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ACTA DE SESSIÓ
(Aprovada en sessió ordinària 21/2019, de 7 de novembre)

Sessió núm. 19/2019

Òrgan: PLE DE L’AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES

Caràcter: ordinari

Data: 3 d'octubre de 2019

Hora: 20.00

Lloc: saló de plens de l’Ajuntament

President: Antonio González Rodríguez PSOE

Regidors assistents:

Grup municipal del PSOE

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 Ángeles Ferrandis Domènech

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 ordinària 17/2019, de 12 de setembre

2.  SECRETARIA. Proposta modificació  contracte  PIM  per  a  inclusió  de  SAD
Dependència (art.82.3)

3. INTERVENCIÓ. Dació de compte fiscalització plena posterior exercici 2016 (art.
82.3)

4. INTERVENCIÓ. Expedient modificació de crèdit núm. 6/2019 (art. 82.3)

5.  URBANISME. Proposta sobre modificació del contracte d’obra de Rehabilitació
del Parc de la Constitució

6. DESPATX EXTRAORDINARI

CONTROL I FISCALITZACIÓ

7. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar compte dels decrets d'Alcaldia des del
1952/2019 fins el 2105/2019

8. PRECS

9. PREGUNTES

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

PART RESOLUTÒRIA

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. Aprovar l'acta de
la sessió ordinària 17/2019, de 12 de setembre

Es  procedix  a  donar  compte de  l'esborrany  de  l'acta  de  la  sessió extraordinària
17/2019, de 12 de setembre, se sotmet a votació ordinària i s'aprova per unanimitat
dels  membres  presents  (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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2.  SECRETARIA. Proposta modificació  contracte  PIM  per  a  inclusió  de  SAD
Dependència (art.82.3)

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 2 d'octubre
de 2019, celebrada després de la convocatòria d'esta sessió. Per tant es procedix a
ratificar la inclusió en l'ordre del dia per al seu tractament en esta sessió, que s'aprova
per unanimitat.

Lourdes  Moreno  Blay,  actuant  com  a  portaveu  del  grup  municipal
Compromís  considera  positiu  que  el  servei  s'estenga  a  la  dependència  i
pregunta  si  les  condicions  que  consten  a  l'informe  de  l'interventor  de
l'Ajuntament s'han previst en la modificació.

Rafael  Enrique  Beltrán  Domènech,  portaveu  del  grup  municipal  popular
anuncia el seu vot a favor en este punt ja que suposarà més hores per a les
treballadores, ja que moltes d'elles són del municipi.

Davinia Calatayud Sebastià, actuant com a portaveu del grup municipal del
PSOE  contesta  que  les  condicions  de  l'informe  de  l'interventor  estan
arreplegades en la proposta d'acord indicant, quant al preu hora, que serà el
mateix.

En el segon torn d'intervencions la Sra. Moreno insistix en el fet que hauria
de figurar expressament el preu hora.

La Sra. Calatayud el contesta i tanca el debat Antonio González Rodríguez,
alcalde.

Acabat  el  debat  se  sotmet el fons  de  l'assumpte al  Ple, en  votació ordinària, i
s'adopten els següents acords  s'aprova per unanimitat dels membres presents (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).

En  relació  amb  la  modificació  del  contracte  de  concessió  d'obra  pública  del  “projecte
integral per a majors” en la part que es referix a la prestació del servei d'ajuda a domicili i
per a procedir a la modificació del mateix per mitjà de la introducció del servei SAD de
Dependència, i basant-se en els següents:
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Antecedents de fet

1. El contracte que es pretén modificar, es va adjudicar, pel Ple de l'Ajuntament, en la
sessió  extraordinària  celebrada  el  31  de  juliol  de  2006  a  l'empresa  GESTIÓ
SOCIOSANITÀRIA AL MEDITERRANI, S.L. (GESMED), formalitzant-se el mateix
en data 4 d'agost del mateix any.

2. Dins del  contracte de concessió d'obra pública adjudicat,  s'establia com un dels
serveis a prestar, el d'ajuda a domicili, regulant-se detalladament les condicions en què
s'hauria de ejecutar, regulació que va ser objecte de modificació en virtut d'acord del
Ple i  que va suposar substituir  la figura de l'auxiliar  de clínica per les auxiliars a
domicili  amb  el  consegüent  increment  d'hores  en  estes  últimes,  sempre  mantenint
l'equilibri  econòmic  del  contracte  i  quedant  el  servei  en  1.044  hores  totes  elles
d'auxiliars a domicili.

3. El contracte que ens ocupa  va ser objecte de cessió a l'empresa ALMUSSAFES
GESTIÓ  SOCIOSANITÀRIA,  S.L.  actual  contractista  del  servei  autoritzant-se  la
mateixa mitjançant un acord de l'Ajuntament Ple en la sessió celebrada el 6 de juny de
2013.

4. El Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) és una prestació bàsica dins del sistema públic
de Serveis Socials dirigida a persones majors amb dificultats d'autonomia personal,
persones amb diversitat funcional, famílies amb menors en situació de risc social i
famílies amb especials problemàtiques sociosanitàries.

5. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, configura l'atenció a les persones en situació
de dependència i la promoció de la seua autonomia personal com un dels principals
reptes de la política social dels països desenvolupats.

l'Esmentada Llei, regula les condicions bàsiques de promoció de l'autonomia personal
i  d'atenció a  les  persones en situació de dependència  per  mitjà  de la  creació d'un
Sistema per a l'Autonomia i Atenció de la Dependència (SAAD), amb la col·laboració
i participació de totes les Administracions Públiques, incloent-hi dins del catàleg de
serveis que posa a disposició dels titulars del dret, el Servei d'Ajuda a Domicili.

L'article  12  establix  que  les  Entitats  Locals  participaran  en  la  gestió  dels  serveis
d'atenció a les persones en situació de dependència, d'acord amb la normativa de les
seues respectives comunitats autònomes i dins de les competències que la legislació
vigent els atribuïx.
S'establix que els serveis tindran caràcter prioritari sobre les prestacions econòmiques,
prestant-se els mateixos a través de l'oferta pública de la Xarxa de Serveis Socials per
les respectives comunitats autònomes.
Cal tindre en compte que en l'actualitat no hi ha oferta pública de Servei d'Ajuda a
Domicili a nivell autonòmic.
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6.  La  Diputació  de  València,  en  el  Pla  Concertat  per  al  desenvolupament  de
Prestacions Bàsiques de Serveis Socials, en la convocatòria efectuada per al 2019 en el
BOP  número  43,  d'1  de  març  de  2019  (BDNS  Identif:  441164),  reflectix un
percentatge de finançament del programa SAD dependència del 100% del seu cost.
Una  vegada  resolta  la  convocatòria,  al  municipi  d'Almussafes  li  ha  correspost  la
quantitat de 10.000 euros per al finançament del servei SAD dependència.

7. Per a poder dur a terme este nou servei, s'haurà de procedir a la modificació del
contracte  de  concessió  d'obra  pública  del  “projecte  integral  per  a  majors”  per  a
incloure dins del Servei d'Ajuda a Domilio, la prestació del Servei d'Ajuda a Domicili
de Dependència.

6. Consta en l'expedient  l'audiència al contractista per mitjà d'un escrit  de data 14
d'agost de 2019, número de registre general d'eixida 2019002849, de 20 d'agost, sense
que s'haja manifestat per part de la contractista oposició a la modificació proposada.
En el tràmit d'audiència indicat es traslladaven les condicions a què se sotmetria la
modificació proposada.

7. S'ha emés, en data 17 de setembre de 2019, informe jurídic relatiu a l'expedient de
modificació que ens ocupa.

8. Existix en l'expedient informe de fiscalització per part de la Intervenció Municipal,
al suposar esta modificació contractual un increment del preu a abonar per part de
l'Administració al contractista pel contracte que ens ocupa.

9.  Per  a  la  determinació  de  l'òrgan  de  contractació  competent,  caldrà  acudir  a  la
distribució de competències que per a  l'Alcalde i  el  Ple  fa  la  LRBRL en els  seus
articles 21 i 22, respectivament.
Així, l'òrgan de contractació competent serà el Ple de la Corporació, de conformitat
amb  allò  que  disposa  l'article  22.2.n)  de  la  LRBRL,  al  tractar-se  d'una  concessió
plurianual amb una duració superior a 4 anys, requerint-se per a la seua aprovació la
majoria simple, ja que esta no obstant tindre una duració superior a 5 anys, no supera
el percentatge del 20 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost (article 47.2.j)
LRBRL.

Fonaments de drets

• La legislació aplicable al cas que ens ocupa, al ser la que estava en vigor en el
moment  de l'adjudicació  del  contracte,  ve  configurada 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 (TRLCAP) i en particular els articles següents:

• Article  59  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
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Públiques  (TRLCAP),  referit  a  les  prerrogatives  de  l'Administració  en
relació als contractes administratius, entre les que es troba la de modificar-
los per raons d'interés públic.

• Article 101 del TRLCAP, relatiu a les modificacions contractuals.
• Disposició  Addicional  9a  en  el  seu  apartat  quart referit  a  les  normes

específiques de Règim Local.
• Article 114 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 (TRRL).
• Article 22.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local (LRBRL).

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, el Ple adopta l'ACORD següent:

1. Modificar el contracte de concessió d'obra pública del “Projecte Integral per a
Majors” pel que fa a la inclusió de la prestació SAD Dependència dins del Servei d'Ajuda a
Domicili.

Esta nova prestació es farà de conformitat amb les mateixes condicions establides
per al Servei d'Ajuda a Domicili inclòs en el contracte inicial, sent els preus a abonar els que
vénen fixats per a este servei en el contracte, tenint en compte les hores que efectivament es
realitzen i el preu hora fixat en este per als distints professionals.

2. Indicar que la present modificació estarà condicionada al finançament que, per
part de la Diputació provincial, es faça del referit servei.

3. Procedir, dins del termini de 30 dies, a la formalització en document administratiu
de la modificació efectuada, de conformitat amb el que establix l'article 54 del TRLCAP.

4.  Autoritzar  al  Sr.  Alcalde  per  a  dur  a  terme  els  tràmits  i  firma  de  documents
necessaris per a portar a efecte el present acord.

5. Comunicar el present acord a l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament.

6. Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària del contracte, amb indicació
expressa dels recursos que contra la mateixa procedisquen.

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

3. INTERVENCIÓ. Dació de compte fiscalització plena posterior exercici 2016 (art.
82.3)

Es dóna compte de l'assumpte de referència. La Corporació queda assabentada.
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S'ha rebut per esta Alcaldia Presidència l'informe de fiscalització plena posterior,
emés per la Intervenció municipal, en l'exercici de les seues competències, i corresponent a
l'exercici 2016.

D'acord amb el que disposa l'article 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals es dóna
compte al Ple de la Corporació de l'informe de fiscalització plena emés per la Intervenció i
les conclusions i recomanacions de la qual són les següents:

CONCLUSIONS I CORRECCIONS EX POST.

S'han emés un total de 81 informes fiscals individuals amb el resultat següent:

- Expedients fiscalitzats de CONFORMITAT: 69, que suposa un 85’16% del total.
- Expedients fiscalitzats de DISCONFORMITAT: 11 que suposa un 13,58% del
total.
- Expedients no fiscalitzats per limitació a l'abast: 1 que suposa un 1’26 % del
total.

En  este  punt  cal  assenyalar  que  el  percentatge  d'expedients  fiscalitzats  de
disconformitat s'ha mantingut en un 13,58% respecte a l'exercici 2015. Els principals motius
d'esta  taxa  de  disconformitats  es  continuen  centrant  en  els  expedients  de  subvenció  en
matèria de consums d'aigua potable i clavegueram, al no haver realitzat l'òrgan gestor les
comprovacions oportunes respecte de la situació del contribuent amb l'AEAT i la Seguretat
Social o no haver sol·licitat declaració responsable en este punt, emesa pel beneficiari o no
haver comprovat els requisits objectius per a l'obtenció de la mateixa.

També s'ha comprovat que, en els expedients d'ajudes d'emergència no consten bases
reguladores amb criteris objectius per a la seua concessió.

Per la seua banda, esta fiscalització ha detectat així mateix la procedència d'exigir el
Reintegrament  de la subvenció destinada a Jove Esportista l'any 2016,  per un import  de
377’64 concedida a RODRIGO FOLGADO, FERRAN, i no justificada degudament. Per tant
el Departament Gestor del gasto haurà d'iniciar el corresponent expedient de reintegrament.

En termes  generals  la  gestió  municipal  s'ajusta  a  la  legalitat  vigent  amb les  excepcions
indicades en els informes fiscals individuals, i les limitacions a l'abast que s'indiquen.

Des del punt de vista estadístic, el valor esperat de la variància a priori, és diferent  del que
resulta de la realització de proves de fiscalització. El valor estimat de la variància a priori era
0’09 i el resultant de les proves de fiscalització és 0’11736. substituint la variància en la
fórmula inicial, mantenint el nivell de confiança i la mostra seleccionada, l'error esperat se
situa al voltant del 6% en compte de 5’5% estimat inicialment. I podem afirmar per tant que,
el nombre d'expedients de disconformitat que resultarien de la població, amb una probabilitat
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del 90%, s'estima que se situaria en el 13’58 per cent del total d'expedients, amb un error de
mes menys 6%, és a dir entre el 12’76% i el 14’39% del total d'expedients.

Amb  l'aplicació  de  la  Llei  de  morositat,  es  dóna  compte,  trimestralment,  al  Ple  de  la
morositat en què incorre l'Ajuntament, per tant no s'analitza el retard en el pagament de les
factures a proveïdors. El període mitjà de pagament es va complir en tots els trimestres. 

Igual que en la fiscalització de l'any anterior, des del punt de vista de què subscriu hauria
d'establir-se  un nivell  de  vinculació  jurídica  no  tan ampli  a  fi  d'un  millor  control  en el
compliment de la regla del gasto i l'estabilitat pressupostària.

RECOMANACIONS.

De la  fiscalització  realitzada i  dels  informes  trimestrals  de  morositat  emesos,  es
deduïxen una sèrie d'errors i defectes que porten a realitzar les recomanacions següents:

1.-  Hauria  d'avançar-se  en  l'ompliment  del  procés  de  gestió  descentralitzada  del
gasto, atribuint als gestors la capacitat de proposta de documents comptables en el sistema
informàtic. Esta recomanació ja s'ha realitzat en anys anteriors.

2.-  Hauria de potenciar-se l'àrea d'informàtica per mitjà de l'adscripció d'un informàtic  a
l'àrea econòmica per al  suport  diari  a la mateixa,  seguiment  de programes  i  impuls dels
projectes  informàtics.  Dita  informàtic  hauria  de  reunir  un  perfil  adequat,  demostrant
experiència  acreditada,  que  permeta  una  ràpida  posada  en  marxa  de  projectes.  Esta
recomanació ja s'ha realitzat en anys anteriors.

3.- Hauria d'aprovar-se un Pla estratègic de subvencions, Esta recomanació ja es va realitzar
en la fiscalització de l'exercici 2015.

4.- Hauria de complir-se pels gestors pressupostaris amb l'obligació de comprovar la situació
tributària i en matèria de seguretat social dels beneficiaris, o exigir la declaració responsable,
i comprovar, que els beneficiaris complixen amb la situació objectiva que els dóna dret a la
percepció de la subvenció.

5.- En 2016, igual que en anys anteriors es recorre en excés a la figura del contracte menor,
sense sol·licitar ofertes a proveïdors capacitats per a la realització de l'obra, prestació del
servei o entrega del  subministrament,  desvirtuant  els principis de concurrència, igualtat  i
publicitat,  podent inclús arribar a la ineficiència econòmica. A la data de subscripció del
present  informe,  el  procediment  per  a  la  contractació  menor  ha  millorat  sensiblement
respecte de l'exercici que s'està fiscalitzant, a l'aplicar la nova Llei de Contractes del Sector
públic.

6.- Ha de sol·licitar-se per part dels gestors de subvencions públiques, els documents que
reunisquen  els  requisits  adequats  en  matèria  de  justificació  de  les  mateixes.  No  han
d'acceptar-se aquells que no les reunisquen, i si la subvenció suposa un percentatge màxim
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del  pressupost,  el  beneficiari  ha  de  justificar  el  gasto  total,  i  l'Administració  aplicar  el
percentatge sobre el mateix.

Estes recomanacions haurien de ser preses en compte pels gestors i aplicades en el menor
temps possible.

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

4. INTERVENCIÓ. Expedient modificació de crèdit núm. 6/2019 (art. 82.3)

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  l'1 d'octubre de  2019,  celebrada  després  de  la
convocatòria d'esta sessió. Per tant es procedix a ratificar la inclusió en l'orde del dia
per al seu tractament en esta sessió, que s'aprova per unanimitat.

No es promou debat.

Se sotmet el fons de 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 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
grup  municipal  de  Compromís,  i Rafael Enrique Beltrán  Domenech,  del  grup
municipal del Partit Popular).

Vist  allò que s'ha disposat  per  la disposició addicional  sexta  de la  Llei  orgànica
2/2012, de 27 d'abril d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Vist el que disposa l'article 2 del Reial Decret Ley10/2019, de 29 de març pel qual es
prorroga per a 2019 la destinació del superàvit de comunitats autònomes i de les entitats
locals per a inversions financerament sostenibles i s'adopten altres mesures en relació amb
les funcions del personal de les entitats locals amb habilitació de caràcter nacional.

Vist  allò  que  s'ha  disposat  per  la  disposició  addicional  setzena  del  Reial  Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals la ja citada L.O.E.P. i S.F.

Considerant  que  segons  la  informació  remesa  per  la  Intervenció  municipal  al
Ministeri  d'Hisenda,  el  superàvit  en  termes  de  comptabilitat  nacional  ascendia  a
2.034.258’94 euros, sent este el menor entre el romanent líquid de tresoreria i el superàvit en
termes de comptabilitat nacional. El romanent líquid de tresoreria, segons la liquidació de
2018 ascendia a 5.808.381’12 euros. Del dit romanent fins a la data de present informe s'ha
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utilitzat en anteriors expedients de modificació de crèdit la quantitat de 3.996.684’20 euros,
per tant el disponible en data de hui ascendix a 1.811.696’92 euros. La dita quantitat pot ser
utilitzada per a finançar inversions financerament sostenibles, per formar part del superàvit
en termes de comptabilitat nacional.

Per tant el superàvit disponible ascendix a 1.811.696’92. L'execució i reconeixement
de l'obligació del superàvit ha de ser compatible amb el compliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària en 2019 i si és el cas en 2020, per  la qual cosa només hauran d'executar-se
aquelles que siguen compatibles amb l'objectiu d'estabilitat per a 2019. Així mateix haurà de
tindre's en compte en l'execució de gastos de 2020 per a  fer-ho compatible amb l'objectiu
d'estabilitat per al pròxim exercici.

Pel que fa al compliment de la regla del gasto, l'execució d'inversions financerament
sostenibles és neutre per a este paràmetre.

Considerant que segons les estimacions realitzades per la Intervenció municipal el 24
de setembre actual, computant les obligacions reconegudes fins la dita data i les projeccions
d'ingressos  i  gastos  en l'horitzó del  31 de desembre  de 2019,  el  superàvit  en termes  de
comptabilitat nacional esperat, si es complixen les dites projeccions, ascendix a 456.296’48
euros. Per tant amb l'escenari calculat i projectat l'Ajuntament pot reconéixer obligacions en
concepte de les noves I.F.S. pel dit import.

Considerant que segons l'últim informe trimestral sobre morositat, corresponent al
segon trimestre de 2019,  el termini mitjà de pagament als creditors es va situar dins dels
terminis legalment establits.

Considerant que no van quedar operacions pendents d'aplicar a pressupost de 2018.

Considerant que no cal amortitzar deute per a complir els compromisos d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, al suposar el deute de l'Ajuntament a 31 de desembre
de 2018 un 24’64% del total dels recursos ordinaris liquidats en l'exercici 2017.

Considerant  que  l'Ajuntament  es  troba al  corrent  en el  compliment  de les  seues
obligacions tributàries i amb la seguretat social, com consta en l'expedient.

Considerant, que segons es desprén de l'informe emés pel Sr. arquitecte municipal,
totes les inversions que es proposen tenen una vida útil superior a 5 anys.

S'estima que les dites inversions podran executar-se al llarg dels exercicis 2019 i
2020.

Considerant  que segons es  desprén de l'informe del  Sr.  arquitecte  municipal,  les
inversions que es pretenen executar no generaran gastos de manteniment, independentment
dels gastos de reparació i conservació per l'ús ordinari, ni generaran ingressos de cap tipus.

Considerant que les inversions proposades i necessàries i el contingut de les quals
s'adapta a allò que s'ha disposat per la normativa vigent sobre este tipus d'inversions, són les
següents:

• Reformes en piscina municipal          637.000’00 €
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• Climatització centre cultural          658.500’00 €

• Aportació municipal coberta frontó (I.F.S. Diputació)            49.945’30 €

• Aportació municipal finançament Casa Ayora, pati            85.000’00 €

• Construcció d'estructura metàl·lica en magatzem municipal            18.000’00 €

• Asfaltat nucli urbà            48.000’00 €

• Reparació escala centre de salut            28.000’00 €

• Millora accessibilitat centre urbà            48.000’00 €

• Mobiliari urbà            55.000’00 €

• Lluminàries led’s en polígon industrial          106.097’00 €

• Instal·lació càmeres de vigilància en parcs públics            18.000’00 €

• Asfaltat camins rurals            19.000’00 €

• Reparació coberta edifici protecció civil            20.000’00 €

• Centre Transformació Centre salut            19.500’00 €

TOTAL INVERSIONS PROPOSADES       1.810.042’30 €

De les  dites  inversions  proposades,  es  tracta  d'un  canvi  de  finançament  de  fons
propis a fons procedents de superàvit de l'exercici anterior i la seua conversió a inversió
financerament sostenible, les següents i en la quantia que s'indica:

• Aportació municipal coberta frontó (I.F.S. Diputació)            49.945’30 €

• Aportació municipal finançament Casa Ayora, pati            58.000’00 €

La resta d'inversions proposades no estan finançades en l'actualitat i es proposa la
concessió d'un crèdit extraordinari.

Per a la inversió corresponent a l'aportació municipal per al finançament de l'obra
Casa Ayora (pati) caldrà suplementar en la quantia no consignada de 58.000’00 euros fins a
85.000’00 euros, és a dir 27.000’00 euros.

Les inversions proposades s'ajusten al superàvit disponible, reduint quanties, o en el
cas  de la  piscina municipal  es  consignarà  en el  pressupost de 2020,  la  quantitat  restant
necessària per a fer front a la totalitat de les mateixes.

Vist la qual cosa, el Ple de la Corporació, l'adopció de l'acord següent:
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1.- Concedir els següents crèdits extraordinaris:

9330-19008-63200 Climatització centre cultural           658.500’00 €

3420-19009-63200 Reforma piscines municipals           637.000’00 €

9330-19010-63200 Construcció estructura auxiliar Magatzem municipal            18.000’00 €

1530-19011-61900 Asfaltat carrers nucli urbà             48.000’00 €

9330-19012-63200 Reparació escala emergència centre de salut                 28.000’00 €

1530-19013-61900 Accessibilitat centre urbà             48.000’00 €

1530-19014-62500 Mobiliari urbà             55.000’00 €

1650-19015-61900 Substitució lluminàries led’s polígons industrials           106.097’00 €

1320-19016-62900 Instal·lació cambres vigilància en parcs públics             18.000’00 €

4540-19017-61900 Asfaltat camins rurals             19.000’00 €

1350-19018-63200 Reparació coberta edifici protecció civil             20.000’00 €

4250-19019-61900 Centre transformació en centre de salut             19.500’00 €

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS         1.675.097’00 €

2.- Suplementar la següent aplicació pressupostària:

3330-18017-63200 Casa Ayora (pati)              27.000’00 €

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT              27.000’00 €

3.-  Canviar  el  finançament  de  fons  propis  a  superàvit,  i  considerar-la  Inversió
financerament  sostenible en les següents aplicacions pressupostàries,  projectes de gasto i
quanties:

3330-18017-63200 Casa Ayora (pati)              58.000’00 €

3420-18032-63200 Construcció coberta i tancament Frontó              49.945’30 €

TOTAL CANVI DE FINANÇAMENT DE F.P. A SUPERÀVIT         107.945’30 €

TOTAL INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES       1.810.042’30 €

4.-  El  finançament  es  correspon  amb  la  utilització  de  superàvit  procedent  de
l'exercici 2018, pel mateix import.

5.- Expose's al públic en els termes legalment establits.

---------------------------------------------------
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5. URBANISME. Proposta de modificació del contracte d'obra de Rehabilitació del
Parc de la Constitució

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa d'Urbanisme, Activitats, Medi Ambient, Cementeri, Obres i Serveis, en
sessió extraordinària celebrada el 27 de setembre 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):

Josep  Magraner  i  Ramón,  actuant  com  a  portaveu  del  grup  municipal
Compromís, fa una intervenció que a petició pròpia es transcriu literalment:
En  primer  lloc  voldria  fer  una  xicoteta  reflexió  donat  que  en  l'anterior

comissió extraordinària d'Urbanisme, la veritat es que, de les cinc persones

que hi havia cap va ser capaç d'informar-me realment de què anava el tema.

Inclus  s'em  van  donar  informacions  contradictòries,  com  a  que  esta

modificació  del  projecte  feia  referència  a  la  substitució  de  la  tubería  de

fibrociment.  Tubería  que  es  va  fer  en  les  inversions  financerament

sostenibles, de l'any 2017 que s'aprovaren en el 2018 i que, crec recordar, es

feren entre juny i juliol, quan este projecte, esta segona licitació es va fer a

partir d'agost, crec que el 7 o el 9 es va signar la nova licitació amb el nou

constructor.

A partir d'ahí, hi ha coses que em criden l'atenció: el cost final d'execució de

de 186.514, pero després hi ha uns costos fora de projecte que arriben a

20.546, a saber: 8 bancs en substitució dels existents 4.600 euros; col·locació

de  8  papereres,  3300  euros.  S'ha  procedit  a  col·locar  un  nou  joc,

"saltamontes", 7.539 euros, s'ha col·locat una tanca que dóna al carrer Santa

Creu, 4.800 euros, i per ultim s'ha posat una goma de protecció als remats

d'acer que suposaven un perill, 600 euros.

Despres modificació de contracte entra en gener de 2019, la recepció del

final de l'obra del 15 de febrer del mateix any. Per qué açò passa ara, nou

mesos després? Per qué no s'ha pogut fer abans?

Rafael  Enrique  Beltrán  Domènech,  portaveu  del  grup  municipal  popular,
pregunta per què, segons consta en l'informe d'Intervenció, la modificació de
projecte s'ha fet sense fiscalització prèvia.

Davinia  Calatayud  Sebastià,  actuant  com  a  portaveu  del  grup  municipal
socialista  contesta  el  regidor  Josep  Magraner  que  els  elements  que  ha
enumerat es van posar perquè feien falta, i respecte a allò que s'ha indicat pel
regidor Rafael Beltrán, contesta que era urgent actuar i per això es va fer.
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Inicia el segon torn d'intervencions Josep Magraner fent una intervenció que a
petició  pròpia  es  transcriu  literalment:  Evidentment  Pilar  va  estar  ací,  jo

tampoc no vull clavar als tècnics, però en este Pilar es tècnic jurídic i, pot

ser haguera estat més convenient que es que ho haguera fet l'arquitecte que

és  que,  en  les  qüestions  més  tècniques  m'haguera pogut  respondre.  Pilar

ajudà a respondre el que va saber, però no em va respondré en eixe moment

el que jo necessitava. Per això jo esta setmana he estat anant a Urbanisme.

Després,  has  tornat  a  dir  allò  de  la  canonada,  però  la  canonada  es  de

l''expedient de 245 de 2017, estem parlant del 17/2018 que no té res a vore en

la modificació que estem fent ara.

En l'informe d'Intervenció consta:

«Preceptes infringits en el moment en què es va procedir a la modificació

contractual:

-Omissió de fiscalització prèvia preceptiva (article 214, lletra a) del

T.R.

-Autorització i disposició del gasto, sense prèviament haver-se dictat

el corresponent acte administratiu i prescindint del procediment

-Realització del gasto sense crèdit pressupostari 

-No consta audiència al contractista 

-No consta reajustament de la garantia definitiva 

-No consta publicació de la modificació contractual en el perfil del

contractant

-No consta la formalització de la modificació contractual 

-No  consta  projecte  d'obres  modificat  degudament  supervisat  o

motivada l'exclusió done-la supervisió

-No consta acta de replantejament previ»

No sé, son coses que no ens acaben de donar confiança. I, en conseqüència, i

per no ser partícips, a més, tampoc necessiteu el nostre vot, este en este cas

serà negatiu.

Rafael  Enrique  Beltrán  Domènech,  portaveu  del  grup  municipal  popular,
considera  que  no  és  justificació  suficient  la  urgència  per  a  botar-se  els
procediments i com la forma d'actuar no ha sigut la correcta votarà en contra.

Davinia Calatayud explica els motius per què es va fer el modificat.

Antonio González Rodríguez, alcalde, tanca el debat .

Acabat  el  debat  se  sotmet el fons  de  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  González Rodríguez,  Davinia Calatayud
Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
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Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez y Jaime Wic Rosa) i
quatre vots en contra (voten en contra:  Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina
Iborra, Josep  Magraner  i  Ramón,  del  grupo  municipal  de  Compromís,  i Rafael
Enrique Beltrán Domenech, del grup municipal del Partit Popular).

ANTECEDENTS DE FET

Per resolució d'Alcaldia núm. 2194/2017, s'aprova el projecte tècnic d'obra
de  REHABILITACIÓ  DEL  PARC  DE  LA CONSTITUCIÓ  per  un  import  de
178.608,18€.

Per  Resolució  d'Alcaldia  2342/2017  es  va  aprovar  l'expedient  de
contractació  per  a  l'adjudicació  de  l'obra   per  un  procediment  negociat  sense
publicitat, sent adjudicat a l'empresa CMG AIGUA I ENERGIA SL per Resolució
311/2018 de 9 de febrer de 2018.
Per  Resolució  d'Alcaldia  1448/2018  es va  procedir  a  resoldre  definitivament el
contracte  per  incompliment  del  termini  d'execució  i es  declara  la  necessitat  de
finalitzar la resta de l'obra pendent d'execució.

Per  Resolució  d'Alcaldia  núm.  1468/2018  de  25  de  juny  es  justifica  la
necessitat de contractar.

El 25 de juny de 2018, s'emet el quadro de prescripcions tècniques, i el Plec
de clàusules administratives particulars.

El  25 de  juny de  2018,  s'emet  un  informe  jurídic  per la  Tècnica
d'Administració Especial.

El 27 de juny de 2018, s'alça Acta de Replantejament per l'Arquitecte Tècnic
municipal.

El 27 de juny de 2018, es va emetre l'Informe d'Intervenció de conformitat
condicionat  a  la  retenció de crèdit  amb càrrec  a  l'aplicació pressupostària  1710-
17009-61900, per import de 157.782,17 euros Iva inclòs, que suposa el valor estimat
del contracte de les obres a tramitar.

Per  Resolució  d'Alcaldia  1494/2018,  es  va  aprovar  l'expedient  de
contractació  per al contracte de referència, en els termes dels articles 116 i següents
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-
(EDL 2017/226876), convocant el corresponent procediment obert, d'acord amb les
previsions  de  l'article  156  de  l'Esmentada  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017

El   28  de  juny de  2018,  es  va  publicar  la  licitació  en  la  plataforma  de
contractació de l'Estat.

El 25 de juliol de 2018, es va reunir la Mesa de Contractació per a l'examen
de les  nou propostes presentades, quedant desestimades dos d'elles, i sol·licitant-se
informe tècnic a l'Arquitecte Municipal a fi de valorar-les.

El 26 de juliol de 2018, es presenta informe tècnic de l'Arquitecte Municipal
pel que sol·licita la justificació de la baixa temerària de l'oferta presentada per Víctor
Tormo SL.
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El 2 d'agost de 2018, va presentar el licitador Victor Tormo SL un informe
justificant la baixa temerària.

El  3  agost  de  2018,  es  va  informar  per  l'Arquitecte  Municipal  l'informe
presentat de  justificació de baixa temerària proposant a l'empresa Victor Tormo SL
com a adjudicatària per ser l'oferta més avantatjosa.

Per  Resolució  d'Alcaldia  1767  de  9  agost  de  2018,  es  va  adjudicar  el
contracte d'obra licitat a l'empresa Víctor Tormo SL.

El 9 d'agost de 2018, es va procedir a formalitzar el contracte entre les parts.
El 23 d'agost de 2018, per Resolució de l'Alcaldia 1797 es va aprovar el Pla

de seguretat i Salut, presentat el 20/08/18, i informat favorablement pel Director de
l'Obra el 22/08/18.

El  27  d'agost  de  2018,  es  va  firmar  l'Acta  de  comprovació  del
replantejament.

El 6 de desembre de 2018, el dia de la Constitució Espanyola de 1978, l'obra
es va posar en ús públic, quedant per executar part que no afectava el seu ús públic,
atenent a la data commemorativa, existint retard en la data de finalització de l'obra.

El  22  de  gener  de  2019,  presenta  el  Director  d'Obra  un  modificat  del
Projecte.

El 15 de febrer de 2019, es realitza l'acte formal de recepció de l'obra. 
El 23 de març de 2019, es va remetre la certificació final de l'obra firmada

pel contractista i la direcció facultativa.
El 15 d'abril de 2019, s'emet un informe favorable pels serveis tècnics de

l'Ajuntament.
El 23 d'abril de 2019, s'informa per l'Interventor que per a la modificació

proposada no hi ha crèdit adequat.
Per Resolució d'Alcaldia núm. 1643, de 5 de juliol de 2019 es va aprovar la

modificació de l'obra, concedint un tràmit d'audiència al contractista de 3 dies, que
va véncer el passat 23 de juliol, sense que s'haja presentat cap al·legació.

El 24 de juliol de 2019, es va emetre un informe jurídic.
El 19 de setembre de 2019, es va informar la disponibilitat del terreny per

part dels servicis tècnics.
El  23  de  setembre  de  2019,  es  va  emetre  un  informe  de  fiscalització

d'intervenció  favorable  al  reconeixement  extrajudicial  de  crèdit  per  al  pagament,
amb les excepcions que en el mateix s'arrepleguen.

Vist l'Informe  Jurídic  emés  per  la  Tècnic  d'Administració  Especial  del
Departament d'Urbanisme de data 24 de juliol de 2019, i l'informe de fiscalització de
la Intervenció municipal, per a efectuar el pagament de la modificació de l'obra serà
necessari que el Ple Municipal aprove el reconeixement extrajudicial de crèdits, per
aplicació de l'article 23.1e) de les Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim
Local,

Per tot allò que s'ha exposat, el Ple adopta el acord següent:
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Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament
de la quantia de  de 19.217,95€,  -Iva inclòs- per la modificació del contracte de
rehabilitació  del  Parc  de  la  Constitució  d'Almussafes,  amb  càrrec  a  la  partida
pressupostària   1710-17009-61900 en virtut de l'article 23.1 e) de les Disposicions
Legals Vigents en Matèria de Règim Local.

Segon.-  Formalitzar la modificació contractual amb indicació del règim de
recursos i publicar-la en el perfil del contractant.

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

6. DESPATX EXTRAORDINARI

No es planteja cap assumpte en este punt.

CONTROL I FISCALITZACIÓ

7. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar compte dels decrets d'Alcaldia des del
1952/2019 fins al 2105/2019

Es dóna compte  de les  resolucions  de referència.  No es  plantegen qüestions  i  la
Corporació queda assabentada.

8. PRECS

Lourdes  Moreno formula el prec que quan se celebren actes com el del dia de hui,
commemoratiu  de  la  Policia  Local,  se'ls  faça  partícips,  encara  que  no  estiguen
governant.

El Sr. alcalde contesta que esbrinarà com se cap a quan ells governaven.

Josep Magraner manifesta que el joc adaptat del Parc Sagrario ha patit novament un
acte de vandalisme pel que prega que s'incremente la vigilància policial en eixa zona.

Jaime Wic contesta que la policia ha incrementat la vigilància en eixa zona però que
no poden estar les 24 hores vigilant-la.

Josep Magraner recorda que es va presentar una moció perquè es gravaren els plens i
van votar  tots  a  favor,  però fins a  la  data no s'ha fet  quan altres  municipis  com
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Benifaió i Sollana amb pressupostos mes xicotets ho tenen, no entén el per què no
s'ha portat a terme.

El Sr. alcalde contesta que preferix gastar eixos diners en plans d'ocupació.

9. PREGUNTES
No es plantegen.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 20.45 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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