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ACTA DE SESSIÓ
(Aprovada en sessió ordinària núm. 3/2020, de 5 de març)
Sesión núm. 2/2020
Òrgan: PLE DE l'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES
Caràcter: ordinari
Data: 6 de febrer de 2020
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

Identificador: Kxxp OVvB ALhq yGTu +nkX za48 oyo=
Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada

ORDE DEL DIA
PART RESOLUTÒRIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR. Aprovar l'acta de la
sessió ordinària 01/2020, de 9 de gener
2. ALCALDIA. Proposta per al trasllat transitori del lloc de celebració dels Plens
Municipals. (Art. 49 RDL 781/1986 i 85.1 ROF)
3. ALCALDIA. Proposta per a instar a la Mancomunitat de la Ribera Baixa per a dur
a terme actuacions en defensa de la Hisenda de la mancomunitat i instar la separació
de l'Ajuntament de Cullera (Art. 82.3 ROF)
4. SECRETARIA. Pla Normatiu 2019. Proposta aprovació Codi Ètic i el seu
procediment de gestió.
5. SECRETARIA. Donar compte de la firma de l'acord explotació subministrament
en alta amb DIVAL.
6. SECRETARIA. Donar compte de l'aprovació definitiva del Text refós de
l'Ordenança Municipal de Venda no Sedentària
7. INTERVENCIÓ. Donar compte de període mitjà de pagament quart trimestre
2019
8. INTERVENCIÓ. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia núm. 204/2020 i
205/2020, dictades en els expedients EXMOC/2-2020 i EXMOC/3-2020,
d'incorporació de romanents procedents de gastos amb finançament afectat de
l'exercici 2019 i d'incorporació de romanents d'Inversions Financerament Sostenibles
de l'exercici 2019.
9. TRESORERIA. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Proposta aprovació rectificació
ordenança IVTM
10. DESPATX EXTRAORDINARI
CONTROL I FISCALITZACIÓ
11. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar compte dels decrets d'Alcaldia des
del 6/2020 fins al 205/2020
12. PRECS
13. PREGUNTES
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PART RESOLUTÒRIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR. Aprovar l'acta de la
sessió ordinària 01/2020, de 9 de gener
Es procedeix a donar compte de l'esborrany de l'acta de referència. Se sotmet a
votació ordinària i s'aprova per unanimitat.
-------------------------------------------2. ALCALDIA. Proposta per al trasllat transitori del lloc de celebració dels Plens
Municipals. (Art. 49 RDL 781/1986 i 85.1 ROF)
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 22 de gener
de 2020.
El Sr. alcalde explica àmpliament la proposta d'acord.
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,
manifesta que des del seu grup no veuen necessari ni justificat el trasllat ni els gastos
que comporta ja que no hi ha causa de força major. Respecte a la necessitat d'ampliar
la capacitat d'assistència, recorda la moció aprovada pel Ple i pendent d'aplicar
relativa a la implantació d'un sistema de vídeo acta.
Rafael Enrique Beltrán Domènech, portaveu del grup municipal popular, coincidix
en el que ja hem dit per la portaveu de Compreels meus, perquè no hi ha de força
major i pel gasto que comporta.
El Sr. alcalde, actuant com a portaveu del grup municipal socialista. Fa referència a
la decisió de no construir, un nou ajuntament a diferència de l'anterior equip i la
decisió de l'actual de rehabilitar i millorar els edificis municipals, planta baixa,
primera planta. I ara la segona. Respecte al gasto manifesta que es comprar´s
l'estrictament necessari.
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Lourdes Moreno Blay realitza una segona intervenció i diu no considera necessari
sotmetre al Ple este acord ja que. tant el ROF com el ROM, en cas de força major el
l'alcalde pot canviar el lloc de celebració. Per tot el que s'ha dit diu que votaran en
contra.
Rafael Enrique Beltrán Domènech insistix en el que ja hem dit i afig que, al no
concórrer força major votarà en contra.
L'alcalde explica que el que es pretén és canviar el que siga necessari per a la millora
i rehabilitació dels edificis municipals.
L'assumpte se sotmet al Ple, en votació ordinària, i s'adopta el següent acord, reunint
el quòrum de majoria absoluta necessari, amb 9 vots a favor dels integrants del Grup
Municipal PSOE (Voten a favor: Antonio González Rodríguez, Davinia Calatayud
Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez i Jaime Wic Rosa), i 4
votos en contra de los integrantes del Grup Municipal Compromís i Partido Popular
(Votan en contra: Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner
i Ramón i Rafael Enrique Beltrán Domenech.)
Assumpte: Acord exprés de l'Ajuntament ple modificant transitòriament el
lloc de celebració de les sessions plenàries per causes de força major
L'Ajuntament d'Almussafes va desistir en el seu dia el dur a terme la
construcció d'un nou Ajuntament donada la situació de crisi econòmica.
Per això és imprescindible i urgent l'adequació dels espais municipals per a la
rendibilització de què disposa l'Ajuntament per a la ubicació dels distints
serveis així com adequar l'espai destinada per a celebrar les sessions plenàries
per a possibilitar la màxima afluència de la ciutadania a l'actual “Casa
Consistorial”, així com per l'imminent increment del nombre de regidors de
13 a 17 una vegada se supere els 10.000 habitants, de conformitat amb
l'escala de l'art 179 de la LOREG.
L'objectiu és introduir el concepte de la rendibilització dels espais municipals
per mitjà de la seua adequació funcional per a brindar solucions innovadores
basades en la integració espacial normalitzada de variables i la seua
rendibilització per a usos diversos. Permetent la millor i major assistència al
ciutadà i paral·lelament aconseguir un ús més racional dels espais municipals
amb la finalitat de la seua rendibilitat i ús sostenible econòmicament.
Per a això i paral·lelament es va a efectuar una consulta preliminar del mercat
sobre aspectes relacionats amb la contractació del subministrament de

Identificador: Kxxp OVvB ALhq yGTu +nkX za48 oyo=
Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada

ACTA PLE
2/2020
5/39

mobiliari per a l'adequació funcional de l'espai municipal per a brindar
solucions basades en la integració espacial normalitzada de variables i la seua
rendibilització per a usos diversos.
De tal forma que possibilite el trasllat transitori de lloc de celebració de les
sessions plenàries en la sala d'usos múltiples ubicada en la planta baixa de
l'edifici de la Casa de la Cultura, mentres es realitze l'estudi i les obres
d'adequació necessàries en l'edifici de la Casa consistorial.
Per tot l'anteriorment exposat, el Ple de la Corporació, adopta amb el quòrum
de majoria absoluta l'ACORD següent:
1. Habilitar transitòriament com a lloc de celebració de les sessions plenàries
el la sala d'usos múltiples ubicada en la planta baixa de l'edifici de la Casa de
la Cultura en tant que es realitzen les obres necessàries d'adequació de l'actual
edifici Casa Consistorial.
2. Iniciar expedient de contractació del subministrament de mobiliari per a
l'adequació funcional de l'espai que es va destinar transitòriament a saló de
plens, per a brindar solucions innovadores basades en la integració espacial
normalitzada de variables i la seua rendibilització per a usos diversos, de tal
forma que finalitzes les obres d'adequació es reubique el saló de plens de nou
en la Casa Consistorial.
--------------------------------------------------3. ALCALDIA. Proposta per a instar a la Mancomunitat de la Ribera Baixa per a dur
a terme actuacions en defensa de la Hisenda de la mancomunitat i instar la separació
de l'Ajuntament de Cullera (Art. 82.3 ROF)
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 5 de febrer
de 2020, celebrada després de la convocatòria d'esta sessió. Per tant es procedix a
ratificar la inclusió en l'orde del dia per al seu tractament en esta sessió, que s'aprova
per unanimitat.
A continuació el Sr. Alcalde invita als grups a debatre sobre el fons de l'assumpte.
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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Josep Magraner i Ramón, actuant com a portaveu del grup municipal Compromís,
destaca dos aspectes, un formal ja que consideraria més convenient que s'haguera
plantejat davant de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, i una altra qüestió seria la
conveniència d'informe d'un lletrat extern.
Diu que el seu grup no està d'acord ja que volen que Cullera romanga en la
Mancomunitat perquè creiem en la Comarca. Ressalta que hi ha un aspecte polític
evident.
Rafael Enrique Beltrán Domènech, portaveu del grup municipal popular, manifesta
estar d'acord amb reclamar a Cullera que pague el que deu. Finalment, recalca que
d'altra banda, l'aspecte polític és evident.
Davinia Calatayud Sebastià actuant com a portaveu del grup municipal socialista, hi
ha acord en què Cullera pague el deute, però planteja a continuació que com anirem a
la mancomunitat si esta no ha fet res des de 2005 fins a 2018.
Intervé en segon torn Josep Magraner, reitera l'anterior i destaca la falta d'assistència
als Plens de la mancomunitat insistint en l'aspectes polític que subjau en la proposta.
Rafael Enrique Beltrán qualifica l'actuació com" guerra de poltrones".
Davinia Calatayud Sebastià respon en els mateixos termes.
Antonio González Rodríguez, alcalde, tanca el debat destaca el perjuí econòmica que
dita impagament suposa per a la Mancomunitat, i en conseqüència per a l'Ajuntament
d'Almussafes com a membre d'ella; perjuí econòmic que repercutix en tots els veïns.
L'assumpte se sotmet al Ple, en votació ordinària, i s'adopta el següent acord amb 10
vots a favor dels integrants del Grup Municipal PSOE i PP (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 del Grupo Municipal PSOE i Rafael
Enrique Beltrán Doménech del Grupo Municipal PP), i 3 abstencions dels integrantes
del grup municipal Compromís (s'abstenen: Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo
Medina Iborra i Josep Magraner i Ramón.)
L'Ajuntament d'Almussafes pertany a la Mancomunitat de Municipis de la
Ribera Baixa, en el si de la qual es presten de forma associada serveis de
competència municipal.
Tots els municipis membres, de conformitat amb allò que s'ha previst
en l'article 11 dels Estatuts de la Mancomunitat, per al seu sosteniment -tant
pel que fa als gastos d'estructura com en el que concernix a gastos per la
prestació de serveis- s'aproven i liquiden quotes anualment de les que són
subjectes passius els distints Municipis, sent els criteris de repartiment
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estatutàriament establits el nombre d'habitants i els ingressos corrents
pressupostats.
1.- Situació de fet.- El Municipi de Cullera ha deixat de satisfer la
quotes que li van ser liquidades per la Mancomunitat en el període comprés
entre 2005 i 2011 -moment en què va comunicar la seua separació De l'Ens
supramunicipal- així com entre 2011 i la data actual. La Mancomunitat no ha
reclamat a l'Ajuntament de Cullera les quotes meritades fins a gener de 2018
-moment en què es reclama formalment el deute.
Davant de la inobservança del requeriment de pagament la
Mancomunitat va activar al febrer de 2019 el procediment recaptatori, i
l'Ajuntament de Cullera es va oposar a la provisió de constrenyiment dictada
per la Mancomunitat, adduint prescripció del deute que ascendix a
397.787,28 euros.
En conseqüència sinó es fa actuació alguna enfront de la postura de
l'Ajuntament de Cullera, la resta dels Municipis que conformen la
Mancomunitat hauran d'assumir alíquotament el deute i absorbir el
finançament dels gastos d'estructura i dels serveis específics que durant anys
corresponien a l'Ajuntament de Cullera, la qual cosa suposa un incompliment
del que establixen els Estatuts de la Mancomunitat, en concret en el Títol V,
del Règim econòmic, financer i comptable.
És més, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Cullera va adoptar
acord el dia 5 de setembre de 2011 comunicant a la Mancomunitat la
separació del Municipi de Cullera de l'ens supramunicipal, sol·licitant la
compensació de saldos passius amb els actius que li pogueren correspondre.
El Ple de la Mancomunitat, en la sessió celebrada l'11 d'octubre de
2011, va rebutjar tal sol·licitud per considerar-la no ajustada a dret, requerint
a l'Ajuntament el pagament del deute que per aquell moment mantenia viva
-concretament li va requerir que “almenys amb caràcter immediat” ingressara
la part que tenia reconeguda en la seua pròpia comptabilitat i que ascendia a
105.891,92 euros.
No consta que les parts adoptaren cap altre acord, únicament
l'Ajuntament de Cullera va deixar de rebre serveis de la Mancomunitat i
d'acudir a les sessions dels òrgans de govern.
2.- Obligacions dels membres.- Els Estatuts de la Mancomunitat de
la Ribera Baixa, en el seu art 11 (publicats en el DOCV de 17 de maig de
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2012 per Resolució de 10 de maig de 2012, del director general
d'Administració Local,) “la condició de membre obliga a la seua
observança”. De la mateixa manera, tal com expressament preveu el meritat
precepte, cada membre esta obligat a contribuir “als gastos generals de la
mancomunitat amb l'import que s'indicarà quan s'aprove el pressupost de
cada exercici”, en funció del nombre d'habitants i els ingressos corrents
pressupostats, així com “als gastos específics dels serveis o obres que no
afecten la totalitat dels membres”, en la proporció que resulte del número i
grau de participació de què disfruta.
Conforme a l'art. 39 de la norma estatutària, els serveis generals són
d'obligatòria satisfacció mentres que els específics meriten quotes en funció
de la decisió voluntària de cada Ajuntament de disfrutar-los: “Es respectarà la
decisió de cada ajuntament d'integrar-se en un servici, i segons la seua
integració se li girarà la part corresponent dels gastos. Excepte la de serveis
generals, que es girarà segons el que disposa l'article 11”.
Conforme a l'art. 40 dels Estatuts totes les aportacions dels municipis
tenen la consideració de pagaments obligatoris sent, a més, preferents en
l'orde de prelació legal que han d'atendre les respectives tresoreries: “Les
aportacions dels municipis a la Mancomunitat tenen la consideració de
pagaments obligatoris i preferents per a les entitats mancomunades”.
Es regulen a l'article 41 la meritació forma de pagament la meritació
d'interessos i l'obligació de reclamar este per la Mancomunitat; així mateix es
preveu la compensació amb actius del Municipi deutor que este ostente front
a l'Administració de l'Estat, Autonòmica o Provincial i, finalment, el
manteniment reiterat de la situació de morós comporta la separació forçosa
amb reclamació de quantitats:
“L'import de les aportacions econòmiques anuals dels membres es
determinarà pel Ple en l'aprovació del pressupost anual. El pagament de les
aportacions anuals dels municipis membres es realitzaran onze quotes
mensuals, les quals es meritaran el dia 1 de cada un dels mesos compresos
entre febrer i desembre, ambdós inclosos. El termini ordinari d'ingrés de cada
quota mensual estarà comprés entre el dia 1 del mes corresponent i l'últim dia
hàbil del mes següent. Les quotes impagades meritaran, a partir de la
finalització del període ordinari d'ingrés, l'interés legal, el qual serà liquidat i
exigit per la mancomunitat als municipis afectats periòdicament. En el cas
que algun municipi es retarde en el pagament de la seua quota més d'un
trimestre. el president requerirà el seu pagament en el termini d'un mes.
Transcorregut el dit termini sense haver fet efectiu el dèbit, el president podrà
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sol·licitar dels òrgans de l'administració central, autonòmica o provincial, la
retenció de l'import de les quotes pertinents a càrrec de les quantitats que per
qualsevol concepte foren liquidades a favor de l'ajuntament deutor, perquè les
lliure en la mancomunitat. Esta retenció és autoritzada expressament pels
ajuntaments mancomunats en el moment d'aprovació dels presents estatuts,
sempre que s'adjunte el certificat de descobert reglamentari en cada cas.
El manteniment reiterat en situació de deutor a la mancomunitat, per part
d'una entitat local, serà causa suficient per a procedir a la seua separació
forçosa en els termes marcats en el present estatut, i podran reclamar-se les
quantitats degudes i els gastos derivats, de conformitat amb els apartats
anteriors d'este article”.
Quant a la separació forçosa cal estar a allò que s'ha previngut en els art. 16
dels Estatuts perquè l'art. 17 es referix a la liquidació i reforça la idea sobre la
causa de separació forçosa basada en l'incompliment del pagament
d'aportacions per més d'un trimestre, així com del requisit de requeriment de
pagament i transcurs de tres mesos més persistint la morositat: El ple, per
majoria absoluta de vots, podrà acordar la separació forçosa d'alguns dels
municipis mancomunats per incompliment de les seues obligacions. Procedirà
la separació forçosa d'un municipi en els casos següents: a) Incumplimiento
del pagament de les seues aportacions per més d'un trimestre. b)
Incompliment d'aquelles altres actuacions necessàries per al correcte
desenrotllament de la mancomunitat a què estiguen obligats pels seus estatuts.
Només s'entendrà que hi ha motivació si, produït l'incompliment d'una o
diverses obligacions, els òrgans de la mancomunitat han requerit formalment
al membre infractor i esta deixa transcórrer tres mesos sense complir les seues
obligacions pendents de posar-se al dia en tots els aspectes.
3.- Responsabilitat de la Mancomunitat de la Ribera Baixa i dels seus
càrrecs, davant del Municipi d'Almussafes per una eventual pèrdua de
drets econòmics reconeguts enfront del Municipi de Cullera.- L'actuació de
l'Ajuntament de Cullera i correlativament la no actuació de la Mancomunitat
comporten una situació greu ja que comporta que l'Ajuntament d'Almussafes
(com els altres que la integren) haja d'assumir alíquotament el finançament
dels gastos d'estructura i dels serveis específics prestats al Municipi morós.
Estem, indubtablement, davant d'una situació que ocasiona una lesió a
la Hisenda de la Mancomunitat de municipis de la Ribera Baixa i una lesió
patrimonial a l'Ajuntament d'Almussafes consistent en que el Municipi veurà
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incrementades les seues aportacions davant de la necessitat de traure el dèficit
ocasionat per la pèrdua de drets reconeguts i liquidats, però no cobrats.
La capacitat del Municipi d'acordar l'exercici d'accions està legalment
reconeguda i la seua legitimació activa no oferix dubtes.
És evident i inqüestionable que la Mancomunitat de la Ribera Baixa
no va complir amb les obligacions que li imposen els Estatuts en relació amb
la persecució de les aportacions del Municipi de Cullera -tant les
corresponents a serveis generals com les relacionades amb serveis específics
efectivament disfrutats-, provocant amb això una situació de greu lesió
patrimonial per als seus comptes, si finalment no aconseguix -per aplicació
de l'institut de la prescripció- recaptar allò que constituïa una obligació
deguda.
Qüestió que queda corroborada en l'escrit del President de la
Mancomunitat de data 9 de desembre de 2019, en contestació a la petició
d'informació formulada per l'Alcalde de l'Ajuntament d'Almussafes, en el qual
manifesta el següent:
“En relació al seu escrit pel qual es sol·licita informació de l'estat del
deute que l'Ajuntament de Cullera manté amb aquesta entitat (397.787,28
euros) i de les gestions dutes a terme se li informa del següent:
El deute de Cullera prové dels exercicis 2005 a 2011, de tal forma que durant
tots aquests anys i fins a 2018 aquesta entitat no ha requerit formalment ni
iniciat cap expedient que poguera determinar la recaptació de les quantitats
degudes.
En este sentit se l’informa de les actuacions dutes a terme en els
últims mesos:
Al gener de 2018 i després de verificar la inexistència d'actuacions en este
camp, se li envia formalment escrit, recordant a l'Alcaldia de Cullera
l'existència del deute i la possibilitat d'arribar a acords per a facilitar el seu
pagament.
Davant de la falta de resposta, s'instrueix i notifica expedient de
recaptació en via voluntària contra l'Ajuntament de Cullera el qual es notifica
amb data 21 de febrer de 2019.
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Transcorregut el termini sense que s'haja produït reacció alguna d'eixe
Ajuntament, s'instrueix i notifica expedient de recaptació en via executiva
amb la corresponent notificació de provisió de constrenyiment per part de la
Tresoreria d'aquesta Mancomunitat.
Amb data 28 de novembre es rep informe de la tresoreria de
l'Ajuntament de Cullera determinant la prescripció del deute.
Actualment s'està estudiant la viabilitat d'acudir a l'orde jurisdiccional
a fi de reclamar judicialment d'estes quantitats”.
És a dir, sent deutor l'Ajuntament de Cullera des de 2005, la
Mancomunitat no hauria requerit l'atenció de les seues obligacions
d'aportació econòmica fins a 2018, quan la seua obligació era fer-ho a
trimestre vençut. Evidentment, tampoc va iniciar expedient de separació
forçosa, quan la seua obligació era fer-ho al transcurs d'un trimestre des del
requeriment.
Es pot suposar que fins a 2011 el Municipi de Cullera va estar
disfrutant de la condició de membre de ple dret de la Mancomunitat, així com
dels serveis que esta li prestava, sense pagar per una cosa ni per l’altra i sense
que la Mancomunitat activara mecanismes de compensació forçosa.
La Mancomunitat va incomplir greument les seues obligacions
provocant, amb això, un risc latent a l'estabilitat pressupostària i a la
sostenibilitat financera dels seus comptes, amb un important perjuí econòmic
patrimonial fruit d'un impagament endèmic que té alta probabilitat
d'esdevindre en fallit per prescripció. Vulnerant així les obligacions que li
imposen el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (d'ara en avant,
TRLRHL), la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària
i Sostenibilitat Financera (d'ara en avant, LOEPSF), la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (d'ara en
avant, LRSAL), la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
(d'ara en avant, LGP), així com les normes de desplegament d'estes i les que
les complementen.
Però és que esta situació d'incompliment de la Mancomunitat amb les
seues obligacions es va accentuar, més si és possible, quan al rebre
comunicació de l'acord de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Cullera
sobre la seua decisió de separar-se, en compte d'adoptar acord de separació
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forçosa i de reclamació de deute i liquidació de gastos, d'acord amb les
determinacions estatutàries, es va limitar a prendre un acord en el Ple de la
Mancomunitat -de data 11 d'octubre de 2011- pel que rebutjava la petició de
separació i reclamava “almenys” 105.891 euros dels 397.787 euros que ja
llavors devia Cullera.
Una
eventual pèrdua de drets econòmics reconeguts per la
Mancomunitat de la Ribera Baixa enfront del Municipi de Cullera constituïx
una lesió patrimonial potencialment superior a 400.000 euros, de la que a la fi,
caldria fer front alíquotament el Municipi d'Almussafes, resulta evident
l'existència de responsabilitat de la Mancomunitat amb l'Ajuntament
d'Almussafes.
Esta inactivitat és responsabilitat imputable al President de la
Mancomunitat, que de conformitat amb l'art 22 dels Estatuts, li correspon
les atribucions que la legislació en matèria de règim local atribuïx als
alcaldes, a més de les establides en els presents estatuts”.
Conforme a l'art. 21.1 de la LBRL, a més de totes aquelles facultats
no atribuïdes expressament a cap altre òrgan, se li atribuïxen a l'Alcalde les
següents :
a) Dirigir el govern i l'administració municipal.
f) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost
aprovat …
k) L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de
l'ajuntament en les matèries de la seua competència.
Els estatuts de la mancomunitat, en el seu art. 41, anteriorment
transcrit és clar al respecte. Per tant queda fora de tot dubte que la falta
d'activitat per part dels Presidents de la Mancomunitat en la persecució del
deute de l'Ajuntament de Cullera, almenys a partir de 2005, comporta, o pot
acabar comportant, una lesió patrimonial a la Hisenda de la Mancomunitat i,
per derivació, a la dels Municipis associats, de la que serien responsables els
successius Presidents, que és als que els Estatuts els imposen l'obligació de
persecució del deute.
L'art. 60 del TRRL establix el principi general de responsabilitat de les
autoritats i funcionaris de qualsevol orde que, per dol o culpa o negligència,
causen danys i perjuís a la Corporació Local, imposant-los l'obligació
d'indemnitzar.
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En este sentit, l'article 78.3 de la LBRL faculta a les Corporacions
locals a exigir la responsabilitat dels seus membres (el que inclou tant càrrecs
representatius com dependents) quan per dol o culpa greu, hagen causat
danys i perjuís a la Corporació.
Exigència de responsabilitat que procedix per la no actuació per part
de qui té la competència i la concurrència dels elements objectius necessaris,
existència de dany a l'erari públic avaluable econòmicament infringit als
comptes de la Mancomunitat, així com el subjectiu -el dany és conseqüència
del dol, culpa o negligència greu-.
L'article 36 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic (d'ara en avant, LRJSP), proclama el deure de l'Administració
d'exigir responsabilitat patrimonial de les autoritats i personal al seu servici
pels danys i perjuís causats en els seus béns o drets quan haguera concorregut
dol, o culpa o negligència greus. També cal exigir-la quan el dany o perjuí és
directe a la Hisenda pública.
Si bé la responsabilitat per abast a només pot ser exigit per el Tribunal
de Comptes, art. 180 LGP, correspon a la Mancomunitat i està capacitada bé
per a formular denúncia davant de el Tribunal de Comptes per abast
comptable fruit d'un eventual dany als comptes públics per la inactivitat dels
seus Presidents, o bé, per a instruir i resoldre un expedient en què es dirimisca
la responsabilitat patrimonial dels dits càrrecs.
Per la seua banda, l'Ajuntament d'Almussafes està capacitat per a instar
la formulació de la denúncia com per a instar la incoació de l'expedient de
derivació de la responsabilitat patrimonial i adoptar cas que la Mancomunitat
desatenga la petició, elevar directament la denúncia al Tribunal de Comptes.
4.-De la suposada separació del Municipi de Cullera. El procediment de
separació voluntària de la Mancomunitat està regulat en els arts. 14 i 15 dels
Estatuts i exigix tres requisits fonamentals: a) que siga sol·licitada per acord
plenari del Municipi adoptat per majoria absoluta; b) que siga acceptada pel
ple de la Mancomunitat, també per majoria absoluta; i c) que el Municipi
estiga al corrent dels seus obligacions econòmiques i que satisfaça les que es
deriven de la liquidació que se li practique. La LBRL, en el seu art. 21 disposa
que la competència per a adoptar el dit acord és del Ple i l'art 47.2 del qual.g)
disposa que l'acord haurà d'adoptar-se per majoria absoluta, abast este que
impediria delegar la competència en la Junta de Govern Local.
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Per consegüent, l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de
l'Ajuntament de Cullera de data 5 de setembre de 2011 pel qual es comunica la
separació del dit Municipi de la Mancomunitat és nul de ple dret, conforme a
l'art 47.1, b) i e) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (d'ara en avant, LPAC),
tant per haver sigut adoptat per un òrgan manifestament incompetent, com per
haver prescindit totalment i absolutament del procediment establit en els
Estatuts.
L'acord adoptat per la Junta de Govern adoptat el dia 5 de setembre de
2011 en el que comunicava la seua separació va ser desestimat per la
Mancomunitat per no complir-se els requisits establits per a això. Per tant a
tots l'efectes s'entén per no produïda la separació de l'Ajuntament de Cullera.
En conseqüència, en data de hui, el Municipi de Cullera continua
pertanyent a la Mancomunitat. Per tant al no haver perdut la condició de
membre de ple dret de la Mancomunitat, ha continuat meritant fins a la data
els gastos generals. Cas d'haver disfrutat d'algun servici, també els específics.
Les aportacions pels esmentats gastos li serien exigibles, com menys, pel que
fa als últims quatre exercicis.
Vist l'informe jurídic del lletrat assessor JL Noguera Calatayud,
ratificat per la SECRETÀRIA NÚM. 1 / 2020.
De conformitat amb allò que s'ha establit en l'art 22.2.j) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (d'ara en avant,
LBRL), atribuïx al Ple la competència per a decidir “j) L'exercici d'accions
judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de
competència plenària”. És matèria de competència plenària “b) Els acords
relatius a la participació en organitzacions supramunicipals” (art 22.2.b)
LBRL).
En relació amb l'art 68.1 de la LBRL faculta als Ajuntaments per a
“exercir les accions necessàries per a la defensa dels seus béns i drets” I art.
1.1. 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 (d'ara
en avant, TRRL), desenrotllada en el Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals (d'ara en avant,
RBEL), art. 9 apartat “1. Les Entitats locals tindran capacitat jurídica plena
per a adquirir i posseir béns de totes les classes i exercitar les accions i
recursos procedents en defensa del seu patrimoni”.
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Davant d'esta situació l'Ajuntament d'Almussafes enfront de la lesió
patrimonial que es pot derivar per a la Hisenda de la Mancomunitat i per tant
en el seu patrimoni pot i ha d'adoptar i /o instar les mesures necessàries per a
donar una solució i si és el cas demanar les responsabilitats en què s'haja pogut
incórrer.
Per tot això el Ple de l'ajuntament com a òrgan competent, adopta
l'ACORD següent:
Primer.- Requerir a la Mancomunitat que active el procediment
estatutari de separació forçosa de l'Ajuntament de Cullera per incompliment
sistemàtic dels seus obligacions econòmiques, així com reclamar les quantitats
meritades i encara no declarades prescrites, així com totes les que s'han meritat
des d'octubre de 2011 (data de la petició de separació de Cullera) fins hui.
Segon.- Advertir a la Mancomunitat que les quantitats degudes per
principal es veuran incrementades per l'interés legal. De la mateixa manera, la
liquidació que es practique a l'Ajuntament de Cullera comprendrà els gastos
que per a la Mancomunitat supose el procés de separació, així com la part
alíquota del deute viu de la Mancomunitat.
Tercer.- Cas que l'Ajuntament de Cullera plantejara la concurrència
de prescripció respecte a part del deute, o la Mancomunitat d'ofici
l'observara, o bé, existira pendent de resolució algun procediment que
discutisca l'aplicació del dit institut, instar a la Mancomunitat per a resoldre'l
en el marc de l'expedient de liquidació, conseqüència del de separació
forçosa.
Quart.- En el cas de declarar-se la prescripció, i produïda una lesió
patrimonial per als comptes de la Mancomunitat, i cas que no actuar esta,
autoritzar al Sr. Alcalde perquè accione davant de el Tribunal de Comptes la
possible concurrència d'abast comptable, o bé, instar a la Mancomunitat
perquè siga esta la que ho faça, amb advertència d'actuar el propi Municipi
subsidiàriament.
Quint.- Instar a la mancomunitat de la Ribera Baixa perquè, una
vegada determinat l'abast si és el cas, de conformitat amb l'art. 36 de la Llei
40/2015 d'1 d'octubre instruïsca l'oportú expedient per a derivar la
responsabilitat en què hagueren pogut incórrer a les presidents i
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vicepresidents de la Mancomunitat que hagen exercit estos càrrecs durant el
dit període.
-------------------------------------------4. SECRETARIA. Pla Normatiu 2019. Proposta aprovació Codi Ètic i el seu
procediment de gestió.
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 22 de gener
de 2020.
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):
Amparo Medina Iborra, actuant com a portaveu del grup municipal Compromís, es
manifesta d'acord amb la proposta però presenta l'esmena següent:
«Amparo Medina Iborra en representació del grup municipal del BLOCCompromís per Almussafes a l’ampara de l’article 97 del ROF, apartat 5,
presenta per la seua inclusió i debat del Ple Ordinàri de l’Ajuntament, la
següent esmena en relació a la proposta d’aprovació del Codi Ètic i el seu
procediment de gestió, pels següents motius:
-Considerant que les garanties per a la persona denunciada no són
suficients.
-considerant que l’anonimat del denunciat tampoc queda garantit.
-Considerant la impossibilitat de presentar un recurs per part de la persona
denunciada no s’ajusta al marc jurídic.
-Considerant que hi ha una incongruència en el cas que la persona
denunciada siga l’encarregada d’accedir a la bústia de denúncies. Fet que
pot entorpir la investigació.
Esmena d’eliminació:
Eliminar l’article 39 del Còdi Ètic, i totes les referencies al procediment de
Gestió del Canal Ètic.»
Rafael Enrique Beltrán Domènech, portaveu del grup municipal popular, en principi
es manifesta d'acord però presenta proposta modificació destaca alguns errors en el
text, p 14 on diu "democràcia" proposa “llibertat”, en l'article 16, 1er paràgraf,
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corregir la referència a "organitzacions comercials existents" i proposa l'eliminació
de l'article 19.
A la visa de tot això el Sr. alcalde, actuant com a portaveu del grup municipal
socialista, proposa deixar-ho sobre la taula.
Acabat el debat l'assumpte se sotmet al Ple, en votació ordinària, i s'aprova per
unanimitat deixar-ho sobre la taula. (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.)
----------------------------------------------5. SECRETARIA. Donar compte de la firma de l'acord explotació subministrament
en alta amb DIVAL
Es procedeix a donar compte del conveni subscrit entre l'Excma. Diputació de
València i la Comunitat d'Usuaris d'Abastiment d'Aigua Potable AL-MA’AN per a
l'explotació del sistema d'abastiment d'aigua potable en alta, ja firmat i registrat per
esta Corporació que queda assabentada.
-----------------------------------------------6. SECRETARIA. Donar compte de l'aprovació definitiva del Text refós de
l'Ordenança Municipal de Venda no Sedentària
Es procedix a donar compte de l'aprovació definitiva del text de referència. L'edicte
de publicació íntegra ha eixit publicat en el BOP i entrarà en vigor el pròxim 13 de
febrer. La Corporació queda assabentada.
-----------------------------------------------7. INTERVENCIÓ. Donar compte de període mitjà de pagament quart trimestre
2019
Es procedeis a donar compte de l'assumpte de referència. La Corporació queda
assabentada.
“Segons el que disposa l'article 6.2. del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol,
pel que es desenrotlla la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament
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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 Quart 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 quart trimestre de 2019.
Segon: La informació obtinguda del Període Mitjà de Pagament a
proveïdors del quart trimestre de 2019, ha sigut remesa en termini al
Ministeri d'Hisenda, açò és, abans del dia 31 de gener.
Tercer: Donar compte al Ple de la Corporació per al seu coneixement.”
-----------------------------------------------8. INTERVENCIÓ. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia núm. 204/2020 i
205/2020, dictades en els expedients EXMOC/2-2020 i EXMOC/3-2020,
d'incorporació de romanents procedents de gastos amb finançament afectat de
l'exercici 2019 i d'incorporació de romanents d'Inversions Financerament Sostenibles
de l'exercici 2019.
En este punt es planteja incloure com a dació de compte les RA 4/2020 i 1/2020, per
coherència.
Sotmés a votació s'aprova per unanimitat la seua inclusió en este punt de les dites
resolucions.
Es dóna compte de l'assumpte de referència. La Corporació queda assabentada en els
termes següents:
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“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA Núm. 0204/2020
Identificació de l'expedient
Identif. Exped.: EXMOC/0002-2020 Incorporació de romanents projectes GFA
2019
Vist l'Informe-propuesta de la Intervenció municipal literalment, és com
seguix:
“Estant en procés de liquidar el pressupost de 2019 i considerant que hi ha creditors
de romanents de crèdit amb finançament afectada, i, per tant d'incorporació
obligatòria, que segons de les dades provisionals de la liquidació del pressupost per
a 2019 ascendixen a la quantitat de 708.654’95 euros.
Considerant que a més hi ha romanents amb finançament afectada que ha
d'incorporar-se el finançament a la previsió d'ingressos i a l'estat de gastos de 2020,
per un import de 13.612’27 euros.
Estos romanents de crèdit, segons la comptabilitat a càrrec meu, són els
següents i amb la procedència que s'indica:
1.- Romanents amb finançament afectat procedents d'exercicis tancats i
incorporats en l'exercici 2019 amb càrrec a romanent líquid de tresoreria afectat:
Presupuesto

Año
inicio

Aplicación

Concepto

Remanent
e

Remanente

2008

1610.14014.60 Colectores pluviales
903

286.260’75
€

Remanente

2013

9200.14022.63 Rehabilitación Casa Aiora
200

10.422’19€

TOTAL

296.682’94
€

2.- Romanents amb càrrec a excés de finançament afectada procedents de l'exercici
2019:
Presupuesto

Año
inicio

Aplicación

Concepto
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Remanente

2019

3263-1900163200

Millora
EPA

Remanente

2019

2314-1900622799

SAD Dependencia 2019

Remanente

2019

4620-1900722799

Subv
Compra
Innovadora

Remanente

2019

1650-1901561900

LEDS Polígono industrial

Remanente

2019

2410-1902013102
2410-1902016002

Salarios Subv EMPUJU 33.991’26€
2019
11.184’00€
S. Social Subv EMPUJU
2019

Remanente

2019

2410-1902113102
2410-1902116002

Salarios Subv EMCORP 15.583’54€
2019
5.128’97€
S. Social Subv EMCORP
2019

Remanente

2019

2410-1902213102
2410-1902216002

Salarios Subv EMCUJU 31.958’14€
2019
10.384’20€
S. Social Subv EMCUJU
2019

Remanente

2019

1721-1902362300

Subv Smart Cities 2019

Remanente

2018

1510-1802522706

Subv
Plan
Movilidad
Urbana Sostenible

4.300’88

Remanente

2018

1510-1802761900

Subv Mejora y moderniz
Polig J.Carlos I 2018-2019

4.929’82€

Remanente

2019

1510-1802661900

Subv Mejora y moderniz
Polig Norte 2018-2019

9.315’06€

Remanente

2019

1510-1802761900

Subv Mejora y moderniz 26.092’93€
Polig J.Carlos I 2018-2019

Remanente

2018

3420-1803263200

Subv Cubierta
polideportivo

Remanente

2018

3330-1801763200

Obras Casa Aiora (planta 96.186’35€
baja)
TOTAL
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espais

educatius

4.180’00€
2.741’12€

Pública 10.617’00€
102.625’35
€

16.857’72€

Frontón 25.895’67€

411.972’01

€
3.- Romanents amb finançament afectada procedents de l'exercici 2019, amb
incorporació del finançament:
Año Aplicación
inicio

Concepto

Remanente

Partida de
ingreso
afectado

2019

Obras Casa Aiora (patio)

13.612’27€

75500

TOTAL

13.612’27€

3330-1801763200

4.- Considerant que segons la normativa vigent els Romanents de gasto amb
finançament afectada, són d'incorporació obligatòria i ja apareixen deduïts del
Romanent Líquids de Tresoreria per a Gastos Generals, procedix la seua
incorporació al pressupost de 2020 en les quanties indicades. Tot això sense perjuí
que segons les estimacions de compliment del paràmetre d'estabilitat pressupostària
realitzat per la Intervenció municipal en l'aprovació dels pressupostos per a 2020, i
del qual es deduïa estabilitat per import de 75.971’07 euros.
Per resolució de l'Alcaldia número 60/2020, es va procedir a incorporar
romanents procedents d'Inversions financerament sostenibles per un import de
1.545.302’92 euros, la qual cosa deixava l'estimació de l'estabilitat pressupostària a
final de l'exercici 2020 en incompliment per import de 1.469.331’85 € (cas
d'executar-se en la seua totalitat els romanents incorporats). Amb la incorporació
dels gastos continguts en este expedient, d'executar-se en la seua totalitat, situaria
l'estimació d'incompliment en 2.177.986’80 euros.
Estos romanents amb finançament afectat, són d'incorporació obligatòria,
però han de prendre's les mesures pressupostàries adequades i declarar com no
disponibles els crèdits necessaris per a evitar l'incompliment del paràmetre
d'estabilitat pressupostària a fi de l'exercici 2020.
5.- No obstant això, la situació de dèficit que presumptament es puga produir
al final de l'exercici 2020, seria degut a la utilització del romanent de tresoreria, no
sent esta utilització d'este romanent determinant d'una situació de dèficit estructural.
És més, la utilització d'este romanent implica una situació de superàvit pressupostari
en el moment de la liquidació del pressupost de 2019, en tant que, el romanent de
tresoreria és fruit d'un estalvi pressupostari que ha permés a l'entitat local, el
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finançament de part dels gastos procedents d'exercicis anteriors sense necessitat
d'acudir als ingressos no financers de l'exercici corrent, ni a l'obtenció de recursos
financers aportats per tercers. Per tant, la possible situació d'incompliment de
l'objectiu d'estabilitat pressupostària no seria en cap cas estructural i podria ser
corregida sense més problemes en l'exercici 2021, recuperant així, el compliment de
l'objectiu d'estabilitat pressupostària sense esforços addicionals, i sense necessitat
d'adopció de mesures estructurals que afecten els ingressos i gastos del pròxim
exercici.
6.- De l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat per a 2020, i en
els termes indicats en el punt anterior, amb l'aprovació del present expedient, es
desprén incompliment, per tant haurà d'estar-se al que disposa l'últim paràgraf de
l'article 16 del Reial Decret 1463/2007, que establix que “quan el resultat de
l'avaluació siga d'incompliment, l'entitat local remetrà l'informe corresponent a la
Direcció General de Coordinació Financera amb Entitats Locals o a l'òrgan
competent de la comunitat autònoma que exercisca la tutela financera, en el termini
màxim de 15 dies hàbils, comptats des del coneixement del Ple”.
Per tant procedix la incorporació dels romanents indicats en la present
proposta, per tractar-se de romanents d'incorporació obligatòria i finançats amb
fons finalistes., sense perjuí que hauran de prendre's les mesures tendents a evitar
arribar en la liquidació de 2020 a una situació d'incompliment. “
I, fent ús dels meues atribucions,
Resolució
Per tant, resolc:
1.- Incorporar els romanents amb finançament afectada procedents d'exercicis
tancats i incorporats en l'exercici 2019 amb càrrec a romanent líquid de tresoreria
afectat:
Presupuesto
Año
Aplicación
Concepto
Remanent
inicio
e
Remanente

2008

1610.14014.60 Colectores pluviales
903

286.260’75
€

Remanente

2013

9200.14022.63 Rehabilitación Casa Aiora
200

10.422’19€

TOTAL
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296.682’94

€
2.- Incorporar els romanents amb càrrec a excés de finançament afectada
procedents de l'exercici 2019:
Presupuesto

Año
inicio

Aplicación

Concepto

Remanente

2019

3263-1900163200

Millora
EPA

Remanente

2019

2314-1900622799

SAD Dependencia 2019

Remanente

2019

4620-1900722799

Subv
Compra
Innovadora

Remanente

2019

1650-1901561900

LEDS Polígono industrial

Remanente

2019

2410-1902013102
2410-1902016002

Salarios Subv EMPUJU 33.991’26€
2019
11.184’00€
S. Social Subv EMPUJU
2019

Remanente

2019

2410-1902113102
2410-1902116002

Salarios Subv EMCORP 15.583’54€
2019
5.128’97€
S. Social Subv EMCORP
2019

Remanente

2019

2410-1902213102
2410-1902216002

Salarios Subv EMCUJU 31.958’14€
2019
10.384’20€
S. Social Subv EMCUJU
2019

Remanente

2019

1721-1902362300

Subv Smart Cities 2019

Remanente

2018

1510-1802522706

Subv
Plan
Movilidad
Urbana Sostenible

4.300’88

Remanente

2018

1510-1802761900

Subv Mejora y moderniz
Polig J.Carlos I 2018-2019

4.929’82€

Remanente

2019

1510-1802661900

Subv Mejora y moderniz
Polig Norte 2018-2019

9.315’06€
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Remanente

2019

1510-1802761900

Subv Mejora y moderniz 26.092’93€
Polig J.Carlos I 2018-2019

Remanente

2018

3420-1803263200

Subv Cubierta
polideportivo

Remanente

2018

3330-1801763200

Obras Casa Aiora (planta 96.186’35€
baja)
TOTAL

Frontón 25.895’67€

411.972’01
€

3.- Incorporar els romanents amb finançament afectada procedents de
l'exercici 2019, amb incorporació del finançament:
Año Aplicación
inicio

Concepto

2019

Obras Casa
(patio)

3330-1801763200

TOTAL

Remanente

Partida de
ingreso
afectado

Aiora 13.612’27€

75500

13.612’27€

4.- Iniciar els estudis procedents per a la declaració de crèdits no disponibles
en el Pressupost de 2020 per l'import indicat en l'informe de la Intervenció
municipal.
5.- Dese compte del present expedient al Ple de la Corporació i a l'òrgan de
tutela financera en els termes disposats en l'art. 16 del RD 1463/2007.
6.- Comunique's a la Intervenció municipal per a la seua comptabilització.”
“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA Núm. 0205/2020
Identificació de l'expedient
Identif.: EXMOC/0003-2020 Expedient incorporació romanents MC 3-2020
IFS 2019 Casa Aiora (pati) i Coberta frontó
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Vist l'informe emés per la Intervenció municipal del següent tenor literal:
“Vista la proposta de l'Alcaldia Presidència del següent tenor literal:
“Estant en procés de liquidar el pressupost de 2019 i considerant que hi ha
expedients en procés de licitació, així com, creditors de romanents de crèdit, ambdós
procedents d'Inversions Financerament Sostenibles realitzades a càrrec del
superàvit de l'exercici 2018.
Vist el Reial Decret Llei 10/2019, de 29 de març, pel qual es prorroga per a
2019 la destinació del superàvit de les Corporacions Locals per a Inversions
Financerament Sostenibles.
Vist que l'article 2 del dit RD-Llei s'establix que “en el cas que un projecte d'inversió
no puga executar-se íntegrament en 2019, la part restant del gasto autoritzat en
2019 es podrà comprometre i reconéixer en l'exercici 2020, finançant-se amb càrrec
al romanent de tresoreria de 2019 que quedarà afectat eixe fi per eixe import restant
i la Corporació Local no podrà incórrer en dèficit al final de l'exercici 2020.”
Vist que a 31 de desembre de 2019 hi ha projectes d'inversió l'execució de la
qual no ha finalitzat, i segons la DA 16a del TRLRHL, modificada pel RD-Llei
10/2019, “...la part restant del gasto autoritzat en 2019 es podrà comprometre i
reconéixer en l'exercici 2020 finançant-se amb càrrec al romanent de tresoreria de
2019 que quedarà afectat eixe fi per eixe import restant i la Corporació Local no
podrà incórrer en dèficit al final de l'exercici 2020.” sent estos els següents:
1.- Romanents d'Inversions financerament sostenibles procedents de
l'exercici 2019 amb càrrec a romanent líquid de tresoreria:

Presupuesto

Año
inicio

Aplicación

Concepto

Remanent
e

Remanente

2019

3330-1801763200

Obras Casa Aiora (patio)

Remanente

2019

3420-1803263200

Cubierta
polideportivo

fronton

19.395’18€
8.776’20€

TOTAL
28.171’38€
2.- Considerant que en la Liquidació del pressupost per a 2019 es preveu un
R.L.T.G.G que s'estima superior al superàvit en termes de comptabilitat nacional i
suficient per a assumir el finançament de la incorporació proposada.
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Es proposa, prèvia a la fiscalització de la Intervenció municipal, incorporar
els següents romanents de crèdits procedents de l'exercici 2019 amb càrrec a
Romanent Líquid de Tresoreria:
Presupuesto

Año
inicio

Aplicación

Concepto

Remanente

2019

3330-1801763200

Obras
(patio)

Remanente

2019

3420-1803263200

Cubierta
polideportivo
TOTAL

Casa

Remanente
Aiora

19.395’18€

fronton

8.776’20€
28.171’38€

HE D'INFORMAR:
1.- A tenor d'allò que s'ha disposat per l'article 2 del R.D.Llei 10/2019, de 29
de març, pel qual es prorroga per a 2019 la destinació del superàvit de les
Corporacions Locals per a Inversions Financerament Sostenibles que establix que
“en el cas que un projecte d'inversió no puga executar-se íntegrament en 2019, la
part restant del gasto autoritzat en 2019 es podrà comprometre i reconéixer en
l'exercici 2020, finançant-se amb càrrec al romanent de tresoreria de 2019 que
quedarà afectat eixe fi per eixe import restant i la Corporació Local no podrà
incórrer en dèficit al final de l'exercici 2020.”
2.- Que totes les inversions que proposa incorporar l'Alcaldia Presidència
són romanents de crèdit autoritzat o compromés, no executades en l'exercici 2019, i
per tant incorporables a l'exercici 2020.
3.- En l'estimació de la liquidació del pressupost per a 2019 es preveu un
R.L.T.G.G i un superàvit en termes de comptabilitat nacional suficients per a poder
utilitzar el RLTGG com a mitjà financer d'esta incorporació que proposa l'alcaldiapresidència.
4.- Vist el que disposa l'article 16.1 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de
novembre pel qual s'aprova el Reglament de Desplegament de la llei 18/2001, de 12
de desembre, d'Estabilitat pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals i
vist el que disposa l'article 2 del R.D.Llei 10/2019, amb la incorporació del
romanent d'Inversions financerament sostenibles, la Corporació Local no podrà
incórrer en dèficit al final de l'exercici 2020. Segons es deduïx de les estimacions
realitzades per esta Intervenció en la projecció d'execució del pressupost per a 2020,
el superàvit en termes de comptabilitat nacional estimat, amb els paràmetres de
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càlcul que consten en el full annex, ascendiria a 75.971’07 euros. Amb les
incorporacions de crèdit corresponents als expedients de modificació MC 1/2020, i
MC 2/2020 a un total de 2.253.957’87 euros, el dèficit estimat a final del present
exercici, d'executar-se la totalitat dels crèdits incorporats, se situaria en
2.177.986’80 euros, als que caldria afegir els 28.171’38 euros incorporats en el
present expedient, la qual cosa situaria l'estimació d'incompliment en la quantitat de
2.206.158’18 euros. Pel que previ a la incorporació hauria de procedir-se a
declarar la no disponibilitat de crèdits de l'exercici 2020 per import de 2.206.158’18
euros. De no fer-se així, no podria procedir-se a la incorporació proposada, per
posar en risc, segons les estimacions, el compliment de l'objectiu d'estabilitat per a
l'exercici 2020.
5.- No obstant l'anterior, la situació de dèficit que presumptament es puga
produir al final de l'exercici 2020, seria degut a la utilització del romanent de
tresoreria, no sent esta utilització d'este romanent determinant d'una situació de
dèficit estructural. És més, la utilització d'este romanent implica una situació de
superàvit pressupostari en el moment de la liquidació del pressupost de 2019, en tant
que, el romanent de tresoreria és fruit d'un estalvi pressupostari que ha permés a
l'entitat local, el finançament de part dels gastos procedents d'exercicis anteriors
sense necessitat d'acudir als ingressos no financers de l'exercici corrent, ni a
l'obtenció de recursos financers aportats per tercers. Per tant, la possible situació
d'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària no seria en cap cas
estructural i podria ser corregida sense més problemes en l'exercici 2021,
recuperant així, el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària sense
esforços addicionals, i sense necessitat d'adopció de mesures estructurals que
afecten els ingressos i gastos del pròxim exercici.
6.- De l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat per a 2020, i en
els termes indicats en el punt anterior, amb l'aprovació del present expedient, es
desprén incompliment, per tant haurà d'estar-se al que disposa l'últim paràgraf de
l'article 16 del Reial Decret 1463/2007, que establix que “quan el resultat de
l'avaluació siga d'incompliment, l'entitat local remetrà l'informe corresponent a la
Direcció General de Coordinació Financera amb Entitats Locals o a l'òrgan
competent de la comunitat autònoma que exercisca la tutela financera, en el termini
màxim de 15 dies hàbils, comptats des del coneixement del Ple”.
Per tot això es fiscalitza de DISCONFORMITAT la proposta de l'Alcaldia
Presidència pels motius indicats en el punt 4 del present informe. En cas de ser
aprovat l'expedient de modificació haurà d'adonar-se al Ple de la Corporació del
risc d'incompliment i remetre este informe l'òrgan de la CCAA que exercix la tutela
financera en el termini màxim de 15 dies hàbils, comptats des del coneixement del
Ple.”
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I, fent ús de les meues atribucions,

Resolució
Per tant, resolc:
1.- Romanents d'Inversions financerament sostenibles procedents de l'exercici
2019 amb càrrec a romanent líquid de tresoreria:
Presupuesto

Año
inicio

Aplicación

Concepto

Remanente

2019

3330-1801763200

Obras Casa Aiora (patio)

Remanente

2019

3420-1803263200

Cubierta
polideportivo
TOTAL

Remanente

fronton

19.395’18€
8.776’20€
28.171’38€

2.- Iniciar els estudis procedents per a la declaració de crèdits no disponibles
en el Pressupost de 2020 per l'import indicat en l'informe de la Intervenció
municipal.
3.- Dese compte del present expedient al Ple de la Corporació i a l'òrgan de
tutela financera en els termes disposats en l'art. 16 del RD 1463/2007.
4.- Comunique's a la Intervenció municipal per a la seua comptabilització.”
------------------------------------------------

9. TRESORERIA. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Proposta aprovació rectificació
ordenança IVTM
Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa de Comptes, Hisenda, Treball i Desenrotllament, Economia i Indústria,
en sessió ordinària celebrada el 21 de gener de 2020.
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No es promou debat.
Acabat el debat se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i per unanimitat,
s'adopten els següents acords
CONSIDERANT l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
Procediment Admnistrativo Comú de les Administracions Públiques, “ Les
Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol
moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.”
CONSIDERANT la Resolució de 13 d'abril de 2016, de la Direcció General
de Trànsit, per la qual es modifica l'apartat C.1 del punt primer i els annexos
I, II i VIII de la de 8 de gener de 2016, per la qual s'establixen mesures
especials de regulació del tràfic durant l'any 2016, publicat en el
«BOE»núm.96, de 21 d'abril de 2016, i en la que s'arreplega la classificació
del parc de vehicles.
VIST l'informe jurídic de la Directora del Servei Jurídic de gestió
tributària i recaptació i de la Secretària d'este Ajuntament.
El Ple de la Corporació Municipal adopta l'acord següent:
Advertit error en l'article 3r de la vigent Ordenança fiscal de l'IVTM,
en l'apartat segon quant a la descripció del vehicle (HEV), on diu:
Vehicles híbrids enchufables (HEV) amb
autonomia menor a 40 quilòmetres,
vehicles propulsats per gas natural,
50%
vehicles propulsats per gas natural
(GNC i GNL) o gas liquat del petroli
(GLP).

50%

50%

50%

50%

Ha de dir:
Vehicles híbrids no endollable (HEV)
amb autonomia menor a 40 quilòmetres,
vehicles propulsats per gas natural,
50%
vehicles propulsats per gas natural
(GNC i GNL) o gas liquat del petroli
(GLP).
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2º.- Publicar en el BOP per a la seua deguda divulgació i coneixement tenint
efectes des del moment en què es va adoptar l'acord inicial al tractar-se d'un
mer error de fet que no afecta el contingut del mateix.
-----------------------------------------------10. DESPATX EXTRAORDINARI
10.1. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LES
ACTUACIONS NECESSÀRIES EN L'IES ALMUSSAFES «
Es repartix la moció presentada als diferents grups i se sol·licita una recessió pel
grup municipal Compromís sent les 21:19 hores. L'alcalde accepta la petició i es
reprén la sessió amb els mateixos tretze membres presents, una vegada transcorreguts
els cinc minuts.
Sotmés en votació ordinària a inclusió l'assumpte en l'orde del dia, s'aprova per la
unanimitat dels presents.
La portaveu socialista, Davinia Calataiud Sebastià, dóna lectura a la moció.
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, portaveu del grup municipal Compreels meus. Tots estem
d'acord, cita la reunió mantinguda al matí en Conselleria i per tant es manifesta a
favor dels punts 1 i 2 de la moció.
Respecte al punt 3, proposa modificar-ho en el sentit de substituir l'informe del
director per un protocol d'actuació.
Respecte al punt 4 sol·licita s'aclarisca la redacció.
Rafael Beltran Domènech, portaveu del grup PP, tots d'acord en què s'ha d'arreglar i
que hem de pressionar perquè se solucions. Haguera sigut millor, que la moció
s'haguera consensuat. La considera partidista, diu.
El Sr. alcalde, actuant com a portaveu grup municipal socialista, en part estem
d'acord. La moció és per a pressionar a la Conselleria i parla de les negociacions amb
la Conselleria per a traslladar l'IES i als previsions del Pla general en tràmit.
Se centra el debat en la proposta de modificació de l'apartat 3 proposat per Amparo
Medina, intervenint Rafael Beltrán que destaca que la competència és de l'alcalde.
Finalment intervé el Regidor delegat, Sr. Wic destacant el protocol d'actuació ja
existent.
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Finalment es consensua substituir informe del director per “comunicació del director
sobre el risc existent” deixant la resta de la moció amb la mateixa redacció.
L'Ajuntament Ple, per 12 vots a favor, (9 per part Grup Municipal Socialista, Srs.
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; i tres per part del Grup Municipal
Compromís, Srs. Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra y Josep
Magraner i Ramón); i una abstenció per part del Sr. Rafa Beltrán Doménech del
Grupo Municipal Partido Popular, l'acord següent:
MOCIÓ
El passat 21 de gener, la borrasca Gloria va provocar diversos desperfectes en
les instal.lacions de l'IES Almussafes, desperfectes com la inundació d'aules i la
caiguda d'un fals sostre que van obligar a suspendre les classes el dijous 23 de
gener, amb els inconvenients que esta suspensió va generar per a moltes
famílies. El divendres 24 va tornar l'activitat lectiva després de la visita dels
tècnics de Conselleria, que van avaluar els danys i van informar de Conselleria
els problemes patits al nostre Institut. En este sentit, cal recordar que no és la
primera vegada que les pluges ocasionen desperfectes a l'IES i, en tot, cas,
l'Institut d'Almussafes presenta greus deficiències practicament des de la seua
construcció, executada sense la qualitat constructiva i de materials que un poble
com Almussafes mereix, i realitzada a través d'una empresa pública, CIEGSA,
actualment baix investigació per haver generat sobrecostos de més de 300
milions d'euros en la construcció de centres educatius. Uns sobrecostos que van
servir per a finançar al Partit Popular a nivell provincial i autonòmic i per al
pagament de comissions, segons exposa en la seua investigació la Unitat
Central Operativa de la Guàrdia Civil.
Respecte al el nostre Institut, els problemes no es limiten a les pluges,
este mateix hivern, els alumnes i mestres han hagut d'assistir a classes sense
calefacció. Per a solucionar totes estes incidències, l'Ajuntament es va adherir
al Pla Edificant de la Generalitat Valenciana, que va concedir al nostre
Ajuntament una subvenció de vora 2 milions d'euros per a la realització de
diverses obres de millora en centre educatius. En el cas de l'IES Almussafes, les
actuacions previstes són la reforma integral dels vestuaris del gimnàs, millorar
la climatització, el sistema d'aigua calenta sanitària i antilegionel·la i
l'adequació del sistema d'evacuació d'aigües pluvials. Estes actuacions en
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l'actualitat estan paralitzades per la pròpia Conselleria. Davant esta lamentable
situació els socialistes proposem l'adopció dels acords següents:
1. Exigir en la Conselleria d'Educació que duga a terme de forma
imminent les actuacions necessàries per a solucionar els problemes ocasionats
per les últimes pluges i garantisca, d'esta manera, la seguretat de tota la
comunitat educativa de l'IES Almussafes
2. Exigir en Conselleria l'agilització dels tràmits del Pla Edificant, en
concret la delegació de competències necessària per a que l'Ajuntament puga
licitar i executar les obres de millora abans mencionades
3. Per a evitar en la mesura del possible els problemes que ocasiona la
suspensió de les classes i amb la finalitat d'instaurar un criteri el més objectiu
possible, d'ara en avant se suspendran les classes sempre que existisca en vigor
una alerta de nivell roig decretada pel Centre de Coordinació d'Emergències de
la Generalitat Valenciana. En cas de no estar en vigor esta alerta de nivell roig,
se suspendran les classes si la Direcció de cada un dels centres educatius
comunica el risc per als integrants de la comunitat educativa per causes
meteorològiques.
4. Els fets demostren que ni l'actual ubicació ni la construcció de l'IES
Almussafes satisfan les necessitats de la comunitat educativa del nostre poble.
Un Institut ubicat en una zona industrial, allunyada del nucli urbà i amb greus
defectes constructius no és viable a llarg termini. Per tant, des de l'Ajuntament
d'Almussafes hem d'impulsar les gestions per a tindre un nou Institut i en la
millor de les ubicacions possibles.»
--------------------------------------------------------

10.2. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PP PER A INICIAR
EXPEDIENT ADMINISTRATIU DE SEPARACIÓ
De l'AJUNTAMENT
D'ALMUSSAFES DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA BAIXA
Una vegada repartida la moció als grups municipals, es procedix a la votació sobre la
seua inclusió en l'orde del dia que és aprovada per la unanimitat dels presents
El portaveu del PP dóna lectura a la moció del tenor següent:
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«La Mancomunitat de la Ribera Baixa, és una mancomunitat voluntària constituïda
pels municipis d'Albalat de la Ribera, Almussafes, Benicull de Xúquer, Corbera,
Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola, Sollana i Sueca.
Tal com establix l'article 6 dels Estatuts que regixen la Mancomunitat: “Constituïx
l'objecte de la mancomunitat el desenrotllament d'obres i l'establiment i explotació
dels serveis que, dins dels de competència municipal, no estiguen ja assumits o
concertats per altres ens públics de més extens àmbit territorial, i interesse
realitzar-los en comú a tots o alguns dels municipis membres, per a obtindre
millors i més eficaços serveis comunitaris, que donen cobertura a les necessitats de
la seua població, aconseguint major operativitat en la gestió, fomentant l'esperit de
cooperació, unió i mútua ajuda i vertebrant la seua efectivitat als àmbits naturals i
històrics del país i de la Ribera Baixa”.
L'ajuntament d'Almussafes va aprovar en Ple la seua adhesió a la Mancomunitat
de la Ribera Baixa. En aquells moments es va pensar que formar part de la dita
Mancomunitat podria ser positiu per als ciutadans d'Almussafes, ja que podrien
beneficiar-se de serveis que prestara la Mancomunitat d'una forma més eficient.
El pas dels anys i el desenrotllament del Municipi ha donat lloc a què des del
consistori s'hagen assumit la gestió directa de quasi la pràctica totalitat dels serveis
al ciutadà que presta la Mancomunitat. En l'actualitat, Almussafes només rep el
servici SEAFI de la mancomunitat.
Tal com establixen els estatuts les aportacions econòmiques de cada integrant a la
Mancomunitat: “Cada membre contribuirà als gastos generals de la mancomunitat
amb l'import que s'indicarà quan s'aprove el pressupost de cada exercici. El sistema
general i aplicable d'ofici per a la distribució de les aportacions municipals es farà
en funció de dos criteris: el Nombre d'habitants, segons l'última revisió del Padró
Municipal d'Habitants, i els ingressos corrents pressupostats –excepte les
contribucions especials i qualsevol altre ingrés que no tinga la consideració de
corrent– en l'exercici anterior, en una proporció del 50%. Igualment haurà de
contribuir, en la proporció que resulte del número i grau de participació de què
participen, als gastos específics dels serveis o obres que no afecten la totalitat dels
membres.
Igualment haurà de contribuir, en la proporció que resulte del número i grau de
participació de què participen, als gastos específics dels serveis o obres que no
afecten la totalitat dels membres. La contribució al sosteniment, tant dels gastos
generals com els específics dels serveis o obres, s'entén que serà en la quantitat
necessària per a cobrir-los, una vegada deduïts els ingressos que per taxes o altres
conceptes s'obtinguen de la seua prestació.”
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Podem comprovar que des de la seua adhesió l'Ajuntament d'Almussafes contribuïx
amb l'aportació per a cobrir els gastos generals, que ascendixen a uns
aproximadament 60.000€ anuals.
Com a responsables municipals hem de vetlar per la destinació dels recursos
municipals, i decidir el seu destinació pensant en com revertixen en la millora del
nostre municipi i els nostres veïns.
Esta situació, en la que estem destinant més de 60.000 euros anuals i només rebem
un servici que actualment també prestem a través dels nostres psicòlegs, fa que ens
hàgem de plantejar la continuïtat en la mateixa. Plantejament que no sols ens fem
des del grup Popular, perquè el propi alcalde ha arribat a afirmar que hi ha
convertit en un cost per al nostre consistori i en cap avantatge.
Entenem que no ha de quedar-se en una declaració, i a deixar de pagar les quotes a
què estem obligats (“Les aportacions dels municipis a la Mancomunitat tenen la
consideració de pagaments obligatoris i preferents per a les entitats
mancomunades”, segons establixen els estatuts) i hem de donar els passos
legalment establits per a separar-nos de la mancomunitat. Seguint el que establixen
els estatuts “Donat el caràcter voluntari de la mancomunitat, en tot moment pot
produir-se la separació d'alguns dels seus membres. La separació es produirà a
iniciativa de l'ajuntament respectiu o del ple de la mancomunitat i haurà de ser
aprovada per majoria absoluta del plenari de la mancomunitat. En tot cas, cada
separació requerirà els tràmits i les liquidacions que s'indiquen en els articles
següents. Article 15 La iniciativa d'un membre per a la seua separació voluntària
haurà d'acordar-la el seu respectiu ajuntament per majoria absoluta i formalitzar
per escrit la seua petició davant del ple de la mancomunitat amb una antelació
mínima d'un any. En tot cas haurà d'haver complit tots els compromisos pendents
que tinga amb la mancomunitat, així com pagar totes els gastos originats per la seua
separació i la part del passiu contret per la mancomunitat a càrrec seu. Per a la
separació serà necessari: a) Haver sigut membre de la mancomunitat almenys
quatre anys. b) Informe de la mancomunitat c) Informe de la diputació provincial
i de l'òrgan autonòmic competent en matèria d'Administració local. d) Aprovació
definitiva per part del plenari de la mancomunitat, adoptada per majoria absoluta.
Si el saldo o líquid resulta deutor o passiu, el membre que se separe haurà d'aportar
la part de deute que li corresponga per a que la seua separació puga ser efectiva i
els gastos derivades de la seua separació. Si resulta actiu, la mancomunitat satisfarà
la seua part al membre que se separe en el termini de deu anys. Un deu per cent en
cada una de les anualitats des de la segona a la novena i el deu per cent restant en
la desena. A partir de la segona anualitat, les quantitats pendents de pagament
meritaran l'interés legal corresponent a favor del municipi creditor.”
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Per tot allò que s'ha exposat, sol·licitem al Ple de l'ajuntament d'Almussafes
l'adopció dels següents
ACORDS
1.- acordar iniciar l'expedient administratiu de separació de l'ajuntament
d'Almussafes de la Mancomunitat de la Ribera Baixa.
2.- sol·licitar a la Mancomunitat de la Ribera Baixa informació sobre si l'ajuntament
d'Almussafes està al corrent de les obligacions de pagament a l'entitat.
3.- sol·licitar a la Mancomunitat de la Ribera Baixa l'estat del saldo de l'entitat, per
a poder conéixer si és deutor o passiu, o és actiu, i en conseqüència conéixer si
l'ajuntament d'Almussafes hauria d'aportar part del deute o rebre la seua part de
l'actiu, com establixen els seus estatuts.
4.- una vegada separats de la Mancomunitat , adoptar el compromís de destinar els
60.000 a assumir el SEAFI des del nostre ajuntament i augmentar les partides
d'ajudes a estudiants de tots els nivells educatius, educació primària, secundària,
batxiller, formació professional, universitat, etc»

Es promou debat i es produïxen les intervencions resumides a continuació, amb
caràcter d'índex per a seguiment de la gravació sonora que, com a document
electrònic i com a diari de sessions forma part de l'acta (art. 89 i 90 ROM):
Josep Magraner i Ramon, actuant com a portaveu del grup municipal Compreels
meus, declara que el seu grup està a favor de la mancomunitat, és una ferramenta
pròxima. No votarem a favor de la moció.
Rafael Beltrán Doménech, portaveu del grup municipal popular, manifesta que este
municipi no es rep serveis de la Mancomunitat. La solidaritat amb la mancomunitat
ha de procedir de la Generalitat Valenciana o de DIVAL i eixos diners destinar-ho als
veïns d'Almussafes.
L'alcalde manifesta que en estos moment no veu adequat votar a favor de la moció
per quant en esta mateixa sessió s'ha acordat instar a la Mancomunitat per a que
reclame el deute, no és oportú.
Sotmés a votació s'acorda, amb 9 abstencions per part del grup municipal socialista
(Srs. 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), 3 vots en contra per part del
Grup Municipal Compromís (Srs. Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra
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i Josep Magraner i Ramón) i 1 vot a favor per part del Grup Municipal Partit Popular
(Sr. Rafa Beltrán Doménech):
Únic. No aprovar la moció presentada pel grup municipal del partit popular
per a iniciar expedient administratiu de separació de l'ajuntament
d'Almussafes de la Mancomunitat de la Ribera Baixa.
-----------------------------------------------CONTROL I FISCALITZACIÓ
11. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar compte dels decrets d'Alcaldia des
del 6/2020 fins al 205/2020
Lourdes Moreno Blay sol·licita informació sobre una factura de la relació factures
núm 95, de 22 de desembre de 2019, gastos per l'atorgament de poders per a pleits,
entre altres a Antonio Orea, per què es fa en estos moments, en que és regidor
delegat? suposa incompliment codi deontològic.
L'alcalde diu que una factura antiga, però no obstant es comprovarà i se li contestarà
per escrit.
12. PRECS
Rafa Beltrán presenta per escrit un prec “que l'ajuntament d'Almussafes pose a
disposició dels agricultors un autobús per a anar a la manifestació que esta
convocada a València per al dia 14 de febrer i que se li done difusió a través de les
xarxes socials”.
L'alcalde contesta que és un problema l'aprovació del gasto de l'autobús ja que
l'ajuntament no té competència en agricultura. S'estudiarà i se li contestarà. No
obstant la difusió per xarxes socials no representa cap problema.
13. PREGUNTES
Josep Magraner i Ramón, regidor del grup municipal Compromís pregunta a l'alcalde
si pot assegurar que l'ajuntament de Cullera no ha pagat res a la Mancomunitat.
L'alcalde contesta que això es desprén de la contestació de la Mancomunitat així
consta.
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Continua ara, amb motiu de la celebració de FITUR la setmana del 20 al 26 de gener
2020, formulant una sèrie de preguntes que contesta Alejandro Fuentes Valero,
regidor delegat de Cultura:
Pregunta 1. Per què no es va informar en la Comissió informativa corresponent de la
visita, i de l'objectiu de la visita de l'ajuntament d'Almussafes a FITUR?
Resposta: “És una visita organitzada des de les regidurias de cultura i
comunicació, i jo tenia pensat informar en este Ple i no en comissió, perquè
que hem aconseguit que Almussafes tinga representació en FITUR, és un
assumpte d'interés general que no es pot quedar a porta tancada.»
Preguntes 2: Quin ha sigut la relació d'actuacions i activitats realitzades amb l'objecte
de promocionar la Trobada internacional de mags i el Congrés nacional? I 3: A part
de les actuacions de màgia s'ha fet algun altre tipus de promoció i en què ha
consistit?
Respostes: «Vam posar a disposició del públic fullets informatius de la
trobada en l'espai proporcionat pel patronat de turisme de la Comunitat
Valenciana; vam oferir quatre actuacions de màgia, per cert amb molt èxit; i
es van emetre dos vídeos promocionals d'Almussafes i de la trobada en les
pantalles del pavelló.»
Pregunta 4: en què ha consistit la presència de la tècnica de comunicació i protocol
de l'Ajuntament d'Almussafes en la visita a FITUR?
Resposta: L'ajuntament ha assumit el cost de cinc persones l'alcalde, este
regidor, la tècnica de comunicació i els dos mags que van actuar de forma
gratuïta per a promocionar la trobada. El cost aproximadament va ser de 900
euros.
Conclou el Sr. Fuentes:
«En definitiva, este equip de govern considerava interessant aprofitar
l'oportunitat d'anar a FITUR, (fira internacional de turisme) on assistixen gran
quantitat de països del món a promocionar la seua cultura.
Almussafes va poder mostrar la importància de l'esdeveniment que tindrà lloc
en el poble l'ultime cap de setmana de març, ja que si la trobada que se
celebra tots els anys és importants, enguany ho és més gràcies a què
l'Associació valenciana d'il·lusionisme celebrarà a Almussafes per primera
vegada el Congrés nacional de màgia. Este esdeveniment omplirà el poble de
gent i de cultures d'Europa, Àsia i Amèrica, enriquint, com no, la nostra
economia i cultura però sobre tots el nostre comerç de proximitat.

Identificador: Kxxp OVvB ALhq yGTu +nkX za48 oyo=
Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada

ACTA PLE
2/2020
39/39

Vull agrair a l'Associació valenciana d'il·lusionisme l'esforç i col·laboració
desinteressada en este projecte i també a la tècnica de comunicació, Mª José
Girona per ajudar-me a organitzar la promoció d'Almussafes en FITUR.»
El Sr. Magraner pregunta ara en relació a EPSA pregunta qual és l'import del
contracte que s'ha formalitzat amb el conseller delegat i en quina data es va
formalitzar.
El Sr. alcalde li respon que no és procedent formular estes preguntes en este
Ple, en breu es convocarà els òrgans de l'empresa i és allí on ha de formularlo.
Finalment el Sr. Magraner pregunta al Sr. alcalde què va fer els dies 22 al 23 de gener
en FITUR.
El Sr. alcalde li respon que representar a l'Ajuntament d'Almussafes com
qualsevol altre alcalde que estaven presents allí.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a la 22,42 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

ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ

MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR
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