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ACTA DE SESSIÓ
(Aprovada en sessió ordinària núm. 2/2020, de 6 de febrer)
Sessió núm. 1/2020
Òrgan: PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES
Caràcter: ordinari
Data: 9 de gener 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
Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor
Interventor: José Luís Aira Carrión
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ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTÒRIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR. Aprovar l'acta de la
sessió ordinària 22/2019, de 12 de desembre
2. SECRETARIA. Proposta aprovació pròrroga contracte administratiu especial per a
l'explotació i manteniment del bar ubicat en el poliesportiu municipal
3. INTERVENCIÓ. Proposta d'aprovació de l'ordenança general de subvencions de
l'Ajuntament d'Almussafes
4. INTERVENCIÓ. Proposta d'aprovació del Pla estratègic de subvencions de
l'Ajuntament d'Almussafes, 2020-2023
5. DESPATX EXTRAORDINARI
CONTROL I FISCALITZACIÓ
6. RESOLUCIONS DE l'ALCALDIA. Donar compte dels decrets d'Alcaldia des del
2594/2019 fins al 5/2020
7. PRECS
8. PREGUNTES
------------------------------------PART RESOLUTÒRIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR. Aprovar l'acta de la
sessió ordinària 22/2019, de 12 de desembre

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.)

--------------------------------------------
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2. SECRETARIA. Proposta aprovació pròrroga contracte administratiu especial per a
l'explotació i manteniment del bar ubicat en el poliesportiu municipal
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 26 de
desembre de 2019.
No es promou debat. L'assumpte se sotmet 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 amb l'expedient SEC/cma/002-2012, contracte administratiu especial per
a l'explotació i manteniment del bar ubicat en el Poliesportiu Municipal, per a
procedir a la seua pròrroga, i basant-se en els següents:
Antecedents de fet
1. L'esmentat contracte es va adjudicar a la Sra. Mireia Rios Cabañero, pel
Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 3 d'abril de 2012.
2. El contracte va ser formalitzat en document administratiu entre les parts el
30 d'abril de 2012, començant a comptar la duració del contracte des de l'endemà.
3. Mitjançant un acord de l'Ajuntament Ple, en la sessió extraordinària
celebrada el 10 de gener de 2019, es va adoptar la pròrroga del contracte, que
finalitzarà el 30 d'abril de 2020, sent susceptible de pròrroga per un altre any més.
4. Hi ha informe de l'Enginyer Tècnic Industrial Municipal, de data 20 de
novembre de 2019 en el que es manifesta que l'adjudicatària complix amb les
condicions del contracte de manera satisfactòria.
5. S'han emés els pertinents informes tant jurídic com fiscal relatius a la
pròrroga del contracte que ens ocupa, sent ambdós favorables.
Fonaments de dret
1. El contracte administratiu especial, com a forma que s'ha utilitzat per a
l'adjudicació d'este contracte, apareix regulada en:
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
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- Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP).
2. El Plec de clàusules administratives particulars que regixen el contracte
contempla en la clàusula novena, referida a la duració del contracte i el seu termini
d'execució el següent: “La duració del present contracte serà d'un any, des de la data
que s'establisca en el document de formalització. Transcorreguda esta, el contracte
podrà ser prorrogat, de forma expressa i abans de la finalització del mateix, per l'òrgan
de contractació i serà obligatòria per a l'empresari adjudicatari.
La pròrroga s'acordarà per períodes anuals, fins a un màxim de deu anys,
inclosa la duració inicial.
L'acordde pròrroga haurà d'acordar-se, per l'òrgan de contractació, amb una antelació
mínima de tres mesos respecte de la finalització del contracte.”
3. Pel que es referix a l'òrgan competent per a l'adopció de l'acord que ens
ocupa, en virtut del que disposa la disposició addicional segona del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes de Sector Públic, esta correspon al Ple, al tindre el contracte una duració
superior a quatre anys.
Per tot l'anteriorment exposat, el Ple de la Corporació, en tant que òrgan de
contractació, adopta l'ACORD següent:
PRIMER.- Prorrogar el contracte administratiu especial per a l'explotació i
manteniment del Bar ubicat en el Poliesportiu Municipal, adjudicat a la Sra. Mireia
Rios Cabañero, pel període comprés entre l'1 de maig de 2020 al 30 d'abril de 2021.
SEGON.- Comunicar el present acord a l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament per al
seu coneixement i efectes oportuns.
TERCER.- Notificar el present acord a la interessada, amb indicació expressa dels
recursos que resulten procedents.

--------------------------------------------------3. INTERVENCIÓ. Proposta d'aprovació de l'ordenança general de subvencions de
l'Ajuntament d'Almussafes
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 26 de desembre de 2019.
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No es promou debat. L'assumpte se sotmet 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.)
Vist el que disposa l'article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions,
El Ple de la Corporació acorda:
1.- Aprovar provisionalment l'Ordenança General de Subvencions de
l'Ajuntament d'Almussafes.
2.- Exposar al públic el present acord en els termes legalment establits.
3.- En cas de no presentar-se al·legacions a la mateixa, l'acord provisional
s'entendrà definitiu i l'Ordenança entrarà en vigor una vegada publicat el seu text
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de València.

-------------------------------------------4. INTERVENCIÓ. Proposta d'aprovació del Pla estratègic de subvencions de
l'Ajuntament d'Almussafes, 2020-2023
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 diciembre de 2019.
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 26 de desembre de 2019.
No es promou debat. L'assumpte se sotmet 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.)
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Vista la necessitat d'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions que ve
justificada en l'exposició de motius de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de
Subvencions, i de forma específica en el mandat establit en l'article 8 de l'esmentada
norma i en els articles 10 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
El Ple de la Corporació acorda:
1.- Aprovar provisionalment el Pla estratègic municipal de subvencions
2020-2023.
2.- Exposar al públic el present acord en els termes legalment establits.
3.- En cas de no presentar-se al·legacions a la mateixa, l'acord provisional
s'entendrà definitiu i l'Ordenança entrarà en vigor una vegada publicat el seu text
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de València, i se li donarà publicitat en
el Portal de Transparència Municipal.

-----------------------------------------------5. DESPATX EXTRAORDINARI
5.1. Proposta d'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits a favor de
l'Empresa municipal de Serveis Públics d'Almussafes
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 7 de gener de 2020.
Davinia Calatayud Sebastia, portaveu del grup municipal del PSOE, explica la
proposta.
Es vota la inclusió de l'assumpte en l'orde del dia per al seu tractament en esta sessió.
S'aprova esta per unanimitat. (Voten a favor: Antonio González Rodríguez,
Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy
Pérez, Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep
Magraner i Ramón i Rafael Enrique Beltrán Domenech.)
Es 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):
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Lourdes Moreno Blay, actuant com a portaveu del grup municipal
Compromís, es remet a l'acord adoptat fa sis mesos i afig que la gestió no és
correcta. Fa referència, en base a l'informe d'Intervenció, a la "no cobertura
pressupostària" i al del tècnic municipal a les "hores no incloses en
comanda", i donats els dubtes que li sorgixen sobre la gestió, no sobre el
treball realitzat, manifesta que votaran en contra. Efectua suggeriment que
s'amplie la comanda.
Rafael Enrique Beltrán Domènech, portaveu del grup municipal popular,
després de referir-se als informes que hi ha a l'expedient, sense posar en dubte
els treballs realitzats, incidix en que s'han botat els procediments i que això és
criticable. Afig que, per tant, no votarà a favor.
Davinia Calatayud Sebastià, actuant com a portaveu del grup municipal
socialista, en defensa de la proposta diu que els serveis que es facturen estan
fora de la comanda però han de fer-se (ambulatori, parc àgora, etc.), serveis
sobre els quals defén la seua necessitat i la tramitació de la facturació.
Inicia el segon torn d'intervencions Lourdes Moreno Blay i torna a referir-se
als informes i respecte al procediment destaca el retard en la seua tramitació,
I demana explicació sobre els mesos que resten fins a acabar l'any. Recalca
els dubtes són sobre la gestió realitzada.
Rafael Enrique Beltrán Domènech insistix en el fet que el procediment no
s'ha seguit. Compartix la necessitat dels treballs de neteja però recalca que la
seua inclusió s'hauria d'haver fet fa anys.
Antonio González Rodríguez, alcalde, tanca el debat, i remarca en que
l'informe de l'interventor és favorable, i que voten en contra. Aclarix no hi ha
més factures i a partir de la nova comanda s'incorporaran tots estos treballs. A
pesar d'això, destaca, el cost és menor que amb l'empresa externalitzada.
Acabat el debat, 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), quatre vots en
contra, tres dels integrants del grup municipal Compromís (Lourdes Moreno Blay,
M.ª Amparo Medina Iborra i Josep Magraner i Ramón) i un de Rafael Enrique
Beltrán Domenech, del grup municipal popular.
Vist que s'han presentat factures per part de “l'Empresa Municipal de Serveis
Públics d’Almussafes” amb CIF B98877038, i vist l'informe de la Intervenció Municipal
relatiu a l'Omissió de la Funció Interventora que és del següent tenor literal:
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“El Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern en les entitats del Sector Públic (RD 424/2017), establix en l'article 28.1 que:
“1. En els supòsits en què, d'acord amb el que disposa este Reglament, la funció
interventora fóra preceptiva i s'haguera omés, no es podrà reconéixer l'obligació, ni tramitar
el pagament, ni intervindre favorablement estes actuacions fins que es conega i resolga la
dita omissió en els termes que preveu el present article.
2. Si l'òrgan interventor al conéixer d'un expedient observara omissió de la funció
interventora ho manifestarà a l'autoritat que haguera iniciat aquell i emetrà al mateix temps la
seua opinió respecte de la proposta, a fi que, unint este informe les actuacions, puga el
President de l'Entitat Local decidir si contínua el procediment o no i la resta d'actuacions que
si és el cas, procedisquen.
En els casos que l'omissió de la fiscalització prèvia es referisca a les obligacions o
gastos la competència de les quals siga de Ple, el President de l'Entitat Local haurà de
sotmetre a decisió del Ple si contínua el procediment i les altres actuacions que, si és el cas,
procedisquen.
Este informe, que no tindrà naturalesa de fiscalització, s'inclourà en la relació
referida en els apartats 6 i 7 de l'article 15 d'este Reglament i posarà de manifest, com a
mínim, els punts següents:
a) Descripció detallada del gasto, incloent-hi totes les dades necessàries per a la
seua identificació, fent constar, almenys, l'òrgan gestor, l'objecte del gasto, l'import, la
naturalesa jurídica, la data de realització, el concepte pressupostari i exercici econòmic a què
s'imputa.
b) Exposició dels incompliments normatius que, a juí de l'interventor informador, es
van produir en el moment en què es va adoptar l'acte amb omissió de la preceptiva
fiscalització o intervenció prèvia, enunciant expressament els preceptes legals infringits.
c) Constatació que les prestacions s'han dut a terme efectivament i de que el seu
preu s'ajusta al preu de mercat, per a la qual cosa es tindran en compte les valoracions i
justificants aportats per l'òrgan gestor, que haurà de demanar els assessoraments o informes
tècnics que resulten precisos amb este fi.
d) Comprovació que hi ha crèdit pressupostari adequat i suficient per a satisfer
l'import del gasto.
e) Possibilitat i conveniència de revisió dels actes dictats amb infracció de
l'ordenament, que serà apreciada per l'interventor en funció de si s'han realitzat o no les
prestacions, el caràcter d'estes i la seua valoració, així com dels incompliments legals que
s'hagen produït. Per a això, es tindrà en compte que el resultat de la revisió de l'acte es
materialitzarà acudint a la via d'indemnització de danys i perjuís derivada de la
responsabilitat patrimonial de l'Administració com a conseqüència d'haver-se produït un
enriquiment injust en favor seu o d'incomplir l'obligació a càrrec seu, per la qual cosa, per
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raons d'economia processal, només seria pertinent instar la dita revisió quan siga presumible
que l'import de les dites indemnitzacions fóra inferior a què es proposa.
[...]
4. L'acord favorable del President, del Ple o de la Junta de Govern Local no eximirà
de l'exigència dels responsabilitats a què, si és el cas, haguera lloc.”
Vist això, esta Intervenció INFORMA, sense que caracter de fiscalització, els punts
següents:
a) Respecte a la descripció detallada del gasto realitzat:
L'aplicació pressupostària a què s'imputa és la 9330 449.00-del presupuesto de l'exercici
2019 prorrogat a l'exercici 2020.
L'òrgan gestor del gasto quant a l'Ajuntament és l'àrea de prestació de servis municipals, del
que s'encarrega el Sr. Enginyer Tècnic Industrial municipal, i la prestació del serveis la
realitza l'Empresa Municipal de Serveis Públics Almussafes SL (EMSPA), amb CIF
B98877038.
Dades identificatives del gasto:
ÒRGAN
GESTOR

RCF

Urbanisme,
serveis públics,
medi ambient.

2412

N.º
OBJECTE DEL
FACTU
GASTO
RA

166

Treballs
extraordinaris de
neteja no inclosos
en la comanda
inicial

185

Treballs
extraordinaris de
neteja no inclosos
en la comanda
inicial

212

Treballs
extraordinaris de
neteja no inclosos
en la comanda
inicial

03/06/2019
Urbanisme,
serveis públics,
medi ambient

2822
28/06/2019

Urbanisme,
serveis públics,
medi ambient

3286
29/07/2019

Urbanisme,
serveis públics,
medi ambient

3588
30/08/2019

227

Treballs
extraordinaris de
neteja no inclosos
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IMPORT

NATURAL
DATA
ESA
REALITZ
JURÍDICA
ACIÓ

3.081,00 €

Comanda a
SM
Maig 2019
titularitat
pública

2.392,00 €

Comanda a
SM
titularitat
pública

2.382,42 €

Comanda a
SM
Juliol 2019
titularitat
pública

1.480,60 €

Comanda a
SM
titularitat

Juny 2019

Agost
2019

en la
inicial

comanda

TOTAL

pública
9.336,02 €

b) Incompliments normatius:
S'ha prestat un servei per EMSPA que no es troba dins de L'encàrrec de gestió
aprovada pel Ple de la Corporació en sessió realitzada el 12 de gener de 2017, en la que es
fixa L'encàrrec de gestió en un gasto total anual de 241.902,60 euros, prorratejats en 12
mensualitats per import de 20.158,55 euros cada una d'elles. Les prestacions extraordinàries
poden suposar que se supere el 20% del preu inicial calculat per a la gestió del servei, sense
que s'haja tramitat expedient respecte d'això, quant a les modificacions que assenyalen els
articles 203 i ss de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP), ni s'haja sol·licitat
el corresponent informe fiscal preceptiu d'acord amb l'article 214.2.a) del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL). Tampoc hi ha constància que s'haja realitzat la corresponent retenció de crèdit
que garantisca la cobertura pressupostària.
S'ha procedit a la realització del gasto sense cobertura pressupostària suficient, amb
el que s'ha pogut incórrer en una nul·litat de ple dret tal com establix l'article 173.5 del
TRLRHL, tot això sense perjuí de les responsabilitats en què s'haguera pogut incórrer.
c) Constatació que les prestacions s'han dut a terme efectivament:
Consten informes del Sr. Enginyer Tècnic Industrial municipal, de dates 6 de juny de
2019 relatiu a la factura amb RCF 2412, 4 de juliol de 2019 relatiu a la factura amb RCF
2822, 30 d'agost de 2019 amb RCF 3286 i 7 de gener de 2020 relatiu a la factura amb RCF
3588, en els que s'establix que les factures corresponen a treballs executats per l'empresa de
forma satisfactòria i que han sigut facturats a preu de mercat. Els treballs extraordinaris de
neteja s'han realitzat en el Col·legi Almazaf, Mercat Municipal, Arxiu Municipal, Àgora,
ADL, Jubilats i Urbanisme.
d) Existència de crèdit pressupostari adequat:
El gasto ha sigut realitzat sense crèdit pressupostari, per tant, haurà d'elevar-se al Ple
de la Corporació per a aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdits d'acord amb el que
disposa l'article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril pel qual s'aprova
el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (TRRL), per a
evitar l'enriquiment injust de l'Administració.
e) Respecte de la possibilitat i conveniència de revisió dels actes dictats amb
infracció de l'ordenament, que serà apreciada per l'interventor en funció de si s'han realitzat o
no les prestacions, el caràcter d'estes i la seua valoració, així com dels incompliments legals
que s'hagen produït,
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ACTA PLE
1/2020
11/12

Entenc que ha de procedir-se de la manera següent:
Reconéixer extrajudicialment el gasto, per a evitar l'enriquiment injust de
l'Administració. Competència esta que correspon al Ple de la Corporació d'acord amb el que
disposa l'article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril pel qual s'aprova el
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
D'acord amb el que disposa l'article 28.4 del Reial Decret 424/2017, ja mencionat
anteriorment, l'acord favorable del President, del Ple o de la Junta de Govern Local no
eximirà de l'exigència de les responsabilitats a què, si és el cas, haguera lloc.
Finalment dir que l'article 28.2 del RD 424/2017 establix que este informe s'elevarà
al Ple junt amb la dació de compte de la liquidació del pressupost, i el mateix atendrà
únicament a aspectes i comeses pròpies de l'exercici de la funció fiscalitzadora, sense
incloure qüestions d'oportunitat o conveniència de les actuacions que fiscalitze. El president
de la Corporació podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la seua actuació. En ocasió
del compte general, l'òrgan interventor remetrà anualment al Tribunal de Comptes i, si és el
cas, a l'òrgan de control extern autonòmic corresponent el dit informe.”
El Ple de la Corporació adopta l'acord següent:
1. Reconéixer extrajudicialment els crèdits a favor de “l'Empresa Municipal de
Serveis Públics d’Almussafes” amb CIF B98877038, sempre que l'informe fiscal que s'emeta
per la Intervenció siga favorable. En el dit cas s'entendrà pres l'acord de reconeixement de
l'obligació de pagar.
2.- Comunique's a la Intervenció per a la seua execució.

------------------------------------------CONTROL I FISCALITZACIÓ
6. RESOLUCIONS DE l'ALCALDIA. Donar compte dels decrets d'Alcaldia des del
2594/2019 fins al 5/2020
No es presenta cap qüestió. Es donen per assabentats.
7. PRECS
Intervé Josep Magraner dient que en l'Av. Paral·lel hi ha un trapa en mal estat des del
25 de novembre, que comporta un perill, prega que s'arregle.
Davinia Calatayud com a regidora delegada d'Urbanisme explica que està arreglada
des d'ahir.
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L'alcalde manifesta que, sense perjuí que efectuen el prec que consideren en el Ple
seria mes eficaç que s'informen estes situacions als treballadors de l'ajuntament, es
resoldria abans i s'evitaria perill.
Rafael Beltrán, diu que en el BOP en el que apareixen convocatòria d'ajudes de
menjador hi ha un error en la data de presentació de sol·licituds i demana que
s'arregle.
L'alcalde accepta el prec i diu que es rectificarà.
-------------------------------------------8. PREGUNTES
-Josep Magraner, respecte a l'afirmació feta per l'alcalde en el corresponent punt
d'esta sessió pregunta si s'ha tingut en compte el cost de l'auditoria, en el càlcul dels
gastos de l'empresa.
L'alcalde contesta que la fiscalització és competència de l'interventor, a l'al·legar este
carència de mitjans s'ha contractat l'auditoria, per tant considera que és gasto de
l'ajuntament no de l'empresa.
-Josep Magraner pregunta si esta formalitzat i inscrit el contracte del conseller
delegat de l'empresa municipal.
L'alcalde li indica que esta pregunta no és objecte d'este Ple.
Josep Magraner sol·licita resposta de la secretària si és procedent fer la pregunta;
esta, amb l'autorització prèvia del Sr. alcalde, respon respon que els expedients de
l'empresa no estan davall la seua custòdia, per tant no pot contestar amb certesa.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 20.30 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
articles 89 i 90 ROM.
L'alcalde

La secretària general

ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ

MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR
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