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ACTA DE SESSIÓ
(Aprovada en sessió ordinària 5/2020, de 22 d’abril)
Sessió núm. 4/2020
Òrgan: PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES
Caràcter: extraordinari i urgent
Data: 12 de març de 2020
Hora: 14.00
Lloc: saló de plens de l'Ajuntament
President: Antonio González Rodríguez PSOE
Regidors assistents:
Grup municipal del PSOE
Davinia Calatayud Sebastià
Alejandro Fuentes Valero
Francisca Oliver Gil
Faustino Manzano Fuentes
Mar Albuixech Ponce
Juan Pablo Bosch Alepuz
Belén Godoy Pérez
Jaime Wic Rosa
Grup municipal Compromís
Lourdes Moreno Blay
Mª Amparo Medina Iborra
Josep Magraner i Ramón
Grup municipal Partit Popular
Rafael Beltrán Domenech
Secretària: Mª Dolores Villarroya Pastor
Interventor: José Luís Aira Carrión
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1. Ratificació de la urgència de la urgència de convocatòria
El Sr. alcalde explica els motius i la urgència de la convocatòria.
Sotmés a votació s'aprova per la unanimitat dels presents ratificar la urgència de la
convocatòria.
2. Proposta de gratuïtat de la sessió i renúncia a les indemnitzacions per assistència
El Sr. alcalde proposa que, donades les circumstàncies, renunciar al dret de cobrar
indemnització per assistència a esta sessió.
Sotmesa a votació la proposta s'aprova per la unanimitat dels presents que no es
merite cap quantitat en concepte d'indemnitzacions als Srs. regidors per l'assistència
a esta sessió. Açò comportant la renúncia de tots els regidors al seu dret a percebre la
indemnització corresponent per la seua assistència.
3. Acord relatiu a mesures a prendre en relació a la crida "crisi del coronavirus"
El Sr. alcalde pren la paraula i exposa que la intenció de l'executiu municipal “és
garantir la salut de la ciutadania, missió en què les autoritats tenim una gran
responsabilitat”, per això es proposa adoptar les mesures següents:
a) Suspendre durant els pròxims 15 dies tots els actes organitzats per
l'Ajuntament
b) Tancar totes les instal·lacions municipals al públic en general (Des dels 12
de la matinada de hui, dijous 12, fins al 29 de març)
c) Suspendre el mercat ambulant durant els dos pròxims dimarts.
d) Recomanar a les associacions i la resta d'entitats que eviten activitats que
comporten l'assistència multitudinària.
Estes mesures en principi es mantindran fins a diumenge que ve 29 de març, data en
què es valorarà una possible pròrroga si la situació ho aconsella.
De moment quedaran posposats oficialment de l'agenda d'activitats municipals, la
Setmana Fallera i trobada internacional de Màgia que coincidia enguany amb el
Congrés Nacional de Màgia.
Així mateix informa que s'ha mantingut conversacions amb el rector, recomanant-li
que consulte al Bisbat el relatiu a la reducció de misses. Igualment s'ha intercanviant
amb associacions la necessitat d'evitar actes i activitats multitudinàries.
Obert el debat, Amparo Medina, de Compromís, informa del comunicat que s'ha
rebut en el col·legi per part de la Conselleria respecte a la supressió dels viatges
escolars, a l'intercanvi de professorat i a realitzar excursions excolares entre altres
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activitats. I comunica que durant la setmana fallera estan previstes l'escola de falles
organitzada per les AMPAS per si és necessari prendre mesures.
El Sr. alcalde, mentres no se suspenguen les classes les activitats dels col·legis
hauran de ser la normals i cedix la paraula al regidor delegat d'educació, perquè
responga a la pregunta implícita de les col·locació de tendals en el col·legi.
Josep Magramer i Ramón, de Compromís, després de manifestar que les actuacions
municipals respecte a l'exterior esta clara, però inquirix sobre si es va a adoptar
alguna mesura en el funcionament intern, com el teletreball o d’altres.
L'alcalde li respon que les activitats dins de l'Ajuntament seran les habituals llevat
que per des de la Generalitat Valenciana es dicten instruccions. Afig que esta és una
situació que exigix adaptar-se dia a dia.
Continua el Sr. Magraner preguntant sobre les mesures relatives al servei de neteja.
L'alcalde cedix la paraula a Davinia Calatayud que respon que s'ha activat un
protocol d'adopció de mesures tant de protecció dels treballadors com d'intensificació
de la neteja.
Després del debat se sotmeten els acords a votació ordinària i s'aproven per
unanimitat de tots els membres de la Corporació (Voten a favor: Antonio González
Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastiá, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver
Gil, Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén
Godoy Pérez, Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra,
Josep Magraner i Ramón i Rafael Enrique Beltrán Domenech).
1. La crisi sanitària derivada de l'expansió del Covid-19 al país, i declarada per
l'OMS pandèmia mundial, ha portat a les principals institucions públiques a aprovar
nombroses mesures per a frenar l'expansió del virus. L'Ajuntament d'Almussafes és
conscient de la gravetat de la situació i per a contribuir a la seua
contenció,“considerem que només la prevenció ens farà superar abans esta crisi
sanitària que està tenint ja massa repercussions econòmiques i socials”. Per tant
s'establixen les següents mesures.
a) Suspendre durant els pròxims 15 dies tots els actes organitzats per l'Ajuntament i
afecta totes les activitats previstes i cursos impartits, tant pel propi Ajuntament com
pel teixit associatiu, entre els quals es troben espectacles culturals, conferències,
tallers, reunions, trobades, entrenaments i competicions esportives, discomóviles,
etc. Així mateix, s'han suspés els actes previstos per al seu desenvolupament en
espais oberts, entre els quals es troben els relatius a la Setmana Fallera, que ha sigut
posposada fins a nou avís.
b) Tancar les instal·lacions municipals següents al públic en general: Centre
Cultural, el Pavelló Poliesportiu, el Poliesportiu Municipal, Pistes de Tenis i Pàdel,
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la Biblioteca, la Llar dels Jubilats, les Piscines, el Centre d'Informació Juvenil i el
Centre Municipal de Formació de Persones Adultes.
Sense perjuí de l'atenció al públic i gestió dels serveis en les unitats administratives
dels respectius centres. L'atenció seria tant presencial, com telefònica.
c) Suspendre el mercat ambulant durant els dos pròxims dimarts (17 i 24 de març).
d) Recomanar a les associacions i la resta d'entitats que eviten activitats que
comporten l'assistència multitudinària.
2. Estes mesures s'establixen des dels 12 de la matinada de hui dijous 12 fins al 29
de març, sense perjuí de prorrogar-les o modificar-les cas que perdure la situació.
3. S'adoptaran mesures amb vista a la compensació i/o devolució de les taxes i preus
públics abonats per a la celebració i/o organització d'actes o activitats en les
instal·lacions municipals així com pels venedors del mercat exterior de conformitat
amb el que establisquen les respectives ordenances o l'acord especifique si és el cas.
4. Notificar el present acord a les associacions i entitats així com a les empreses de
serveis que tinguen un contracte establit i que resulten afectades per l'adopció de les
presents mesures, sense perjuí de la indemnització que corresponga de conformitat
amb l'art 208 LCSP.
5. Comunicar a les associacions i la resta d'entitats les recomanacions municipals i
que eviten convocatòries que l'Ajuntament no pot controlar directament.
6. Apel·lar a la responsabilitat del conjunt de la població per a col·laborar en el
compliment d'estes mesures i les que siga necessari adoptar.
7. Donar difusió a través de la web del present acord ja que és primordial que la
població seguisca totes els indicacions realitzades per les autoritats sanitàries.

***
4. Proposta d'autoritzar l'Alcaldia per a l'adopció o manteniment de les mesures que
es consideren necessàries
El Sr. alcalde sol·licita que atés que les mesures adoptades són per un període de 15
dies, i cas que persistisca o s'agreuge la situació pot ser necessari mantindre o
adoptar altres complementàries, per la qual cosa sol·licita se li autoritze per a adoptar
mesures respecte d'això sense necessitat de convocar un altre ple.
Amparo Medina Iborra, de Compromís manifesta que no hi ha inconvenient sempre
que prèviament se'ls informe.
Sotmés a votació el Ple acorda per unanimitat de tots els membres de la Corporació
(Voten a favor: Antonio González Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastiá,
Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Mar
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Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez, Jaime Wic Rosa, Lourdes
Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón i Rafael Enrique
Beltrán Domenech).
Primer. Autoritzar a l'Alcaldia, cas que persistisca o s'agreuge la situació
actual, a mantindre les mesures adoptades o adoptar altres complementàries,
sense necessitat de convocar un altre ple.
Segon. Abans de l'adopció de les mesures que siguen necessàries s'informarà
dels portaveus.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 21.19 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

Fecha firma:24/04/2020 11:52:15 CEST

Fecha firma:24/04/2020 9:36:23 CEST
CIUDADANOS

AJUNTAMENT D ALMUSSAFES
ACCV
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