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ACTA DE SESSIÓ
(Aprovada el 12 de desembre de 2019)

Sessió núm. 21/2019

Òrgan: PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES

Caràcter: ordinari

Data: 7 de novembre 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

Gruo municipal Partit Popular 

Rafael Beltrán Domenech

Secretària: 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 18/2019, de 30 de setembre, la de la sessió ordinària 18/2019,
de 3 d'octubre i la de la sessió extraordinària 20/2019, de 21 d'octubre 

2.  SECRETARIA. Proposta aprovació  provisional  Projecte  Conveni  per  a  la
constitució d'una Entitat de Gestió i Modernització (EGM) al Polígon Nord

3.  SECRETARIA Proposada aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de
venda no sedentària per a la seua adaptació a la Guia de Bones Pràctiques de la
Generalitat Valenciana (Pla normatiu 2019)

4.  SECRETARIA. Proposta de modificació de l'acord plenari de data 5 de juliol de
2019 pel que fa a l'horari de celebració de la Comissió Informativa d'Urbanisme,
Activitats, Medi Ambient, Cementeri, Obres i Serveis

5. INTERVENCIÓ. Dació de comptes de l'estat d'execució del pressupost del tercer
trimestre de 2019

6.  INTERVENCIÓ.  Dació de  comptes  del  període  mitjà  de  pagament  del  tercer
trimestre de 2019

7. TRESORERIA.  Dació  de  comptes  de  l'informe  de  l'estat  de  la  Tresoreria
corresponent al tercer trimestre de 2019

8. URBANISME. Proposta d'aprovació del Pla de mobilitat urbana sostenible i del
Document inicial estratègic d'Almussafes

9.  DESPATX EXTRAORDINARI.  Moció  conjunta  subscrita  per  tots  els  grups
municipals per a rebutjar els disturbis i manifestacions amb violència a Catalunya.

CONTROL I FISCALITZACIÓ

10. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar  compte dels decrets d'Alcaldia des
del 2106/2019 fins al 2342/2019

11. PRECS

12. PREGUNTES
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PART RESOLUTÒRIA

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. Aprovar l'acta de
la sessió extraordinària 18/2019, de 30 de setembre, la de la sessió ordinària 19/2019,
de 3 d'octubre i la de la sessió extraordinària 20/2019, de 21 d'octubre 

Es  procedeix  a  donar  compte de  l'esborrany de  l'acta  de  la  sessió extraordinària
18/2019, de 30 de setembre, se sotmet a votació ordinària i s'aprova per unanimitat.

Es procedeix a donar de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària ordinària 19/2019,
de 3 d'octubre.

Per part del Sr. Magraner es planteja una rectificació en el punt quint, relatiu
a  la  modificació  del  contracte  d'obra  de  rehabilitació  del  Parc  de  la
Constitució.

El Sr. alcalde contesta que les intervencions queden reflectides en la gravació
que té caràcter d'acta, i no es transcriuen. Ha de comprovar-se prèviament la
transcripció. No obstant  accedix al que sol·licita i, prèvia comprovació per
Secretaria, es transcriurà la intervenció que sol·licita.

Amb la  rectificació  indicada,  se sotmet  a  votació  ordinària  l'esborrany de
l'acta, i s'aprova per unanimitat.

Es procedeix a donar de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària 20/2019, de
21 de  3  d'octubre   octubre,  se  sotmet  a  votació  ordinària  i  s'aprova  per  per
unanimitat. 

Per tant, voten a favor de l'aprovació de les tres actes:  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.

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

2.  SECRETARIA. Proposta aprovació  provisional  Projecte  Conveni  per  a  la
constitució d'una Entitat de Gestió i Modernització (EGM) al Polígon Nord

Es procedeix 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  30
d'octubre de 2019.
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No 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):

Únicament intervé Rafael Enrique Beltrán Domènech, portaveu del grup municipal
popular,  sol·licitant  aclariment  sobre  per  què  no  figura  el  text  proposat  per
Intervenció en el conveni.

L'alcalde  cedix  la  paraula  a  la  secretària  que  indica  que  el  conveni  s'aprova
provisionalment amb l'addició proposada per Intervenció, s'envia a l'assemblea per al
seu ratificació, i en el text que l'Ajuntament aprove definitivament, s'inclourà. 

Se sotmet l'assumpte al Ple, en votació ordinària, i s'adopten els següents acords 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).

El Ple de l'Ajuntament va aprovar, en sessió de 6 d'octubre de 2016, el Pla director
com  a  instrument  de  planificació  que  permetrà  al  municipi  aglutinar  i  dirigir
projectes i actuacions promogudes cap a un o més resultats esperats en el procés de
construir un futur sostingut i intel·ligent del municipi.

El Pla establix com a objectius transversals:

a)  Reforçar  els  processos  locals  de  participació  ciutadana  en  la  identificació,
planejament,  control  i  seguiment  del  desenrotllament  urbà  i  especialització
econòmica d'Almussafes.

b)  Promoure i  desenvolupar  de forma ordenada l'activitat  industrial,  aprofitant  la
posició geogràfica estratègica del Polígon Industrial Joan Carles I.

Per això amb l'execució del  Pla en “l'Eix C,  Empresa establix com a objectiu el
construir una estructura econòmica local fort, intel·ligent i innovadora, capaç de ser
motor de creixement i ocupació, i competitiva a nivell regional i nacional”.

En la proposta d'actuació i  pla  d'adequació normatiu en l'àmbit  d'infraestructures
industrials del Polígon Industrial Joan Carles I i del Polígon Nord, s'establix com una
de les actuacions previstes  implicar als òrgans de gestió i/o associacions d'usuaris
dels polígons en la transferència de coneixement i en el desenrotllament i gestió de
les infraestructures  de  transport,  logístiques,  energètiques,  de  telecomunicacions,
hidràuliques, tractament de residus i de qualsevol altre tipus que suposen una dotació
de major qualitat al polígon per mitjà de convenis.

En el mapa de parcs empresarials de la Comunitat Valenciana IVACE figura:
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Polígon NORD

Cod. ine 46035

Municipi Almussafes

Provincia València

Comarca La Ribera Baixa

Total superfície 220.440

Distància autovia autopista 1

Distància aeroport 29

Distància port 20

En  data  14  d'octubre  de  2019,  es  registra en  l'Ajuntament  d'Almussafes,  per  la
Comissió promotora de l'Entitat de Gestió i Modernització (d'ara en avant EGM) de
l'àrea industrial denominada Polígon Nord (registre d'entrada núm. 2019005466), la
documentació preceptiva exigida en l'art.  7 de la Llei  14/2018,  de 5 de juny,  de
gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana
(DOCV, núm 8312, de 7 de juny de 2018; BOE núm. 157, de 29 de juny de 2018).

a) La identificació de les persones titulars que integren la comissió promotora,
així com un domicili als efectes de notificacions. ANNEX I

b) La identificació exacta de l'àrea industrial classificada que es vol gestionar.
ANNEX 2

c) Un projecte d'estatuts, que inclourà almenys el contingut establit en l'article
següent.

d) Un pla inicial d'actuació, en el que s'inclourà almenys:

i. Una memòria justificativa de les funcions bàsiques que es volen desenrotllar
per  l'entitat,  i  si  és  el  cas,  dels  servei,  millores  o  les  mesures  de  gestió  i
modernització proposades. (VEURE ARTICLE 6)

ii.  Un projecte de pressupost  dels gastos necessaris  per al  seu funcionament,
concretant  si  és el cas les partides per a la realització o implantació dels servei,
actuacions, mesures i millores proposades.

iii. Les fonts de finançament previstes. ANNEX 4

iv. El període de duració de l'entitat i, si és el cas, el cronograma aproximat per a
la implantació dels servei, millores, mesures o actuacions que es proposen.

e)  Certificació registral  de domini i  càrregues de tots els  immobles privats o
patrimonials inscrits i inclosos en l'àrea industrial classificada que es vol gestionar
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per l'entitat, per a acreditar el percentatge de representació exigit com a comissió
promotora en el punt 1 d'este article. En cas de no constar inscrit l'immoble, s'haurà
d'aportar  respecte al  mateix còpia del document acreditatiu de la propietat de les
finques no inscrites.

Ultimades que han sigut les negociacions pertinents  i concretats els compromisos
que de mutu acord adquiriran tant l'EGM com l'Ajuntament, no sols pel que fa a les
funcions que a les EGM atribuïx l'art. 6 de la Llei esmentada, sinó també a fi de
definir la forma de participació de l'Ajuntament en els òrgans de govern de l'entitat i
el control municipal sobre els comptes anuals, acords i actuacions realitzades, sense
perjuí  de  les  competències  que  a  l'Ajuntament  atribuïx  la  llei  de  Règim Local,
qüestions que es reflectiran en el text del present projecte de Conveni.

Vistos els informes favorables de la secretària general núm. 58/2019, de l'enginyer
tècnic industrial i de l'interventor municipal en què diu que "Tots els compromisos
que s'arrepleguen en el present conveni quedaran condicionats a l'existència de crèdit
adequat  i  suficient  en  els  pressupostos municipals  de  cada  exercici,  i  es  podran
executar sempre que es garantisca el compliment de l'estabilitat pressupostària i la
regla de  gasto,  tal  com  establix  la  Llei  Orgànica  d'estabilitat  pressupostària  i
sostenibilitat financera".

I de conformitat amb el que establix la -Llei 14/2018, de 5 de juny, de la Generalitat,
de  gestió,  modernització  i  promoció  de  les  àrees  industrials  de  la  Comunitat
Valenciana en relació amb  els arts 47 a 53  de la Llei 40/2015 d'1 de octubre.

Per tot això l'Ajuntament Ple com a òrgan competent adopta el següent ACORD 

Primer.  Aprovar  amb  caràcter  provisional  el  conveni  proposat  per  la  comissió
promotora de l'EGM del Polígon Industrial Nord, que té per objecte definir l'àmbit
de col·laboració entre l'Ajuntament d'Almussafes i l'entitat de gestió i modernització
del Polígon Nord per a la consecució dels  objectius de:

1.  Impulsar  que  el  Polígon  industrial,  Polígon  nord,  compte  amb  les
infraestructures,  dotacions  i  servei  necessaris  per  al  desenvolupament
eficient i econòmic, social i mediambientalment sostenible de les activitats
econòmiques,  millorant  la  gestió  i  la  qualitat  del  sòl  industrial  i  la
competitivitat de les empreses.

2. Coordinar l'actuació  de l'ajuntament i  la col·laboració publicoprivada en
la gestió i millora de les infraestructures i els servei existents en l'àmbit del
Polígon nord i contribuir a la  implantació de noves dotacions i servei que
aporten a les mateixes major valor afegit.

3.  Servir d'instrument  contribuir de forma més eficient  a la conservació,
manteniment, ampliació i millora de les infraestructures, dotacions i servei
del Polígon en els termes d e els compromisos assumits en este conveni.

Segon.  Aprovar  en  totes  i  cada  una  de  les  seues  tanques  la  proposta  de
conveni ,annex al present acord , que arreplega els compromisos  que amb vista a les
funcions i servei a realitzar per l'EGM i l'Ajuntament d'Almussafes en el marc de les
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funcions definides en l'article 6 de la Llei 14/2018, de 5 de juny, de la Generalitat, de
gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

Tercer. Notificar el present acord  a la Comissió promotora  per a la seua ratificació
per l'Assemblea de l'EGM; acord que hi haurà de reunir el vot favorable de, com a
mínim, el 51 % de les persones titulars de tota l'àrea industrial sol·licitada que, a
més, representen, com a mínim, el 51 % dels coeficients de participació, s'ha ratificat
el conveni així com la voluntat de constituir l'entitat, els seus estatuts, així com el
nomenament de les persones que, entre totes les integrants de l'entitat, ostentaran els
càrrecs de la junta directiva previstos en l'apartat 2 de l'article 23.

Quart. Una vegada siga ratificat el projecte de conveni, se sotmetrà novament el Ple
municipal  que  autoritzarà   la  constitució  de  l'Entitat  i  la  consegüent  firma  del
conveni.

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

3. SECRETARIA Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança
de venda no sedentària per a la seua adaptació a la Guia de Bones Pràctiques de la
Generalitat Valenciana (Pla normatiu 2019)

Es procedEix 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  30
d'octubre de 2019.

La secretària llig el resum de la proposta, i a continuació  intervé el regidor delegat
de mercat que defén la proposta.

No es promou debat. 

L'assumpte se sotmet al Ple, en votació ordinària, i s'adopten els següents acords 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 el Pla normatiu 2019 es va incloure la necessitat de modificació de l'Ordenança
municipal per a la venda no sedentària per a  disposar d'un mecanisme legal adequat
per  a  adequar  els  usos  comercials  del  municipi  a  les  noves  tendències  i  a  la
dinamització del comerç local.
La present modificació té com a objectiu últim el desenvolupament del Pla director
municipal, que com a objectiu parcial “Reactivar l'economia urbana prestant especial
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atenció  a  les  fortaleses  del  teixit  empresarial  i  del  mercat  de  treball  local“  i  el
compliment de l'acord Ple de 7 de febrer “Codi ètic i responsabilitat social".
Recentment s'ha publicat la “Guia de practiques correctes d'higiene per a la venda i
preparació d'aliments en mercats no sedentaris“ com a ferramenta per a facilitar el
compliment  de  la  legislació  alimentària,  en  particular  el  disposar  d'un  sistema
d'autocontrol basat en l'APPCC del Reglament (CE ) núm. 852/2004 de 29 d'abril.
Amb adaptacions a este tipus d'activitats i en el que s'establix els requisits basant-se
en  els  quals  els  Ajuntaments  i  altres  entitats  responsables  han  d'autoritzar  la
celebració d'este tipus de mercats i fires ocasionals, que en el seu Prefaci diu:
“El marc legislatiu comunitari estatal i autonòmic dicta els requisits i garanties del
control oficial en matèria d'higiene al llarg de la cadena alimentària i en qualsevol
manifestació comercial d'aliments.
Per a l'administració local, la protecció de la salubritat publica, en qualsevol situació
i en particular en l'exercici de la venda no sedentària és una obligació i una prioritat.
Cal recordar que el primer dret legitime dels consumidors és  aconseguir un elevat
nivell de protecció en l'àmbit de la seua salut i seguretat “… “ Esta Guia és el pilar
de l'especialització que faltava als instruments ja desenrotllats per a la legislació de
la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana”.
D'ací  la  necessitat  d'adequació  de  l'ordenança  municipal  al  marc  d'avaluació  de
conformitat  que comporta la GUIA en la sol·licitud,  la instal·lació i  l'exercici de
l'activitat comercial.
Les  condicions que es  deriven de la  Guia per  a  venda no sedentària  arriba a  la
generalitat  de  la  venda  ambulant  sense  que  supose  modificació  de  la  normativa
general  bàsica.  Així  les  activitats  de  la  venda  no  sedentària  no  perden  la  seua
condició pel fet de desenrotllar-se sobre sòl de propietat o titularitat privada o per
mitjà  de  llocs desmuntables  en  l'interior  d'immobles  que  també  queda  subjecta,
segons la guia, a la normativa aplicable a un establiment comercial.
Per tot això i per a adaptar l'Ordenança municipal del mercat exterior a la Guia de
practiques  correctes,  així  com  de  qualsevol  mercat  que  se  celebre  en  el  terme
municipal d'Almussafes independentment de la seua tipologia de mercat de venda no
sedentària de que es tracte (mercat periòdic, ocasional, temático o generalista); tot
això  a  fi  de  simplificar  i  reduir  normatives  comunes  d'aplicació en l'activitat  de
venda ambulant en mercats municipals regulats d'Almussafes.
Amb la modificació proposada es complix amb els principis de bona regulació i
cooperació 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.”

En conseqüència,  el Ple adopta l'acord següent:

1. Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança de venda no sedentària per a la
seua adequació a la guia de practiques correctes d'higiene per a la venda i preparació
d'aliments en mercats no sedentaris.
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2. Publicar l'oportú edicte en el BOP durant el termini de 30 dies als efectes del seu
examen i reclamacions.  Cas que no hi haja reclamacions quedarà elevat a definitiu
sense necessitat de nou acord».

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

4.  SECRETARIA. Proposta de modificació de l'acord plenari de data 5 de juliol de
2019 pel que fa a l'horari de celebració de la Comissió Informativa d'Urbanisme,
Activitats, Medi Ambient, Cementeri, Obres i Serveis

Es procedeix 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 18 d'octubre 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):

Lourdes Moreno Blay actuant com a portaveu del grup municipal Compromís per
Almussafes  es  manifesta  desacord  amb  la  modificació  del  canvi  d'horari  de  la
comissió.  No  obstant  i  respecte  al  segon  punt  considera  que  és  molt  obert  i
consideraria més oportú especificar els casos d'alteració de la convocatòria per raons
de calendari i agenda.

El Sr. alcalde defén la proposta i oferix ampliar d'1/4 a la mitat més u.

Es produïx al llarg del debat intervencions successives per part de Josep Magraner y
Lourdes  Moreno,  de Compromís,  Jaime Wic,  del  PSOE, i  l'alcalde;  finalment  es
manté  la  proposta  inicial  en  els  termes  dictaminats  per  la  Comissió  Informativa
d'Urbanisme.

Acabat  el  debat  se sotmet l'assumpte al  Ple,  en votació ordinària,  i s'adopten els
següents  acords 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).

Primer.- Modificar l'acord Plenari de data 5 de juliol de 2019, pel que fa a l'horari de
la Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Medi Ambient, Cementeri, Obres i
Serveis, establit en l'apartat quint del punt segon de l'esmentat acord i fixar l'horari
de  la  Comissió  Informativa  d'Urbanisme,  Activitats,  Medi  Ambient,  Cementeri,
Agricultura i Serveis, a les 14:00 hores.
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Segon.  Establir la possibilitat de modificar l'horari de la celebració de sessions a
proposta de President o d'un quart dels membres per raons justificades.

Tercer.- Aplicar amb caràcter general el règim de funcionament de la Comissions
Informatives Permanents, el mateix règim que establix l'article 74.2 del ROM, en el
que establix: 
“L'alcalde  té  competències  per  a  posposar  o  avançar  la  celebració  de  les  altres
sessions ordinàries, dins del mateix mes de la data prevista per a la seua celebració
preceptiva,  quan  el  dia  fixat  siga  festiu,  o  es  trobe  inclòs  dins  d'un  període  de
vacacions.
Així mateix, per causes extraordinàries degudament motivades en la convocatòria,
l'alcalde o l'alcaldessa, podrà avançar o retardar, fins a un màxim de 72 hores la
celebració de la sessió encara que no es donen les circumstàncies prevista en els
paràgrafs anteriors.
En tots els supòsits, l'alcalde o alcaldessa donarà compte d'esta decisió a la Junta de
Portaveus, amb caràcter previ”.
Té la competència el President/a de la respectiva Comissió Informativa Permanent.

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

5. INTERVENCIÓ. Dació de comptes de l'estat d'execució del pressupost del tercer
trimestre de 2019

Es procedeix a donar compte de l'assumpte de referència. Explica el punt la regidora
delegada d'Hisenda, Mar Albuixech Ponce. La Corporació queda assabentada.

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

INGRESOS (en euros)

CAPÍTULO PREVISIÓN INICIAL MODIFICACIONES PREVISIÓN DEFINITIVA (1) DERECHOS RECONOCIDOS (2) % 2/1 COBROS (3) % 3/1

1. IMPUESTOS DIRECTOS 11.670.000,00 0,00 11.670.000,00 12.153.901,18 104,15 7.181.909,74 61,54

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 150.000,00 0,00 150.000,00 350.910,85 233,94 350.910,85 233,94

3. TASAS Y OTROS INGRESOS 1.731.460,00 0,00 1.731.460,00 1.591.235,13 91,90 1.242.440,64 71,76

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.413.540,00 1.041.563,81 3.455.103,81 2.981.849,84 86,30 2.123.017,33 61,45

5. INGRESOS PATRIMONIALES 85.000,00 0,00 85.000,00 62.559,28 73,60 54.922,16 64,61

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL 0,00 11.000,00 11.000,00 26.230,00 238,45 26.230,00 238,45

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 137.762,28 137.762,28 140.996,21 102,35 35.714,86 25,92

8. ACTIVOS FINANCIEROS 50.000,00 3.996.684,20 4.046.684,20 26.067,00 0,64 6.440,96 0,16

9. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL EJERCICIO CORRIENTE 16.100.000,00 5.187.010,29 21.287.010,29 17.333.749,49 81,43 11.021.586,54 51,78

GASTOS (en euros)

CAPÍTULO CRÉDITO INICIAL MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS (1) OBLIGACIONES RECONOCIDAS (2) % 2/1 PAGOS REALIZADOS (3) % 3/1

1. GASTOS DE PERSONAL 5.999.806,09 730.454,92 6.730.261,01 4.698.491,88 69,81 4.698.491,88 69,81

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SE 6.105.099,58 -256.774,67 5.848.324,91 3.682.769,68 62,97 3.630.491,90 62,08

3. GASTOS FINANCIEROS 60.000,00 -16.000,00 44.000,00 27.899,38 63,41 27.899,38 63,41

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.068.416,00 1.257.043,79 3.325.459,79 1.896.422,00 57,03 1.889.469,05 56,82

6. INVERSIONES REALES 1.100.300,30 3.482.086,25 4.582.386,55 3.100.665,85 67,66 3.090.562,35 67,44

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 66.100,00 -9.800,00 56.300,00 14.639,13 26,00 14.639,13 26,00

8. ACTIVOS FINANCIEROS 50.000,00 0,00 50.000,00 26.067,00 52,13 26.067,00 52,13

9. PASIVOS FINANCIEROS 650.278,03 0,00 650.278,03 380.244,77 58,47 380.244,77 58,47

TOTAL EJERCICIO CORRIENTE 16.100.000,00 5.187.010,29 21.287.010,29 13.827.199,69 64,96 13.757.865,46 64,63
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6.  INTERVENCIÓN.  Dación de  cuentas  del  período  medio  de  pago  del  tercer
trimestre de 2019

Es procedeix a donar compte de l'assumpte de referència. Explica el punt la regidora
delegada d'Hisenda, Mar Albuixech Ponce. 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 Tercer 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  l'Empresa Municipal  de  Serveis

Públics d’Almussafes SL) complix amb el Període Mitjà de Pagament a proveïdors en el

tercer trimestre de 2019.

Segon: La informació obtinguda del Període Mitjà de Pagament a proveïdors del

tercer trimestre de 2019, ha sigut remesa en termini al Ministeri d'Hisenda, açò és, abans

del dia 31 d'octubre.

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

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

7. TRESORERIA.  Dació  de  comptes  de  l'informe  de  l'estat  de  la  Tresoreria
corresponent al tercer trimestre de 2019

Es procedeix a donar compte de l'assumpte de referència. Explica  el punt la portaveu
Davinia  Calataiud. 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 tercer 
trimestre.

Existències a 1 de juny de 2019
a) Bancs i caixa municipal 7.758.915,46
b) Bestretes de caixa fixa (pendents de tancar)        2.950,00
c) Pagaments a justificar (pendents de justificació)        1.176,95
d) Caixa en formalització              0,00
e) Valors 1.176.512,77
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Cobraments des d'1 de juny fins a 30 de setembre de 2019
f) Per cobraments de bestretes de caixa fixa   0,00
g) Per cobraments de pagaments a justificar             240,00
h) Per cobraments pressupostaris i no pressupostaris 13.045.499,18
i) Per cobraments en formalització   1.464.659,82
j) Per cobraments en valors        53.995,81
Pagaments des d'1 de juny fins a 30 de setembre de 2019
k) Per pagaments de bestretes de caixa fixa   0,00
l) Per pagaments de pagaments a justificar          1.395,95
m) Per pagaments pressupostaris i no pressupostaris 15.601.638,97
n) Per pagaments en formalització   1.464.659,82
ñ) Per pagaments en valors      247.125,06
Existències a 30 de setembre de 2019
o) Bancs i caixa municipal (a+hm)    5.202.754,67
p) Bestretes de caixa fixa (pendents de tancar) (b+f-k)          2.950,00
q) Pagaments a justificar (pendents de justificació) (c+g-l)  21,00
r) Caixa en formalitzaciód (d+i-n)    0,00 
s) Valors (e+j-ñ)      983.383,52»

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

8. URBANISME. Proposta d'aprovació del Pla de mobilitat urbana sostenible i del
Document inicial estratègic d'Almussafes

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 31 d'octubre de 2019.

No es  promou debat,  però  intervé   la  portaveu Davinia  Calatayud  Sebastià,  que
explica la proposta. 

A continuació  se  sotmet l'assumpte al  Ple, en  votació ordinària, i s'adopten  els
següents acords 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).

1. Per  mitjà  de  Resolució  de  l'Alcaldia  Núm.  1873/2018,  de  data  12  de
setembre,  s'aprova  la  necessitat  de  la  licitació  del  contracte  de  servici  per  a  la
Redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible en el Municipi d'Almussafes de
conformitat amb la justificació arreplegada en la dita resolució.
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2. Amb data  21 de setembre,  mitjançant  la  Resolució de l'Alcaldia  núm.
1954/2018, l'expedient de contractació i els Plecs de clàusules administratives i de
Prescripcions Tècniques i es disposa l'obertura del procediment d'adjudicació, per
mitjà  de  procediment  obert  simplificat,  publicant  anunci  en  la  Plataforma  de
Contractació del Sector Públic en els termes de l'art. 142 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic.

3. La Mesa de Contractació es va reunir el dia 17 d'octubre de 2018, per a
l'obertura del Sobre 1, ”Declaració Responsable (Annex I) i Oferta de Criteris no
valorables en xifres i percentatges, juí de valor (Memòria Tècnica)”; i el dia 28 de
novembre de 2018, en acte públic es reunix la Mesa de Contractació per a l'obertura
del Sobre 2, “Oferta de criteris  valorables en xifres o percentatges”.

4. Per  part  del  tècnic  competent,  s'ha  emés  un  informe  de  les  ofertes
justificades de la baixa temerària i informe de valoració final de les ofertes.

5. En data 17 de desembre de 2018 es va acordar per la Mesa proposar com a
adjudicatària  a  l'empresa  SET ARQUITECTURA MÉS  ENGINYERIA,  S.L.,  en
representació  de  la  futura  UTE  constituïda  per  SET  ARQUITECTURA MÉS
ENGINYERIA,  S.L i  ASSESSORIA INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT SL,
per  presentar  la  seua  proposició  les  següents  característiques  i  avantatges
determinants de la seua selecció amb preferència a la resta de les presentades pels
restants licitadors les ofertes de la qual van ser admeses.

6. El 27 de desembre de 2018, es presenta la documentació pel licitador amb
el Registre d'Entrada 6943.

7.  Per  Resolució  d'Alcaldia  26/2019,  de  8  de  gener  es  va  procedir  a
l'adjudicació del contracte de servicis per a la Redacció del Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible  a  l'empresa  licitadora   UTE  “PMUS  ALMUSSAFES,  UNIÓ
TEMPORAL D'EMPRESES LLEI 18/1982,  DE 26 DE MAIG”,  formada per
“SET  ARQUITECTURA  MES  ENGINYERIA  SL”  i  “ASSESSORIA
d'INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT SL, per un preu de   27.400.00 € sense
IVA, i per una reducció Termini de redacció del projecte de 18 dies.

8. Les sessions de participació pública es van realitzar els dies 10 d'abril, 30
de maig i  3 de juliol de 2019.

El Pla trasat Urbana Sostenible es va presentar el 29 de juliol de 2019, i després
de  les  modificacions  proposades  pel  responsable  de  contracte,  s'ha  presentat  el
document definitiu.

9. El 30 d'octubre de 2019, es presenta el Document Inicial Estratègic -DIE-.
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10.  El  31  d'octubre  de  2019,  s'informen  favorablement  per  l'arquitecte
ambdós documents: el PMUS i el DIE.

11. El  31 d'octubre de 2019, s'emet el següent informe jurídic:

“LEGISLACIÓ APLICABLE

La Llei 6/2011 d'11 d'abril de Mobilitat Urbana Sostenible.
Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de Bases de Règim Local, LRBRL.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

L'article 3 i  10 de la Llei  6/2011 establixen que és competència del municipi
establir els paràmetres essencials que definixen la mobilitat amb respecte al principi
de  participació,  i  que  el  dit  instrument  s'aprovarà  per  l'òrgan i  el  procediment
corresponent a l'instrument urbanístic a què acompanyen. 

L'article  3.1  a)  de  la  Llei  de  Mobilitat  disposa  correspon a  la  Generalitat  la
potestat  normativa  en  relació  amb la  mobilitat  de  les  persones,  dels  servicis  de
transport públic i de les seues infraestructures dins de la Comunitat Valenciana.

Per  tant,  serà  competència  del  ple  l'aprovació municipal  del  Pla  de Mobilitat
Urbana Sostenible i del Document Inicial Estratègic, segons establix l'article 22.2 c)
de  la  LRBRL,  i,  es  remetrà  posteriorment  a  la  Conselleria  d’Habitatge,  Obres
Publiques i Vertebració del Territori per a la seua aprovació definitiva.

Per tot l'anterior, i el Ple com a òrgan competent, segons l'article 22.2.c) de
la LRBRL per a l'aprovació que pose fi a la tramitació municipal dels plans i la resta
d'instruments d'ordenació, acorda:

Primer.-  Aprovar  el  Pla  de Mobilitat  Urbana Sostenible  i  del  Document
Inicial Estratègic d'Almussafes.

Segon.- Remetre el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i el Document Inicial
Estratègic a la Conselleria d’Habitatge, Obres Publiques i Vertebració del Territori
per a la seua aprovació definitiva.”.

----------------------------------------------------------
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9.  DESPATX EXTRAORDINARI.  Moció  conjunta  subscrita  per  tots  els  grups
municipals per a rebutjar els disturbis i manifestacions amb violència a Catalunya.

Es  planteja  l'assumpte  de  referència.  Es  vota  per  unanimitat  la  inclusió  del  seu
tractament i votació en esta sessió.

Per unanimitat la Corporació unànimement adherix la següent declaració  (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).

DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL DE  L’AJUNTAMENT  D’ALMUSSAFES
PER  A  REBUTJAR  ELS  DISTURBIS  I  MANIFESTACIONS  AMB
VIOLÈNCIA A CATALUNYA

La Corporació Municipal de l’Ajuntament d’Almussafes manifesta els seu rebuig als
aldarulls  produïts a Catalunya  i  a  les  actuacions  violentes  que han ocorregut  als
carrers de molts municipis catalans en les últimes setmanes, i condemnem qualsevol
tipus de comportament, siga quina siga la seua procedència, que coarte la llibertat o
atempte contra la convivència pacífica de les persones en les seues localitats.

L’Ajuntament  d’Almussafes  insisteix  en  el  fet  que l’exercici  de  la  llibertat
d’expressió  i  manifestació  no  pot  derivar  en  cap  moment   cap  a  la  violència,  i
condemna,  en  conseqüència,  qualsevol  actuació  o  aldarull  que,  de  manera
oportunista, s’empare en aquestes llibertats.

Garantir  els  drets  de  la  ciutadania,  forma  part  de  les  responsabilitats  que  les
institucions,  entre  elles  els  governs  locals,  tenen  cap  als  ciutadans, per  això
l’Ajuntament d’Almussafes vol mostrar el seu recolzament  a tots els responsables
locals que durant estos dies han defensat aquests drets, així com a  les institucions,
governs, Forces i cossos de seguretat de l’Estat i qui responsablement, treballen per
la llibertat i seguretat dels seus veïns i veïnes.

La Corporació  Municipal  d’Almussafes,  finalment  fa  una  crida  al  respecte  de  la
legalitat, a la defensa de la Constitució i a la unitat democràtica.

---------------------------------------------------
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CONTROL I FISCALITZACIÓ

10. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar  compte dels decrets d'Alcaldia des
del 2106/2019 fins al 2342/2019

Es  procedeix  a  donar  compte  dels  decrets  de  referència.  No  se  sol·licita  cap
aclariment. La Corporació queda assabentada.

11. PRECS Es formulen els dos precs següents:

-Josep  Magraner  i  Ramón,  regidor  del  grup  municipal  de  Compromís  per
Almussafes, en relació a la informació que li ha arribat d'un veí que la  Policia de
proximitat no havia atés l'eixida del col·legi Pontet, sol·licita informació i formula
prec respecte d'això.

El regidor delegat,  Jaime Wic,  informa que no hi ha hagut cap problema ni falta
d'assistència. El cap de la Policia Local, present en la sala, corrobora el que s'ha dit. 

-Rafael Beltrán Domènech, regidor del grup municipal popular, transmet un prec que
han fet els usuaris del camp de futbol que s'habilite un barracó com a vestuari.

L'alcalde li respon que amb motiu de la inauguració es va informar de les actuacions
previstes a realitzar al llarg del mandat de millora en esta zona.

12. PREGUNTES

-El regidor de Compromís,  Josep Magraner i Ramon,  pregunta si l'ajuntament, per
mitjà dels tècnics municipals, podria prestar assistència a les AMPAS, igual que a les
associacions.

El  Sr. alcalde li respon que la col·laboració es presta en casos puntuals però hi cal
estudiar-ho singularitzadament.  Si jurídica i econòmicament és possible, manifesta
no tindre inconvenient.

-Lourdes Moreno Blay, de Compromís,  pregunta sobre el trasllat motors de Ford a
Amèrica del nord, si com a membre de la comissió seguiment de Ford pot  informar
de qual és la situació en estos moments, ja que esta problemàtica preocupa i afecta el
poble d'Almussafes.

Contesta el Sr. alcalde i manifesta que encara que no és membre de la Comissió de
Seguiment de Ford si està prou implicat. La situació és complicada, encara que no
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greu.  Hi  ha  nous  models  que  tal  vegada  s'adjudiquen  a  la  planta  de  Ford  a
Almussafes,  que  està  adaptant-se  als  canvis  en  el  sector  que  passen  pel
desenrotllament  de  vehicles  híbrids  o  elèctrics.  La  planta  d'Almussafes  és  molt
competitiva. Factors com el Bréxit o la política comercial nord-americana han de ser
també tinguts en compte. Hem d'esperar les accions que es duguen a terme des del
govern valencià, l'espanyol i l'europeu.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 20.50 hores
del dia d'inici; de tot això s'estén esta acta autoritzada per mi la secretària, en unió de
la gravació sonora que, com a document electrònic, s'incorpora a l'expedient de la
sessió i posteriorment al llibre d'actes, de conformitat amb el que establixen els art 89
i 90 ROM.

L'alcalde La secretària general

Identificador: h7kF wrcH LF2I k/GN R/MN WERn g/o=

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

MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR

Fecha firma:09/01/2020 11:37:38 CET

CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha firma:09/01/2020 12:18:08 CET

AJUNTAMENT D ALMUSSAFES


