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ACTA DE SESSIÓ
(Aprovada en sessió 20/2019, de 3 d'octubre)

Sessió núm. 17/2019

Òrgan: PLE DE L’AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES

Caràcter: ordinari

Data: 12 de setembre de 2019

Hora: 20.00

Lloc: saló de plens de l’Ajuntament

President: Antonio González Rodríguez PSOE

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

Lourdes Moreno Blay

Mª Amparo Medina Iborra

Josep Magraner i Ramón

Grup municipal Partit Popular 

Rafael Beltrán Domenech

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor: José Luís Aira Carrión
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ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTÒRIA

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. Aprovar l’acta de
la sessió  extraordinària 13/2019,  de  15 de  juny,  la  de  la sessió  extraordinària
14/2019, de  5 de juliol,  la de la  sessió ordinària  15/2019, d'11 de  juliol, i la de  la
sessió extraordinària 16/2019, de 31 de juliol

2.  SECRETARIA. Proposta  d'Aprovació Pla Normatiu  2019.  Adequació de
normativa vigent i  nova regulació (Exp. SEC/nor/001-2019)

3. INTERVENCIÓ. Dació de comptes de la execució del pressupost, corresponent al
segon trimestre de exercici 2019

4. INTERVENCIÓ. Dació de comptes del període mitjà de pagament corresponent al
segon trimestre de 2019

5. TRESORERIA. Dació de comptes de l'estat la Tresorería municipal, corresponent
al segon trimestre

6. DESPATX EXTRAORDINARI

6.1. Moció presentada pel grup municipal Compromís en defensa del camp valencià

6.2. Moció presentada pel grup municipal Compromís de declaració d'emergència
climàtica

6.3. ALCALDIA. Proposta de designació de representants de la Corporació en el
Consorci de l'Àrea de Gestió d'Activitats i Servicis en l'Àmbit Esportiu de l'Horta
(Grup Esportshorta)

CONTROL I FISCALITZACIÓ

7. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar compte dels decrets d'Alcaldia des del
1650/2019 fins el 1951/2019

8. PRECS

9. PREGUNTES
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PART RESOLUTÒRIA

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. Aprovar l’acta de
la sessió  extraordinària 13/2019,  de  15 de  juny,  la  de  la sessió  extraordinària
14/2019, de  5 de juliol,  la de la  sessió ordinària  15/2019, d'11 de  juliol, i la de  la
sessió extraordinària 16/2019, de 31 de juliol

-Es dóna compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària 13/2019, de 15 de
juny, se sotmet a votació ordinària i s'aprova per unanimitat (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 Enrique Beltrán Domenech).

-Es dóna compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària 14/2019, de 5 de
juliol.

Intervé Josep Magraner i Ramón, regidor del grup municipal Compromís, i sol·licita
s'incloga en el punt 11. Aprovació de l'assignació de grups polítics municipals, que
va ser a petició seua que es retirara el punt, atés que no s'havia complit amb els dos
dies d'antelació preceptius.

Se sotmet a votació ordinària amb la rectificació assenyalada per unanimitat (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 Enrique Beltrán
Domenech).

-Es dóna compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària 15/2019, d'11 de juliol,
se  sotmet  a  votació  ordinària  i  s'aprova  per  unanimitat (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 Enrique Beltrán Domenech).

-Es dóna compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària 16/2019, de 31 de
juliol, se sotmet a votació ordinària i s'aprova per unanimitat (Voten a favor: Antonio
González Rodríguez,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero,
Francisca Oliver Gil,  Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch
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Alepuz,  Belén Godoy Pérez,  Jaime Wic Rosa,  Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo
Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón y Rafael Enrique Beltrán Domenech).

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

2.  SECRETARIA. Proposta  d'Aprovació Pla Normatiu  2019.  Adequació de
normativa vigent i nova regulació (Exp. SEC/ /001-2019)

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa de Govern Obert, Règim Interior, Personal, Contractació, Participació i
Seguretat  Ciutadanes, i  Benestar  Animal, en  sessió ordinària  celebrada  el  4 de
setembre de 2019.

D'ordre  del  Sr. alcalde  la  secretària  exposa  breument  l'objecte  i  contingut  de  la
proposta d'acord.

No es promou debat.

A continuació se  sotmet l'assumpte al  Ple  en  votació ordinària  i s'adopten  els
següents acords per unanimitat (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 Enrique Beltrán Domenech).

La Llei 39/2915, de procediment administratiu inclou en el Títol VI "De la iniciativa
legislativa i de la potestat per a dictar reglaments i altres disposicions”; articles de
127 al 133. Este títol arreplega els principis a què ha d'ajustar el seu exercici per a fer
efectius  els  drets  constitucionals  en  este  àmbit.  En  concret  fer  realitat  el  dret
reconegut en l'art. 105.b) de la CE als ciutadans.

Com a novetats per a incrementar la participació dels ciutadans en el procediment
d'elaboració de normes s'establix dos vies:

1. La necessitat de demanar, amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, l'opinió
de  ciutadans  i  empreses  sobre  els  problemes  que  es  pretenen solucionar  amb la
iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seua aprovació, els objectius de la norma i
les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 

2. A més, per a aconseguir més seguretat jurídica, s'intenta la planificació normativa
amb antelació a través d'un pla normatiu:  “Article 132.  Planificació normativa.1.
Anualment,  les  Administracions  Públiques  faran  públic un  Pla  Normatiu  que
contindrà les iniciatives legals o reglamentàries que vagen a ser elevades per a la
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seua  aprovació  l'any  següent.  Una  vegada  aprovat,  el  Pla  Anual  Normatiu  es
publicarà en el Portal de la Transparència de l'Administració Pública corresponent”.

S'utilitza la tècnica d'avaluació a posteriori: avaluar periòdicament l'aplicació de les
normes en vigor, amb l'objecte de comprovar si han complit els objectius perseguits i
si  el  cost  i  càrregues derivats  d'elles  estava  justificat  i  adequadament  valorat
(art..130). Avaluació normativa i adaptació de la normativa vigent als principis de
bona regulació 1.  Les Administracions Públiques revisaran periòdicament  la seua
normativa vigent per a adaptar-la als principis de bona regulació i per a comprovar la
mesura en què les normes en vigor han aconseguit els objectius previstos i si estava
justificat i correctament quantificat el cost i les càrregues imposades en elles.

Per tant,  és obligació de l'Ajuntament d'Almussafes com a Administració Pública
promoure l'aplicació dels principis de bona regulació i cooperaran per a promocionar
l'anàlisi  econòmica  en l'elaboració de les  normes  i,  en particular,  per  a  evitar  la
introducció  de  restriccions  injustificades  o  desproporcionades  a  l'activitat
econòmica.

Vist  el  que  establix  l'art.  129 LPAC que  regula  l'exercici  iniciativa  legislativa  o
potestat reglamentària de les administracions públiques que actuaran d'acord amb els
principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i
eficiència,  principis  que  contribuïxen  a  la  millora  de  l'activitat  normativa  de
l'administració.

Vistes  les  propostes  efectuades  per  les  diferents  regidories  i  departaments  i  de
conformitat  amb el  que  establix  l'article  49  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local,  de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques, i  de  la  Llei
19/2013 de Transparència i Bon Govern, el Ple adopta els acords següents:

1.  Aprovar  el  Pla  normatiu,  que  comprén  i  afecta  les  àrees  i  ordenances  i
reglaments següents:

1.1 Secretaria:

1.1.1. Adequació normativa

1.3.1.1.  Reglament  orgànic  municipal-ROM:  adaptació  a  l'actual normativa  a  la
noves lleis Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i la Llei  40/2015,  d'1 d'octubre,  de Règim Jurídic del
Sector Públic i  Llei 9 /2017, de 8 de novembre,  de Contractes del  Sector Públic
(Prorrogat del Pla normatiu de 2018)

1.3.1.2. Text  refós de l'Ordenança de venda no sedentària:  Adaptació a una altra
normativa  específica:  Guia  de  pràctiques  correctes  d'higiene  per  a  la  venda  i
preparació d'aliments en mercats no sedentaris

1.1.2. Nova regulació
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1.3.2.1. Reglament del cementeri municipal (Prorrogat del Pla normatiu de 2018)

1.3.2.2. Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament d'Almussafes. Aprovació  derivada
de l'execució de l'acord plenari de 7 febrer de 2019.

1.2. Intervenció

1.2.1. Nova regulació

1.2.1.1.  Reglament  general  de  subvencions.  Elaboració  d'una  norma  de  caràcter
general, seguint el procediment de l'article 49 de la LBRL, i que servisca de marc a
les convocatòries específiques de subvencions, i d'acord amb el que disposa l'article
17.2 de la LGS.

1.2.1.2.  Pla anual de control financer.  Elaboració d'acord amb el que disposa pel
Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern en les entitats del Sector Públic Local.

2.  Publicar  en  el  Portal de  la  Transparència de  l'Administració  Pública
corresponent,  per a   substanciar una consulta pública per a demanar l'opinió dels
subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la
futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació

c) Els objectius de la norma

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Sense  perjuí  de  la  consulta  prèvia  a  través  del  portal  de  transparència demanar
directament l'opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que
agrupen o representen a les persones els drets o interessos legítims de les quals es
veren afectats per la norma i els fins de la qual tinguen relació directa amb el seu
objecte.

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

3.  INTERVENCIÓ. Dació de  comptes de  la  execució del  pressupost,
corresponent al segon trimestre de exercici 2019

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

Identificador: P7Ec kL4Y ffHn HZpJ oDRF aLyx +0w=

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



ACTA PLE
17/2019

7/14

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

4.  INTERVENCIÓ. Dació de  comptes del  període  mitjà  de  pagament
corresponent al segon trimestre de 2019

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

«Segons el que disposa l'article 6.2. del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es
desenrotlla  la  metodologia  de  càlcul  del  període  mitjà  de  pagament  a  proveïdors  de  les
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims
de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària
i  Sostenibilitat  Financera,  les  corporacions  locals  remetran  al  Ministeri  d'Hisenda  i
Administracions Públiques i publicaran periòdicament, d'acord amb el que es preveja en l'Orde
HAP/2105/2012, la següent informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors
referit, segons corresponga, al mes o al trimestre anterior:

a)  El  període  mitjà  de  pagament  global  a  proveïdors  mensual  o  trimestral,  segons
corresponga, i la seua sèrie històrica.

b)  El  període  mitjà  de  pagament  mensual  o  trimestral,  segons  corresponga,  de  cada
entitat i la seua sèrie històrica.

c)  La  ràtio  mensual  o  trimestral,  segons  corresponga,  d'operacions  pagades  de  cada
entitat i la seua sèrie històrica.

d)  La  ràtio  d'operacions  pendents  de  pagament,  mensual  o  trimestral,  segons
corresponga, de cada entitat i la seua sèrie històrica.

De la mateixa manera, l'article 16.8. de l'Orde HAP/2105/2012 d'1 d'octubre, per la qual
es desenrotllen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica
2/2012,  de 27 d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària i  Sostenibilitat  Financera,  modificada per
l'Orde HAP/2082/2014, de 7 de novembre, establix que, abans de l'últim dia del mes següent a la
finalització de cada trimestre de l'any, es remetrà la informació relativa al Període Mitjà de
Pagament a proveïdors assenyalada anteriorment.

Efectuats els càlculs esmentats per al segon trimestre de 2019, a través del Sistema
d'Informació Comptable, hem obtingut els resultats següents:
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Primer: L'Ajuntament d'Almussafes (incloent tant l'Ajuntament com l'Empresa Municipal
de Servicis Públics d’Almussafes SL) complix amb el Període Mitjà de Pagament a proveïdors en
el segon trimestre de 2019.

Segon:  La  informació  obtinguda  del  Període  Mitjà  de  Pagament  a  proveïdors  de
l'Ajuntament d'Almussafes ha sigut remesa en termini al Ministeri d'Hisenda.

Tercer: Donar compte al Ple de la Corporació per al seu coneixement.»

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

5.  TRESORERIA. Dació de  comptes de l'estat la  Tresorería  municipal,
corresponent al segon trimestre

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

«D'acord amb allò que s'ha disposat per la base octava de les d'execució del pressupost per a
2019  es  dóna  compte  de  la  situació  de  la  tresoreria  municipal  corresponent  al  segon
trimestre.

Existències a 1 d'abril de 2019

a) Bancs i caixa municipal 6.083.776,72

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

c) Pagaments a justificar (pendents de justificació) 1.950,00

d) Caixa en formalització 0,00

e) Valors 889.432,07

Cobraments des d'1 d'abril fins a 30 de juny de 2019

f) Per cobraments de bestretes de caixa fixa 374,47

g) Per cobraments de pagaments a justificar 876,95

h) Per cobraments pressupostaris i no pressupostaris 12.419.478,38

i) Per cobraments en formalització 6.055.926,81

j) Per cobraments en valors 299.972,50

Pagaments des d'1 d'abril fins a 30 de juny de 2019

k) Per pagaments de bestretes de caixa fixa 374,47

l) Per pagaments de pagaments a justificar 1.650,00

m) Per pagaments pressupostaris i no pressupostaris 10.744.339,64

n)Per pagaments en formalització 6.055.926,81

ñ) Per pagaments en valors 12.891,80
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Existències a 30 de juny de 2019

o) Bancs i caixa municipal (a+hm) 7.758.915,46

p) Bestretes de caixa fixa (pendents de tancar) (b+f-k) 2.950,00

q) Pagaments a justificar (pendents de justificació) (c+g-l) 1.176,95

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

s) Valors (e+j-ñ) 1.176.512,77»

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

6. DESPATX EXTRAORDINARI

6.1. Moció presentada pel grup municipal Compromís en defensa del camp valencià

Lourdes Moreno Blay, portaveu de Compromís, defén la moció. En votació ordinària
es vota la seua inclusió i s'aprova per unanimitat.

Després d'un breu debat en què intervé el Sr. Rafael Beltrán, Sr. alcalde i Sr. Josep
Magraner es consensua el text a què s'adherixen tots els membres de la Corporació
(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 Enrique Beltrán
Domenech).

«Moció en defensa del camp valencià per a exigir al govern central que active
la claúsula de salvaguarda del tractat de Sud-Africa i que no ratifique l’acord
de Mercosur

El poble valencià continua en mala ratxa, una ratxa que està durant massa
temps.   L’infrafinançament ofega cada vegada més als  nostre  territori.  Els
valencians i valencianes no ens hem de conformar a tindre menys  serveis,
menys recursos econòmics i menys infraestructures que la resta de l’Estat.

Des de la Comunitat  Europea ha faltat  sensibilitat  cap a un sector castigat
injustament, que acaba sempre pagant el preu dels acords internacionals, ja
siga el CETA, els acords de l’EU amb països del nord d’Àfrica, l’acord amb
les cinc repúbliques sud-africanes, o ara amb Mercosur.

Tots els acords d’aquest tipus acaben esquilant el camp valencià, un sector
productiu al qual van ofegant lentament, sense cap compensació ni mesura
per  a  rescabalar  els  efectes  negatius  de tots  aquest  tipus  d’acords,  que al
marge dels efectes positius, acaben sent dolents per als interessos agrícoles,
especialment els valencians. 
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L’acord amb Mercosur, com ja va passar amb l’acord amb Sud-àfrica, suposa
un dur colp cap al sector cítric valencià i ha suposat també la importació de
plagues, vectors, taronges tractades amb productes fitosanitaris prohibits a la
UE, el solapament de les temporades permeses, la competència deslleial en
els lineals de venda.

No s’han publicat els estudis sobre les conseqüències. I previsiblement només
amb la facilitació d’entrada massiva de sucs de cítrics del Brasil, s’afonarà
aquesta indústria espanyola, sense entrar a valorar també l’entrada de cítrics
en fresc del Brasil, l’Argentina, l’Uruguai i Paraguai; i amb el solapament de
les  campanyes,  acaben  perjudicant  les  temporades  de  plena  explotació
valenciana,  a  més,  afectarà  altres  sectors  com  l’arròs  o  l’apícola.  Estem
parlant també del risc, novament, de propagar el Citrus Black Sport o taca
negra, exclosa inexplicablement del llistat de plagues prioritàries de la UE.

Per  tot  açò  el  Plenari  de  l'Ayuntament  d'Almussafes  adopta  els  següents
ACORDS:

1.  Exigir  al  govern  espanyol  que  no  ratifique  l’acord  Mercosur  amb  les
condicions actuals. Aquest acord no pot ser ratificat sense les modificacions
que garantisquen la protecció del sector agrícola valencià.

2.  Exigir  a  l’executiu  que demane  aplicar  la  clàusula  de  salvaguarda  que
contempla l’acord amb Sud-áfrica davant els greus incompliments dels països
de Sudàfrica.

3.  Exigir  al  Govern  Espanyol  que  incremente  els  controls  i  impedisca
l'entrada de cítrics afectats per evitar l'entrada de noves plagues.

4:Fer  arribar  la  moció  al  Govern  Valencià,  concretament  a  la  conselleria
d’Agricultura i transició ecològica.» 

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

6.2. Moció presentada pel grup municipal Compromís de declaració d'emergència
climàtica

Amparo  Medina  Iborra,  regidora de  Compromís,  defén  la  moció.  En  votació
ordinària es vota la seua inclusió i s'aprova per unanimitat.

Després d'un breu debat en què intervenen Amparo Medina, i el Sr. alcalde, se sotmet
la  moció  a  votació  ordinària  i  s'aprova  per  unanimitat  (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 Enrique Beltrán Domenech).
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«MOCIÓ DE DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

Recollint la crida de l’Aliança per l’Emergència Climàtica formada per nombroses
entitats,  entre  elles  les  principals  organitzacions  ecologistes,  que  han  instat  als
ajuntaments  i  als  grups  polítics  per  al  reconeixement  de  l'estat  d'emergència
climàtica en el qual ens trobem mitjançant l'adopció de distintes mesures presentem
la següent moció:

L'Ajuntament d’Almussafes reconeix que el planeta, així com els éssers vius i els
ecosistemes, es troben en greu perill, prova d'això són els recents informes sobre
l'estat de la biodiversitat del IPBES i sobre l'escalfament global de 1,5 °C de l'IPCC,
que  alerten  d'un  rumb  que  porta  a  l'extinció  d'una  gran  part  dels  ecosistemes
terrestres. Un milió d'espècies estan amenaçades per l'activitat humana. També s'està
a la vora del punt de no-retorn enfront del canvi climàtic. No respondre davant la
crisi ecològica i civilitzatòria suposaria la mort de milions de persones, a més de
l'extinció  irreemplaçable  d'espècies  imprescindibles  per  a  la  vida  en  la  Terra,
donades les complexes interrelacions ecosistèmiques.

En eixe sentit acceptem la veritat de la crisi climàtica sobre la gravetat de la situació.
Admetre les evidències cientifiques així com, el camí de reducció de les emissions
proposat  és  l'única  forma  de  protegir  l'existència  d'un  futur  per  al  municipi.  La
ciutadania ha d'entendre la urgència i irreversibilitat d'aquesta lluita i l'Ajuntament
de l’Ajuntament d’Almussafes pot exercir un paper clau en la formació, educació i
informació sobre el necessari fre a les emissions i realitzar una vital adaptació a les
conseqüències de l'increment de la temperatura global.

Declarar l'emergència climàtica requereix assumir el compliment de compromisos
polítics reals i vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, amb la consegüent
assignació de recursos per a fer front a aquesta crisi. Un full de ruta vinculant capaç
de  garantir  les  reduccions  de  gasos  d'efecte  d'hivernacle  anuals  necessàries,
abandonar els combustibles fòssils, apostar per una energia 100% renovable i reduir
a zero les emissions netes de carboni el més prompte possible, de manera urgent i
prioritària, en línia amb les indicacions de l'informe de l'IPCC per a limitar l'augment
de les temperatures globals a 1,5 °C. Un estat d'emergència implica redirigir tots els
recursos  disponibles  dels  ajuntaments  per  a  afrontar  la  crisi  climàtica  amb  els
problemes associats que comporta.

La declaració d'emergència climàtica suposa iniciar un procés d'educació, formació i
conscienciació a tota la població sobre la veritat de la crisi ecològica i l'enorme canvi
necessari  frenar  l'emergència.  Davant  aquesta  emergència  l'Ajuntament  es
compromet  a  iniciar  aquest  procés  de  transformació  social  i  assegurar  la  plena
consecució dels següents objectius generals.

L'AJUNTAMENT DE D’ALMUSSAFES ES COMPROMET A:

1. Establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per a garantir
reduccions de gasos d'efecte d'hivernacle per a arribar al balanç net zero no més tard
de 2040 i si pot ser abans de 2035, així com detindre la pèrdua de la biodiversitat i
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restaurar els ecosistemes com a única resposta possible per a evitar un col·lapse de
tots els sistemes naturals, inclòs l'humà.

2. Caminar cap a la substitució dels combustibles fòssils, apostant per una energia
100% renovable de manera urgent i prioritària. Per això els governs municipals han
d'analitzar com aconseguir aquest objectiu i proposar els plans d'actuació necessaris,
entre  d'altres,  frenar  noves infraestructures  fòssils,  aconseguir  el  ple  autoconsum
elèctric 100% renovables i una mobilitat sostenible el més prompte possible, crear
espais  per  als  vianants,  fomentar  la  bicicleta  i  altres  mitjans  de  transport  no
contaminants,  reduir  la  demanda  d'energia  fins  a  consums  sostenibles,  promoure
l'augment de l'eficiència energètica i de les instal·lacions renovables, crear espais
educatius i la informació a la població sobre l'emergència climàtica, aconseguir una
política  de  residu  zero,  evitar  els  bancs  amb  els  quals  treballa  el  municipi  que
financen  projectes  basats  en  combustibles  fòssils.  Donar  suport  a  la  gestió  del
patrimoni comunal enfocada a la recuperació de la terra fèrtil i el fre de l'erosió. La
recuperació  dels  aqüífers,  la  recuperació  de  les  pastures  a  través  de  la  gestió
intel·ligent del territori, abordar projectes de regeneració rural, ecològica i humana.

3. És necessari avançar, entre d'altres, en una economia local i de proximitat, que
impulse la sobirania alimentària, fomentant l’agricultura ecològica i de proximitat.
Propiciant el subministrament agroecològic en els serveis de restauració municipals i
estenent-los a la resta de la població.

4.  Iniciar  la  necessària  adaptació  dels  municipis  a  la  crisi  climàtica,  amb  les
conseqüències  de  l'increment  de  la  temperatura  global,  les  onades  de  calor,  la
irregularitat de les precipitacions, l'augment del nivell del mar i altres manifestacions
que ja s'estan manifestant.»

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

6.3. ALCALDIA. Proposta de designació de representants de la Corporació en el
Consorci de l'Àrea de Gestió d'Activitats i Servicis en l'Àmbit Esportiu de l'Horta
(Grup Esportshorta)

Es dóna compte de l'assumpte de referència justificant-se la seua inclusió en l'orde
del  dia  d'esta  sessió  a  requeriment  del  propi  Consorci  per  la  seua  imminent
convocatòria. En votació ordinària  es vota  esta  inclusió i  s'aprova per unanimitat
(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 y Rafael Enrique Beltrán
Domenech).

No es promou debat.

Se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els següents acords amb
nou vots a favor, dels integrants del grup municipal PSOE (voten a favor:  Antonio
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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 quatre  abstencions  (s'abstenen:
Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón, del
grupo  municipal  de  Compromís,  i Rafael Enrique Beltrán  Domenech,  del  grupo
municipal del Partido Popular).

Constituïda la nova Corporació el passat 15 de juny de 2019, i dins de les
mesures que és necessari adoptar per a l'organització politicoadministrativa
del  nou  mandat,  eleve  al  Ple  la  següent  proposta de   designació  de
representants de l'ajuntament en el Consorci de l'Àrea de Gestió de Recursos,
Activitats  i  Servicis  en  l'Àmbit  Esportiu  de  l'Horta,  entitat  de  què  este
ajuntament forma part des de 2016.

Per tant es designen com representants de l'Ajuntament en el dit consorci els
representants següents:

1.  Com a representants polítics per a formar part del Consell Ple, a
Pau Bosch Alepuz, regidor delegat d'Esports, com titular, i als regidors
Davinia  Sebastià  Calatayud  i  Alejandro  Fuentes  Valero,  com  a
suplents, de conformitat amb el que establix l'art. 11 dels estatuts.

2. Com a representant tècnic a Alfonso López López, director de l'àrea
d'Esports,  Cultura,  Educació  i  Joventut,  que  formarà  part  de  la
Comissió Tècnica a què es referix l'art. 19 dels mencionats estatuts.

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

CONTROL I FISCALITZACIÓ

7. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar compte dels decrets d'Alcaldia des del
1650/2019 fins al 1951/2019

Per  part  de  Lourdes Moreno  Blay  se  sol·licita  informació  o  aclariment  de  les
resolucions següents:

-RA 1917/2029. Relativa a transferència de crèdit, Casa  Ayora i empresa EPSA

El Sr. alcalde li respon  que la primera és a causa de la subvenció concedida amb
càrrec a fons FEDER per a les obres del pati de la Casa Ayora i la segona per a
atendre a gastos de llanterneria ordinaris i per treballs extraordinaris.
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-RA 1844/2029, d'atorgament de poders a lletrat. ¿Per a què assumpte en concret  i si
es tracta de les obres del Parc la Constitució, i si hi ha hagut algun gasto? 

El Sr. alcalde cedix la paraula a la secretària que ho corrobora, i afig que no hi ha
hagut cap gasto.

-RA 1842/2019 relativa a l'aprovació del grup de factures núm. 57/2019, en concret
la factura per gastos  esmorzar esdeveniment esportiu. El Sr. alcalde li respon que
l'esdeveniment va ser la “Volta a peu” que va ser suprimit a causa del mal temps, no
obstant es va celebrar l'esmorzar que és habitual.

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

8. PRECS

Josep  Magraner i  Ramón,  regidor  del  grup  municipal  Compromís,  com altres
vegades  reitera  l'estat  de  l'engrunsadora  del  parc  del  Sagrario  i  prega  es  repare;
demana que s'intensifique la vigilància donat el reiteratiu dels actes vandàlics i que
s'estudie la possibilitat de canviar d'ubicació l'engrunsadora al Parc central per ser el
mas utilitzat i el que compta amb major vigilància.

El  Sr. alcalde li  corrobora els  fets i informa que  està en estudi l'adoptar en breu
mesures per  a intensificar  la  vigilància  en  els  parcs   per  mitjà  d'instal·lació  de
càmeres per a evitar estos actes vandàlics i mantindre les instal·lacions.

9. PREGUNTES

No es formulen.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 21.10 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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