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ACTA DE SESSIÓ
(Aprovada en sessió ordinària 1/2020, 9 de gener de 2020)

Sessió núm. 22/2019

Òrgan: PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES

Caràcter: ordinari

Data: 12 de desembre 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 Partido Popular 

Rafael Beltrán Domenech

Secretària: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor: José Luís Aira Carrión
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ORDE DEL DIA

PART RESOLUTÒRIA

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. Aprovar l'acta de
la sessió ordinària 21/2019, de 7 de novembre

2. SECRETARIA. Aprovació de Plantilla de Personal i Relació de Llocs de Treball
per a l'exercici 2020

3. INTERVENCIÓ. Aprovació Pressupostos Generals per al  2020 i les seues Bases
d'Execució

4. SECRETÀRIA. Proposta d'aprovació de la xifra oficial de població a 1 de gener
de 2019

5. SECRETARIA. Aprovació definitiva del projecte de conveni per  a la constitució
d'una Entitat de Gestió Empresarial en el Polígon Industrial Nord

6.  INTERVENCIÓ. Assumpte deixat en part sobre la mesa referent a la justificació
del grup municipal PP

7.  CULTURA.  Proposta de  proclamació  de  representants  en  el  Consell  Escolar
Municipal

8.  CULTURA.  Proposta de  modificació  del  Reglament  del  Consell  Municipal
d'Infància i Adolescència

9. DESPATX EXTRAORDINARI

CONTROL I FISCALITZACIÓ

10. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar  compte dels decrets d'Alcaldia des
del 2343/2019 fins al 2593/2019

11. PRECS

12. PREGUNTES
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PART RESOLUTÒRIA

Oberta la sessió , el  Sr. Josep Magraner sol·licita i l'alcalde li dóna la paraula per a
plantejar  una  qüestió  d'orde  respecte  al  canvi  de  data  de  celebració  de  la  sessió
ordinària de desembre indicant que no s'ha complit amb allò que s'ha establit en el
ROM, article 74, per a modificar la data de celebració ja que no es va donar compte a
la Junta de Portaveus.

D'orde de l'alcalde, la secretària informa que si bé és cert que no es va donar compte
a la Junta de Portaveus, es va informar en la Comissió Informativa Govern Obert.

Després d’això , el Sr. alcalde inicia l'estudi i debat de l'ordre del dia.

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. Aprovar l'acta de
la sessió ordinària 21/2019, de 7 de novembre

Es dóna compte de l'esborrany de l'acta  de referència.  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.)

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

2. SECRETARIA. Aprovació de Plantilla de Personal i Relació de Llocs de Treball
per a l'exercici 2020

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  9 de
desembre de 2019.

El Sr. alcalde dóna lectura de la memòria de l'Alcaldia.

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,  actuant  com  a  portaveu  del  grup  municipal  Compromís  per
Almussafes, manifesta que el seu grup no esta d'acord amb la proposta pels motius
següents: No considera necessària la creació de la plaça d'intendent per considerar
que no reunix els requisits legals, i si a favor dels altres agents. No esta a favor de la
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reclassificació de les places dr inspector, per considerar que minva la consideració de
les altres places.

No esta d'acord amb la desaparició en el departament d'Urbanisme de la previsió de
creació d'una plaça d'oficial de brigada.

Per tot això el vot del grup sàrria en contra.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portaveu del grup municipal popular, efectua les
següents puntualitzacions respecte a:

-La  plaça  d'oficial  de  brigada,  els  sindicats  van  votar  en  contra  de  la
suspensió. No esta justificada. 

-Seguretat ciutadana, fa referència a l'informe de l'inspector cap de la Policia
Local i es manifesta d'acord en la reclassificació dels oficials. No obstant no
compartix la creació de la plaça d'intendent. Respecte als oficials, considera
que la seua classificació ha de ser igual i repartir funcions entre nucli urbà i
polígon. Fa referència  a la necessitat de dotar a Informàtica de més personal.

Per tot això manifesta que s'abstindrà.

Davinia Calataiud,  actuant com a portaveu del grup municipal socialista,  defén la
proposta  de  modificació  done-la  plantilla:  legalitat  de  la  creació  de  la  plaça
d'intendent,  es  complix  el  requisit  mínim d'acord  amb la  consulta  efectuada  a la
Conselleria. I respecte a la plaça d'oficial de la brigada, ha quedat posposada fins a
ultimar l'estudi sobre l'estructuració de la brigada.

Obri el segon torn d'intervencions el Sr. Magraner i insistix en el que ja hem dit de no
haver-hi necessitat  d'incrementar la plaça d'intendent,  màximament quan hi ha un
quarter de la guàrdia civil.

Davinia Calataiud Sebastià,  actuant com a portaveu del grup municipal socialista,
manifesta  que el  quarter no sols esta  dedicat  a  Almussafes sinó que comprén un
àmbit mes amplie: Respecte a les necessitats del departament d'Informàtica diu no li
consten.

Antonio  González  Rodríguez,  alcalde,  tanca  el  debat  defenent  la  legalitat  de  la
creació  de  la  plaça  d'intendent  com  així  consta  en  l'informe  de  l'oficial  major.
Finalment fa referència a l'acord amb els sindicats respecte a la reclassificació de
llocs que és els que s'esta duent a terme per este equip de govern.

L'assumpte se sotmet 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), tres vots en contra, dels integrants
del grup municipal Compromís (Voten en contra: Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo
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Medina Iborra i Josep Magraner i Ramón) i una abstenció de Rafael Enrique Beltrán
Domenech, del grup municipal popular.

Confeccionat l'expedient per a la modificació de la plantilla de personal i relació de
llocs  de  treball  per  a  l'exercici  2020,  en  el  que  consta  Memòria  d'esta  Alcaldia
detallant  els  canvis  que  s'introduïxen  en  l'organització  administrativa  de
l'Ajuntament, una vegada examinada l'actual ordenació de llocs de treball i plantilla
de personal, així com els introduïts en la Mesa de Negociació celebrada en data 2 de
desembre del corrent.

Vistos  els  documents  que  l'integren en  els  que  es  detallen  les  modificacions
proposades.

L'Ajuntament Ple adopta l'ACORD següent:

1. Aprovar inicialment la Plantilla del Personal de l'Ajuntament i la Relació
de Llocs de Treball per a l'exercici 2020.

2. Remetre-les per a la seua publicació al Butlletí Oficial de la Província, per
un termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-
les i presentar, si és el cas, al·legacions i reclamacions. Si no es presentara
cap quedaran definitivament aprovades.

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

3. INTERVENCIÓ. Aprovació Pressupostos Generals per al  2020 i les seues  Bases
d'Execució

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa De Comptes, Hisenda, Treball i Desenvolupament, Economia i Indústria,
en sessió ordinària celebrada el 9 de desembre de 2019.

El Sr. alcalde explica la memòria i contingut de la proposta.

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

Lourdes Moreno Blay actuant com a portaveu del grup municipal Compromís per
Almussafes,  formula  queixa  com  en  anys  anterior,  diu,  sobre  la  falta  de  temps
necessari per a l'estudi del pressupost anual, impedint formular propostes i així com
la falta de consens.

Va enunciant  i  analitzant  algunes de les partides  d'ingressos i  de gastos així com
l'anàlisi de les inversions previstes.
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Per tot això i davant de la falta del consens necessari, anuncia el vot en contra del seu
grup.

Rafael  Enrique  Beltrán  Domènech,  portaveu  del  grup  municipal  popular,  intervé
analitzant algunes de les partides del pressupost , indicant amb les que esta a favor
així  com les  previsions  que  no  compartix  i  recalca  els  informes  d'Intervenció  i
Tresoreria i les recomanacions que efectuen davant de la disminució d'ingressos. Per
tot això anuncia que el seu vot serà el d'abstenció.

Davinia Calataiud Sebastià,  actuant com a portaveu del grup municipal socialista,
baralla la falta de temps que reclama la portaveu de Compromís,  indicant que hi
havia temps material suficient. I respon una per una les partides mencionades en les
dos intervencions dels portaveus dels grups municipals Compromís i Partit Popular;
cedint la paraules als respectius regidors delegats per a la informació puntual sobre
les partides de les seues respectives àrees. 

D'esta manera intervenen successivament els  regidors delegats:  Alejandro Fuentes
Valero, regidor delegat de Cultura, Comerç i Mercat, sobre gastos i partides Cultura i
Biblioteca; Mar Albuixech Ponce, regidora delegada d'Hisenda i Festes, defenent el
pressupost realista i Belén Godoy Pérez, regidora delegada de Joventut, Infància i
Adolescència  i  Igualtat,  i Jaime  Wic  Rosa,  regidor  delegat  d'Obres  i  Servicis,
Seguretat  Ciutadana  i  Benestar  Animal,  Comunicació  i  Noves  Tecnologies  i
Transparència, parlant del  "autobombo".

Inicia el segon torn Lourdes Moreno Blay, portaveu del grup municipal Compromís
per Almussafes,  formula queixa per haver-se superat el temps d'intervenció de 10
minuts,  atorgat  per  l'Alcaldia,  al  sumar-se les  intervencions  de la portaveu i  dels
regidors delegats.

El Sr. alcalde, no admet la queixa.

Rafael Enrique Beltrán Domènech reitera el que diu anteriorment i afig que el temps
concedit des del repartiment de la proposta de pressupost incloïa dies festius.

Davinia Calataiud Sebastià recalca que hi ha hagut 10 dia per a l'estudi del tema i
remarca el caràcter de pressupost participatiu ja que s'arrepleguen les propostes de
les associacions.

Antonio González Rodríguez,  alcalde,  tanca el  debat  i  completa les intervencions
anteriors defenent el temps d'estudi,  la participació i el  compliment del programa
electoral. Aclarix que no s'ha incomplit amb l'estabilitat pressupostària i recorda que
les inversions es fan amb càrrec al superàvit i a través d'inversions financerament
sostenibles.

L'assumpte se sotmet  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:
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Antonio González Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero,
Francisca Oliver Gil,  Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch
Alepuz, Belén Godoy Pérez y Jaime Wic Rosa), tres vots en contra, dels integrants
del  grup  municipal  Compromís  (Voten  en  contra:   Lourdes  Moreno  Blay,  M.ª
Amparo Medina Iborra i Josep Magraner i Ramón)i una abstenció de Rafael Enrique
Beltrán Domenech, del grup munincipal popular.

Preparat per l'Alcaldia i el seu equip de govern el projecte de pressupostos
municipals per a l’any 2020, el Plenari de la Corporació adopta el següent acord:

1.- Aprovar provisionalment els pressupostos generals per a l’any 2020 amb
el següent resum:

PRESSUPOST DE L'ENTITAT PRINCIPAL:

INGRESSOS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ 2.020

1 IMPOSTOS DIRECTES 11.230.000'00
2 IMPOSTOS INDIRECTES 340.000,00
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.594.900'00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.587.540,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 87.000,00
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
8 ACTIUS FINANCERS 50.000,00
9 PASSIUS FINANCERS 230.560,00

TOTALS 16.120.000'00

DESPESES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

CAPÍTOL DENOMINACIÓ 2.020

1 DESPESES DE PERSONAL 6.955.527’07
2 COMPRA DE BENS CORRENTS I SERVEIS 5.536.575’49
3 INTERESSOS DEL DEUTE 25.000’00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.400.599’18
6 INVERSIONS REALS 698.503’49
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 73.550,00
8 ACTIUS FINANCERS 50.000,00
9 PASSIUS FINANCERS 380.244’77

TOTALS 16.120.000'00
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DESPESES PER PROGRAMES

A.DESPESA DENOMINACIÓ 2.020

1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 4.532.510’56
2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ

SOCIAL
2.527.062’43

3 PRODUCCIÓ BENS PÚBLICS DE CARÀCTER
PREFERENT

4.501.305’60

4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 402.939’74
9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 3.755.936’90
0 DEUTE PÚBLIC 400.244’77

TOTALS 16.120.000'00

ESTAT  DE  PREVISIONS  D'INGRESSOS I  DESPESES  DE  LA  EMPRESA
PÚBLICA DE SERVEIS MUNICIPALS:

INGRESSOS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ 2.020

1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00
2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0’00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 408.705,18
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
8 ACTIUS FINANCERS 0,00
9 PASSIUS FINANCERS 0,00

TOTALS 408.705’18

DESPESES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

CAPÍTOL DENOMINACIÓ 2.020

1 DESPESES DE PERSONAL 319.015’18
2 COMPRA DE BENS CORRENTS I SERVEIS 89.690’00
3 INTERESSOS DEL DEUTE 0,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00
6 INVERSIONS REALS 0'00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0’00
8 ACTIUS FINANCERS 0,00
9 PASSIUS FINANCERS 0,00

TOTALS 408.705’18

TRANSFERÈNCIES INTERNES ENTRE L’ENTITAT PRINCIPAL I L’EMPRESA
PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIS:
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-Transferències corrents en l’estat de despeses de l’entitat principal     408.705’18 €
-Vendes en les previsions d’ingressos de l’empresa pública municipal  408.705’18 €

PRESSUPOST GENERAL TOTAL 16.528.705’18€
PRESSUPOST CONSOLIDAT 16.120.000'00 €

2.- Aprovar tots els documents que integren el pressupost municipals.

3.- Sometre a informació pública el present acord d’aprovació provisional.
Una  vegada  complit  el  termini  legalment  establert  sense  que  s’hi  haja  presentat
reclamació alguna al mateix, s’entén definitivament aprovat el pressupost.

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

4. SECRETÀRIA. Proposta d'aprovació de la xifra oficial de població a 1 de gener
de 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  9 de
desembre de 2019.

No es promou debat .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.)

En relació a l'expedient per a l'obtenció de la proposta de la xifra oficial de població
del  municipi  d'Almussafes  perquè  la  mateixa  siga  elevada  al  Govern  per  a
l'aprovació del Reial Decret pel qual es declararan oficials les xifres de població
resultant de la revisió del Padró Municipal d'Habitants referit a l'1 de gener de 2019.
De conformitat amb l'article 81 del Reial Decret 1690/1986, d'11 de juny, pel qual
s'aprova  el  Reglament  de  Població  i  Demarcació  Territorial,  modificat  pel  Reial
Decret 2612/1996, de 20 de desembre, disposa que “els Ajuntaments aprovaran la
revisió dels  seus  padrons municipals  amb referència  a l'1 de gener de cada any,
formalitzant  les  actuacions  dutes  a  terme  durant  l'exercici  anterior.  Els  resultats
numèrics de la revisió anual seran remesos a l'Institut Nacional d'Estadística”.

La Resolució de 13 de setembre de 2018, de la Subsecretaria, per la qual es publica
la  Resolució  de  20  de  juliol  de  2018,  de  la  Presidència  de  l'Institut  Nacional
d'Estadística  i  de  la  Direcció General  de Cooperació Autonòmica  i  Local,  sobre
instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del padró municipal i el
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procediment d'obtenció de la proposta de xifres oficials de població, en el seu apartat
XIII  referit  a  la  Comunicació  als  Ajuntaments  de  la  proposta  de  població  que
s'elevarà  al  Govern,  s'establix  que “una  vegada informades  les  discrepàncies  pel
Consell  d'Empadronament,  així  com  la  proposta  de  xifra  de  població  que  el
President  de  l'INE  elevarà  el  Govern,  esta  última  serà  comunicada  a  cada
Ajuntament”.

En la Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la
Resolució  de  30  de  gener  de  2015,  de  la  Presidència  de  l'Institut  Nacional
d'Estadística  i  de  la  Direcció  General  de  Coordinació  de  Competències  amb les
CCAA i les EELL, es dicten les instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió
del Padró Municipal.

Les altes produïdes en el Padró Municipal d'Habitants d'Almussafes en el període
comprés entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018 ascendixen a 414,
sent les baixes produïdes en el mateix període de 379, amb els desglossaments que
s'establixen en els documents que consten en l'expedient.

En  data  27  de  novembre  de  2019,  amb  Número  de  Registre
O00005258s1900150829, es va rebre escrit de la Delegació Provincial de València
de l'Institut Nacional d'Estadística, en el que es comunica la xifra de població que
correspon a este municipi una vegada finalitzat el procediment per a l'obtenció de la
proposta de xifres oficials de població que s'elevarà al Govern per a l'aprovació del
Reial Decret pel qual  es declararan oficials les xifres de població resultant de la
revisió del Padró municipal referit a l'1 de gener de 2019, xifra que ascendix a la
quantitat de 8.967 habitants.

Per a procedir a l'aprovació de la xifra oficial de població referida a 1 de gener de
2019,  en  l'expedient  consten  totes  les  comunicacions  que  l'INE  ha  anat  enviant
durant l'exercici, a més d'una relació de les variacions efectuades durant l'1 de gener
de  2018  fins  al  31  de  desembre  de  2018,  i  una  altra  relació  d'altes,  baixes  i
modificacions detallada per mesos.

Pel  que es referix a la competència per a procedir  a l'aprovació de les xifres de
població, s'ha d'entendre que correspon al Ple, de conformitat amb el que establix el
Reglament  de  Població  i  Demarcació  Territorial.  Concretament,  és  l'article  81
anteriorment citat, el que disposa que “els Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus
padrons municipals amb referència a l'1 de gener de cada any…”. Esta referència
reglamentària  que  l'article  fa  a  l'Ajuntament  s'ha  d'entendre  feta  al  Ple  de
l'Ajuntament i no a un altre òrgan municipal.

En data 2 de desembre de 2019, s'emet un informe per la Tècnic d'Administració
General, en que s'establix que “ha de procedir-se per part del Ple de la Corporació a
l'aprovació de la xifra de població del municipi d'Almussafes, que és el resultat de
totes  les  actuacions i  operacions dutes  a terme durant  l'any 2018 i  que ha sigut
remesa per l'Institut Nacional d'Estadística, ascendint a 8.967 habitants.”

Per tot l'anteriorment establit, el Ple de la Corporació, en tant que òrgan competent
en la matèria, adopta l'ACORD següent:
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1. Aprovar la xifra de població del municipi d'Almussafes a data 1 de gener de 2019
de conformitat  amb la proposta remesa per l'Institut  Nacional  d'Estadística i  que
s'eleva a 8.967 habitants.

2. Notificar el present acord a l'Institut Nacional d'Estadística.

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

5. SECRETARIA. Aprovació definitiva del projecte de conveni per  a la constitució
d'una Entitat de Gestió Empresarial en el Polígon Industrial Nord

En primer lloc s'aclarix hi error hagut en l'orde del dia amb la referència al Polígon
“Juan Carlos I” en lloc de “Nord”.

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  9 de
desembre de 2019.

No es promou debat, únicament intervé El Sr. Rafael Enrique Beltrán Domènech,
portaveu del grup municipal popular que  manifesta la importància d'este projecte i
anuncia el seu vot a favor.

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.)

Per part de  la Comissió promotora de l'Entitat de Gestió i Modernització (d'ara en
avant EGM) de l'àrea industrial denominada Polígon Nord, s'ha presentat en data 14
d'octubre de 2019, RE 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).

La  proposta  d'Estatuts  presentada  així  com  el  conveni  proposat  per  a  la  seua
negociació  que s'ajusta als models recomanats per la GV i a la normativa aplicable
exposada va ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 7 de novembre.

El dit acord  va ser exposat al publique i publicat en el  Portal de transparència de
l'Ajuntament i  per part  de la Comissió promotora,  sense que s'haja presentat  cap
al·legació.
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En data 3 de desembre ha tingut lloc l'Assemblea convocada, la qual  ha ratificat ell
projecte de conveni amb 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 (excloses parcel·les privades no destinades al
servei públic), així com que s'acredite la voluntat de constituir l'entitat, aprovació
dels estatuts, pla d'actuació i els seus recursos. La duració màxima és per 20 anys.
Haurà d'incloure a més el nomenament de les persones que ostentaran els càrrecs.

Per tant, verificada per l'ajuntament la correcta ratificació del projecte, l'Ajuntament
Ple adopta l'acord següent:

Primer.  Autoritzar la constitució de l'entitat per mitjà de l'acord favorable
del ple de la corporació adquirint l'entitat de gestió i modernització la seua
plena personalitat jurídica a partir del dit acord. És a partir de l'acord quan
l'EGM adquirix la seua plena personalitat jurídica.

El  conveni  de  col·laboració  serà  el  document  vinculant  que  regularà  la
relació entre l'administració local i l'entitat de gestió, d'acord amb el que es
desplegue en la present llei d'acord amb la legislació aplicable.

Segon.  Autoritzar l'alcalde per a la firma del conveni de col·laboració que
haurà de realitzar-se en el termini màxim d'un mes des del present acord.

Tercer. Remetre els documents anteriors al  registre autonòmic d'entitats de
gestió i modernització d'àrees industrials.

Quart. Una  vegada  es  constituïsca  l'entitat  de  gestió  i  modernització,
remetrà  al  registre de la  propietat  un exemplar  dels  documents  a  què es
referix  l'art.  13.1  de  la  Llei  de  Modernització d'àrees  industrials  de  la
Comunitat Valenciana per al seu arxiu, la qual cosa es farà constar per nota
al marge dels immobles situats en l'àrea industrial gestionada, junt amb la
referència a la constitució de la dita entitat  i  a  la  diligenciació del  llibre
d'actes.

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

6.  INTERVENCIÓ. Assumpte deixat en part sobre la mesa referent a la justificació
del grup municipal PP

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa de Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en
sesión ordinaria celebrada el  26 de  noviembre de 2019;  y de la  enmienda que se
presenta habida  cuenta  de  la  justificación presentada  con  posterioridad a  la
celebración de la comisión informativa:

«Vist  el  dictamen  de  la  Comissió Informativa  de Comptes,  Hisenda, Treball i
Desenrotllament, Economia i Indústria, en sessió ordinària celebrada el 26 de novembre del
corrent, i en la part dispositiva del qual establia:
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1. Exigir el reintegrament al grup municipal Popular, de la quantitat de 4.615’30
euros no justificada,  i  condicionar el  pagament de l'assignació de 2019 al  total
reintegrament de les quantitats no justificades.

2.  Notificar  el  present  acord  al  grup  municipal  Popular  amb  els  recursos
procedents.

Vista  la  documentació  complementària  aportada  pel  Sr.  portaveu  del  grup  municipal
popular a la justificació presentada inicialment.

Vist l'informe de fiscalització sobre la dita documentació realitzat pel Sr. Interventor de la
Corporació i literalment, és com seguix:

“El passat 23 de juliol de 2019 es va emetre un informe de ratificació de l'informe
fiscal emés el dia 23 de maig, sobre la justificació presentada a l'assignació que es
va concedir per acord de 5 de juliol de 2018 als grups polítics municipals.

L'informe emés era del següent tenor literal:

“El passat 23 de maig es va emetre el següent informe fiscal per la Intervenció
municipal:

En sessió celebrada el dia 5  de juliol de 2018 pel Ple de la Corporació, van ser
concedides als distints grups polítics municipals PSOE, Bloc Nacionalista Valencià
Coalició Compromís, i Partit Popular, les següents dotacions econòmiques per a
l'exercici 2018 per import de 5.640,00€, 5.400,00€ i 4.920,00€ respectivament.

Vist que han sigut presentades les justificacions corresponents, HE D'INFORMAR:

1. D'acord amb l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de
Règim Local  (LRBRL),  “El  Ple  de  la  Corporació,  amb  càrrec  als  Pressupostos
anuals de la mateixa, podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que
haurà de comptar amb un component fix,  idèntic per a tots els  grups i  un altre
variable, en funció del nombre de membres de cada un d'ells, dins dels límits que, si
és el cas, s'establisquen amb caràcter general en les Lleis de Pressupostos Generals
de l'Estat i sense que puguen destinar-se al pagament de remuneracions de personal
de qualsevol tipus al servici de la corporació o a l'adquisició de béns que puguen
constituir actius fixos de caràcter patrimonial.”

2. Així mateix, l'article 73.3 de la LRBRL també assenyala que els grups polítics
hauran de portar amb una comptabilitat específica les dites dotacions econòmiques
assignades, que posaran a disposició del Ple de la Corporació, sempre que este ho
demane.  En  els  documents  justificatius  presentats  pels  distints  partits  polítics
municipals  no consta presentació de la  dita  comptabilitat  específica.  El  Ple  pot
requerir-la en qualsevol moment.

3. El grup municipal PSOE, amb CIF G28477727, aporta les següents factures, el
resum de les quals és el següent:
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Lloguer 
de local

5.593,62€

Llum 183,94€

Aigua 79,86€

Telèfon 407,96

Assegura
nces

303,38€

Servei 
d'Intèrpre
t

51,00€

Total 6.619,76€

Amb  els  justificants  presentats  del  lloguer  de  local  i  el  servici  d'interprete  és
suficient per a justificar l'assignació corresponent a 2018, per import de 5.640,00€.
La resta de gastos detallats en el quadro anterior, tenen erronis les dades del client,
en  concret  el  nombre de  CIF,  que  encara  que  el  domicili  de  subministrament
corresponga  amb  la  seu  social,  s'hauria  de  corregir  els  errors  en  els  dades
identificatives.

No s'ha tingut en compte la factura relativa a la compra d'un frigorífic per tractar-
se d'una adquisició de béns de caràcter patrimonial,  i que, com hem mencionat,
queda exclòs per la llei.

4.  El  grup municipal  Bloc Nacionalista  Valencià Coalició Compromís,  amb CIF
G97529671, aporta les següents factures, el resum de les quals és el següent:

Lloguer 
de local

3.622,20€

Llum 622,44€

Aigua 72,32€

Telèfon 800,38€

Serveis 
flors

780,90€

Total 5.898,24€
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La quantia és prou per a justificar l'assignació corresponent a 2018, per import de
5.400,00€. 

5.  El  grup municipal  Partit  Popular  amb CIF G97475305,  aporta  les  següents
factures i documents, el resum de les quals és el següent:

Lloguer del local 302,50€

Llum (part desembre) 2,20€

Aportació al Partit 
Popular provincial

3.800,00€

Fiança arrendament 500,00€

Total 4.604,70€

Respecte  a  la  justificació  que  es  presenta  per  part  del  grup municipal  popular
referida a l'aportació al Partit Popular, esta intervenció, com a  òrgan de control
intern  de  la  gestió  economicofinancera  i  pressupostària,  no  pot  obviar  esta
destinació. Si bé la normativa que regula les aportacions als grups polítics de les
entitats locals no és molt extensa, l'única cosa que deixa clara l'article 73.3 de la
LRBRL  és  que  no  pot  destinar-se  a  remunerar  el  personal  al  servici  de  la
Corporació, ni tampoc a l'adquisició d'actius fixos de caràcter patrimonial.

El fet de que els  partits polítics puguen finançar-se amb aportacions dels grups
municipals, no pot ser en si mateix una justificació, o una destinació suficient sense
més.

L'article 2.1.e) de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels
partits polítics (LOFPP), contempla com a recursos econòmics dels partits polítics,
entre altres: “Les aportacions que si és el cas els partits polítics puguen rebre dels
Grups  Parlamentaris  de  les  Cambres de  les  Corts  Generals,  de  les  Assemblees
Legislatives  de les  comunitats  autònomes,  de les  Juntes  Generals  dels  Territoris
Històrics bascos i dels grups de representants en els òrgans de les Administracions
Locals.”

Este  recurs  econòmica  és  l'única  que  marca  la  LOFPP  sense  el  caràcter  de
subvenció, per tant, s'entén que l'única fórmula per a donar cobertura a què els
grups  polítics  municipals  facen  aportacions  als  partits  polítics  és  que  estes
aportacions tinguen caràcter retributiu, és a dir, que haja existit un servici concret i
determinat, a favor del grup municipal, per part del partit polític receptor d'estos
fons.
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A més, cal destacar que a partir de l'1 de gener de 2019, i després de la modificació
del Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació, l'article 3.1.a) inclou l'obligació de
facturació  dels  partits  polítics  en qualsevol  supòsit,  inclús  per  a les  operacions
exemptes  compreses  en  l'article  20.Uno.28º  de  la  Llei  37/1992,  Reguladora  de
l'Impost sobre el Valor Afegit.

Per tant, els partits polítics hauran d'expedir factures pels servicis prestats als grups
municipals de les entitats locals, encara que es tracte d'un supòsit que es trobe entre
els exempts de la Llei de l'IVA.

Per tant i segons el parer de la que subscriu, no és procedent acceptar la justificació
presentada  de  l'aportació  del  grup  municipal  popular  al  partit  popular,  en  els
termes en què esta s'ha presentat.  L'aportació seria acceptable  sempre que esta
tinga un caràcter retributiu i haja existit un servici concret i determinat prestat pel
partit popular.

Respecte  de la  fiança pel  lloguer que presenta com a justificació,  tampoc seria
acceptable, en tant que es tracta d'un depòsit, que a la finalització del contracte
revertix novament en el depositant. Seria acceptable com a justificació la part del
depòsit que responga de gastos de neteja o desperfectes en el local llogat.

Per tant els gastos acceptables presentats pel grup municipal popular, ascendirien a
304’70 euros, havent de procedir al reintegrament de la quantitat no justificada per
import de 4.615’30 euros.

Ben entés  que  si  el  grup municipal  popular  justifica  el  caràcter  retributiu  i  de
contraprestació d'un servici concret i determinat per part del partit popular, podria
acceptar-se la seua aportació al mateix de 3.800’00 euros.

L'assumpte va quedar sobre ella mesa en el Ple celebrat el passat 11 de juliol i es va
acordar sol·licitar informe la Direcció General d'Administració Local, respecte de
la destinació dels  fons  corresponents  a  l'assignació municipal  als  grups polítics
municipals.

La  dita  consulta  és  contestada  pel  Servicis  d'assessorament  municipal  i  gestió
d'habilitats nacionals de la direcció general indicada.

Les conclusions de l'informe són les següents:

“Les Corporacions Locals han d'aprovar normes en què determinen el procediment
i la justificació dels gastos corresponents a les aportacions als grups municipals.

Quant als gastos que poden realitzar els grups municipals, estos han de respondre a
les necessitats del seu propi funcionament, dins de l'àmbit municipal (gasto crriente,
subministraments  de Papereria,  formació…,  els  descrits  en  este  informe i  en  la
sol·licitud del mateix).

En la seua consideració jurídica tercera l'informe considera que “el procediment
parell la justificació de gastos de les assignacions als grups municipals han d'estar
previstes  en  les  bases  d'execució  del  pressupost,  o  millor  encara,  en  el  ROM,
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aprovat pel Ple de l'Ajuntament. Es podrien admetre com a gastos els descrits en la
sol·licitud d'informe (arrendament de local, material d'oficina, subscripció a revistes
“on line”,formació dels regidors…) Tots estos gastos fan referència al funcionament
del grup com a tal per a desenrotllar la seua activitat municipal, i és esta la finalitat
de les assignacions: el funcionament del grup municipal dins de la localitat i  al
servici de la comunitat veïnal.

En la seua consideració jurídica segona considera que les assignacions als grups
municipals tenen el seu sentit en la seua pròpia finalitat. És a dir, són aportacions
“finalistes” que fa l'Ajuntament per al funcionament dels seus grups municipals a
nivell  local  per  a  impulsar  la  seua  actuació  municipal.  Així,  la  sentència  del
Tribunal Superior de Justícia del País Basc, Sala del contenciosos Administratiu,
secció 1a, de 22 de novembre de 2002, establix que la finalitat de la dita dotació ha
d'anar destinada a “activitats i  servicis  destinats a la comunitat  veïnal i  mai al
pagament,  com succeïx, d'una fiança d'un procediment penal”.  Sobre la falta de
justificació  indica  que  “encara  que  els  grups  municipals  ostenten  unes  àmplies
facultats  per  a  decidir  la  destinació  dels  fons  percebuts,  les  mateixes  no  són
atribucions il·limitades, sinó que tenen uns contorns precisos que no poden excedir-
se, sent a més necessari que qui percep els fons justifique l'usos dels mateixos.

Les Sentències del Tribunal de Comptes 18/2007, de 19 de desembre i de 4 de febrer
de  2010,  en  relació  a  la  finalitat  i  destinacions  de  les  dotacions  dels  grups
municipals, assenyalen que “les facultats per a decidir la destinació dels fons no
són il·limitades sinó que tenen uns marges precisos que no poden excedir-se sent a
més  que  qui  percep  els  fons  justifique  l'ús  dels  mateixos,  destinant-los  a  fins
relacionats amb la seua actuació municipal.”

Finalment en la seua consideració primera fa referència  al que disposa l'article 2
de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol sobre finançament dels partits polítics i
consedera  que  del  dit  preceptes  es  deduïx  que  els  grups  municipals  poden  fer
aporacciones al seu partit polític de procedència, ja que així es contempla com un
dels recusos econòmics dels partits polítics.

Respecte  d'això,  és  de  plena aplicació  allò  que  s'ha  exposat  en  l'informe  de  la
Direcció General de Cooperació Local, amb motiu de la Llei 8/2007 LOFPP, tal
com es menciona en la sol·licitud d'informe, de manera que és possible que els
grups  municipals  realitzen  aportacions  als  partits  polítics,  però  mai  el  propi
Ajuntament, ja que suposaria una subvenció de l'Ajuntament al partit polític de què
es tracte.

Vist el contingut de l'informe emés per la Direcció General d'Administració Local.

Visto  el  acuerdo  por  el  que  concedió  la  asignación  a  los  grupos  polítocs
municipales.

Esta Intervención considera:
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1. Que té plena competència en la fiscalització de la justificació presentada
pels grups polítics municipals, tal com s'establix en l'acord de concessió de
les assignacions.

2.  Que  segons  l'acord  plenari  l'assignació  era  per  a  “gastos  de
funcionament dels grups municipals”.

3. Que la Intervenció es ratifica en tots els extrems del seu informe inicial,
ja que no es justifica el caràcter retributiu de l'aportació al Partit Popular,
no acreditant el seu caràcter finalista.

Pel que, des del punt de vista de qui subscriu, procedix l'exigència del reintegrament
al grup municipal popular de la quantitat de 4.615,30 euros.

El  passat  26 de novembre per part  del  portaveu del  grup municipal  popular de
l'Ajuntament  d'Almussafes,  es  va  presentar  documentació  complementària  a  la
justificació presentada al seu dia, i consistent en:

-Certificat  emés  per  D.  Juan  Ramón  Adsuara  Monlleó  en  la  seua  qualitat  de
president de la gestora provincial del Partit Popular de la província de València, en
el que certifica que per part del Partit Popular es va rebre el 28 de desembre de
2018  la  quantitat  de  3.800,00  euros  procedents  del  Grup  municipal  del  partit
popular d'Almussafes. En dit certificat es fa constar expressament que amb càrrec a
eixe  import  s'ha  prestat  servici  d'assessorament  al  portaveu  del  grup municipal
popular  d'Almussafes  en  matèria  de  règim  local,  xarxes  socials  i  habilitats
directives.

-Relació  de  desplaçaments  en  vehicle  propi  realitzats  pel  Sr.  portaveu  del  grup
municipal del Partit Popular per compliment de les seues obligacions com a regidor
per a assistència a actes, comissions i plens, per un import total de 3.264 km., el
cost del qual calculat al preu establit per a les indemnitzacions per desplaçament
(0,19 €/km) ascendix a un total de 620,16 euros.

Vist la qual cosa esta Intervenció, revisada la dita documentació complementària ha
d'informar:

1.  Respecte del certificat  aprovada pel  Sr. president de la gestora provincial del
Partit  Popular  a  la  província  de  València,  acredita  que  amb càrrec  l'aportació
realitzada pel Sr. portaveu del grup municipal de Partit Popular d'Almussafes se li
han prestat  servicis  d'assessorament  en matèria de règim local,  xarxes socials i
habilitats directives. Per tant es tractaria d'una aportació que respon a gastos de
funcionament del grup municipal popular en l'Ajuntament d'Almussafes.

2. Pel que fa als gastos de desplaçament en vehicle propi per assistència a sessions
de l'Ajuntament, es pot considerar un gasto necessari per al funcionament correcte
dels grups polítics municipals.

Computats estos gastos com a gastos de funcionament del grup municipal popular,
la justificació dels gastos de l'assignació de l'exercici 2018 serien els següents:
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-Lloguer del Local 302,50 €

-Llum (part de desembre) 2,20 €

-Aportació  al  partit  popular  provincial  per  prestació  de
servici d'assessorament

3.800,00 €

-Gastos de desplaçament en vehicle propi  per assistència a
sessions.

620,16 €

TOTAL GASTOS FUNCIONAMENT 2018 4.724,86 €

Considerant  que  l'assignació  corresponent  a  l'exercici  2018 ascendia  a  4.920,00  euros,
procedix el reintegrament de la diferència que ascendix a 195,14 euros.

Hauria  de  procedir-se  a  la  compensació  d'esta  quantitat  amb  l'assignació  del  grup
municipal popular de l'exercici 2019"

Es proposa esmenar el dictamen de la Comissió informativa de comptes, hisenda treball i
desenrotllament, economia i indústria, en el sentit d'introduir en la part expositiva el nou
informe emés per la Intervenció que es transcriu en la present proposta d'esmena, i canviar
la part dispositiva en el sentit següent:

1. Aprovar la justificació presentada pel grup municipal popular en la quantia de
4.724,86 euros.

2. Exigir el reintegrament al grup municipal popular, de la part no justificada de
l'assignació, que ascendix a 195,14 euros.

3. Compensar la dita quantitat de l'assignació corresponent a l'exercici 2019, per a
finançar gastos de funcionament, del grup municipal popular.»

Se sotmet a votació la inclusió esmena a la  totalitat del dictamen, que s'aprova per
unanimitat dels presents.

Per tant se sotmet la proposta així esmenada 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 Fonts,  Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén Godoy
Pérez,  Jaime Wic Rosa,  Lourdes Moreno Blay,  Mª Amparo Medina Iborra, Josep
Magraner i Ramón i Rafael Enrique Beltrán Domenech.)

1. Aprovar la justificació presentada pel grup municipal popular en la quantia
de 4.724,86 euros.

2. Exigir el reintegrament al grup municipal popular, de la part no justificada
de l'assignació, que ascendix a 195,14 euros.
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3. Compensar la dita quantitat de l'assignació corresponent a l'exercici 2019,
per a finançar gastos de funcionament, del grup municipal popular.

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

7.  CULTURA.  Proposta de  proclamació  de  representants  en  el  Consell  Escolar
Municipal

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa  de Cultura,  Festes,  Educació,  Joventut,  Esports,  Memòria Històrica  i
Infància, en sessió ordinària celebrada el dia 11 de novembre de 2019.

No es promou debat.

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 vigència  de l'actual  Consell  Escolar  Municipal  ha finalitzat,  per  la  qual  cosa
procedix la seua renovació d'acord amb allò que s'ha disposat en la Resolució de 26
de setembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per la qual es convoca el procés per a la constitució del consells escolars municipals
de la Comunitat Valenciana.

El  Ple  municipal,  en  data  11  de  juliol  de  2019,  va  aprovar  el  Reglament  de
funcionament del Consell Escolar Municipal, establint-se en la seua clàusula 6 la
nova  composició  dels  seus  membres,  ajustant-se  a  l'establida  per  la  legislació
autònoma, que és la següent:

- President o Presidenta que serà l'Alcalde o l'Alcaldessa o Regidor o Regidora en
qui delegue.

- Un  nombre  de  representants  del  professorat,  així  com  del  personal
d'administració  i  serveis  dels  centres  escolars  d'Almussafes,  que  represente,
almenys, el 30% del total de les persones membres del Consell, designades per
les organitzacions sindicals, en proporció al resultat de les eleccions sindicals en
l'àmbit de la Comunitat Valenciana, conforme al cens del professorat dels sectors
públics i privats del municipi que facilite la Conselleria d'Educació, Formació i
Ocupació (9)

- Un Regidor o Regidora de l'Ajuntament.
- Un nombre de representants  de pares  i  mares  de l'alumnat  i  de l'alumnat  de

centres escolars d'Almussafes, que represente, almenys, el 30% del total de les
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persones  membres  del  Consell,  que  serà  determinat  per  les  organitzacions  i
associacions de pares i mares de l'alumnat i de l'alumnat constituïdes i inscrites a
efectes censals en l'Ajuntament. (9)

- Els 5 directors dels centres públics (CEIP, IES, CFPA i Conservatori).
- 1 Direcció de centres privats educatius d'Almussafes. 
- 1 vocal pels representants de les associacions de veïns Almussafes, inscrites en

el cens de l'Ajuntament, segons la seua representativitat. .
- 1 Representant de l'administració educativa, designats per la Direcció Territorial

de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
- 1 Representant  de les  organitzacions sindicals  més  representatives,  en funció

dels vots obtinguts a nivell de Comunitat Valenciana, designats per elles.
- 1 Representant de Benestar Social

Vist que s'ha seguit el procés establit en l'Orde de 3 de novembre de 1989, de la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el procediment per a
la constitució dels Consells Escolars Municipals de la Comunitat Valenciana, i que
dins  del  termini  establit,  per  les  entitats  representades  s'han  designat  els  seus
corresponents candidats.

Considerant  que l'art.  11.3 del  Decret  111/89,  de 17 de juliol,  del  Consell  de la
Generalitat  Valenciana,  pel  qual  es  regulen  els  Consells  Escolars  Territorials  i
Municipals, establix que pel ple de l'Ajuntament es proclamen els candidats triats o
designats i l'alcaldia expedisca els nomenaments.

Per tot l'anterior, el Ple de l'Ajuntament,

-PROCLAMA els candidats designats per a formar part del Consell Escolar
Municipal, d'acord amb la composició següent:

a) President: 
Pau Bosch Alepuz

b) Professors i personal administratiu (9):

- STEPV (5):
Raquel García Copoví
Enric Escrivà Alborch
Virginia Martínez Calvo
Jesús Salesa Aguado
Anna López Vila

- C.C.O.O. (1): Vacante

- ANPE (1): Vacante
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- UGT (1): Vacante

- CSIF (1): Vacante

c) Regidor delegat de l'Ajuntament: 
Alex Fuentes Valero

d) Pares i mares de l'alumnat i alumnat (9):
Purificación García Gines
Nuria Rosa Lloret
María Jesús Bonifacio Gas
Sonia Dorado Rodríguez
Inma Grau Rojas
Lourdes Martínez Rodríguez 
M.ª Pilar Perales Olmedo
Pilar Bienvenida García Ginés
Vacante

Suplentes: Blanca Albors López
Manoli Ruiz Padilla
María Teresa Quiles
Lourdes Fernández López
Carlos Cubero Ridaura

e) Directors dels centres públics (5):
Amparo Medina Iborra           
Carmen Fernández Ferrer
Francesc Bastidas Calabuig
Yolanda Corella Llopis
Magnolia Puchalt Contreras 

f) Direcció de centres privats educatius (1):
Mª Vicenta Ribes Moner
   

g) Associació de veïns
Blanca Albors López

h) Administració educativa (1):
Ignacio Martínez Arrue

i) Organització sindical (1)

CCOO: vacante
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K) Benestar Social

Laura Acuña Sánchez”

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

8.  CULTURA.  Proposta de  modificació  del  Reglament  del  Consell  Municipal
d'Infància i Adolescència

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa  de Cultura,  Festes,  Educació,  Joventut,  Esports,  Memòria Històrica  i
Infància, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de novembre de 2019.

Belén Godoy Pérez, regidora delegada de Joventut, Infància i Adolescència i Igualtat
explica la proposta i les seues raons.

No es promou debat.

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.)

L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el 25 de juliol de 2017, va acordar
l'aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal d'Infància i Adolescència, i
després de la seua exposició pública es va aprovar definitivament, donant-se compte
al  Ple  de  l'Ajuntament,  en  sessió  ordinària  celebrada  el  5  d'octubre  de  2017  i
publicant-se en el BOP del dia 17 d'octubre de 2017.

El Reglament  del  Consell  Municipal  d'Infància  i  Adolescència  té com a finalitat
vetlar pels drets dels xiquets i  xiquetes residents al  municipi  d'Almussafes i  està
basat  en tots els  textos legislatius que ratifiquen els drets del  xiquet  de llibertat,
creació i participació en la vida social, cultural, artística i recreativa del seu entorn.

Des de la dita data s'han dut a terme les accions necessàries i els tràmits pertinents
per a la constitució del Consell Municipal d'Infància i Adolescència, format per un
grup  de  xiquets  i  xiquetes  triats  democràticament,  d'acord  amb  els  paràmetres
previstos en el seu Reglament.

Amb la trajectòria seguida des de la seua constitució fins al moment, en el que està
pròxima  la  renovació  dels  membres  del  Consell,  entenem  que  caldria  fer  unes

   

Identificador: yyfa LOnu bywM zpeM 3Pl8 sE4a t1U=

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



modificacions en el seu Reglament per a donar cabuda a les inquietuds manifestades
i decisions adoptades pels seus membres, que com a ciutadans que sumen en drets,
en obligacions i en la valoració del seu entorn hem de respectar.

Per tot allò que s'ha exposat, i de conformitat amb el que establix el ROM municipal
en relació amb  l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local -LRBRL-, en concordança amb els articles 65 i 70.2, s'eleva al Ple,
òrgan competent, el Ple adopta els acords següents:

Primer.  Modificar  el  Reglament  de  funcionament  del  Consell  d'Infància  i
Adolescència de l'Ajuntament d'Almussafes en els termes següents:

On diu:

“Capítol II. Òrgans, composició i funcions
(…)
Article 6.
6.1.Composición del Consell Infantil i Juvenil.

• 19 Consellers infantils, representats per:

-3 Representants de 2n Cicle de Primària del CEIP Almassaf

-2 Representants de 2n Cicle de Primària del CEIP Pontet

-3 Representants de 3r Cicle de Primària del CEIP Almassaf

-2 Representants de 3r Cicle de Primària del CEIP Pontet

-3 Representants de 1r Cicle  d'E.S.O. 

-3 Representants de 2n Cicle d'E.S.O.

-3 Consellers triats per discriminació positiva. 

(....)

En  les  votacions  es  triarà  a  més  un  suplent  per  cada  cicle,  perquè  este  serà
l'encarregat d'assumir les funcions del representant en cas de renúncia. 

(...)

6.2. El Ple estarà compost pels membres següents:

• (...)
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• Vocalies:

-19 Consellers del CMI.

(...)”

Haurà de dir:

“Capítol II. Òrgans, composició i funcions
(…)
Article 6.
6.1.Composición del Consell Infantil i Juvenil.

• 27 Consellers infantils, representats per:

-5 Representants de 3r i 4t de Primària del CEIP Almassaf

-2 Representants de 3r i 4t de Primària del CEIP Pontet

-5 Representants de 5t i 6t de Primària del CEIP Almassaf

-2 Representants de 5t i 6t de Primària del CEIP Pontet

-4 Representants de 1r i 2n de l'E.S.O. 

-4 Representants de 3r i 4t de l'E.S.O.

-3 Consellers triats per acció positiva.

-Fins a 2 representants d'alumnat d'Almussafes que cursen en centres fora 
de la localitat

(...) 

En les votacions es triarà a 2 suplents per cada cicle i centre educatiu, perquè este
serà l'encarregat  d'assumir  les funcions del  representant  en cas de renúncia. Este
membres electes també podran assistir a les reunions del Consell.

(...)

6.2. El Ple estarà compost pels membres següents:
• (...)
• Vocalies:
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-27 Consellers del CMI.

(...)”

Així mateix es fan canvis en el Capítol III. Funcionament

On diu

«Article 10. Del Ple
-El ple del Consell es reunirà amb caràcter ordinari una vegada a l'any.

-Les sessions tindran lloc, amb caràcter ordinari, en el saló de Plens de l'Ajuntament.
(...)

Article 11. Del Consell
- (...)
-Es reuniran una vegada al mes establit pels càrrecs electes.
(...)

Haurà de dir:

«Article 10. Del Ple
-El ple del Consell es reunirà amb caràcter ordinari una vegada a l'any, com a mínim.

-Les sessions tindran lloc, amb caràcter ordinari, en el saló de Plens  o en una altra
instal·lació de l'Ajuntament.
(...)

Article 11. Del Consell
- (...)
-Es reuniran, com a mínim, una vegada al mes, el dia establit pels càrrecs electes.
(...)»

Segon.  Sotmetre l'acord de  modificació  a  informació pública  i  audiència  a  les
persones interessades, per mitjà de la seua publicació en el Butlletí  Oficial de la
Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de trenta dies hàbils,
per a la presentació de reclamacions i suggeriments (així mateix es publicarà en la
pàgina web).

Cas que  no  es  formularen reclamacions  ni  suggeriments,  l'acord  passarà  a  ser
definitiu. En este cas, per a la producció d'efectes jurídics, haurà de publicar-se tal
circumstància, junt amb el text íntegre de la modificació en el BOP. “

-------------------------------------------
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9. DESPATX EXTRAORDINARI

No es proposen assumptes en este punt de l'ordre del dia.

CONTROL I FISCALITZACIÓ

10. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar  compte dels decrets d'Alcaldia des
del 2343/2019 fins al 2593/2019

Es dóna compte dels decrets de referència. La Corporació queda assabentada.

11. PRECS

Intervé el Sr. Josep Magraner i Ramón, de Compromís, respecte a la referència feta
per l'alcalde sobre la seua absència en la Mesa de negociació, aclarix que es va deure
a causes personals que van impedir la seua assistència. A continuació prega es tinga
més consideració al formular comentaris en el Ple.

El Sr. alcalde li respon que no ha sigut  la seua intenció  fer una valoració negativa,
únicament deixar constància del fet.

A continuació  intervé  Amparo  Medina  Iborra,  de  Compromís,  i  en  referència  a
intervencions i comentaris dels regidors al llarg de la sessió formula el prec següent:
S'hauria de ser mes democràtics i no utilitzar un to o expressió de burla. Que s'utilitze
un to mes seriós i que se'ls deixe contestar.

L'alcalde respon que no ha vist que els regidors el grup municipal PSOE hagen fet
comentaris en eixe to; i afig que els haguera cridat l'atenció. Manifesta estar d'acord
amb el que s'ha dit per la Sr. Medina perquè així han de ser les sessions plenàries. 

12. PREGUNTES

No es formulen.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 22.00 hores
del dia d'inici; de tot això s'estén esta acta autoritzada per mi la secretària, en unió de
la gravació sonora que, com a document electrònic, s'incorpora a l'expedient de la
sessió i posteriorment al llibre d'actes, de conformitat amb el que establixen els art 89
i 90 ROM.

L'alcalde La secretària general
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