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ACTA DE SESSIÓ

Sessió núm. 3/2020

Òrgan: PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES

Caràcter: ordinari

Data: 05 de març 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
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02.  ALCALDIA. Adhesió a la Moció del 8 de Març Dia Internacional de la Dona 2020,
FVMP (Art. 82.3 ROF)

03. ALCALDIA. Dació de comptes de la Resolució de l'Alcaldia núm. 0410/2020 de 28 de
febrer relativa a la designació de representant d'este Ajuntament en l'Associació Valenciana
de Ciutats Innovadores, REDINNPULSO CV

04.  SECRETÀRIA  Assumpte deixat sobre la  taula, referent l'aprovació de Codi Ètic, dins
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PART RESOLUTÒRIA
01.  APROVACIÓ ACTA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR.  Aprovar l'acta de  la sessió
ordinària 02/2020, de 6 de febrer.

Es procedeix a donar compte de l'esborrany de l'acta de referència.

Rafael  Enrique  Beltran  Domenech,  del  grup  municipal  popular, sol·licita  rectificació  de
l'acta en el prec formulat per ell, en el sentit que els autocars per al trasllat dels agricultors se
sol·licitaven per a la manifestació a València, no a Madrid.

Se sotmet a votació ordinària amb la rectificació sol·licitada 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.)

***

02.  ALCALDIA. Adhesió a la Moció del 8 de Març Dia Internacional de la Dona
2020, FVMP (Art. 82.3 ROF)

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa  de  Serveis Socials  (Benestar  i  Acció  Social),  Polítiques  Inclusives,
Sanitat, Comerç i Mercat, Agricultura i Igualtat , en sessió ordinària celebrada el 5 de
març de 2020, per tant després de la convocatòria d'esta sessió plenària, per la qual
cosa es procedix a ratificar la seua inclusió en l'orde del dia per al seu debat i votació.
Es ratifica per unanimitat.

La regidora delegada d'igualtat, Belén Godoy Pérez, llig i defén 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, actuant com a portaveu del grup municipal Compromís per
Almussafes, es manifesta a favor de la moció presentada, ja que estan a favor de tot
el que supose la defensa de la igualtat entre hòmens i dones. Proposa que es presente
conjunta per tots els grups.

Rafael  Enrique  Beltrán  Domenech,  portaveu  del  grup  municipal  popular,  es
manifesta totalment d'acord i sol·licita també que es presente conjuntament.

Antonio  González  Rodríguez,  alcalde,  tanca  el  debat,  indicant  que  es  tracta  de
l'adhesió a la moció de la FVMP, per tant és acord plenari.

Acabat  el  debat  se  sotmet  l'assumpte  al  Ple  en  votació  ordinària  i  s'adopten  els
següents  acords  per unanimitat.  (Voten a  favor:   Antonio  González  Rodríguez,

   

Identificador: kndj GAZY QpEZ I8jq fS53 mYlI i6s=

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



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.)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El feminisme i la lluita pels drets de la dona no és un moviment nou. Ja en el segle
XVIII, Mary Wollstonecraft publica el 1792: «A Vindication of the Rights of Woman:
with Strictures  on Political  and Moral  Subjects»,  posicionant-se  com una de les
primeres obres feministes de la literatura i de la filosofia. Amb el naixement d'esta
obra, Wollstonecraft comença a obrir camins que reivindiquen els drets de les dones,
com l'educació, entre altres coses, possibilitant així una nova onada de moviments
socials on les dones seran partícips i protagonistes.

El 8 de març, es convertix en una data clau en les agendes i els calendaris, una data
que es marca com una fita en la història pels drets aconseguits,  recuperats,  però
també una data Per a recordar que encara hi ha molt de camí per recórrer. 

El  8  de  març  de  1908,  al  voltant  de  130  treballadores  d'una  fàbrica  tèxtil  es
declaraven  en  vaga  per  a  reivindicar  unes  condicions  laborals  simples  i  justes:
aconseguir  la  jornada  laboral  de  10  hores,  la  igualtat  salarial,  temps  per  a  la
lactància, així com una millora de les condicions higièniques en què treballaven.
Arran d'este fet, d'esta demanda, l'amo de l'empresa ordena tancar les portes de la
fàbrica i provocar un incendi, abrasant així a totes les dones que hi havia dins.

Anys  més  tard,  en  1910,  té  lloc  la  primera  Conferència  Internacional  de  Dones
Socialistes  a  Alemanya,  liderada  per  Clara  Zetkin  i  és  allà  on  es  proposa
commemorar el 8 de març en record de la mort d'estes treballadores, denominant-lo
així El Dia de la Dona Treballadora. 

Amb tot açò, l'onada del feminisme, de la lluita per a reivindicar els drets de les
dones,  comença  a  créixer  i  a  expandir-se:  cada  vegada  són  més  les  dones  i  els
hòmens que justifiquen esta lluita com seua pròpia, i reconeixen el feminisme com el
moviment social que ha d'agrupar a tots els sectors socials. 

D'esta manera, una de les primeres demandes i èxits, és l'èxit del sufragi femení, del
dret  de  vot,  celebrat  per  primera  vegada  el  21  de  desembre  de  1918  en  Gran
Bretanya,  a  pesar  que  encara  amb  algunes  restriccions  respecte  dels  hòmens.  A
Espanya, el sufragi universal es va aprovar l'1 d'octubre de 1931, en la 2a República,
amb 161 vots a favor delspartits de dretes i una gran majoria del PSOE, a excepció
d'Indalecio Prieto i els seus seguidors de xicotets nuclis republicans )121; en contra
(Acció  Republicana,  Partit  Republicà  Radical  i  el  Partit  Republicà  Radical
Socialista)  i  188  abstencions;  tenint  un  paper  destacat  en  aquells  dies  Clara
Campoamor.

En l'estat espanyol, la incorporació  real de les dones al treball succeïx quan estes
comencen a formar-se per a millorar en les seues professions, sent entre 1920 i 1936,
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quan sorgixen les primeres dones amb càrrecs importants (com María de Maeztu o
Concha Espina, per fer una breu menció). D'acord amb açò i seguint el recorregut
del cronograma feminista, en 1952 les Nacions Unides declaren el 8 de març com el
Dia Internacional de la Dona, usant com a símbol d'esta celebració el color lila, ja
que d'este color eren els teixits que treballaven les dones en la fàbrica tèxtil quan van
ser cremades.

La crisi econòmica de la passada dècada ens va portar cap a una involució en els
drets de les dones que va produir una major desigualtat, empobriment, feminització
de la precarietat, retallada en drets socials i pèrdua de drets de la ciutadania, inclús
de drets ja consolidats, provocant sobretot l'augment de la desocupació en les dones,
on a finals de l'any 2010 la taxa de desocupació femenina superava el 20%.

A nivell  internacional  continuen  produint-se  situacions  d'extrema  vulnerabilitat
relacionada amb les situacions de migració, tant per problemes econòmics com a
polítics o causats pels conflictes oberts.

Les retallades econòmiques van suposar un  atac directe contra el procés d'igualtat
entre  dones  i  hòmens  ja  que  la  precarietat  laboral,  l'atenció  de  les  persones  en
situació de dependència, etc. recauen de forma majoritària sobre les dones quan les
institucions públiques no els cobrixen. A més, estos treballs del sector de les cures
són majoritàriament desenvolupat per dones, sent ocupacions considerades de menor
vàlua i pitjor remunerades.

Islàndia és un referent en la lluita contra les desigualtats entre hòmens i dones, i en
2017 es va situar com l'estat del món amb una menor bretxa de gènere segons dades
del Fòrum Econòmic Mundial. S'ha convertit en el primer país a l'aprovar per llei (1
de gener de 2018) que les empreses amb 25 treballadors o més i  els organismes
públics, controlen i demostren que les seues treballadores i treballadors guanyen el
mateix  jornal  pel  mateix  treball  realitzat.  Cal  tindre  present  que  segons  dades
d'organismes oficials les dones europees tenen una renda de més del 20% inferior a
la dels hòmens, que en realitat és com si les europees treballaren gratis des d'octubre
fins al final d'any.

En l'Estat  Espanyol  la  bretxa  salarial  se  situa en  el  15 % segons l'INE (Institut
Nacional d'Estadística), açò vol dir que, encara que estiguem per davall de la mitjana
de la UNIÓ EUROPEA, continue havent-hi una desigualtat salarial que cal eliminar .
Açò no sols afecta durant de tota la vida laboral, sinó que, una vegada arribada l'edat
de jubilació, veiem com eixa bretxa es reproduïx en la pensió, deixant  així a un
nombre més gran de dones en situació de pobresa, en edat avançada, a més.

A pesar de la Llei estatal 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
hòmens de 2007, és evident que hi hi ha molt treball per fer. 

Encara ara, queda de relleu que les dones continuen patint desigualtats respecte dels
hòmens,  trobant-se  amb  obstacles  com «el  sostre  de  vidre »  (expressió  que  fa
referència a la barrera invisible que representa les limitacions que troben les dones
per a ascendir en la seua carrera professional), els micromasclismes diaris com el
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mansplaining (anglicisme usat per a designar l'acció i efecte d'un home que explica a
una  dona  quelcom que  segurament  ella  ja  sap),  o  les  narratives  paternalistes  o
condescendents  des  d'una mirada  masculina.  Amb açò,  ens  topem també  amb la
reivindicació de l'ús del llenguatge inclusiu, un llenguatge on tots i totes senten que
formen part i que les inclou de la mateixa manera.

Finalment,  cal  destacar  per  la  seua  contemporaneïtat,  l'Agenda  2030  de
Desenvolupament Sostenible, la qual marca l'acció global per al desenvolupament
fins  l'any  2030  i  configura  un  full de  ruta  d'actuació  connectat  entre  si  per  a
aconseguir un objectiu en comú: el desenvolupament mundial sostenible. Dins d'esta
Agenda 2030,  trobem dos objectius (ODS) 8 i 10, els quals  vetlen per un treball
digne i un creixement econòmic i per la reducció de les desigualtats, respectivament.
Són estos objectius els que exigixen un sistema de governança  multinivel eficaç:
cada  nivell  de  govern  (internacional,  nacional,  regional  i  local),  ha  de  ser
responsable  de comprometre's,  per  mitjà  de consensos,  aliances  i  col·laboracions
amb altres sectors, a impulsar, implementar i aconseguir les fites marcats. Veiem, per
tant,  que el  feminisme  queda arreplegat  dins  d'Agenda 2030,  com un objectiu  a
implantar, aconseguir i consolidar per l'ONU.

És per tot açò que acordem:

PRIMER: Commemorar  el  dia 8 de març  com a Dia Internacional  de la Dona i
promoure activitats dirigides a reforçar el principi d'igualtat entre hòmens i dones,
sumant-nos al lema de l'ONU «sóc de la generació de la igualtat».

SEGON: Instar el Govern a la presentació i aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral,
entre hòmens i dones, a fi de garantir de manera efectiva el dret a la conciliació, així
com les mesures que facen possible la igualtat en l'ocupació.

TERCER: Com a Ajuntament ens comprometem a elaborar polítiques d'igualtat de
caràcter transversal i en el pressupost a avaluar i fer el seguiment dels acords presos
en matèria d'igualtat a través de plans d'igualtat tant per a la ciutadania com per a les
plantilles municipals i donar compte periòdicament a este ple.

QUART: Impulsar polítiques que fomenten la conciliació, la coresponsabilitat, així
com la no-discriminació de la dona, per a propiciar l'eliminació de polítiques que
encara es donen de forma encoberta en determinades professions en què les dones
embarassades  són  penalitzades  pel  simple  fet  de  ser  mares  i  avaluades  amb  un
«rendiment anormal».

QUINT: Propiciar des de les diferents àrees municipals, que totes les persones, quan
així ho necessiten, compten amb l'atenció necessària per mitjà dels serveis públics,
per a que les tasques d'atenció familiar no suposen una desigualtat a l'hora de la
integració efectiva de la dona en la vida laboral i/o en la seua carrera professional.

SEXT:  Demanar  al  Govern  Espanyol  la  ratificació  del  Conveni 189  de  l'OIT
(Organització Internacional del Treball) per a la dignificació del treball en la llar i les
cures.
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SÈPTIM:  Com  a  Ajuntament  ens  comprometem  i  encoratgem la  resta  de  les
institucions  que  s'ha  de  seguir  treballant  per  la  igualtat  i  a  avançar  en  el
desenvolupament de les polítiques per la igualtat i contra la violència masclista i de
gènere. Manifestem la importància del Pacte d'Estat contra la violència de gènere, i
la dotació i continuïtat pressupostària per a garantir la seua aplicació. Manifestem la
importància  cívica  i  política  del  Pacte  Valencià  contra  la  violència  de  gènere  i
masclista i la dotació i continuïtat pressupostària per a garantir la seua aplicació. El
nostre Ajuntament està adherit / té previst adherir-se a este pacte i es compromet a
aplicar-ho i a actuar d'acord amb les seues propostes.

OCTAU: Com a Ajuntament, ens  adherim a l'acord a què s'ha arribat en les Corts
Valencianes el passat  30 de gener, pel  qual es reforça l'acord del Pacte Valencià
contra  la  violència de gènere  i  masclista i  per  tant,  ens  comprometem també  a
continuar fent valdre les mesures d'este Pacte, a més  mostrem el nostre rebuig de
qualsevol tipus de posicionament polític que negue l'existència de la violència de
gènere i masclista o que propugne la minoració de les mesures de protecció de les
dones. Cal recordar que la violència contra les dones és un tema que ha sigut objecte
d'un pacte d'Estat.

NOVÉ: Declarar el nostre poble un municipi contra la violència masclista i lliure de
tracta i de prostitució.

DESÉ: Exigir a les Administracions Públiques un finançament suficient per a dur a
terme les polítiques d'igualtat, així com les polítiques educatives i les socials. Ens
fan  falta  unes  polítiques  àmplies,  no  es  tracta  de  resoldre  situacions  d'especial
precarietat de caràcter asistencialista sinó de garantir els drets de la ciutadania, i és
urgent que desaparega la discriminació que patim en el finançament. Ens fa falta per
tant,  reclamar,  amb l'objectiu  de millorar  l'Estat  del  Benestar  al  nostre  país,  una
reforma urgent de l'actual model de finançament autonòmic i local.

ONZÉ: Facilitar espais per a les activitats programades per les associacions per La
Vaga mundial de dones del dia 8 de març convocada a nivell mundial pel Moviment
Feminista.

DOTZÉ: Traslladar dels presents acords a la Generalitat Valenciana, i especialment a
la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, als grups parlamentaris de les Corts
Valencianes,  al  Ministeri  de  Presidència,  Relacions amb  les  Corts  i  Igualtat  del
Govern d'Espanya i als diferents grups parlamentaris del Congrés i del Senat, així
com que es publicite per les vies habituals i es comunique al teixit associatiu de la
nostra població.»

***
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03. ALCALDIA. Dació de comptes de la Resolució de l'Alcaldia núm. 0410/2020 de 28 de
febrer relativa a la designació de representant d'este Ajuntament en l'Associació Valenciana
de Ciutats Innovadores, REDINNPULSO CV

Se n�adona de la  resolució de referència  transcrita a continuació.  La Corporació queda
assabentada.

«Identificació de l'expedient

En relació a la designació de representant d'este ajuntament per a formar part de
la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació.
L’Ajuntament Ple en sessió de data 12 de gener de 2017 acordà adherir-se a la
carta  d’intencions  per  a  la  constitució  de  l’Associació  Valenciana  de  Ciutats
Innovadores, REDINNPULSO CV.

En  els  Estatuts  que  regulen  l’esmentada  Associació,  a  l’article  11,  s’indica  la
composició:  “Estarà  formada  pels  alcaldes  i/o  Alcaldesses,  o  persones  en  qui
deleguen.../...”.

En virtut de les atribucions que tinc conferides,

Resolució

Per tant, resolc:

1.  Delegar la  representació  que  correspon  a  esta  Alcaldia,  d’acord  amb  la
composició  reflectida  a  l’article  11  dels  Estatuts  que  regulen  l’Associació
Valenciana de  Ciutats  Innovadores,  REDINNPULSO CV a  favor  de  la  Primera
Tinent d’Alcalde DAVINIA CALATAYUD SEBASTIÁ.

2. Notificar la present resolució a la persona designada.

3. Comunicar  la designació a la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació.

4. Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se celebre.»

***

04. SECRETÀRIA.  Assumpte deixat sobre la  taula,  referent l'aprovació de Codi
Ètic, dins del Pla normatiu 2019 (Art. 82.3 ROF)

Sotmesa a votació el seu inclusió en l'orde del dia , s'acorda  per unanimitat.

Es procedix a llegir al dictamen de la Comissió Informativa de Govern Obert, Règim
Interior,  Personal,  Contractació,  Participació i Seguretat  Ciutadanes, i  Benestar
Animal, en sessió ordinària celebrada el 4 de març de 2020, del tenor següent:
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«DICTAMEN: Per la presidència  es dóna compte del nou esborrany del Codi Ètic,
versió de  21 de febrer de 2020, segons acord adoptat per Ple de la Corporació, en
sessió ordinària de 6 de febrer 2020.

Estant presents en la sessió la Sra. secretària de l'ajuntament, així com les lletrades de
l'empresa encarregada de l'elaboració del Codi,  Broseta Compliance SL, es passa a
revisar el text de l'última versió del Codi Ètic que figura en l'expedient.

Per part del regidor de Compromís, Sr. Josep Magraner es plantegen diverses qüestions
i  suggeriments  sobre  el  text  que  una vegada debatut  i  assessorat  per  les  tècniques
presents, per unanimitat s'acorda reflectir en la versió definitiva del Codi Ètic, i que
són: 

-On diu “ Missatge de l'Alcaldia” canviar per “Preàmbul”

-Canviar la paraula “Denúncia” per “Alerta”

Després d'aclarides i debatudes les qüestions indicades pel regidor de Compromís, es
passa a votar les esmenes plantejades en el Ple de 6 de febrer 2020,  motiu pel qual
l'assumpte va quedar sobre la Taula:

-Respecte  a  l'eliminació  del  text  de  l'Article 19.  ACONFESSIONALITAT, que  va
proposar el Sr. Regidor Rafael Beltrán, del grup municipal PP, s'acorda mantindre-ho,
per 5 vots a favor de:  Pau  Bosch Alepuz, Alejandro Fuentes Valero, Faustino Manzano
Fuentes,  Belén Godoy Pérez i Jaime Wic Rosa del grup Socialista; i 1 abstenció de
Josep Magraner i Ramón del grup Compromís per Almussafes.

-Respecte a eliminar l'article 39, versió anterior, ara Article 37. CANAL ÈTIC, i tots els
articles en què es fa referència en el document al procediment de Gestió del Canal Ètic,
a proposta del grup municipal Compromís s'acorda mantindre-ho per 5 vots a favor de:
Pau  Bosch Alepuz, Alejandro Fuentes Valero, Faustino Manzano Fuentes, Belén Godoy
Pérez y Jaime Wic Rosa del grupo Socialista;  i 1  vot en contra de Josep Magraner i
Ramón del grupo Compromís per Almussafes.

Por tanto, se eleva al Pleno de la Corporación  la propuesta para la aprobación del
Código Ético con las rectificaciones en el texto señaladas.»

La comissió per tant, revisa l'estil i millora de la redacció, i desestima les propostes
de supressió dels articles 19, 37 i 39.

S'eleva  novament  al  Ple  la  proposta  d'aprovació  del  canal  ètic,  amb  l'única
incorporació de les millores de redacció.

La secretària  resumix l'assistència i  assessorament fet  per les lletrades de Broseta
Compliance que van assistir a la sessió de la comissió informativa.

Josep Magraner i Ramón, regidor del grup Compromís, proposa la substitució del
text  íntegre del  Codi  ètic  que es  proposa ací  pel  del  Codi  de Bon Govern de la
Generalitat Valenciana, de 2016.
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Per part de la secretària s'aclarix que són dos assumptes diferents que responen a
normes també diferents, perquè el Codi de bon govern de la Generalitat Valenciana
arreplega aspectes de transparència, mentres que els codis ètics responen a normativa
posterior  i arreplega  tots  els  compromisos  que es  deriven  per  a  acreditar  el  bon
funcionament de les administracions, tant  en els aspectes de transparència com de
responsabilitat  social  així com totes  aquelles  qüestions  que  es  poden  derivar  de
possible responsabilitats en l'àmbit penal. És a dir, són dos codis diferents que tenen
abast diferent. El seu tractament per este Ple ha de ser com a esmena a la totalitat.

L'alcalde la sotmet al Ple com a esmena a la totalitat. El Ple, en votació ordinària, la
desestimació amb tres vots a favor dels integrants del grup municipal Compromís,
una abstenció de grup popular i nou vots en contra, del grup socialista.

Després d'açò es promou debat  sobre al  proposta de la  comissió informativa 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):

Rafael Beltran  Domènech,  actuant  com a  portaveu  del  grup  municipal  popular,
assenyala que, si bé s'han arreplegat les propostes de millora de redacció apuntades
per ell, es manté l'article 19 d'aconfessionalitat, a pesar que el Sr. alcalde en el Ple va
manifestar que no tènia inconvenient.

L'alcalde cedix la paraula al president de la comissió, que explica el per que es va
mantindre  l'article,  ja  que  a  pesar  de  la  declaració  d'aconfessionalitat  hi  ha  una
clàusula genèrica d'excepció respecte als actes tradicionals.

Josep Magraner i Ramón, de Compromís, reitera que estan conformes en l'esperit de
l'acord però, després d'haver consultat continuen tenint dubtes pel que votaran en
contra.

Tanca  el  debat  el  Sr.  alcalde  amb unes  breus  paraules.  En  eixe  moment  el  Sr.
Magraner sol·licita la paraula per a plantejar una qüestió d'orde, el Sr. alcalde li diu
que  no  és  procedent  en  estos  moments  i  que  conste  la  falta  de  respecte  per
interrompre quan s'esta parlant.

Acabat  el  debat  se  sotmet la  proposta al  Ple en votació ordinària i s'adopten els
següents  acords per amb  nou  vots  a  favor  (Voten a  favor:   Antonio  González
Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver
Gil,  Faustino Manzano Fuentes,  Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén
Godoy Pérez i Jaime Wic Rosa) tres vots en contra (Voten en contra Lourdes Moreno
Blay, M.ª Amparo Medina Iborra Josep Magraner i Ramón, de Compromís) i  una
abstenció de Rafael Enrique Beltrán Domenech.)

Assumpte: Aprovació inicial del Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament d'Almussafes

L'Ajuntament  d'Almussafes  compromés  amb  l'adopció  de  mesures  que  milloren  la
confiança de les persones en les institucions i els seus representants, garantix la integritat
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institucional, l'accés a la informació pública i la rendició de comptes. Amb este objectiu,
l'Ajuntament va iniciar el projecte normatiu per a l'aprovació del Codi ètic i de conducta,
que té naturalesa de disposició normativa de caràcter general, en compliment del mandat
que determina l'article 55.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència,
Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

El codi arreplega els principis ètics i els valors de bona governança que han d'informar
tota  actuació  municipal  i  regula  les  normes  de  conducta  que  necessàriament  han
d'observar les persones a qui els és d'aplicació, en especial les relatives als conflictes
d'interessos.  El codi determina els mecanismes i  procediments per a  garantir  la seua
efectivitat, avaluació i impuls.

El dret de totes les persones a una bona administració s'incorpora en l'article 41 de la
Carta  de  Drets  Fonamentals  de  la  Unió  Europea  de  l'any  2000,  i  esta  reconegut
expressament en l'estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana en el seu Títol II, dels
drets dels valencians i valencianes. Així en el seu art 9 2 i 10:

Art 9.2. “Tots els ciutadans tenen dret a què les administracions públiques de a
Generalitat tracten els seus assumptes de manera equitativa i imparcial i en un
termini  raonable  i  a  gaudir  de  serveis  públics  de  qualitat.  Així  mateix  els
ciutadans valencians tindran dret a dirigir-se a l'Administració de la Comunitat
Valenciana en qualsevol de les seues dos llengües oficials i a rebre resposta en la
mateixa llengua utilitzada”.

Article  10.-1.  “La  Generalitat  defendrà  i  promourà  els  drets  socials  dels
valencians que representen un àmbit inseparable del respecte dels valors i drets
universals  de  les  persones  i  que  constituïxen  un  dels  fonaments  cívics  del
progrés econòmic, cultural i tecnològic de la Comunitat Valenciana”.

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans en les ciutats, quan regula els drets
relatius a l'administració democràtica local, protegix el principi d'eficàcia dels serveis
públics i el principi de transparència. Per la seua banda el ROM reconeix el dret de la
ciutadania  a  relacionar-se  amb  l'Administració  municipal  d'una  manera  imparcial  i
objectiu,  a  ser  tractada  amb  respecte  i  deferència  per  les  autoritats  i  el  personal
municipals  i  que  l'actuació  municipal  siga  proporcionada  a  les  finalitats  que  la
justifiquen.

El bon govern i la bona administració, com a obligacions jurídiques que vinculen els
servidors  públics  i  actuen  com  a  límit  en  el  nucli  de  l'exercici  de  les  potestats
discrecionals, exigixen adoptar instruments que garantisquen el seu compliment, com és
el disseny d'una infraestructura ètica que integre el marc d'integritat institucional, en el
que l'elaboració i aprovació d'un codi ètic i de conducta es convertix en una peça clau,
junt amb mecanismes eficaços de responsabilitat i control, que garantisquen també la
vigilància ciutadana.

El  compromís  de  l'Ajuntament  d'Almussafes  per  a  fer  efectives  estes  obligacions  i
garantir l'exercici dels drets corresponents és inqüestionable arran de l'aprovació l'any
2010 del ROM s'ha anat desenrotllant els principis arreplegats en el seu art. 5. Com a
fites mes destacables podem citar:
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• La  declaració  institucional  aprovada  pel  Ple  d'abril  de  2015  en  la  que  es
concreta  i  definix,  des  de  la  gestió  estratègica  per  la  que  va  apostar  este
Ajuntament, la missió, visió i valors corporatius a desenvolupar a través de les
línies estratègiques definides. Estes línies han anat desenvolupant-se per mitjà
de l'aprovació dels plans d'acció corresponents.

• Pla Director, aprovat pel Ple de 6 d'octubre de 2016.

• Mes recentment cal destacar els acords adoptats pel Ple en sessió de 7 de febrer
relatius a l'aprovació de mesures de cara a l'establiment de codis ètics i de bones
pràctiques "Compilance" (en compliment de la Llei 18/2018, GV per al foment
de  la  Responsabilitat  Social)  i  l'aprovació  estratègica  de  transparència  en
desplegament de la línia estratègica de Governanza en el Pla Director.

Per  tant  l'Ajuntament  d'Almussafes  vol  en  estos  moments  enfortir  i  renovar  el  seu
compromís amb l'adopció de mesures que milloren la confiança de totes les persones cap
a  les  institucions  i  els  seus  representants,  i  vetlar per  garantir  la  integritat  i  l'ètica
institucionals,  junt  amb  altres  iniciatives  vinculades  a  la  transparència,  l'accés  a  la
informació pública i la rendició de comptes.

Amb este objectiu, l'Ajuntament proposa aprovar este codi de conducta (d'ara en avant,
el Codi), que té la naturalesa de disposició normativa de caràcter general, en compliment
del  mandat  que  determina  l'article  55.3  de  la  Llei  19/2014,  de  29  de  desembre,  de
transparència,  accés a  la  informació pública i  bon  govern,  en exercici  de la  potestat
d'autoorganització i per les obligacions que les persones a qui es dirigix han d'assumir a
l'integrar-se en determinats nivells essencials de l'organització municipal.

La redacció d'este Codi s'inspira, entre altres, en la Recomanació 60 (1999), del Consell
d'Europa, sobre el codi europeu de conducta per a la integritat política dels representants
locals i regionals electes; en la Recomanació (2000) 10, del Consell d'Europa, sobre els
codis  de  conducta  per  a  les  persones  empleades públiques  i  el  seu  memoràndum
explicatiu; i en el Codi de bona conducta de la Unió Europea, aprovat pel Parlament
l'any 2001, en desplegament de l'article 41 de la Carta Europea de Drets Fonamentals.

El Codi arreplega els valors i principis ètics i de bon govern que han d'estar  presents i
informar tota actuació municipal, i regula les normes de conducta que necessàriament
han d'observar les persones a qui els és d'aplicació, en desplegament de les previsions
legals que determinen estos principis d'actuació.

El Codi s'aplica a l'Ajuntament d'Almussafes i a les entitats que mantenen una relació
d'instrumentalitat o  de  vinculació,  que  ens  permeten  incloure-les  en  el  que  podríem
denominar sector públic municipal i per tant a l'empresa municipal EMPSA.

Des  d'un punt  de  vista  subjectiu,  el  Codi  es  dirigix  a  les  i  els  membres  electes,  al
personal directiu, direccions de serveis. Els principis d'actuació i les normes de conducta
també  informen  les  actuacions  i  vinculen  el  personal  eventual  que  ocupa  llocs de
confiança i assessorament especial, d'acord amb les funcions que els siguen atribuïdes.

En  quant al seu contingut, d'acord amb el que resulta del que indica anteriorment, el
Codi arreplega aquells valors i principis ètics que, de manera general, resulten exigibles
en qualsevol actuació de les i els càrrecs electes, del personal directiu i del personal
eventual  municipal,  i  també  tant  les  normes  de  conducta  de  caràcter  general  com,
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específicament, aquelles fixades per a fer front a potencials conflictes d'interessos. En
este  sentit,  es  fa  especial  incidència  a  garantir  una  actuació  objectiva,  imparcial  i
exemplar, i també es regulen pautes de conducta addicionals que contribuïxen a evitar
els conflictes d'interessos en matèria de contractació pública i en l'activitat de foment.
Així mateix, es preveuen expressament normes de conducta en l'àmbit de la gestió del
personal, dels recursos públics i de la transparència.

El Codi també incorpora l'obligació d'implementar mecanismes de difusió i formació en
els valors, els principis i les normes de conducta que conté, i regula els mecanismes i
procediments orientats a garantir la seua efectivitat, avaluació i impuls. En este sentit, es
preveu que siga el Comité d'Ètica, amb una composició paritària, plural i d'experiència,
l'encarregat de vetlar per l'impuls, el seguiment i l'avaluació del compliment del Codi.

Com a clàusula de tancament dels mecanismes destinats a garantir la seua efectivitat i a
evitar que el Codi es convertisca en una simple declaració programàtica, d'acord amb la
legislació  d'aplicació,  es  preveu  que  l'incompliment  de  les  normes  de  conducta  que
regula  este  Codi  constituïx  infracció,  i  se  sanciona  amb  ple  respecte  al  principi  de
reserva de llei i d'acord amb el procediment establit per la normativa de procediment
administratiu general.

El Codi és un instrument viu que s'anirà adequant periòdicament a les exigències de cada
moment en funció dels informes i  propostes que emeta l'òrgan de garantia, el Comité
ètic.

En definitiva, la funció del Codi ètic de conducta no és més que millorar la confiança de
la ciutadania en les seues institucions per mitjà del disseny d'una infraestructura ètica.

Este  Codi,  a  proposta  de  la  Comissió  interadministrativa  es  tramita  d'acord  amb  el
procediment normatiu previst en la legislació de règim local, LBRL i complix amb els
principis  de  l'art  129  de  la  Llei  39/2015,  principis  de  necessitat,  eficàcia,
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, i eficiència.

En conseqüència el Ple l'adopció de l'ACORD següent:

1.  Aprovar inicialment el projecte de Codi  ètic i de conducta  de l'Ajuntament
d'Almussafes  

2.  Publicar  l'oportú edicte  en el  BOP durant el  termini  d'un mes als  efectes
d'examen i  reclamacions.  Cas que no hi  haja  reclamacions  quedarà elevat  a
definitiu sense necessitat de nou acord .

3. Una vegada aprovat, iniciar la fase d'implantació amb l'assistència de Broseta
Compliance SL, en virtut del contracte establit.

4. Delegar en el Sr. alcalde per a l'aprovació dels manuals de desenvolupament
del Codi Ètic:

a) manual del sistema de gestió del compliment i prevenció de riscos penals

b) manual de prevenció de delictes

5.  Crear  una  comissió  interdisciplinària  i  interdapartamental que  exercirà de
forma col·legiada les funcions de Compliance officer, que estarà integrada per
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cinc membres designats per  l'Alcaldia d'entre els responsables de les diferents
àrees de gestió municipal.

6.  Difondre  el  present  acord  a  través  de  la  web  municipal  i  Portal de
transparència.

***

05. SECRETARIA.  Proposta de  modificació  de  l'encàrrec  de  gestió  a  l'Empresa
Pública Municipal del servei de neteja d'edificis municipals (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 4 de març
de 2020, per tant després de la convocatòria d'esta sessió plenària, per la qual cosa es
procedix a ratificar la seua inclusió en l'orde del dia per al seu debat i votació. Es
ratifica  amb dotze  vots  a  favor  (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  i Josep
Magraner i Ramón) i un vot en contra de Rafael Enrique Beltrán Domenech.

Davinia Calatayud Sebastià, com a portaveu del grup socialista explica la necessitat
de la modificació de l'encàrrec.

No es promou debat

Se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els següents acords per
amb  nou  vots  a  favor  (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 y
Jaime Wic Rosa, del grup socialista)i quatre vots en contra (Voten en contra Lourdes
Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra Josep Magraner i Ramón, de Compromís,
y Rafael Enrique Beltrán Domenech del grup popular.)

L'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el 12 gener 2017, va aprovar  la
comanda, (encàrrec) de gestió del servei de neteja d'edificis municipals a l'Empresa
municipal de serveis públics d'Almussafes societat mercantil de capital íntegrament
municipal.

Vista la proposta de modificació de la comanda, actualment  encàrrec de gestió del
servei de  neteja  d'edificis  municipals  a  l'Empresa  municipal  de  serveis públics
d'Almussafes, societat mercantil de capital íntegrament municipal.
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Vist  els  informes  favorables de  l'enginyer Municipal,  de  la   Secretaria  i
d’Intervenció, que consten a l'expedient.

Considerant  necessària  la  modificació  de  la  comanda,  hui  encàrrec efectuat  a
l'empresa municipal EMPSA per a aconseguir la correcta gestió del servei necessari
per a la neteja d'edificis municipals prestar el referit servei de forma plena i eficaç,
previs els tràmits legalment establits.

De conformitat amb el que preveu l'article 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic –LRJSP-, així com el que preveu l'article 24.6 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic -TRLCSP-.

La modificació estava prevista en la Memòria en l'apartat 3-3 aplicant-se l'article 204
LCSP.

Per tot això, el Ple adopta els acords següents:

1.  Modificar l'encàrrec de la gestió del  servei  necessari  per a la neteja d'edificis
municipals  a  favor  de  la  Societat  mercantil  de  capital  íntegrament  municipal
Empresa Municipal  de Serveis Públics d'Almussafes SL, constituïda com a mitjà
propi i servei tècnic d'esta Administració, amb una duració indefinida.

2. Perquè l'encàrrec siga efectiu haurà de ser acceptat per l'ampliació de l'encàrrec
per part de l'empresa municipal EMPSA pel Consell d'administració, actualment per
delegació  efectuada  en  el  Consell  d'administració  de  14  d'agost,  pel  Conseller
delegat. Ara ben atés que ell mateix ha redactat la Memòria és convenient l'avocació
pel Consell d'administració i que accepte este l'encàrrec. A estos efectes s'autoritza a
l'empresa a efectuar la selecció de personal  necessari que contempla la Memòria
presentada.

3.  Aprovar les normes de l'encàrrec de gestió contingudes en la memòria annexa a
esta proposta.

4. Fixar el preu del servei a un tant alçat per a l'any 2020 i fins que no varien les
circumstàncies  en  la  prestació,  (incloent  la  neteja  de  la  casa  de  l'Ayora)  en
347.013’30 euros anuals a pagar a mes vençut en mensualitats segons facturació. 

5. Publicar anunci,  en  el  cas  que  siga  acceptat el present  encàrrec,  sobre  la
formalització i  acord d'encàrrec a favor de la mencionada societat,  en el Butlletí
Oficial de la Província de València.

6. Publicar en la Plataforma de contractació de conformitat amb l'article 32, apartat
6t lletra a), exigix la publicació del mitjà propi en la Plataforma de Contractació del
Sector Públic, indicant respecte de quins poders adjudicadors l'ostenta i els sectors
d'activitat en què, estant compresos en el seu objecte social, seria apte per a executar
les prestacions que vagen a ser objecte d'encàrrec.
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7. Facultar a l'Alcaldia per a la firma de quants documents siguen necessaris per a
l'execució  d'este  acord  i  formalitzar  la  comanda  una  vegada  s'acredite  l'efectiva
disponibilitat dels mitjans propis.

***

06. SECRETARIA.  Proposta de modificació de l'encàrrec de gestió  a  l'Empresa Pública
Municipal del servei de manteniment d'edificis municipals (Art. 82.3 ROF)

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, per part de la portaveu del
PSOE  Davinia  Calatayud  Sebastiá,  dictaminat per  la Comissió Informativa  de
Govern Obert,  Règim  Interior,  Personal,  Contractació,  Participació i Seguretat
Ciutadanes, i Benestar Animal, en sessió ordinària celebrada el  4 de març de 2020,
per tant després de la convocatòria d'esta sessió plenària, per la qual cosa es procedix
a ratificar la seua inclusió en l'orde del dia per al seu debat i votació. Es ratifica amb
dotze vots a favor (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 i Josep Magraner i Ramón) i un
vot en contra de  Rafael Enrique Beltrán Domenech.

No es promou debat.

Se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els següents acords amb
nou vots a favor  (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, del
grup socialista) i quatre vots en contra (Voten en contra Lourdes Moreno Blay, Mª
Amparo Medina Iborra Josep Magraner i Ramón, de Compromís,  i Rafael Enrique
Beltrán Domenech del grup popular.)

Lourdes Moreno Blay, sol·licita donar explicació de vot de conformitat art 103 ROF,
respecte als punts 5 i 6 de l'orde del dia: el seu vot es deu al fet que quant a la gestió
d'EPSA tenim dubtes i per al conseqüències que poden haver-hi, el seu vot és en
contra. Es manifesta a favor que es milloren les condicions dels treballadors.

L'alcalde tanca i dóna per conclosa l'explicació de vot.

ACORD:

L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada l'1 de febrer de 2018, va aprovar la
comanda  (encàrrec)  de gestió  del  servei  de Manteniment d'Edificis  Municipals  i
Instal·lacions Públiques a  l'empresa  municipal  de  serveis  públics  d'Almussafes
societat mercantil de capital íntegrament municipal.
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Vista la  proposta de modificació de la comanda, actualment  encàrrec de gestió del
servei  de  neteja  d'edificis  municipals  a  l'empresa  municipal  de  serveis  públics
d'Almussafes societat mercantil de capital íntegrament municipal.

Vist  l'informe els informes  favorables de l'enginyer  municipal,  de  la  Secretaria i
d’Intervenció, que consten en l'expedient.

Considerant  necessària  la  modificació de  la  comanda,  hui  encàrrec,  efectuat  a
l'empresa municipal EMPSA per a aconseguir la correcta gestió del servei necessari
per al manteniment d'edificis municipals i  instal·lacions públiques i prestar el referit
servei de forma plena i eficaç, previs els tràmits legalment establits.

De conformitat amb el que preveu l'article 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic –LRJSP-, així com el que preveu l'article 24.6 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic -TRLCSP-.

La modificació estava prevista en la Memòria en l'apartat 3-3 aplicant-se l'article
204. Modificacions previstes en el plec de clàusules administratives particulars.

Per tot això, el Ple adopta els acords següents:

1. Modificar l'encàrrec de la gestió del servei necessari per al manteniment d'edificis
i instal·lacions públiques o d'ús públic d'Almussafes a favor de la societat mercantil
de  capital  íntegrament  municipal,  Empresa  Municipal  de  Serveis  Publics
d’Almussafes SL, constituïda com a mitjà propi i servei tècnic d'esta Administració,
amb una duració indefinida.

2.  Perquè l'encàrrec  siga  efectiu  haurà  de  ser  acceptat  per part  de  l'empresa
municipal  EMPSA,  pel  Consell  d'administració.  A  estos  efectes  s'autoritza  a
l'empresa a efectuar la selecció de personal  necessari que contempla la Memòria
presentada.

3. Aprovar les normes de l'encàrrec de gestió contingudes en la memòria annexa a
esta proposta.

4.  Fixar  el  preu  del  servei  a  un  tant  alçat  per  a  l'any 2020 en  7.410’76  euros,
(modificació  del  manteniment  fix  i  fins  que  no  varien  les  circumstàncies  en  la
prestació.  Els serveis puntuals incrementaran el  seu cost,  quan es tracten d'hores
ordinàries en un 7’32%. de conformitat amb el que establix el règim econòmic de la
Memòria apartat 5.

5.  Publicar  anunci,  en  el  cas  que  siga  acceptada  el  present  encàrrec,  sobre  la
formalització i  acord d'encàrrec a favor de la mencionada societat,  en el Butlletí
Oficial de la Província de València.

6. Publicar en la Plataforma de contractació de conformitat amb l'article 32, apartat
6t lletra a), exigix la publicació del mig propi en la Plataforma de Contractació del
Sector Públic, indicant respecte de quins poders adjudicadors l'ostenta i els sectors
d'activitat en què, estant compresos en el seu objecte social, seria apte per a executar
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les prestacions que vagen a ser objecte d'encàrrec. 

7. Facultar a l'Alcaldia per a la firma de quants documents siguen necessaris per a
l'execució  d'este  acord  i  formalitzar  la  comanda  una  vegada  s'acredite  l'efectiva
disponibilitat dels mitjans propis.

***

07. INTERVENCIÓ. Proposta transferència de crèdit MC1-2020

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 18 de febrer de 2020.

La  regidora  delegada  d'Hisenda  explica  la  següent  esmena  que  es  presenta  a  la
proposta inicial:

« El  passat  13  de  febrer  es  va  realitzar  la  següent  proposta de  modificació
pressupostària per a la seua aprovació pel Ple de la Corporació

Sent necessari i inajornable per al pròxim exercici transferir crèdit a l'aplicació
pressupostària de “Subv lloguer de vivenda” per a procedir a la convocatòria corresponent
a l'ajuda.

“Vist que la transferència que es pretén realitzar és entre partides de distinta àrea
de gasto.

Per tant, es proposa al ple de la Corporació l'adopció de l'acord següent:

1.- Transferir a la següent aplicació pressupostària:

1523-48900: Subv lloguer de vivenda 29.000’00€

TOTAL TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT POSITIU 29.000’00€

2.-  El  finançament  proposada  es  correspon  amb  la  disminució  de  crèdit  de
l'aplicació  pressupostària  9200-15000  “Fons  de  millora  prestació  serveis  públics-
Productivitat”, que no afectarà el funcionament normal del servei per tractar-se de partida
de capítol 1 (gastos de personal), i els crèdits es troben en situació de “no compromesos” i
que s'estima no es comprometran durant l'exercici.

9200-15000: Fons de millora prestació serveis públics- Productivitat” 29.000’00€

TOTAL TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT NEGATIVA 29.000’00€
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3.- Expose's al públic en els termes legalment establits als efectes de reclamacions.
Si no es presentara cap reclamació, l'expedient provisionalment aprovat s'entendria elevat a
definitiu de forma automàtica.”

Considerant que és necessari i inajornable per al pròxim exercici concedir un crèdit
extraordinari  per  a  fer  front  a  les  obligacions  de  l'Ajuntament  com a  soci  de  l'E.G.M.
Polígon Nord d'Almussafes
.

Considerant  que  és  possible  la  disminució  de  l'aplicació  pressupostària  9200-
15000, sense que això afecte el funcionament normal dels serveis públics, per no existir
compromisos, per l'import que es va a disminuir. Es proposa esmenar la proposta del passat
13 de febrer en el sentit següent:

Sent necessari la concessió d'un crèdit extraordinari per a fer front a les obligacions
que es deriven de la pertinença com a soci de l'Ajuntament d'Almussafes a la recentment
constituïda EGM Polígon Nord Almussafes, per un import de 1.000’00 euros.

Sent possible la disminució, pel mateix import de l'aplicació pressupostària 9200-
15000 , sense que això afecte el funcionament normal dels serveis públics, per no existir
compromisos.

Sent necessari i inajornable per al pròxim exercici transferir crèdit a l'aplicació
pressupostària de “Subv. lloguer de vivenda” per a procedir a la convocatòria corresponent
a l'ajuda.

Vist que la transferència que es pretén realitzar és entre partides de distinta àrea de
gasto.

Per tant, es proposa al ple de la Corporació l'adopció de l'acord següent:

1.- Concedir el següent crèdit extraordinari:

4220-48300 “Transf. corrents a altres entitats s/ànim lucre.- Indústria 1.000’00 €

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 1.000’00 €

2.- Transferir a la següent aplicació pressupostària:

1523-48900: Subv lloguer de vivenda             29.000’00€

TOTAL TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT POSITIU             29.000’00€

TOTAL MODIFICACIONS DE CRÈDIT            30.000’00 €

3.-  El  finançament  proposada  es  correspon  amb  la  disminució  de  crèdit  de
l'aplicació  pressupostària  9200-15000  “Fons  de  millora  prestació  serveis  públics-
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Productivitat”, que no afectarà el funcionament normal del servei per tractar-se de partida
de capítol 1 (gastos de personal), i els crèdits es troben en situació de “no compromesos” i
que s'estima no es comprometran durant l'exercici.

9200-15000: Fons de millora prestació serveis públics- Productivitat”
            30.000’00€

TOTAL DISMINUCIÓ DE CRÈDIT            30.000’00€»

Es vota l'esmena i s'aprova per unanimitat.

No es promou debat. Únicament intervé Rafael Beltran del grup popular indicant que
l'esmena  va  ser  posterior  a  la  comissió  informativa.  L'alcalde  cedix  la  paraula a
l'interventor que explica.

Se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els següents acords per
unanimitat.  (Voten a  favor:   Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud
Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén Godoy Pérez,  Jaime Wic Rosa,
Lourdes Moreno Blay, Mª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón i Rafael
Enrique Beltrán Domenech.)

Considerant que és necessari i inajornable per al pròxim exercici concedir un crèdit
extraordinari per a fer front a les obligacions de l'Ajuntament com a soci de l'E.G.M. Polígon
Nord d'Almussafes.

Considerant que és possible la disminució de l'aplicació pressupostària 9200-15000,
sense  que  això  afecte  el  funcionament  normal  dels  serveis  públics,  per  no  existir
compromisos, per l'import que es va a disminuir. Es proposa esmenar la proposta del passat
13 de febrer en el sentit següent:

Sent necessari la concessió d'un crèdit extraordinari per a fer front a les obligacions
que es deriven de la pertinença com a soci de l'Ajuntament d'Almussafes a la recentment
constituïda EGM Polígon Nord Almussafes, per un import de 1.000’00 euros.

Sent possible la disminució, pel mateix import de l'aplicació pressupostària 9200-
15000,  sense que això afecte el  funcionament normal dels serveis públics, per no existir
compromisos.

Sent  necessari  i  inajornable  per  al  pròxim exercici  transferir  crèdit  a  l'aplicació
pressupostària de “Subv lloguer de vivenda” per a procedir a la convocatòria corresponent a
l'ajuda.

Vist que la transferència que es pretén realitzar és entre partides de distinta àrea de
gasto.

Per tant, el Ple de la Corporació acorda l'acord següent:
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1.- Concedir el següent crèdit extraordinari:

4220-48300 “Transf. corrents a altres entitats s/anime lucre.- Indústria  1.000’00 €

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 1.000’00 €

2.- Transferir a la següent aplicació pressupostària:

1523-48900: Subv lloguer de vivenda 29.000’00€

TOTAL TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT POSITIU 29.000’00€

TOTAL MODIFICACIONS DE CRÈDIT             30.000’00 €

3.- El finançament proposta es correspon amb la disminució de crèdit de l'aplicació
pressupostària 9200-15000 “Fons de millora prestació serveis públics- Productivitat”, que no
afectarà el normal funcionament del servei per tractar-se de partida de capítol 1 (gastos de
personal),  i  els  crèdits  es  troben en situació de “no compromesos”  i  que s'estima no es
comprometran durant l'exercici.

9200-15000: Fons de millora prestació serveis públics- Productivitat” 30.000’00€

TOTAL DISMINUCIÓ DE CRÈDIT 30.000’00€

***

08. GESTIÓ TRIBUTÀRIA.  Proposta de revocació de dos liquidacions  de l'IIVTNU, P.A.
núm. 510/209 Jutjat contenciós administratiu núm. 6 de València (Art. 82.3 ROF)

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  3 de  març de  2020,  per  tant  després  de  la
convocatòria d'esta sessió plenària, per la qual cosa es procedix a ratificar la seua
inclusió en l'orde del dia per al seu debat i votació. Es ratifica per unanimitat.

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, es manifesta a favor que es revoque però sol·licita aclariment
d'alguns aspectes jurídics.  La Sra. secretària,  autoritzada pel Sr.  alcalde,  li
respon.
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En el segon torn d'intervencions, contínua la Sra Moreno reiterant l'anterior i
el Sr. alcalde li respon tancant el debat.

Acabat  el  debat  se  sotmet  l'assumpte  al  Ple  en  votació  ordinària  i  s'adopten  els
següents  acords  per unanimitat.  (Voten a  favor:   Antonio  González  Rodríguez,
Davinia  Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy
Pérez,  Jaime Wic Rosa,  Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo Medina Iborra, Josep
Magraner i Ramón i Rafael Enrique Beltrán Domenech.)

VIST l'informe jurídic emés per la directora del Servei Jurídic de Gestió
Tributària i Recaptació i la secretària d'este Ajuntament sobre la procedència d'incoar
expedient de revocació de dos liquidacions tributàries, del següent tenor literal:

“VIST  el  decret  d'onze  de  desembre  de  2019  de  la  Lletrada  de
l'Administració  de  Justícia  del  Jutjat  Contenciós  Administratiu  núm.  6  dels  de
València, dictat en el Procediment Abreviat 510/2019. 

VISTA  la  sol·licitud  formulada  per  Sra.  Akiko  Totsuka,  amb  NIF  X-
1751036-T i D. Jesús Sánchez Tovar, amb DNI núm. 48.320.982-Y en data 21 de
novembre de 2018 per mitjà de registre d'entrada 2018006360  i de data 21 de juny
de 2019 amb registre d'entrada 2019003789, sol·licitant que s'anul·le la provisió de
constrenyiment  dictada  per  l'impagament  en  voluntària  de  dos  liquidacions
d'IIVTNU 2017/4/1/139 i  2017/4/1/140,así  com la  devolució  dels  dits  ingressos,
INFORME basant-se en els següents:

ANTECEDENT DE FET

1º.- Les liquidacions d'IIVTNU 2017/4/1/139 i 2017/4/1/140 van ser notificades per
compareixença als interessats per mitjà de la publicació de la notificació per edicte
en el BOE núm. 223 de 15/09/2017.

2º.-  Amb  posterioritat  i  després  de l'impagament  en  període  voluntari  de  les
esmentades liquidacions  es va dictar per part del tresorer municipal la preceptiva
provisió  de  constrenyiment  que  va  ser notificada  als  contribuents  el  20/06/2018
procedint els mateixos eixe dia al pagament del deute requerida.

3º.- Amb data  21 de novembre de 2018 per mitjà de registre d'entrada 2018006360  i
de data 21 de juny de 2019 amb registre d'entrada 2019003789 es presenten sengles
recursos sol·licitant la devolució com a ingressos indeguts del pagament efectuat per
les dos liquidacions dins d'un procediment especial de revisió de l'article 216 de la
Llei General Tributària incardinat en la lletra a) del mateix com a revisió d'actes nuls
de ple dret o bé de la lletra c) per revocació.

FONAMENTS DE DRET
Pel que fa a la normativa aplicable al present supòsit, al tractar-se d'una entitat local
cal fer menció de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, que en l'article 4.1.g) reconeix amb caràcter general als municipis, en la seua
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qualitat d'Administracions Públiques de naturalesa territorial, la potestat de revisió
d'ofici dels seus actes i acords, dins de l'esfera de les seues competències.

Per la seua banda, l'article 53 de la mateixa Llei establix que, sense perjuí de les
específiques  previsions  dels  seus  articles  65,  67  i  110,  “les  Corporacions  locals
podran  revisar  els  seus  actes  i  acords  en  els  termes  i  amb  l'abast  que,  per  a
l'Administració  de  l'Estat,  s'establix  en  la  legislació  de  l'Estat  reguladora  del
procediment  administratiu  comú”;  i  en els  mateixos  termes  es  pronuncia  l'article
218.1 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat pel Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre. La dita remissió a
la legislació estatal situa la qüestió en els articles 106 a 111 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En relació a l'òrgan competent per a acordar la iniciació i resoldre el procediment de
revisió d'ofici,  la  Llei  7/1985,  de 2 d'abril,  (article  110.1)  només  precisa  l'òrgan
competent  respecte  de  la  revisió  dels  actes  dictats  en  via  de  gestió  tributària,
establint a l'efecte que correspon al Ple de la Corporació la declaració de nul·litat de
ple dret i la revisió de tals actes, en els casos i d'acord amb el procediment dels
articles 153 i 154 de la Llei General Tributària. No hi ha previsió concreta sobre esta
qüestió en el context del procediment administratiu comú, però d'una interpretació
sistemàtica dels articles 21 i 22 de la dita Llei 7/1985, de 2 d'abril, pareix que cal
entendre que si per a la declaració de lesivitat d'actes anul·lables la competència és
del  Ple  (article  22.2.k),  corresponent  la  iniciativa  a  l'Alcalde  (article  21.1.1),  la
revisió d'ofici d'actes nuls de ple dret ha de sotmetre's al mateix règim,  perquè en
qualsevol  altre  cas  es  produiria  una  asimetria  inacceptable;  i  més  quan  l'article
22.2.j) de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local indica que correspon al
Ple de l'Ajuntament “l'exercici de les accions administratives i judicials”.

Per a donar resposta a la controvèrsia suscitada resulta precís començar recordant
que l'article 216 de la  Llei  58/2003 disposa que "són procediments  especials  de
revisió els de: 
a) Revisió d'actes nuls de ple dret; 
b) Declaració de lesivitat d'actes anul·lables; 
c) Revocació;
d) Rectificació d'errors;
e) Devolució d'ingressos indeguts".
L'Administració Tributària no pot rectificar de totes maneres els actes administratius
que ja haja dictat, sinó haurà de  fer-ho sotmetent-se als procediments especials de
revisió establits en la Llei.

La Revisió d'actes nuls de ple dret que és la primera via que al·leguen els recurrents
es regula en l'Art. 217 de la LGT i està reservat per als actes administratius que
estiguen afligits de nul·litat de ple dret.
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Així, segons la norma, podrà declarar-se la nul·litat de ple dret dels actes dictats en
matèria tributària, així com de les resolucions dels òrgans economicoadministratius,
que  hagen posat  fi  a  la  via  administrativa  o  que  no  hagen sigut  recorreguts  en
termini, en els supòsits següents:

•Que lesionen els drets i llibertats susceptibles d'empara constitucional.

•Que hagen sigut dictats per òrgan manifestament incompetent per raó de la
matèria o del territori.
•Que tinguen un contingut impossible.
•Que siguen constitutius d'infracció penal o es dicten com a conseqüència
d'esta.
•Que  hagen  sigut  dictats  prescindint  totalment  i  absolutament  del
procediment legalment establit per a això o de les normes que contenen les
regles essencials per a la formació de la voluntat en els òrgans col·legiats.
•Els actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament jurídic pels que
s'adquirixen facultats o drets quan se no tinga els requisits essencials per a la
seua adquisició.
•Qualsevol  altre  que s'establisca  expressament  en una disposició de rang
legal.

El procediment per a declarar la nul·litat a què es referix este article podrà iniciar-se
o bé per acord de l'òrgan que va dictar l'acte o del seu superior jeràrquic, o bé a
instància de l'interessat.

No obstant  això,  en el  cas de sol·licituds formulades  pels contribuents,  es podrà
acordar motivadament la inadmissió a tràmit, sense necessitat de demanar dictamen
de l'òrgan consultiu, quan l'acte no siga ferm en via administrativa o la sol·licitud no
es  base  en  alguna  de  les  causes  de  nul·litat  esmentades  abans  o  manque
manifestament de fonament, així com en el cas que s'hagueren desestimat quant al
fons altres sol·licituds substancialment iguals.

En el procediment s'ha de donar audiència a l'interessat i també seran oïdes aquells
als que va reconéixer drets l'acte administratiu o els interessos dels quals van resultar
afectats pel mateix.

La declaració de nul·litat  requerirà,  a més,  dictamen favorable previ  del  Consell
d'Estat o òrgan equivalent de la respectiva comunitat autònoma, si n'hi ha.

Entenem que els  actes  tributaris  recorreguts  no  es  poden incardinar  en  cap  dels
supòsits de nul·litat de ple dret abans esmentats atés que l'Administració tributària
actue  d'acord  amb la  Llei  vigent  en  el  moment  de  l'emissió  de  les  liquidacions
recorregudes.
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La segona via per la qual es pretén atacar les liquidacions de l'I.I.V.T.N.U. es per
mitjà de la revocació regulada en l'article 219 de la L.G.T., el qual assenyala que
"1.  L'Administració  tributària  podrà  revocar els  seus  actes  en  benefici  dels
interessats quan s'estime que infringixen manifestament la Llei, quan circumstàncies
sobrevingudes  que  afecten  una  situació  jurídica  particular  posen  de  manifest  la
improcedència de l'acte dictat, o quan en la tramitació del procediment s'haja produït
indefensió als interessats.La revocació no podrà constituir, en cap cas, dispensa o
exempció  no  permesa  per  les  normes  tributàries,  ni  ser  contrària  al  principi
d'igualtat, a l'interés públic o a l'ordenament jurídic
2. La revocació només serà possible mentres no haja transcorregut el Termini  de
prescripció.

3.  El  procediment  de  revocació  s'iniciarà  sempre  d'ofici,  i  serà  competent  per  a
declarar-la l'òrgan que es determine reglamentàriament, que haurà de ser diferent de
l'òrgan que va dictar l'acte.

En l'expedient es donarà audiència als interessats i haurà d'incloure's un informe de
l'òrgan amb funcions d'assessorament jurídic sobre la procedència de la revocació de
l'acte.

4. El termini màxim per a notificar resolució expressa serà de sis mesos des de la
notificació de l'acord d'iniciació del procediment.

Transcorregut el termini establit en el paràgraf anterior sense que s'haguera notificat
resolució expressa, es produirà la caducitat del procediment.- 

5.  Les  resolucions  que  es  dicten  en  este  procediment  posaran  fi  a  la  via
administrativa".

Per la seua banda en el Reial Decret 520/2005 es regula la revocació en els articles
10 i següents . Així, en l'article 10 s'establix que: 

"1. El procediment de revocació s'iniciarà exclusivament d'ofici, sense perjuí que els
interessats  puguen promoure  la  seua  iniciació  per  l'Administració  competent  per
mitjà  d'un  escrit  que  dirigiran  a  l'òrgan que  va  dictar  l'acte.  En  este  cas,
l'Administració quedarà exclusivament obligada a acusar recepció de l'escrit. L'inici
serà notificat a l'interessat.-

2. L'òrgan competent per a acordar l'inici del procediment serà el superior jeràrquic
del que ho haguera dictat. L'inici podrà ser proposat, de forma motivada, pel propi
òrgan que haguera dictat l'acte o per qualsevol altre de la mateixa Administració
pública.

3. Els actes d'aplicació dels tributs i  d'imposició de sancions podran ser  revocats
d'acord amb el  que disposa l'article 219 de la Llei  58/2003,  de 17 de desembre,
General Tributària, encara que hagen sigut objecte d'impugnació en via econòmica
administrativa, fins que no s'haja dictat una resolució o un acord de terminació pel
tribunal econòmic administratiu. Les resolucions i els acords de terminació dictats
pels tribunals economicoadministratius, així com els actes d'aplicació dels tributs i
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d'imposició de sancions a què es referisquen els dits acords i resolucions, no seran
susceptibles  de  revocació,  d'acord  amb  el  que  disposa  l'article  213.2  de  la  Llei
58/2003,  de  17  de  desembre",  posteriorment  els  article  11  i  12  regulen  la  seua
tramitació i resolució.

Dels  dits  preceptes  i,  en  quant  ací  interessa,  amb  relació  a  la  iniciació  del
procediment, es desprén que"el procediment de revocació s'iniciarà sempre d'ofici" -
article 219.3 de la Llei-, precisant l'article 10.1 del Reial Decret 520/2005, de 13 de
maig que "el procediment de revocació s'iniciarà exclusivament d'ofici, sense perjuí
que els interessats puguen promoure la seua iniciació per l'Administració competent
per  mitjà  d'un  escrit  que  dirigiran  a  l'òrgan  que  va  dictar  l'acte.  En  este  cas,
l'Administració quedarà exclusivament obligada a acusar recepció de l'escrit".

D'acord amb els dits preceptes cabria inicialment  afirmar que la decisió d'iniciar el
procediment de revocació és discrecional per a l'Administració, encara que el seu
exercici és reglat, en quant en la llei s'establixen els motius en virtut dels quals pot
acordar-se.  De  fet,  l'article  219  disposa  que  hi  ha  tres  motius  pels  quals
l'Administració pot revocar els seus actes:

a) infracció manifesta de la llei; 

b)  quan circumstàncies sobrevingudes que afecten una situació jurídica particular
posen de manifest la improcedència de l'acte dictat; i 

c) quan en la tramitació del procediment s'haja produït indefensió als interessats.

Així mateix ha de matisar-se la tradicional caracterització de la revocació com una
espècie de revisió per raons d'oportunitat, ja que la mateixa se sotmet diversos límits
i, entre ells està el de no ser contrària a l'ordenament jurídic; la facultat de revocació
està limitada per:

1) la cosa jutjada, que prohibix la revisió d'actes d'aplicació, imposició de sancions i
resolucions  de  les  reclamacions  economicoadministratives  quan  hagen  sigut
confirmats per sentència judicial ferma;

2) el termini de prescripció tributària de quatre anys;

3)  la impossibilitat  que puga constituir  dispensa o exempció no permesa  per  les
normes tributàries, o puga ser contrària al principi d'igualtat, a l'interés públic o a
l'ordenament jurídic-, i dos dels motius per a acordar-la estan vinculats amb vicis de
legalitat dels actes administratius.

Partint  de  l'anterior  configuració  legal  de  la  revocació  dels  actes  tributaris  ha
d'assenyalar-se que, d'acord amb la mateixa, la jurisprudència ha sostingut que la
decisió o no d'iniciar  un procediment de revocació és una facultat  que la norma
atorga a l'Administració de què no naix cap acció  impugnatoria per al  particular
interessat.

En  el  dit  sentit  cal  citar  la  Sentència  de  la  Secció  2a  de  la  Sala  Contenciosa
Administrativa del  Tribunal  Suprem de  19  de  maig  de 2011,  recurs  de  cassació
2411/2008 , en la que es recorda que "la Sentència de la Secció Quinta d'esta Sala,
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d'11 de juliol de 2001 (recurs de cassació número 216/1997 ) va declarar (Fonament
de Dret Quint): "(...) la potestat de revisió que l'article 105 de la Llei 30/92 concedix
a  l'Administració  per  als  actes  de  gravamen  o  desfavorables  no  constituïx  una
fórmula alternativa per a impugnar fora de termini els actes administratius consentits
i ferms, sinó només per a revisar-los per motius d'oportunitat. La petició de revisió
no pot ser ocasió per a discutir si l'acte de gravamen s'ajusta o no a l'ordenament
jurídic, pues això només pot  fer-ho l'interessat impugnant en temps i forma l'acte
discutit" 

Per això, s'ha pogut dir que, a diferència de la revisió d'ofici dels actes nuls de ple
dret, la revocació dels actes nuls desfavorables és una facultat i no una obligació de
l'Administració,  perquè eixe tipus d'invalidesa es convalida pel pas del temps i al
guanyar fermesa". Posteriorment  després de recordar el contingut dels articles 219
LGT i  10  del  Reial  Decret  520/2005 quan regulen  la  iniciació  del  procediment,
assenyala que la sol·licitud per la qual promou la iniciació del procediment no pot
ser la conseqüència de l'exercici d'un dret de petició.

D'acord amb la Sentència de la Secció 2a de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal  Suprem de 19 de febrer  de 2014,  desestimatòria  del  recurs  de cassació
4520/2011 , interposat amb la Sentència de la Sala del Contenciosa Administrativa
del  TSJ  de  la  Comunitat  Valenciana  de  22  de  juny  de  2011,  que  sosté  que  la
recurribilitat de la resolució que es dicta en el procediment de revocació té sentit no
sols per l'existència dels límits que la llei establix a la facultat de revocació, sinó a
més perquè en la pròpia llei s'establixen  com a supòsits de la revocació motius de
legalitat, com ara que l'acte dictat infringisca de manera manifesta la llei o que s'haja
produït en el procediment indefensió als interessats, junt amb el supòsit relatiu a la
concurrència de  circumstàncies  sobrevingudes  que  afecten  una  situació  jurídica
particular i que posen de manifest la improcedència de l'acte dictat, circumstàncies
que constituïxen elements reglats de l'acte subjectes al control dels tribunals, per la
qual cosa no pot qüestionar-se la recurribilitat de la decisió final del procediment.

En concret en la sentència es raona en els termes següents:

"TERCER.-  Convé  significar,  abans que res,  que  el  fet  de que  la  llei  atorgue  a
l'Administració  Pública  l'exercici  d'una  potestat  de  caràcter  discrecional,  no  pot
entendre's  com a obstacle,  ni  de bon tros  impedir,  la  revisió jurisdiccional  de la
legalitat de l'Administració Pública en l'exercici de la mateixa, perquè la Constitució
encarrega  als  Tribunals  el  "control  de  la  potestat  reglamentària  i  la  legalitat  de
l'actuació administrativa, així com el sotmetiment d'esta als fins que la justifiquen"
( art. 106.1 CE ).

D'altra  banda,  no es  pot  oblidar  que  l'exercici  de potestats  discrecionals  no està
exempta d'elements reglats. Entre ells el de la motivació ( art. 54 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre , 215.1 de la LGT ), l'existència i correcció jurídica del qual és
revisable davant de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. També l'exercici de la
potestat discrecional ha de ser modulat per a la seua subjecció a la legalitat i als
principis i finalitats que han de regir l'actuació de l'Administració. En particular i per
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a l'àmbit tributari, al principi de capacitat econòmica de les persones obligades a
satisfer  els  tributs  de  justícia,  generalitat,  igualtat,  progressivitat,  equitativa
distribució de la càrrega tributària i no confiscatorietat ( art. 9.2 de la LGT i 14 , 31.1
de la CE ).

Per tant, no podria tindre acollida aquella al·legació que, davall el simple argument
d'exercir  una  potestat  discrecional,  voldria  sostraure  de  l'àmbit  de  la  revisió
jurisdiccional  i  del  control  de  legalitat,  les  actuacions  de  les  Administracions
públiques en què la mateixa es manifesta, perquè això seria contrari a allò que s'ha
previngut en l'art. 106.1 de la Constitució i 1.1 de la LJCA .

És més, pel que fa al procediment de revocació d'actes tributaris, no cap tampoc
desconéixer  que  l'art.  219  de  la  Llei  General  Tributària  en  el  seu  apartat  quint
assenyala  que  la  resolució  que  ultima  el  procediment  posarà  fi  a  la  via
administrativa.

La recurribilitat de la resolució que es dicta en el procediment de revocació té sentit
no sols per l'existència dels limites que la Llei establix a la facultat de revocació,
(apartats 1 i 2 de l'art. 219), sinó a més perquè en la pròpia llei s'establixen com a
supòsits de la revocació motius de legalitat, com ara que l'acte dictat infringisca de
manera  manifesta  la  llei  o  que  s'haja  produït  en  el  procediment  indefensió  als
interessats,  junt  amb  el  supòsit relatiu  a  la  concurrència  de  circumstàncies
sobrevingudes que afecten una situació jurídica particular i que posen de manifest la
improcedència de l'acte dictat.

Estes circumstàncies vénen a constituir elements reglats de l'acte subjectes al control
dels Tribunals, per  la qual cosa no pot qüestionar-se la recurribilitat de la decisió
final del procediment".

La dita sentència és seguida, entre altres, per les posteriors de la Secció 1a de la Sala
Contenciosa Administrativa- del TSJ Canàries (Las Palmas) de 17 i 23 de desembre
de 2014 , recaigudes en els recursos 64/2012 i 545/2012 ; la Sentència de la Secció
1a de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ d'Extremadura, de 24 de març de
2015, recaiguda en el recurs 391/2014 ; i la Sentència de la Secció 3a de la Sala
Contenciosa Administrativa- del TSJ Castella i Lleó (Valladolid), de 30 de maig de
2014, recaiguda en el recurs 411/2011 .

Analitzats cada un dels supòsits previstos en l'art. 219.1 de la Llei General Tributària
per a donar lloc a la revisió de la liquidació ferma de què es tracta podem concloure
que el recurs es pot dóna la concurrència del supòsit previst en l'art. 219.1 de la Llei
General Tributària , al permetre la revocació ...."quan circumstàncies sobrevingudes
que afecten una situació jurídica particular posen de manifest la improcedència de
l'acte dictat", perquè la norma legal es referix a la improcedència i no a la il·legalitat
de  l'acte  dictat,  quedant  reservada  esta  posibllidad a  casos  com  la  sanció  no
impugnada quan posteriorment és anul·lada la liquidació que Revocar de fonament.

És en este específic concepte anunciat per l'art. 219.1 de la Llei General Tributària
en què ha de comprendre's el supòsit recorregut, ja que és palés que les liquidacions
eren improcedents, segons va quedar de manifest posteriorment quan es va publicar
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la  declaració d'inconstitucionalitat  continguda  en  la  Sentència  del  Tribunal
Constitucional  59/2017,  de  data  11  de  maig  de  2017,  relativa  a  l'Impost  sobre
l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), per la que va ser
declarat  inconstitucional  el  dit  impost  quan  “la  transmissió  de  la  propietat  dels
terrenys per qualsevol títol (o la constitució o transmissió de qualsevol dret real de
gaudi, limitador del domini, sobre els referits terrenys) no ha posat de manifest un
increment  del  seu  valor  o,  dit  d'una  altra  manera,  una  capacitat  econòmica
susceptible de ser gravada amb fonament en l'article 31.1 CE”, afectant la situació
jurídica particular que en este recurs es contempla.

El Ple acorda:

Primer.  Revocar les  liquidacions  en  concepte  d'I.I.V.T.N.U.  2017/4/1/139  i
2017/4/1/140 i per tant la devolució a SRA. Akiko Totsuka, amb NIE X-1751036-T
de la quantitat de 700,04 € en concepte d'I.I.V.T.N.U i de 70,00 € en concepte de
recàrrec i a D. Jesús Sánchez Tovar, amb DNI núm. 48320982-Y, la quantitat de
700,04 € en concepte d'I.I.V.T.N.U i de 70,00 € en concepte de recàrrec.

Segon. Traslladar del present acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm.  6 de
València en la que se substància el Procediment Abreviat (PAB) 000510/2019 per al
seu coneixement i efectes oportuns 

***

09. INTERVENCIÓ. Dació de  compte de l'informe d'avaluació estabilitat pressupostària i
altres paràmetres corresponent a l'exercici 2019

Es  procedeix  a  donar  compte  de  l'assumpte  de  referència  de  què  la  Corporació  queda
assabentada.

***

10. INTERVENCIÓ. Dació de  compte de l'informe d'Execució d'inversions financerament
sostenibles, exercici 2019

Es  procedeix  a  donar  compte  de  l'assumpte  de  referència  de  què  la  Corporació  queda
assabentada.

***

11. INTERVENCIÓ. Dació de compte de la Liquidació del pressupost de l'exercici 2019

Es  procedeix  a  donar  compte  de  l'assumpte  de  referència  de  què  la  Corporació  queda
assabentada.

***
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12. INTERVENCIÓ. Proposta de finançament del deute amb càrrec al superàvit (Art.
82.3 ROF)

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  3 de  març de  2020,  per  tant  després  de  la
convocatòria d'esta sessió plenària, per la qual cosa es procedix a ratificar la seua
inclusió en l'orde del dia per al seu debat i votació. Es ratifica per unanimitat.

El Sr. alcalde cedix la paraula al Sr. interventor que explica la proposta.

No es promou debat. Se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els
següents  acords per  unanimitat.  (Voten a  favor:   Antonio  González  Rodríguez,
Davinia  Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy
Pérez,  Jaime Wic Rosa,  Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo Medina Iborra, Josep
Magraner i Ramón i Rafael Enrique Beltrán Domenech.)

Vist el que disposa l'article 32.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Considerant que en el pressupost per a l'exercici 2020 s'ha consignat en les
previsions d'ingressos la quantitat de 230.560’00 euros com a deute a concertar per
al finançament de l'annex d'inversions del present exercici.

Considerant que tant el romanent de tresoreria per a gastos generals com el 
superàvit en termes de comptabilitat nacional supera esta quantitat.

Sent possible disminuir el deute en termes nets amb càrrec a l'excés de 
finançament obtingut.

El Ple de la Corporació, amb un informe previ de la Intervenció municipal, 
l'adopció de l'acord següent:

1.- Destinar la quantitat de  230.560’00 euros del superàvit resultant de la
liquidació de 2019 al finançament dels projectes d'inversió que apareixen en l'annex
d'inversions per a 2020 finançats amb recurs a deute.

***

13. INTERVENCIÓ. Dació de compte de la fiscalització plena posterior de l'exercici
2017

El  Sr.  interventor,  d'orde  del  Sr.  alcalde,  explica  l'informe. Es  dóna  compte de
l'assumpte de referència de què la Corporació queda assabentada.
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« S'ha rebut per esta Alcaldia Presidència l'informe de fiscalització plena posterior,
emés per la Intervenció municipal, en l'exercici de les seues competències, i corresponent a
l'exercici 2017.

A tenor d'allò que s'ha disposat per l'article 219 del Real Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals es
dóna  compte  al  Ple  de  la  Corporació  de  l'informe  de  fiscalització  plena  emés  per  la
Intervenció i les conclusions i recomanacions de la qual són les següents:

CONCLUSIONS I CORRECCIONS EX POST.

S'han emés un total de 81 informes fiscals individuals amb el resultat següent:

- Expedients fiscalitzats de CONFORMITAT: 69, que suposa un 85,19% del total.

- Expedients fiscalitzats de DISCONFORMITAT: 12 que suposa un 14,81% del
total.

En  este  punt  cal  assenyalar  que  el  percentatge  d'expedients  fiscalitzats  de
disconformitat  ha augmentat  de 13,58%  a 14,81% respecte a l'exercici  2016,  açò és un
1,23%. Els principals motius d'este percentatge de disconformitat es continuen centrant en
els expedients de subvenció en matèria de consum d'aigua potable i  clavegueram, al no
haver  realitzat  l'òrgan  gestor  les  comprovacions  oportunes  respecte  de  la  situació  del
contribuent amb l'AEAT i la Seguretat Social, o no haver sol·licitat declaració responsable
al beneficiari.

També s'ha comprovat que en els expedients de subvencions de beca de menjador
escolar, les sol·licituds presentades estan incompletes i falta la documentació corresponent.

En  termes  generals,  la  gestió  municipal  s'ajusta  a  la  legalitat  vigent  amb  les
excepcions  indicades  en  els  informes  fiscals  individuals.  Les  disconformitats  afecten  11
expedients de subvencions i 1 expedient de personal.

Des del punt de vista estadístic, el valor esperat de la variància a priori, és diferent
del que resulta de la realització de proves de fiscalització. El valor estimat de la variància a
priori era 0,09 i el resultant de les proves de fiscalització és 0,1262 substituint la variància
en la  fórmula inicial,  mantenint  el  nivell  de confiança i  la  mostra seleccionada,  l'error
esperat se situa en l'entorn del  6,5% en compte de en el 5,5% estimat inicialment. Podem
afirmar per  tant,  que  el nombre  d'expedients  de  disconformitat  que  resultarien  de  la
població, amb una probabilitat del 90%, s'estima que se situaria en el 14,81% del total
d'expedients, amb  un  error  del  6,5%, és  a  dir  entre  el  13,91%  i  el  15,77% del  total
d'expedients.

Amb l'aplicació de la Llei de morositat, es dóna compte al Ple trimestralment de la
morositat en què incorre l'Ajuntament, per tant, no s'analitza el retard en el pagament de les
factures a proveïdors. El període mitjà de pagament es va complir en tots els trimestres. 
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Igual que en la fiscalització de l'any anterior, des del punt de vista de què subscriu
hauria d'establir-se un nivell de vinculació jurídica no tan ampli a fi d'un millor control en
el compliment de la regla del gasto i l'estabilitat pressupostària.

RECOMANACIONS.

De la fiscalització realitzada, es deduïxen una sèrie d'errors i defectes que porten a
realitzar les recomanacions següents:

1.- Hauria de complir-se pels gestors de subvencions públiques, i per tant, gestors
pressupostaris,  l'obligació de comprovar la situació tributària i  en matèria de seguretat
social dels beneficiaris, o exigir la declaració responsable, i comprovar, que els beneficiaris
complixen amb la situació objectiva que els dóna dret a la percepció de la subvenció.

2.-  Han  de  comprovar-se  adequadament  per  part  dels  gestors  de  subvencions
públiques, que els documents presentats reunixen els requisits establits en les bases, tant en
la sol·licitud com en la seua justificació.

3.- El 91 per cent de les disconformitats afecten expedients de subvencions, per la
qual cosa es recomana la realització d'auditories, per mostreig, per a comprovar l'aplicació
dels fons a la seua finalitat i tota la documentació que es troba en poder dels beneficiaris.
Per  a  la  qual  cosa,  és  necessari  que  l'òrgan  de  contractació  inicie  expedient  per  a
contractar auditor extern que col·labore amb la Intervenció en esta tasca, al no comptar
amb mitjans propis prou formats en este punt per a realitzar el treball. De no contractar-se
un auditor extern, seria impossible realitzar este treball. La Intervenció incrementaria en les
fiscalitzacions  plenes  posteriors  la  mostra  a  comprovar  en  matèria  de  subvencions
públiques. En este cas, es comprovaria únicament la documentació que es troba en poder
dels centres gestors.  Si  això és possible,  i  ho permet la càrrega de treball  del  personal
d'Intervenció, es realitzaran comprovacions materials de l'aplicació de les subvencions de
capital a la seua finalitat.

4.- Hauria de seguir-se per a la realització de serveis extraordinaris el procediment
d'autorització prèvia establit a este efecte.

Estes recomanacions haurien de ser preses en compte pels gestors i aplicades en el
menor termini possible.»

***

14. URBANISME. Ratificar les resolucions de l'Alcaldia 275 i 274 de 2020 relatives
a sol·licituds d'ajuda IVACE, Polígon Nord i polígon Joan Carles I

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa d'Urbanisme, Activitats, Medi Ambient, Cementeri, Obres i Serveis,  en
sessió ordinària celebrada el 21 de febrer de 2020.
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“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA Núm. 0274/2020

Sol·licitud ajuda a Generalitat Valenciana per a la millora, modernització i dotació
d'infraestructures  i  serveis  en  polígons,  àrees  industrials  i  enclavaments
tecnològics en 2020.

El Pla Director d'Almussafes, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 5
d'octubre  del  2016,  contempla  com un dels  seus  eixos  d'actuació  prioritari  l'eix
estratègic C: Empresa.

Este  eix  busca  dirigir  esforços  cap  a  la  construcció  d'una  estructura
econòmica  municipal  sostenible  i  a  escala,  capaç  de  promoure  la  Cohesió
econòmica,  social  i  territorial.  davall  este  eix  es  busca fomentar  l'emprenedoria
social  en  diverses  activitats  econòmiques  i  innovar  sobre  els  actius  propis  del
territori;  reforçar  la  competitivitat  i  especialització  territorial  de  la  indústria  i
millorar els espais productius de la ciutat; així com maximitzar el potencial social a
través de l'especialització i formació inclusiva per a generar oportunitats d'inserció
laboral a les persones i major especialització a les empreses

Reptes vinculats a este eix:

• Regenerar els espais d'oportunitat de la ciutat per a millorar els sistemes
urbans d'integració  de les  zones  (urbana-industrial-agrícola)  que compon
Almussafes.

• Maximitzar el benestar social de la població i el sentiment de pertinença a la
comunitat: salut i oci, identitat cultural.

• Estimular  la  creació  d'un  teixit  col·laboratiu  entre  Empresa  Societat
Municipi.

• Procurar la protecció de l'entorn paisatgístic  i  els  seus elements naturals
com a recurs econòmic i social.

• Apostar pel desenvolupament innovador d'actius estratègics del territori per
al desenvolupament de productes de valor afegit.

• Recolzar un entorn innovador estable i de gestió avançada que facilite el
creixement del teixit productiu.

En execució del Pla Director s'ha formalitzat un protocol d'intencions amb
l'APPI del Polígon Industrial Joan Carles I i Polígon Nord.

Este  Pla  Director  es  va  iniciar  amb  les  ajudes  per  a  la  Millora,
modernització i  dotació d'infraestructures i  serveis en el  Polígon Industrial Joan
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Carles I i Polígon Industrial Nord d'Almussafes, concedides per l'Institut Valencià de
Competitivitat Empresarial per als exercicis 2018-2019, mitjançant una resolució de
9 de febrer de 2018.

Vista  la  convocatòria  d'ajudes  per  a  la  millora,  modernització  i  dotació
d'infraestructures  i  serveis  en  Polígons,  Àrees  Industrials  i  Enclavaments
Tecnològics per a l'exercici 2020, aprovada per resolució de 8 de gener de 2020 del
president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

Vista la Memòria redactada pels tècnics municipals, que complix amb els
requisits exigits en les bases de la convocatòria.

Apreciada la urgència donada la pressa del termini per a la presentació de la
sol·licitud,  i  de conformitat  amb les  facultats  que em conferix  l'article  21 de  la
LBRL.

Resolució
Per tant, resolc:

Primer.- Sol·licitar, d'acord amb la convocatòria d'ajudes per a la millora,
modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i
enclavaments  tecnològics  per  a l'exercici  2020,  aprovada per  Resolució  de 8 de
gener de 2020, del president de l'IVACE, per a dur a terme el projecte “d'inversió,
millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis del Polígon Industrial
Joan Carles I d'Almussafes”.

Segon.- Aprovar la Memòria, que ascendix a 200.000 euros.

Tercer.- Assumir  el  compromís  d'habilitar  crèdit  suficient  per  al  projecte
“d'inversió, millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis del Polígon
Industrial Joan Carles I d'Almussafes”

Quart.- Sotmetre  la  present  resolució  de  l'Ajuntament  Ple  en  la  pròxima
sessió que celebre.”.

“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA Núm. 0275/2020

Sol·licitud ajuda a Generalitat Valenciana per a la millora, modernització i dotació
d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics
en 2020.
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El Pla Director d'Almussafes, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 5
d'octubre  del  2016,  contempla  com un dels  seus  eixos  d'actuació  prioritari  l'eix
estratègic C: Empresa.

Este  eix  busca  dirigir  esforços  cap  a  la  construcció  d'una  estructura
econòmica  municipal  sostenible  i  a  escala,  capaç  de  promoure  la  cohesió
econòmica,  social  i  territorial.  davall  este  eix  es  busca fomentar  l'emprenedoria
social  en  diverses  activitats  econòmiques  i  innovar  sobre  els  actius  propis  del
territori;  reforçar  la  competitivitat  i  especialització  territorial  de  la  indústria  i
millorar els espais productius de la ciutat; així com maximitzar el potencial social a
través de l'especialització i formació inclusiva per a generar oportunitats d'inserció
laboral a les persones i major especialització a les empreses

Reptes vinculats a este eix:

• Regenerar els espais d'oportunitat de la ciutat per a millorar els sistemes
urbans d'integració  de les  zones  (urbana-industrial-agrícola)  que compon
Almussafes.

• Maximitzar el benestar social de la població i el sentiment de pertinença a la
comunitat: salut i oci, identitat cultural.

• Estimular  la  creació  d'un  teixit  col·laboratiu  entre  Empresa  Societat
Municipi.

• Procurar la protecció de l'entorn paisatgístic  i  els  seus elements naturals
com a recurs econòmic i social.

• Apostar pel desenvolupament innovador d'actius estratègics del territori per
al desenvolupament de productes de valor afegit.

• Recolzar un entorn innovador estable i de gestió avançada que facilite el
creixement del teixit productiu.

En execució del Pla Director s'ha formalitzat un protocol d'intencions amb
l'APPI del Polígon Industrial Joan Carles I i Polígon Nord.

Este  Pla  Director  es  va  iniciar  amb  les  ajudes  per  a  la  Millora,
modernització i  dotació d'infraestructures i  serveis en el  Polígon Industrial Joan
Carles I i Polígon Industrial Nord d'Almussafes, concedides per l'Institut Valencià de
Competitivitat Empresarial per als exercicis 2018-2019, mitjançant una resolució de
9 de febrer de 2018.

Vista  la  convocatòria  d'ajudes  per  a  la  millora,  modernització  i  dotació
d'infraestructures  i  serveis  en  Polígons,  Àrees  Industrials  i  Enclavaments
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Tecnològics per a l'exercici 2020, aprovada per resolució de 8 de gener de 2020 del
president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

Vista la Memòria redactada pels tècnics municipals, que complix amb els
requisits exigits en les bases de la convocatòria.

Apreciada la urgència donada la pressa del termini per a la presentació de la
sol·licitud, i de conformitat amb les facultats que em conferix l'article 21 de la LBRL

Resolució
Per tant, resolc:

Primer.- Sol·licitar, d'acord amb la convocatòria d'ajudes per a la millora,
modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i
enclavaments  tecnològics  per  a l'exercici  2020,  aprovada per  Resolució  de 8 de
gener de 2020, del president de l'IVACE, per a dur a terme el projecte “d'inversió,
millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis del Polígon Industrial
Nord d'Almussafes”.

Segon.- Aprovar la Memòria, que ascendix a 200.000 euros

Tercer.- Assumir  el  compromís  d'habilitar  crèdit  suficient  per  al  projecte
“d'inversió, millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis del Polígon
Industrial Nord d'Almussafes”

Quart.- Sotmetre la present resolució de l'Ajuntament Ple en la pròxima sessió que
celebre.”.

No es promou debat. Se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els
següents  acords per  unanimitat.  (Voten a  favor:   Antonio  González  Rodríguez,
Davinia  Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy
Pérez,  Jaime Wic Rosa,  Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo Medina Iborra, Josep
Magraner i Ramón i Rafael Enrique Beltrán Domenech.)

***

15. DESPATX EXTRAORDINARI

No es plantegen assumptes en esta part.

***
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CONTROL I FISCALITZACIÓ

16. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA.  Donar  compte dels decrets d'Alcaldia des de la
206/2020 fins a la 412/2020

Josep Magraner, sol·licita aclariment més informació sobre les resolucions següents:

-Ra 271/20 - factura n 192, es paga a Impulsa TV- 1.210,00 euros per un reportatge en vídeo
del Club d'Atletisme. Pregunta a quins actes es referix.

El regidor delegat d'esports explica àmpliament.

El  Sr.  Magraner  sol·licita  ampliació  d'informació  respecte  al  procediment  seguit,  s'ha
tramitat com a procediment A1 quan hauria d'haver-se tramitat pel A 2 ja que es referix a
activitats ja realitzades.

El  Sr.  alcalde  li  respon  que  se  li  contestarà  posteriorment  després  dels  esbrinaments
oportuns.

***

17. PRECS

No es formulen

***

18. PREGUNTES

Es formulen les següents preguntes per part dels regidors que s'indiquen:

1.  Lourdes  Moreno Blay  pregunta a la Sra. secretària com s'ha d'actuar per a sol·licitar
explicació i quan es plantegen qüestions d'ordre perquè no es considere interrupció.

L'alcalde contesta que s'alce la mà i ell els donarà la paraula.

2.  Josep  Magraner  i  Ramon sol·licita la contestació a les preguntes que va formular per
registre d'entrada en el dia d'ahir.

El Sr. alcalde contesta que eixes preguntes són referents a l'Empresa publica municipal, s'han
remés des del Registre General a l'empresa. Estes preguntes correspon formular-les en la
Junta General no en este Ple. En breu es convocarà una junta.

3. Continua Josep Magraner preguntant si el contracte d'auditaria de l'empresa municipal és
un contracte bianual i si s'han fet auditories el 2017 i el 2018.

L'alcalde contesta que estan en tramitació i que en breu s'ultimarà i es donarà compte.

4.  Amparo  Medina  Iborra  planteja  que  s'ha creat  un cert  malestar  amb l'IES a  arrel  de
declaracions fetes pel Sr. alcalde en el Ple, i pregunta si es va a rectificar d'alguna manera
perquè s'aclarisquen les relacions entre ajuntament i IES.

L'alcalde en resum contesta que es va presentar pel director de l'IES per  registre d'entrada un
escrit i ja se li ha contestat. I afig, que segons pareix hi ha un canvi d'actitud, l'altre dia ja va
comunicar la situació d'uns desperfectes a la Direcció General.
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Després  d'una  resum  dels fets,  el  Sr.  alcalde  afirma  que  no  es  va  a  rectificar,  i que  té
constància, a través de pares de xiquets, que van arribar a casa pel seu compte. Manifesta
que la seguretat dels xiquets és el més important per a ell.

Seguixen  amb  el  tema  Amparo  Medina  i  l'alcalde,  en  sengles  intervencions en  què  es
reiteren.

Finalment  Lourdes Moreno  Blay  afirma  que  ella  va  estar  en  el  col·legi  eixe  dia  i  va
presenciar el protocol que se seguia per a control dels alumnes que era correcte. 

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
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