beltrán Domenech).

L’Ajuntament d’Almussafes va constituir el Consell Escolar Municipal en la sessió
plenària de 29 de març de 1994, d’acord amb allò que es disposava en l’art. 9 del
Decret 111/1989, de 17 de juliol del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es
regulen  els  Consells  Escolars  Territorials  i  Municipals,  com  a  instrument  de
participació de tots els sectors socials implicats en  l’ambit de l’educació a la fi de
realitzar  les  tasques de  programació  i  control  de  l’ensenyament  en  la  comunitat
social.

Aquest Consell estava  compost per les persones que establia la normativa i que el
Plenari Municipal aprovava i fins ara així ha estat funcionant.

Per  l’Àrea  d’Esports,  Cultura,  Educació,  Joventut  i  Esports  es  va  redactar  un
esborrany de reglament de funcionament intern d’aquest Consell Sectorial, que ha
estat  treballant en diverses sessions dels Consell Escolar Municipal i  en la del 3
d’abril  de  2019,  el  Consell  Escolar  Municipal  va  decidir  aprovar-lo  així  com
determinar  el  número de membres  que el  conformaran,  contemplant  els  diferents
canvis en la normativa que s’han produït al llarg d’aquests anys, atés que s’ha de
procedir a la seua renovació, i a proposar la seua aprovació pel Ple Municipal.  

Per tot açò, l’Ajuntament Ple adopta el següent acord:

1.  Aprovar  el  Reglament  de  funcionament  intern  del  Consell  Escolar
Municipal.

2. Publicar el Reglament en el Butlletí Oficial de la Província pel termini de
trenta  dies,  per  a  donar  així  compliment  al  tràmit  d'informació  pública  i
audiència  als  interessats  perquè  puguen  presentar  les  al·legacions  i
suggeriments que estimen oportunes.

En  el  cas  que  en  el  termini  d'informació  pública  no  es  presenten
reclamacions o suggeriments, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins
llavors provisional sense necessitat de nou acord plenari. En cas contrari, es
resoldran les mateixes i es procedirà a l'aprovació definitiva pel Ple de la
Corporació. 

-----------------------------------------------------
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10. CULTURA. Proposta per a anomenar “Carrer Paleta i Pinzell” (Art. 82.3 ROF)

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa de  Cultura, Festes, Educació i Joventut, Esports, Memòria Històrica i
Infància, en sessió ordinària celebrada el 8 de juliol de 2019.

Se sotmet l'assumpte al Ple en votació per a ratificació de la seua inclusió acordant-se
la mateixa per unanimitat dels membres assistents (Voten a favor: Antonio González
Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver
Gil,  Faustino Manzano Fuentes,  Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén
Godoy Pérez,  Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo Medina Iborra,
Josep Magraner i Ramón i Rafael Beltrán Domenech).

El regidor delegat de l’àrea Pau Bosch Alepuz explica la proposta.

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):

Amparo  Medina  Iborra,  actuant  com  a  portaveu  del  grup  municipal
Compromís  per Almussafes,  sosté que,  d'una banda, els  sembla fenomenal
esta  iniciativa  perquè  afavorix  a  una  associació  local,  en  este  cas  a
l'associació "Paleta i Pinzell" que ha donat molt de color a la població però,
d'altra banda, explica que no considera lícit el fet d'inaugurar el carrer abans
que s'haja celebrat la sessión plenària.

Antonio González Rodríguez, alcalde, tanca el debat afirmant que és cert que
s'ha inaugurat este carrer mitja hora abans de la sessió plenària i que el lògic
seria que s'haguera  fer-ho una vegada aprovada la proposta  pel Plenari.  A
continuació sosté que s'ha fet així per a no retardar la inauguració i que s'han
aventurat perquè sabien que no es tractava d'una qüestió que poguera crear
polèmica. No obstant això, el  Sr.  alcalde manifesta que açò no ha de ser la
norma.

Acabat el debat, se sotmet a votació el fons de l'assumpte i s’aprova per unanimitat
dels membres  assistents  (Voten a  favor:  Antonio  González Rodríguez,  Davinia
Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,  Faustino
Manzano Fuentes,  Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén Godoy Pérez,
Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner
i Ramón i Rafael Beltrán Domenech).

En juny de  2018,  l’Ajuntament  d’Almussafes,  a  través  de  la  seua  Regidoria  de
Cultura,  va  proposar  a  l’Associació Cultural  “Paleta  i  Pinzell”  que  assumira,  de
forma voluntària i altruista, la decoració del carrer per a vianants que uneix el carrer
Major i  el  parc del  Sagrari,  una via que fins a la data tan sols lluïa unes parets
blanques en ambdós extrems.
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La  iniciativa  artística  tingué  una  gran  acollida  per  part  dels  i  les  integrants  de
l’entitat cultural almussafenya, ja que un total de 25 pintors i pintores amateur, sota
la coordinació de l’artista local Demelsa Mínguez, assumiren el repte de dur a terme
en aquesta concorreguda via un projecte d'il·lusió òptica, consistent en donar vida a
un carrer del nostre passat, amb les seues cases, persones, animals de companyia i
zona enjardinada.

El projecte, que partia de dos grans llenços en blanc (les parets delimitadores de la
via),  va  servir  perquè  el  grup  d’artistes  locals  donaren  regna  solta  a  la  seua
creativitat, atès que des del consistori municipal els donàrem carta blanca per a triar
tant la temàtica de les obres com la tècnica utilitzada per a la seua materialització. En
una de les parets, de 3 metres d'altura i 48 metres de longitud, aconseguiren amb
gran  èxit,  donar  vida  a  un  carrer  real,  amb  els  seus  corresponents  habitatges,
persones i fins i tot una quadra amb cavalls. En l'altra, de la mateixa longitud, però
de 2 metres d'altura, dissenyaren un jardí.

Ha  transcorregut  prop  d’un  any  des  que els  nostres  pintors  i  pintores  locals
enllestiren la iniciativa artística d'Street Art a aquest carrer de vianants, fent partícip
a  la  resta  de  la  ciutadania  d’Almussafes  i  també  a  persones  d’altres  poblacions
valencianes  del potencial comunicatiu i personalitat d’aquest passatge urbà que, a
hores d’ara, ja s’ha convertit en un dels espais públics més emblemàtics del nucli
urbà, pel gran nombre de visitants que rep i les fotografies que s'hi prenen, moltes
d’elles difoses a través de les seues xarxes socials particulars. 

Sens dubte, l’Associació Cultural “Paleta i Pinzell” ha aconseguit donar color i vida
a  esta  via  tan  transitada,  en  un  autèntic  exercici  i  clar  exemple  de  participació
ciutadana, a més de col·laborar en la visibilització de l’art en el carrer, dos accions
que  ben  bé  mereixen  un  agraïment  públic  de  la  nostra  administració  local  que
perdure en el temps per la seua oficialitat. 

Per tot açò, l’Ajuntament Ple adopta l’acord següent:

1. Aprovar que el carrer per a vianants que uneix el carrer Major i el parc del Sagrari,
sense cap denominació oficial fins a la data, passe a anomenar-se oficialment Carrer
Paleta i Pinzell.

2. Aprovar la col·locació en l’esmentada via d’una placa de ceràmica dissenyada per
la  nostra  artista  local,  Tere  Cuñat,  en  la  qual  apareixerà  la  següent  llegenda
“CARRER PALETA I PINZELL. 11 de juliol de 2019”, per tractar-se d’esta data
l’elegida per a la celebració d’una inauguració oficial de la via, coincidint amb la
celebració de les nostres Festes Patronals.

3. Donar d’alta en la Guia de Carrers Municipal (“callejero”) i en les bases de dades
municipals corresponents el nom del carrer.

4. Comunicar a la  Direcció General del Cadastre el nou carrer. 

5. Comunicar el present acord als Departaments d’Urbanisme i de Gestió Tributària
als efectes oportuns.

6. Donar difusió del present acord a través de la pàgina web municipal.
-----------------------------------------------------
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11. DESPATX EXTRAORDINARI

No hi ha cap assumpte.

CONTROL I FISCALITZACIÓ

12. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar  compte dels decrets d'Alcaldia des
del 1338/2019 fins al 1649/2019

La Corporació queda assabentada.

13. PRECS

No es formulen.

14. PREGUNTES

Josep Magraner i Ramón,  fent al·lusió a l'article 23 del ROM, afirma que
aques establix que la Comissió Especial de Comptes s'ha de celebrar abans de
l'1 de juny i que el compte general de l'Ajuntament haurà de ser rendit pel Sr.
alcalde abans del 15 de maig. Per tant, la seua pregunta és la següent: S'ha
celebrat o hauria d'haver-se celebrat? 

A continuació, el Sr. alcalde li respon a Josep Magraner i Ramón que no s'ha
celebrat pel procés electoral i que, en efecte,  s’hauria d'haver celebrat.  No
obstant això, el  Sr. alcalde manifesta que se celebrarà tan prompte com siga
possible.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 20:44 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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