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ACTA DE SESSIÓ
(Aprovada en sessió ordinària 6/2020, de 14 de maig de 2020)

Sessió núm. 5/2020

Òrgan: PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES

Caràcter: ordinari

Data: 22 d'abril de 2020

Hora: 12.00

Lloc: saló de plens de l'Ajuntament

President: Antonio González Rodríguez PSOE

Regidors assistents:

Grup municipal del PSOE

Davinia Calatayud Sebastià

Alejandro Fuentes Valero

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Mar Albuixech Ponce

Juan Pablo Bosch Alepuz

Belén Godoy Pérez

Jaime Wic Rosa

Grup municipal Compromís

Lourdes Moreno Blay

Mª Amparo Medina Iborra

Josep Magraner i Ramón

Grup municipal Partit Popular 

Rafael Beltrán Domenech

Secretària: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor: José Luís Aira Carrión
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La sessió se celebra  de manera  presencial,  a  porta  tancada i  seguint  les  mesures
dictades en la Resolució 534/2020 (Distància de seguretat, màscara i guants)

PART RESOLUTÒRIA

01. APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. Aprovar l'acta de
la sessió ordinària 03/2020, de 5 de març i l'extraordinària i urgent núm. 04/2020, de
12 de març
02.  SECRETARIA.  Proposta per  a  reprendre  la  tramitació  de  l'expedient  de
modificació  del ROM, amb la  finalitat  de possibilitar  el  vot  no presencial  en les
sessions plenàries, per mitjans telemàtics, a la vista de la nova normativa 
03. SECRETARIA. Proposta de convalidació de la resolució de l'Alcaldia 534/2020
de  mesures  extraordinàries  amb  vista  al  funcionament  dels  òrgans  col·legiats
municipals i de l'Empresa Municipal de Serveis 
04. SECRETARIA. Convalidació de la resolució de continuïtat del servei d'arreplega
de residus sòlids urbans
05.  SECRETARIA.  Proposta aprovació  devolució  garantia  definitiva  relativa  al
contracte per a la prestació del servei de "Consergeria, vigilància, control d'accessos i
informació,  activitats  esportives  en pavelló,  poliesportiu,  pistes  de tenis  i  pàdel  i
neteja d'instal·lacions esportives"
06. SECRETARIA.  Proposta aprovació  devolució  garantia  definitiva  relativa  al
contracte  per  a  la  prestació  del  servei  de  "socorrisme,  programa  i  activitats
esportives,  manteniment  d'aigües,  neteja  i  atenció  al  públic  de  les  piscines
municipals" 
07. SECRETARIA.  Proposta de  suspensió  de  contractes  administratius  especials
d'explotació  i  manteniment  de bars  ubicats  en instal·lacions  municipals  (Mesures
impacte econòmic i social COVID-19)
08. INTERVENCIÓ. Donar compte pla anual de control financer 2020, aprovat per
la Intervenció municipal
09.  INTERVENCIÓ.  Proposta de convalidació  de la resolució de l'Alcaldia núm.
563/2020, per la qual es declarara l'excepcionalitat i necessitat que concorre per a la
no-suspensió dels terminis i termes per a la tramitació de l'expedient de modificació
de  crèdits  1/2020  per  finançament  d'inversions  amb  càrrec  a  superàvit  aprovat
inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 5 de març del
corrent
10. INTERVENCIÓ. Convalidació de la resolució d'Alcaldia. 601/2020 destinació de
superàvit  a  gasto  social-art.  20  RD-LLei 11/2020, modificada  per  la  resolució
620/2020
11.  INTERVENCIÓ.  Convalidació  resolució de  l'Alcaldia  600/2020  relativa  a
concessió de crèdit extraordinari gastos COVID-19 
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12. INTERVENCIÓ. Aprovació justificació d'assignació a grup municipal socialista i
a grup Compromís corresponent al primer semestre de 2019
13.  INTERVENCIÓ.  Reconeixement  extrajudicial  de  crèdit  factures  EMPSA,
corresponents a 2019
14. INTERVENCIÖN. Aprovació definitiva Ordenança municipal de subvencions 
15. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Proposta modificació i derogació Ordenances Fiscals
16. URBANISME. Proposta per a la implantació de comptadors de telelectura per
tecnologia de xarxa fixa a tots els abonats del Polígon Joan Carles I i Polígon Nord
17. CULTURA. Modificació del Reglament de funcionament del Consell de Cultura
18 CULTURA. Proposta acceptació  cessió  de l'obra fotogràfica  de José Maiques
Campos 
19. DESPATX EXTRAORDINARI
19.1. Proposta del grup municipal de PSOE al Ple d'aportació, mentres dure l'estat
d'alarma, per part dels integrants de la Corporació i del personal eventual, del 10% de
les retribucions percebudes per l'exercici de les seues funcions, així com la supressió
de la subvenció destinada als grups polítics en el 2020
19.2.  Proposta de convalidació de la resolució de l'Alcaldia 565/2020, relativa a la
declaració d'excepcionalitat a la regla de la suspensió de terminis per a l'expedient de
modificació de transferència de crèdits núm. MC1/2020

CONTROL I FISCALITZACIÓ
20 RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia
des de la 413/2020 fins a la 639/2020
21. PRECS
22. PREGUNTES

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, la Sra. Lourdes Moreno Blay demana la paraula per a
plantejar una qüestió d'orde de caràcter previ. L'alcalde l'autoritza, pren la paraula i
en  resum diu,  respecte de la  celebració del  ple  presencial,  que  considera  no  és
adequat  que  s'haja  denegat  l'assistència  telemàtica  sol·licitada,  que  no  troba
justificada el seu denegació perquè l'ajuntament hi ha adquirit el sistema ZOOM, que
s'esta utilitzant en altres llocs. Diu que considera que l'assistència presencial és una
imprudència.

Afig que les mesures aprovades pel govern permeten la celebració de les sessions per
mitjans telemàtics però també limiten el contingut dels assumptes a tractar als que no
puguen ser ajornats.
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Finalment, proposa que es cree una mesa paritària a similitud de la del Govern per a
poder participar tots i tindre informació.

El  Sr.  alcalde   respon  que es  comporta  que demanen  col·laboració  quan no han
participat. I continua enumerant supòsits concrets.

Respecte a la celebració del ple per mitjans telemàtics indica que com ja s'ha explicat
que encara  no es tenen les  garanties necessàries per a la seua  celebració per este
sistema; i ho atribuïx als problemes de connexió. Per això este ple és presencial i si
es pot solucionar, el pròxim serà telemàtic.

Desenvolupament de la sessió

PART RESOLUTÒRIA

01. APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. Aprovar l'acta de
la sessió ordinària 03/2020, de 5 de març i l'extraordinària i urgent núm. 04/2020, de
12 de març

Es procediex a donar compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària 03/2020,
de 5 de març. Se sotmet a votació ordinària i s'aprova per unanimitat (Voten a favor:
Antonio González Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero,
Francisca Oliver Gil,  Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch
Alepuz, Belén Godoy Pérez,  Jaime Wic Rosa,  Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo
Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón i Rafael Enrique Beltrán Domenech).

Es procediex a donar  de l'esborrany  de l'acta de la sessió extraordinària i urgent
núm. 04/2020, de 12 de març. Se sotmet a votació ordinària i s'aprova per unanimitat
(Voten a  favor:   Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud  Sebastià,
Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano Fuentes,  Mar
Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez, Jaime Wic Rosa, Lourdes
Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón i Rafael Enrique
Beltrán Domenech).

***

02.  SECRETARIA.  Proposta per  a  reprendre  la  tramitació  de  l'expedient  de
modificació  del ROM, amb la  finalitat  de possibilitar  el  vot  no presencial  en les
sessions plenàries, per mitjans telemàtics, a la vista de la nova normativa 
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Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa  de  Comissió Informativa  de Govern Obert,  Règim Interior,  Personal,
Contractació,  Participació i Seguretat  Ciutadanes, i  Benestar  Animal, en  sessió
ordinària celebrada el 8 d'abril de 2020.

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).  Reunint-se per  tant  el
quòrum de majoria absoluta exigit en l'article 472 letra f) LBRL.

L'Ajuntament Ple va acordar, en sessió celebrada el 9 de juliol de 2015, l'aprovació
inicial de la modificació del ROM, per a possibilitar el vot no presencial.

Simultàniament  es  va  sol·licitar  informe  de  la  Direcció General  d’Administració
Local al respecte.

En data  6  octubre  amb  registre  d'entrada  núm.  6445,  té  entrada  en  l'ajuntament
l'informe  de  la  Direcció  General  d’Administració  Local,  Servei  d'Assessorament
Municipal, que conclou: “actualment la legislació vigent no contempla la possibilitat
de  vot  no  presencial  pel  que  no  considera  viable  la  seua  regulació  a  través  del
ROM.”

Per tant la modificació no va poder fer-se efectiva i va haver de quedar en suspens la
tramitació a causa de l'informe desfavorable de Servei d'Assessorament Municipal i
Gestió d'Habilitats Nacionals.  Després dels canvis legislatius es va sol·licitar nou
informe que en este cas  va ser favorable. El que permet reprendre la modificació.
Tots estos extrems estan documentats en l'expedient tramitat a este efecte.

L'acord que es va adoptar al seu dia era en els termes que seguixen:

«1. Modificació de l'article 14 de l'alcalde i les seues funcions. Afegir el paràgraf
següent:

“així com autoritzar, la votacions pel procediment telemàtic en els supòsits taxats i
degudament justificats, en els termes regulats en l'art 82.5 actual 95.6.3 del ROM.”

2. Modificació article 54, drets de participació política, per mitjà de la inclusió
d'un ultime paràgraf en l'apartat 2.

“L'exercici  d'este  dret,  en  les  sessions plenàries, podrà efectuar-se,  en els  casos
d'embaràs, maternitat, paternitat o malaltia greu en què, per impedir l'exercici de la
funció i ateses les especials circumstàncies es considere prou justificat autoritzar en
cada  cas  perquè  emeten  el  seu  vot  per  procediment  telemàtic  amb  comprovació
d'identitat.”
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3. Modificació article 70, assistència a les sessions dels òrgans col·legiats. Afegir
el següent paràgraf final:

“Excepcionalment,  en  les  sessions  del  Ple,  s'entendrà  complit  este  deure,  quan
comunique en  casos d'embaràs, maternitat, paternitat o malaltia greu en què, per
impedir l'exercici de la funció i ateses les especials circumstàncies es considere prou
justificat i s'autoritze la seua votació per mitjans telemàtics.”

4.  Modificació  article  82.5.  de  Desenvolupament  de  la  sessió.  Classes  de
votacions

S'afig un nou apartat del tenor següent:

«82.6.3.   En els casos d'embaràs, maternitat, paternitat o malaltia greu en què, per
impedir l'exercici de la funció i ateses les especials circumstàncies es considere prou
justificat, l'Alcaldia, previ dictamen de la comissió informativa a què corresponga,
podrà autoritzar en escrit motivat que els regidors emeten el seu vot per procediment
telemàtic,  o  qualsevol  altre  mitjà  tècnic  adequat  que  permeta  la  comprovació
personal, en les sessions plenàries, en aquelles votacions que, per no ser susceptibles
de fragmentació o modificació, siga previsible el mode i el moment en què es duran
a terme.

A este efecte, el regidor cursarà l'oportuna sol·licitud per mitjà d'un escrit dirigit a
l'alcalde, qui li comunicarà la seua decisió,  precisant si és el cas les votacions i el
període de temps en què podrà emetre el vot per mitjà del dit procediment. El vot
emés per este procediment haurà de ser verificat personalment per mitjà del sistema
que,  a  este  efecte,  s'establisca mitjançant  una resolució de l'Alcaldia  prèvia  a  la
convocatòria de la sessió.

El vot emés per este procediment haurà de ser verificat personalment per mitjà del
sistema que a este efecte establisca i estarà en poder de l'alcalde amb caràcter previ a
l'inici de la votació corresponent.»

5. Es crea un nou apartat a l'article 82.6, quòrum de votació:

«82.7.2. Es computaran com a  presents en la votació els membres del Ple que, a
pesar d'estar absents, hagen sigut expressament autoritzats per l'Alcaldia  per a hi
participar, per mitjà del procediment telemàtic habilitat a este efecte.»

6. Afegir Disposició final 

“Disposició final primera:  Per resolució de l'alcaldia s'adoptarà les disposicions i
mesures  necessàries  per  a  la  posada  en  pràctica  del  procediment  telemàtic  amb
verificació personal de votació.»

A la  vista  dels  últims  esdeveniments,  a  l'acord  adoptat  i  en  qualitat  d'esmena,
procedix contemplar,  en previsió que torne a produir-se crisi com l'actual, un nou
supòsit d'entre els previstos al seu dia en la proposta de modificació de l'art. 54,
afegint-li dos paràgrafs més:
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«En els supòsits que per part de l'Estat es decrete estat d'alarma o un altre de similar
a causa de crisis sanitàries que requerisquen l'adopció de mesures extraordinàries, es
possibilitarà el vot a distància de la totalitat o pel major numere de regidors. Estes
mesures s'aplicaren igualment a la resta dels òrgans col·legiats.

Per part de l'Alcaldia es dictaran les instruccions necessàries per a possibilitar, en tot
cas, l'exercici del dret de participació i vot  dels membres de la corporació.»

És per això que s'acorda:

Primer. Alçar la suspensió d'acordada pel Ple en sessió celebrada el 9 de juliol de
2015.

Segon. Aprovar la modificació del ROM en els termes següents: 

«1. Modificació de l'article 14 de l'alcalde i les seues funcions. Afegir el paràgraf
següent:

“així com autoritzar, la votacions pel procediment telemàtic en els supòsits taxats i
degudament justificats, en els termes regulats en l'art 82.5 actual 95.6.3 del ROM.”

2. Modificació article 54, drets de participació política,  per mitjà de la inclusió
d'un dos paràgraf en l'apartat 2.

“L'exercici  d'este  dret,  en  les  sessions plenàries,  podrà efectuar-se,  en els  casos
d'embaràs, maternitat, paternitat o malaltia greu en què, per impedir l'exercici de la
funció i ateses les especials circumstàncies es considere prou justificat autoritzar en
cada  cas  perquè  emeten  el  seu  vot  per  procediment  telemàtic  amb  comprovació
d'identitat.

En els supòsits que per part de l'Estat es decrete estat d'alarma o un altre de similar a
causa de crisis sanitàries que requerisquen l'adopció de mesures extraordinàries, es
possibilitarà el vot a distància de la totalitat o pel major numere de regidors. Estes
mesures s'aplicaren igualment a la resta dels òrgans col·legiats.

Per part de l'Alcaldia es dictaran les instruccions necessàries per a possibilitar, en tot
cas, l'exercici del dret de participació i vot  dels membres de la corporació.”

3. Modificació article 70, assistència a les sessions dels òrgans col·legiats. Afegir
el següent paràgraf final:

“Excepcionalment, en  les  sessions  del  Ple,  s'entendrà  complit  este  deure,  quan
comunique en  casos d'embaràs, maternitat, paternitat o malaltia greu en què, per
impedir l'exercici de la funció i ateses les especials circumstàncies es considere prou
justificat i s'autoritze la seua votació per mitjans telemàtics.”

4.  Modificació  article  82.5.  de  Desenvolupament  de  la  sessió.  classes  de
votacions
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S'afig un nou apartat del tenor següent:

«82.6.3.   En els casos d'embaràs, maternitat, paternitat o malaltia greu en què, per
impedir l'exercici de la funció i ateses les especials circumstàncies es considere prou
justificat, l'Alcaldia, previ dictamen de la Comissió Informativa a què corresponga,
podrà autoritzar en escrit motivat que els regidors emeten el seu vot per procediment
telemàtic,  o  qualsevol  altre  mitjà  tècnic  adequat  que  permeta  la  comprovació
personal, en les sessions plenàries, en aquelles votacions que, per no ser susceptibles
de fragmentació o modificació, siga previsible el mode i el moment en què es duran
a terme.

A este efecte, el regidor cursarà l'oportuna sol·licitud per mitjà d'un escrit dirigit a
l'alcalde, qui li comunicarà la seua decisió,  precisant si és el cas les votacions i el
període de temps en què podrà emetre el vot per mitjà del dit procediment. El vot
emés per este procediment haurà de ser verificat personalment per mitjà del sistema
que,  a  este  efecte,  s'establisca mitjançant  una resolució de l'Alcaldia  prèvia  a  la
convocatòria de la sessió.

El vot emés per este procediment haurà de ser verificat personalment per mitjà del
sistema que a este efecte establisca i estarà en poder de l'alcalde amb caràcter previ a
l'inici de la votació corresponent.»

5. Es crea un nou apartat a l'article 82.6, quòrum de votació:

«82.7.2. Es computaran com a  presents en la votació els membres del Ple que, a
pesar d'estar absents, hagen sigut expressament autoritzats per l'Alcaldia  per a hi
participar, per mitjà del procediment telemàtic habilitat a este efecte.»

6. Afegir Disposició final 

“disposició final  primera:  Per  resolució de l'alcaldia  s'adoptarà  les  disposicions i
mesures  necessàries  per  a  la  posada  en  pràctica  del  procediment  telemàtic  amb
verificació personal de votació.»

Tercer.  Publicar el present  acord en el  BOP als efectes d'examen i reclamacions
durant  el  termini  d'un mes.  Als  efectes  d'examen i  reclamacions.  Cas que no es
presente cap al·legació s'entendrà aprovat definitivament.

Quart. El  present acord  s'adopta  sense  perjuí  de  les  mesures  excepcionals  que
puguen adoptar-se per a garantir el dret de participació i vot dels membres de la
Corporació  durant  la  vigència  de  l'estat d'alarma  decretat  pel  govern  estatal  a
conseqüència de l'actual crisi sanitària.

***
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03. SECRETARIA. Proposta de convalidació de la Resolució de l'Alcaldia 534/2020
de  mesures  extraordinàries  amb  vista  al  funcionament  dels  òrgans  col·legiats
municipals i de l'Empresa Municipal de Serveis

És procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa de   Comissió Informativa de Govern Obert,  Règim Interior,  Personal,
Contractació,  Participació i Seguretat  Ciutadanes, i  Benestar  Animal, en  sessió
ordinària celebrada el 25 de març de 2020.

No és 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).

Resolució de l'Alcaldia 534/2020:

«Assumpte: mesures organitzatives respecte al funcionament dels òrgans col·legiats
de l'Ajuntament  d'Almussafes  durant  la  vigència de l'estat  d'alarma decretat  pel
govern estatal

La situació d'emergència generada per l'evolució de coronavirus COVID-19 (SARS-
CoV-2), ha portat al Govern a decretar l'estat d'alarma pel RD 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària  ocasionada pel  COVID-19.  Esta  norma regula  en  l'article  6  la  gestió
ordinària dels serveis en els termes següents:

«Cada  Administració  conservarà  les  competències  que  li  atorga  la
legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per a adoptar les
mesures  que  estime  necessàries  en  el  marc  de  les  ordes  directes  de
l'autoritat competent als efectes de l'estat d'alarma i sense perjuí del que
establixen els articles 4 i 5.»

Tant el RD 463/2020 com l'OF 47/2020 tracten de reduir l'avanç dels contagis per
coronavirus,  i  per  això  afecten  especialment  els  desplaçaments  de  les  persones,
reunions i assistència als respectius centres de treball.

La  declaració de l'estat d'alarma per raó del virus COVID-19 no empara un règim
excepcional en la forma d'adopció d'acords per part dels òrgans col·legiats, per la
qual  cosa el  recurs  d'acudir  a  la  celebració  telemàtica  de  sessions  per
videoconferència ha de quedar degudament motivat  i  previst  expressament en el
ROM,  que  serà  la  norma  que  haurà  d'emparar  la  forma  i  norma  que  haurà
d'emparar la forma i garanties de la identitat dels assistents a distància, la seua
participació i el seu vot telemàtic.
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Vist  l'informe  de  la  secretària  general  de  data  20  de  març  de  2020  relatiu  a
l'assumpte que ens ocupa, que conté proposta d'actuació en relació al funcionament
dels serveis.

Vist que la Junta de Delegats d'Àreas, en sessió celebrada el 20 de març de 2020, va
estudiar les mesures susceptibles de ser adoptades, respecte d'això. 

Vist que este ajuntament va prendre la mesura d'establir serveis mínims presencials i
el teletreball com a sistema.

Vist  que  es  fa  ara  necessari  determinar  alguns  aspectes  essencials  per  al
funcionament intern i extern dels serveis. 

A estos efectes,  donada la urgència que concorre, i basant-se en les competències
que m'atorga l'article 21 de la LRBRL, RESOLC:

1.  Establir com a  mesures  excepcionals  davant  de  la  crisi  originada  pel  virus
COVID-19 i amb  caràcter de règim transitori les següents  mesures amb vista al
funcionament dels òrgans col·legiats, amb vista a minimitzar el possible impacte en
les mesures sanitàries adoptades per Govern:

1.1. Celebració de les sessions de les comissions informatives

1.1.1.  Per a la celebració de les sessions dels òrgans col·legiats a distància,  és
necessari habilitar els mitjans tècnics necessaris. Fins que estos mitjans estiguen
implantats s'hauran de celebrar presencialment.

Per tant dimecres que ve dia 25 del present mes, de forma successiva i conjunta, a
partir de  les 12.00 hores se celebraran de manera presencial les sessions de les
comissions informatives que amb caràcter ordinari no van poder ser celebrades la
setmana passada.

Seran convocades i despatxades pels que ostenten la secretària  de cada una d'elles,
però presencialment seran assistides per la Sra. secretària general (açò afecta les
comissions informatives d'Hisenda, de Govern Obert, Benestar Social i Urbanisme).

1.1.2.  Està previst que els mitjans tècnics per a la celebració a distància estiguen
disponibles  la  setmana  que  ve.  L'adquisició  dels  elements  i  mitjans  tècnics
necessaris per a possibilitar la connexió dels membres de la corporació. Si és el cas
es tramitarà d'urgència.

1.1.3.  Les sessions ordinàries de la setmana que ve se celebraran el dimarts 31 de
març, a distància. S'habilitarà sala de videoconferència per a la seua celebració
successiva i conjunta, a partir de les 12.00 hores, i sàrria atesa per qui ostente la
Secretaria delegada, llevat que haguera algun problema d'assistència de titulars o
suplents; en eixe cas assistirà la secretària general o funcionari en qui delegue.
L'assignació  corresponent  serà  percebuda  per  qui  efectivament  tramite  la
convocatòria i la certificació dels dictàmens i l'acta corresponents.
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1.2. Celebració de les sessions plenàries.

1.2.1. S'intentarà siga a distància amb les degudes garanties i  amb l'assistència
presencial, en cas de ser preceptiu, del mínim nombre de membres possible. En els
cas en què siga imprescindible l'assistència presencial es respectarà la distància de
seguretat mínima de metre i mig i s'utilitzaren les mesures de protecció adequades.

Si és el cas s'habilitaran els mitjans tècnics necessaris per a possibilitar la seua
gravació  i  retransmissió  en  directe,  valorant  la  possibilitat,  sempre  que  siga
possible, de reproduir per els Mitjans de comunicació i en directe la sessió plenària.
Sense perjuí de la seua gravació per a la seua constància en acta.

Cas que no existisquen els mitjans necessaris per a la seua celebració a distància, el
ple del mes d'abril se celebrarà a porta tancada, sense públic i sense presència dels
mitjans de comunicació. El seu horari dins de la jornada establida per als serveis
mínims per a la seua rendibilització i minimitzar l'impacte dels desplaçaments.

1.2.2. Donada la prolongació de l'Estat d'alarma pel Govern, el ple del mes d'abril
es posposarà per a la seua celebració amb caràcter ordinari a la data que es vaig
consensuar per la Comissió informativa de Govern Obert, després de l'11 d'abril.

1.3. La resta dels òrgans col·legiats de l'ajuntament se celebraran les seues sessions
per  videoconferència,  sempre  que  l'índole  i  urgència  dels  assumptes  a  tractar
exigisquen la seua convocatòria o s'impliquen acords que no puguen adoptar-se
mitjançant  una  resolució  d'Alcaldia,   bé  per  avocació  o  bé  basant-se  en  la
competència residual que ostenta.

1.4. S'aplicaran les mateixes mesures per a les sessions del Consell d'Administració
i la Junta General d'EPSA que se celebren.

2. Sotmetre la present Resolució al Ple en la primera sessió que se celebre.»

***

04. SECRETARIA.  Convalidació de la  resolució  592/2020,  d'1  d'abril  relativa  a
continuar amb l'empresa GIRSA la  de continuïtat del servei d'arreplega de residus
sòlids urbans

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa de   Comissió Informativa de Govern Obert,  Règim Interior,  Personal,
Contractació,  Participació i Seguretat  Ciutadanes, i  Benestar  Animal, en  sessió
ordinària celebrada el 17 d'abril de 2020.

La regidora  delegada  i  portaveu  Davinia  Calatayud Sebastià,  del  grup socialista,
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,

   

Identificador: eHNS A1H9 fFSa GBtE zMVJ 4CLi np8=

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



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).

Resolució 592/2020:

«En relació amb el contracte per a la gestió del servei públic  “d'arreplegada de
residus sòlids urbans d'Almussafes”, per a procedir a adoptar el corresponent acord
de continuació del servei fins que es produïsca, prèvia la tramitació de l'expedient
de contractació, l'adjudicació del nou contracte i en base als següents:

Antecedents de fet

1. El citat contracte es va adjudicar pel Ple en la sessió extraordinària celebrada el
dia 1 d'abril de 2005, a l'empresa Gestió Integral de Residus Sòlids, S.A. (GIRSA),
formalitzant-se el mateix en data 8 d'abril del mateix any.

2. La duració total del contracte finalitza el pròxim 7 d'abril de 2020, havent iniciat
els tràmits este Ajuntament per a adjudicar novament el contracte.

Tenint en compte que la duració de l'última pròrroga acordada, del contracte a què
ens  estem referint  adjudicat  a  l'empresa  Gestió  Integral  de Residus  Sòlids,  S.A.
(GIRSA), finalitza, tal com s'establix en el document administratiu formalitzat per
les parts, el pròxim 7 d'abril, estant en estudi les condicions per a la tramitació del
nou expedient de contractació per a adjudicar la prestació que ens ocupa.

3. El retard en la tramitació de l'expedient es  veu forçada per la publicació del
Decret  55/2019,  de 5 d'abril  del Consell  per la qual s'aprova la revisió del  Pla
Integral de residus de la Comunitat Valenciana, en el qual es demanda una sèrie de
requisits  de  difícil  compliment  com  l'elaboració  del Pla  Local  de  Residus,
incorporació de l'arreplega d'orgànica i el possible canvi  de sistema d'arreplega
motivat per les modificacions a implantar, ja que consultades empreses assessores,
només el Pla Local de Residus s'estima 5 mesos per a la seua elaboració, per la
qual cosa s'iniciarà primer el Pla Localment i posteriorment s'implantara dita pla
en els plecs.

A  açò  s'unix  la  situació  d'emergència  generada  per  l'evolució  de  coronavirus
COVID-19  (SARS-CoV-2),  que  ha  portat  al  Govern  a  decretar  l'estat
d'EMERGÈNCIA pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l'estat  d'alarma per  a la  gestió  de la  situació de crisi  sanitària ocasionada pel
COVID-19  i  que,  junt  amb  el  Reial  Decret  Llei  8/2020,  de  17  de  març,  han
implementat  una sèrie  de mesures  a tindre  en compte en la  contractació de les
Administracions Públiques.
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Entre  estes  mesures,  es  troben la  suspensió  de  terminis  administratius  entre  els
quals es troben els relatius als contractes  públics, no podent iniciar licitacions en
tant en conte dure la situació en què ens trobem.

4. S'ha emés un informe tècnic per part de l'Enginyer Tècnic Agrícola Municipal en
què  emet  informe  favorable  la  possibilitat  que  ens  ocupa  de  que  l'empresa
actualment prestatària del  servei  continue amb l'execució del  mateix fins que es
produïsca l'adjudicació del nou contracte.

5. S'ha emés el corresponent informe jurídic favorable a l'acord de continuació del
servei  de conformitat  amb el  que establix tant  en els  Plecs com en el  contracte
formalitzat  entre  les  parts,  així  com  figura  en  l'expedient  informe  favorable
d'intervenció i retenció de crèdit per a l'actuació pretesa.

Fonaments de dret

1.  Tal  com s'establix en el  Plec de Clàusules Administratives com en el  contracte
subscrit entre les parts, “la concessió s'atorga per un termini de 3 anys, si bé podrà ser
objecte de pròrrogues bianuals per mutu acord, abans de la finalització del mateix,
sense que la duració total del contracte, incloses les pròrrogues, puga excedir 15 anys.
(...)”

2. Cal tindre en compte que, no obstant l'entrada en vigor de la nova Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la legislació aplicable al cas que
ens ocupa és la continguda en el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel
qual  s'aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions
Públiques, al ser la legislació en vigor en el moment d'adjudicació del contracte en
qüestió.

3. En la situació en què ens trobem, resulta aplicable el Reial Decret Llei 8/2020, de
17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic
i social del COVID-19, en l'article del qual 34, apartat primer penúltim paràgraf,
establix  que “quan al  venciment  d'un contracte  no s'haguera formalitzat  el  nou
contracte que garantisca la continuïtat de la prestació com a conseqüència de la
paralització de vos procediments de contractació derivada del que disposa el Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió
de  la  situació  de  crisi  sanitària  ocasionada  pel  COVID-19,  i  no  es  poguera
formalitzar-se el corresponent nou contracte, podrà aplicar-se el que preveu l'últim
paràgraf de l'article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, amb independència de la data de publicació de la licitació del dit nou
expedient.”

L'adopció d'esta mesura està més motivada si és possible per la naturalesa de la
prestació del servei a què ens estem referint, sent este un servei essencial.
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4. Per a la determinació de l'òrgan competent per a l'adopció del present acord,
caldrà acudir al que establix la disposició addicional segona del TRLCSP, segons el
qual correspondrà al Ple esta qualificació, al tindre una duració total el contracte
superior quatre anys.

No obstant això, i tenint en compte la resolució de l'alcaldia número 534/2020, de
24 de març, en la que s'establix que “donada la prolongació de l'Estat d'Alarma pel
Govern, el ple del mes d'abril es posposarà per a la seua celebració amb caràcter
ordinari a la data que es consensue per la Comissió Informativa de Govern Obert,
després de l'11 d'abril”, l'acord de continuació del servei que ens ocupa no podrà
adoptar-se pel Ple en tant que òrgan de contractació, sinó que es farà mitjançant
una resolució de l'alcaldia devent la mateixa convalidar-se en la primera sessió del
ple que se celebre.

Per l'anterior,
Resolc

1. Continuar, per part de l'empresa adjudicatària Gestió Integral de Residus Sòlids,
S.A. (GIRSA), amb CIF A-96157011, amb la prestació del servei  “d'arreplegada de
residus sòlids urbans del municipi d'Almussafes”, en tant que es produïsca, prèvia
la tramitació de l'expedient de contractació, l'adjudicació i formalització del nou
contracte.
L'adjudicatari  continuarà  prestant  el  servei  amb  subjecció  a  les  estipulacions
contingudes  en  el  contracte  formalitzat  per  les  parts,  els  plecs  de  clàusules
administratives i prescripcions tècniques que ho regixen, així com a les condicions
oferides i que en l'actualitat estan en vigor.

2. Indicar que la present resolució haurà de ser objecte de convalidació per part del
Ple, en tant que òrgan de contractació, en la primera sessió que se celebre.

3. Comunicar el present acord a l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament.

4. Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària amb indicació expressa dels
recursos que contra la mateixa procedisquen.»

***
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05.  SECRETARIA.  Proposta aprovació  devolució  garantia  definitiva  relativa  al
contracte per a la prestació del servei de "Consergeria, vigilància, control d'accessos i
informació,  activitats  esportives  en pavelló,  poliesportiu,  pistes  de tenis  i  pàdel  i
neteja d'instal·lacions esportives"

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa de   Comissió Informativa de Govern Obert,  Règim Interior,  Personal,
Contractació,  Participació i Seguretat  Ciutadanes, i  Benestar  Animal, en  sessió
ordinària celebrada el 17 d'abril de 2020.

El regidor delegat Pau Bosch Alepuz, del grup socialista, 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).

En relació a l'expedient SEC/cma/009-2014, referit al contracte per a la prestació del
servei  de  “consergeria,  vigilància,  control  d'accessos  i  informació;  activitats
esportives en pavelló, poliesportiu, pista de tenis i pàdel i neteja de les instal·lacions
esportives”, i en relació amb la possibilitat de procedir a la devolució de la garantia
definitiva constituïda, i basant-se en els antecedents de fet i els fonaments de dret
següents:

Antecedents de fet

PRIMER. L'adjudicació del contracte per a la prestació del servei de “consergeria,
vigilància,  control  d'accessos  i  informació;  activitats  esportives  en  pavelló,
poliesportiu, pista de tenis i  pàdel i neteja de les instal·lacions esportives”, es va
produir, prèvia la tramitació del corresponent expedient, Mitjançant Una Resolució
de l'Alcaldia número 1896/2014, de data 25 d'agost, a favor de l'empresa GESTIÓ,
SALUT I ESPORT, S.L.  per un import  de set-cents sis  mil  sis-cents huitanta-set
euros amb cinc cèntims (706.687,05 €), sense incloure l'IVA (235.562,35 €/anuals).
Una vegada aplicat el 21% IVA corresponent, l'import total ascendix a la quantitat de
(855.091,33 €).

SEGON. El contracte administratiu es va formalitzar per part de l'Ajuntament i de
l'empresa adjudicatària en data 4 de setembre de 2014, constant en l'expedient la
constitució, per part de l'empresa GESTIÓ, SALUT I ESPORT, S.L., de la garantia
definitiva corresponent a l'esmentat contracte per la quantitat de trenta-cinc mil tres-
cents trenta-quatre euros amb trenta-cinc cèntims (35.334,35 €).
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TERCER. El termini de duració del contracte, el últim acord de continuació del del
qual servei es va adoptar pel Ple celebrat el 31 de juliol de 2019, va finalitzar el dia 2
de gener de 2020, data en què es va formalitzar el nou contracte adjudicat.

QUART. El contracte es va realitzar de forma satisfactòria, no havent-se formulat
cap inconvenient als treballs executats durant el termini de garantia fixat, per la qual
cosa es considera extingida la responsabilitat del contractista.

QUINT. Consten en l'expedient informe tècnic, jurídic i d'intervenció favorables a la
devolució de la garantia definitiva constituïda.

Fonaments de dret

PRIMER. Pel que es referix a la matèria que ens ocupa, açò és, la procedència o no
de  la  devolució  de  les  garanties  definitives  constituïdes,  caldrà  estar  al  que  es
disposa en els articles 95 i següents 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.

Així, mentres l'article 95 es referix en el seu apartat primer en concret a la garantia
definitiva, l'article 102 establix, per  la qual cosa es referix a la cancel·lació de les
garanties que, “la garantia no serà tornada o cancel·lada fins que s'haja produït el
venciment  del  termini  de garantia i  complit  satisfactòriament  el  contracte que es
tracte, o fins que es declare la resolució d'este sense culpa del contractista”.

Per  la seua banda,  l'apartat  segon d'este mateix  article  disposa que “aprovada la
liquidació  del  contracte  i  transcorregut  el  termini  de  garantia,  si  no  resultaren
responsabilitats  es  tornarà  la  garantia  constituïda  o  es  cancel·larà  l'aval  o
assegurança de caució”.

Continua este mateix apartat dient que “l'acord de devolució haurà d'adoptar-se i
notificar-se a l'interessat en el termini de dos mesos des de la finalització del termini
de garantia. Transcorregut el mateix, l'Administració haurà d'abonar al contractista la
quantitat deguda incrementada amb l'interés legal dels diners corresponent al període
transcorregut des del venciment de l'esmentat termini fins a la data de la devolució
de  la  garantia,  si  esta  no  s'haguera  fet  efectiva  per  causa  imputable  a
l'Administració”.

SEGON. La clàusula 33.1 del Plec de clàusules administratives particulars establix,
respecte a la garantia constituïda, que: “L'objecte del contracte quedarà subjecte a un
termini de garantia de tres mesos, a comptar de la data de recepció o conformitat del
treball, termini durant el qual l'Administració podrà comprovar que el treball realitzat
s'ajusta  al  que  contracta  i  a  allò  que  s'ha  estipulat  en  el  present  plec  i  en  el  de
prescripcions tècniques. Transcorregut el termini de garantia sense que s'hagen formulat
inconvenients  als  treballs  executats,  quedarà  extingida  la  responsabilitat  del
contractista.

.../...”

Així mateix, la clàusula 34.1 del Plec de clàusules administratives particulars
disposa que: “Complides pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no
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resultaren  responsabilitats  que  hagen  d'exercitar-se  sobre  la  garantia  definitiva,  i
transcorregut el  període de  garantia,  si  és  el  cas,  es  dictarà  acord de  devolució o
cancel·lació d'aquella.

.../...”

TERCER.  Els  contractes  s'entenen complits  quan el  contractista  haja  realitzat  la
totalitat de l'objecte del contracte d'acord amb els termes del mateix i a satisfacció de
l'Administració.  Tal  com establix  l'article  222  del  TRLCSP,  la  seua  constatació
exigirà per part de l'Administració un acte formal i positiu de recepció o conformitat.
Continua el mateix article dient que en els contractes es fixarà un termini de garantia
a comptar de l'esmentada data de recepció o conformitat, transcorregut el qual sense
objeccions  per  part  de  l'Administració  quedarà  extingida  la  responsabilitat  del
contractista.

Per  al  cas  concret  dels  contractes  de  serveis,  que  és  el  cas  que  ací  ens  ocupa,
“l'Administració determinarà si la prestació realitzada pel contractista s'ajusta a les
prescripcions establides per a la seua execució i compliment…” tal com es manifesta
l'article 307 del TRLCSP.

QUART. La Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, establix que els expedients de contractació iniciats abans
de l'entrada en vigor de l'esmentada llei, es regiran per la normativa anterior. En concret
el seu apartat dos disposa el següent: “2. Els contractes administratius adjudicats amb
anterioritat a l'entrada en vigor de la present Llei es regiran, quant als seus efectes,
compliment i extinció, inclosa la seua modificació, duració i règim de pròrrogues, per la
normativa anterior.”

QUINT. Pel que es referix a l'òrgan competent per a l'adopció de l'acord que ens
ocupa,  en virtut  del  que disposa la disposició addicional  segona del  TRLCSP,  la
competència correspon al Ple.

Per l'anterior, el Ple, en tant que òrgan competent, adopta l'ACORD següent:

Primer.- Tornar la garantia definitiva constituïda per l'empresa GESTIÓ, SALUT I
ESPORT, S.L. per la quantitat de trenta-cinc mil tres-cents trenta-quatre euros amb
trenta-cinc cèntims (35.334,35 €). corresponent al contracte per a la prestació del
servei  de  “consergeria,  vigilància,  control  d'accessos  i  informació;  activitats
esportives en pavelló, poliesportiu, pista de tenis i pàdel i neteja de les instal·lacions
esportives”, adjudicat mitjançant la Resolució de l'Alcaldia número 1896/2014, de
data 25 d'agost de 2014.

Segon.-  Comunicar el presenta acord al departament de Tresoreria de l'Ajuntament
perquè procedisquen a realitzar les actuacions oportunes.

Tercer.- Notificar el present acord a l'empresa interessada amb indicació expressa
dels recursos que contra la mateixa procedisquen.

***
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06. SECRETÀRIA.  Proposta aprovació  devolució  garantia  definitiva  relativa  al
contracte  per  a  la  prestació  del  servei  de  "socorrisme,  programa  i  activitats
esportives,  manteniment  d'aigües,  neteja  i  atenció  al  públic  de  les  piscines
municipals"

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa de   Comissió Informativa de Govern Obert,  Règim Interior,  Personal,
Contractació,  Participació i Seguretat  Ciutadanes, i  Benestar  Animal, en  sessió
ordinària celebrada el 17 d'abril de 2020.

El regidor delegat Pau Bosch Alepuz, del grup socialista, 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).

En relació a l'expedient SEC/cma/008-2014, referit al contracte per a la prestació del
servei  de  “socorrisme,  programes  i  activitats  esportives,  manteniment  de  l'aigua,
neteja i atenció al públic de les piscines municipals”, i en relació amb la possibilitat
de procedir a la devolució de la garantia definitiva constituïda, i basant-se en els
antecedents de fet i els fonaments de dret següents:

Antecedents de fet

PRIMER. L'adjudicació del contracte per a la prestació del servei de  “socorrisme,
programes i activitats esportives, manteniment de l'aigua, neteja i atenció al públic
de les  piscines  municipals”,  es  va produir,  prèvia  la  tramitació  del  corresponent
expedient, Mitjançant Una Resolució de l'Alcaldia número 1897/2014, de data 25
d'agost, a favor de l'empresa GESTIÓ, SALUT I ESPORT, S.L. per un import  de
quatre-cents  noranta-huit  mil  set-cents  vint-i-dos  euros  amb  vint-i-cinc  cèntims
(498.722,25 €), sense incloure  l'IVA (166.240,75  €/anuals). Una vegada aplicat el
21% IVA corresponent,  l'import  total ascendix a la quantitat de sis-cents tres mil
quatre-cents cinquanta-tres euros amb noranta-dos cèntims (603.453,92 €).

SEGON. El contracte administratiu es va formalitzar per part de l'Ajuntament i de
l'empresa adjudicatària en data 4 de setembre de 2014, constant en l'expedient la
constitució, per part de l'empresa GESTIÓ, SALUT I ESPORT, S.L., de la garantia
definitiva corresponent a l'esmentat contracte per la quantitat de vint-i-quatre mil
nou-cents trenta-sis euros amb onze cèntims (24.936,11 €).

TERCER. El termini de duració del contracte, el últim acord de continuació del del
qual servei es va adoptar pel Ple celebrat el 6 d'agost de 2018, va finalitzar el dia 2
de gener de 2020, data en què es va formalitzar el nou contracte adjudicat.
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QUART. El contracte es va realitzar de forma satisfactòria, no havent-se formulat
cap inconvenient als treballs executats durant el termini de garantia fixat, per la qual
cosa es considera extingida la responsabilitat del contractista.

QUINT. Consten en l'expedient informe tècnic, jurídic i d'intervenció favorables a la
devolució de la garantia definitiva constituïda.

Fonaments de dret

PRIMER. Pel que es referix a la matèria que ens ocupa, açò és, la procedència o no
de  la  devolució  de  les  garanties  definitives  constituïdes,  caldrà  estar  al  que  es
disposa en els articles 95 i següents 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.

Així, mentres l'article 95 es referix en el seu apartat primer en concret a la
garantia definitiva, l'article 102 establix, per la qual cosa es referix a la cancel·lació
de les garanties que, “la garantia no serà tornada o cancel·lada fins que s'haja produït
el venciment del termini de garantia i complit satisfactòriament el contracte que es
tracte, o fins que es declare la resolució d'este sense culpa del contractista”.
Per  la seua banda,  l'apartat  segon d'este mateix  article  disposa que “aprovada la
liquidació  del  contracte  i  transcorregut  el  termini  de  garantia,  si  no  resultaren
responsabilitats  es  tornarà  la  garantia  constituïda  o  es  cancel·larà  l'aval  o
assegurança de caució”.
Continua este mateix apartat dient que “l'acord de devolució haurà d'adoptar-se i
notificar-se a l'interessat en el termini de dos mesos des de la finalització del termini
de garantia. Transcorregut el mateix, l'Administració haurà d'abonar al contractista la
quantitat deguda incrementada amb l'interés legal dels diners corresponent al període
transcorregut des del venciment de l'esmentat termini fins a la data de la devolució
de  la  garantia,  si  esta  no  s'haguera  fet  efectiva  per  causa  imputable  a
l'Administració”.

SEGON. La clàusula 33.1 del Plec de clàusules administratives particulars establix,
respecte a la garantia constituïda, que: “L'objecte del contracte quedarà subjecte a un
termini de garantia de tres mesos, a comptar de la data de recepció o conformitat del
treball, termini durant el qual l'Administració podrà comprovar que el treball realitzat
s'ajusta  al  que  contracta  i  a  allò  que  s'ha  estipulat  en  el  present  plec  i  en  el  de
prescripcions tècniques. Transcorregut el termini de garantia sense que s'hagen formulat
inconvenients  als  treballs  executats,  quedarà  extingida  la  responsabilitat  del
contractista.
.../...”

Així mateix, la clàusula 34.1 del Plec de clàusules administratives particulars
disposa que: “Complides pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no
resultaren  responsabilitats  que  hagen  d'exercitar-se  sobre  la  garantia  definitiva,  i
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transcorregut el  període de  garantia,  si  és  el  cas,  es  dictarà  acord de  devolució o
cancel·lació d'aquella.
.../...”

TERCER.  Els  contractes  s'entenen complits  quan el  contractista  haja  realitzat  la
totalitat de l'objecte del contracte d'acord amb els termes del mateix i a satisfacció de
l'Administració.  Tal  com establix  l'article  222  del  TRLCSP,  la  seua  constatació
exigirà per part de l'Administració un acte formal i positiu de recepció o conformitat.
Continua el mateix article dient que en els contractes es fixarà un termini de garantia
a comptar de l'esmentada data de recepció o conformitat, transcorregut el qual sense
objeccions  per  part  de  l'Administració  quedarà  extingida  la  responsabilitat  del
contractista.
Per  al  cas  concret  dels  contractes  de  serveis,  que  és  el  cas  que  ací  ens  ocupa,
“l'Administració determinarà si la prestació realitzada pel contractista s'ajusta a les
prescripcions establides per a la seua execució i compliment…” tal com es manifesta
l'article 307 del TRLCSP.

QUART. La Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, establix que els expedients de contractació iniciats abans
de l'entrada en vigor de l'esmentada llei, es regiran per la normativa anterior. En concret
el seu apartat dos disposa el següent: “2. Els contractes administratius adjudicats amb
anterioritat a l'entrada en vigor de la present Llei es regiran, quant als seus efectes,
compliment i extinció, inclosa la seua modificació, duració i règim de pròrrogues, per la
normativa anterior.”

QUINT. Pel que es referix a l'òrgan competent per a l'adopció de l'acord que ens
ocupa,  en virtut  del  que disposa la disposició addicional  segona del  TRLCSP,  la
competència correspon al Ple.

Per l'anterior, el Ple, en tant que òrgan competent, adopta l'ACORD següent:

Primer.- Tornar la garantia definitiva constituïda per l'empresa GESTIÓ, SALUT I
ESPORT, S.L. per la quantitat de vint-i-quatre mil  nou-cents trenta-sis euros amb
onze cèntims (24.936,11 €) corresponent al contracte per a la prestació del servei de
“socorrisme,  programes  i  activitats  esportives,  manteniment  de  l'aigua,  neteja  i
atenció al públic de les piscines municipals”, adjudicat Mitjançant   Una Resolució
de l'Alcaldia número 1897/2014, de data 25 d'agost de 2014.

Segon.- Comunicar el presenta acord al departament de Tresoreria de l'Ajuntament
perquè procedisquen a realitzar les actuacions oportunes.

Tercer.- Notificar el present acord a l'empresa interessada amb indicació expressa
dels recursos que contra la mateixa procedisquen.

***

Identificador: eHNS A1H9 fFSa GBtE zMVJ 4CLi np8=

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



ACTA PLE
5/2020

21/76

07. SECRETÀRIA.  Proposta  de  suspensió  de  contractes  administratius  especials
d'explotació  i  manteniment  de bars  ubicats  en instal·lacions  municipals  (Mesures
impacte econòmic i social COVID-19)

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa de   Comissió Informativa de Govern Obert,  Règim Interior,  Personal,
Contractació,  Participació i Seguretat  Ciutadanes, i  Benestar  Animal, en  sessió
ordinària celebrada el 17 d'abril de 2020.

La regidora delegada, Mar Albuixech Ponce explica la proposta.

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

Lourdes Moreno Blay, actuant com a portaveu del grup municipal Compromís per
Almussafes,  sol·licita  clarificació  sobre  les  puntualitzacions  següents:  Si  estos
contractes tenen el mateix tractament que la resta de les concessions administratives.
Si l'ajuntament pot assumir els gastos; per que no estan inclòs el bar de la Casa de la
Cultura i del Camp de futbol que també són de l'ajuntament; si es pensa fer quelcom
per a equilibrar amb el repte dels bars del municipi.

La secretària respon als dubtes jurídics plantejades. I la regidora delegada d'Hisenda
Mar Albuixech Ponce, actuant com a portaveu del grup socialista, afig, que respecte
als bars de la població que no poden tindre el mateix tractament que els contractes de
l'ajuntament per a bars. S'han adoptat mesures en la modificació i derogació de les
ordenances fiscals, que es tractaren a continuació. A més de la resta de mesures que
per als autònoms s'estan estudiant i que també els beneficiaren.

Antonio González Rodríguez, alcalde, tanca el debat afegint al que s'ha dit per la
portaveu  socialista,  explicant  que  efectivament  s'estan  estudiant  les  bases  per  al
suport  als  autònoms.  Fa  referència  a  què  la  dotació  econòmica  del  Pla  de  la
Generalitat Valenciana, al seu parer és insuficient i per tant les bases per a suport als
autònoms.  Fa  referència  a  què  la  dotació  econòmica  del  Pla  de  la  Generalitat
Valenciana  al  seu parer  és  insuficient  i  per  tant  l'Ajuntament  considera  necessari
establir este tipus d'ajudes.

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 y Rafael Enrique Beltrán Domenech).
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Actuacions a dur a terme en els contractes en execució en compliment del Reial
Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front
a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Contractes administratius especials adjudicats per a l'explotació i manteniment de
bars ubicats en instal·lacions municipals.

En relació als  expedients  de contractes  administratius  especials  adjudicats  per  al
manteniment i explotació de  bars ubicats en instal·lacions municipals, als efectes de
procedir a la suspensió dels mateixos en aplicació de les mesures establides en el
Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer
front  a  l'impacte  econòmic  i  social  del  COVID-19,  i  basant-se  en  els  següents
antecedents i fonaments de dret:

1. La situació d'emergència generada per l'evolució de coronavirus COVID-19 (SARS-
CoV-2), va portar al Govern a aprovar el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual  es  declara  l'estat  d'alarma  per  a  la  gestió  de  la  situació  de  crisi  sanitària
ocasionada  pel  COVID-19.  Prèviament,  l'Estat,  les  CCAA  i  l'Ajuntament
d'Almussafes,  havien dictat  diferents  normes  per  a  tractar  de  reduir  l'avanç dels
contagis d'esta malaltia. Eixes mesures afecten especialment els desplaçaments de
les persones, reunions i assistència als respectius centres de treball. En matèria de
contractació, eixe Reial Decret afecta els expedients de contractació en tramitació
així com aquells que estan en execució.

2. L'Ajuntament va adoptar acord plenari en la sessió extraordinària celebrada el dia 12
de  març  de  2020,  en  el  que,  entre  altres  assumptes,  va  decidir  tancar  les
instal·lacions municipals obertes al públic.
Així mateix, dins de les mesures adoptades per l'estat d'alarma, figura la suspensió
de les activitats d'hostaleria i restauració.

3. Per  a  complir  al  que  establix  el  Reial  Decret  Llei  8/2020,  de  17  de  març,
l'Ajuntament va dictar una resolució de l'alcaldia número 525/2020, de 20 de març,
en la que assumix les indicacions que es conté en l'informe  emés per la secretària
general de l'Ajuntament i la tècnic d'administració general, i que establix una sèrie
d'actuacions a dur a terme.

4. El Reial Decret 8/2020, establix el procediment que s'ha de seguir perquè els òrgans
de contractació puguen procedir a la suspensió dels contractes així com els efectes
que  la  mateixa  tindrà.  No  obstant  trobar-nos  davant  de  contractes  que  no  són
qualificats si de serveis ni de subministraments, ens  trobem davant d'un contracte
l'execució del qual es troba suspesa com a conseqüència de la declaració de l'estat
d'alarma i de les mesures adoptades.
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5. L'Ajuntament  té  adjudicats,  entre  altres,  els  següents  contractes  administratius
especials per a l'explotació i manteniment de bars ubicats en edificis o instal·lacions
municipals:

• Contracte per a l'explotació i  manteniment  del  bar ubicat  en la Llar dels
Jubilats, adjudicat provisionalment a la Sra. Ana Albertos Lorite mitjançant
un acord de l'Ajuntament Ple adoptat en la sessió extraordinària celebrada el
26  de  juliol  de  2010  i  l'adjudicació  definitiva  del  qual  es  va  produir
mitjançant una resolució de l'alcaldia núm. 1752, de 8 d'agost. Este contracte
es va formalitzar en data 9 d'agost de 2010.

• Contracte per a l'explotació i manteniment del bar ubicat en el Passeig del
Parc, núm. 5, adjudicat a la Sra. Mercedes Cabañero Segura, mitjançant un
acord de l'Ajuntament Ple adoptat en la sessió ordinària celebrada el dia 2 de
desembre de 2010. Este contracte es va formalitzar en data 3 de desembre de
2010.

• Contracte per a l'explotació i manteniment del bar ubicat en el Poliesportiu
Municipal, adjudicat a la Sra. Mireia Rios Cabañero, mitjançant un acord de
l'Ajuntament Ple adoptat en la sessió ordinària celebrada el dia 3 d'abril de
2012. Este contracte es va formalitzar en data 30 d'abril de 2012.

6. Els  adjudicataris  dels  contractes  es  troben des  del  dia  14  de  març,  amb  la
impossibilitat de prestar l'objecte del contracte, a l'estar els establiments tancats al
públic.

7. Així  mateix  s'indica  que,  dos  d'estos  contractes,  el  referit  al  manteniment  i
explotació de bar ubicat en la Llar dels Jubilats i l'ubicat en el Passeig del Parc, núm.
5, es troba pròxima la finalització de la duració total del contracte. La suspensió de
terminis administratius fa que no es puga tramitar, en estos moments, l'expedient de
contractació que conduïsca a una nova adjudicació, per la qual cosa, caldrà estar al
que establix l'article 34, apartat primer penúltim paràgraf, segons el qual:

“quan al venciment d'un contracte no s'haguera formalitzat el nou contracte
que  garantisca  la  continuïtat  de  la  prestació  com  a  conseqüència  de  la
paralització de vos procediments de contractació derivada del que disposa el
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i
no es poguera formalitzar-se el corresponent nou contracte, podrà aplicar-se
el que preveu l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, amb independència de la data de
publicació de la licitació del dit nou expedient.”

8. Figura en l'expedient informe jurídic relatiu de data 16 d'abril de 2020.

Basant-se en l'anterior el Ple, en tant que òrgan de contractació competent adopta
l'ACORD següent:
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1. Declarar la suspensió dels següent contractes, en atenció al que establix el Reial
Decret  8/2020  així  com  les  actuacions  dutes  a  terme  per  l'Estat,  les  CCAA i
l'Ajuntament  d'Almussafes,  per  a  tractar  de  reduir  l'avanç  dels  contagis  d'esta
malaltia, fins que la prestació puga reprendre's per haver cessat les circumstàncies o
mesures que la impedixen:

• Contracte per a l'explotació i  manteniment  del  bar ubicat  en la Llar dels
Jubilats, adjudicat provisionalment a la Sra. Ana Albertos Lorite mitjançant
un acord de l'Ajuntament Ple adoptat en la sessió extraordinària celebrada el
26  de  juliol  de  2010  i  l'adjudicació  definitiva  del  qual  es  va  produir
mitjançant una resolució de l'alcaldia núm. 1752, de 8 d'agost. Este contracte
es va formalitzar en data 9 d'agost de 2010.

• Contracte per a l'explotació i manteniment del bar ubicat en el Passeig del
Parc, núm. 5, adjudicat a la Sra. Mercedes Cabañero Segura, mitjançant un
acord de l'Ajuntament Ple adoptat en la sessió ordinària celebrada el dia 2 de
desembre de 2010. Este contracte es va formalitzar en data 3 de desembre de
2010.

• Contracte per a l'explotació i manteniment del bar ubicat en el Poliesportiu
Municipal, adjudicat a la Sra. Mireia Rios Cabañero, mitjançant un acord de
l'Ajuntament Ple adoptat en la sessió ordinària celebrada el dia 3 d'abril de
2012. Este contracte es va formalitzar en data 30 d'abril de 2012.

Des que es va produir el tancament de les instal·lacions i en tant que dure la situació
que impossibilite l'obertura dels locals, els adjudicataris no abonaran l'import establit
com a cànon del contracte.

2.  Indicar a  l'empresa contractista,  que l'Ajuntament  abonarà els  danys  i  perjuís
efectivament patits per esta durant el període de suspensió, amb la sol·licitud prèvia i
acreditació fefaent de la seua realitat, efectivitat i quantia. 

Els danys i perjuís pels quals el contractista podrà ser indemnitzat seran únicament
els següents:

1.º Els  gastos salarials que efectivament haguera abonat el contractista al
personal  que figurara  adscrit amb data  14 de març  de 2020 a  l'execució
ordinària del contracte, durant el període de suspensió. 
2.º Els gastos per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període
de suspensió del contracte. 
3.º  Els  gastos  de  lloguers o  costos  de  manteniment  de  maquinària,
instal·lacions i equips relatius al període de suspensió del contracte, adscrits
directament a l'execució del contracte, sempre que el contractista acredite
que estos mitjans no van poder ser emprats per a altres fins distints durant la
suspensió del contracte. 
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4.º Els gastos corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes en el
plec i  vinculades  a l'objecte  del  contracte  que hagen sigut  subscrites  pel
contractista i estiguen vigents en el moment de la suspensió del contracte. 

La indemnització dels  danys  i  perjuís  es  podran calcular  i  abonar  mensualment,
prèvia presentació per part del contractista del càlcul de la mateixa a què adjuntarà la
justificació dels perjuís patits  per mitjà  de documents  admesos en dret  (factures,
nòmines, pagaments a seguretat social, altres gastos imputables al contracte, costos
indirectes imputables al contracte degudament justificats…).

La  documentació  es  presentarà  per  la  seu  electrònica  de  l'Ajuntament
d'Almussafes.

En cap cas la forma de presentació serà per mitjà de factura de prestació dels
serveis.

Presentat  el  càlcul  de  la  indemnització  per  part  del  contractista,  l'òrgan  de
contractació  comprovarà  la  veracitat  i  exactitud  de  la  mateixa,  l'aprovarà  i  es
procedirà al seu pagament.

3. Indicar que els contractes relatius a l'explotació i manteniment del Bar ubicat en
l'edifici de la Llar dels Jubilats i el del bar ubicat en el Passeig del Parc, núm. 5,
continuaran, per part dels adjudicataris, amb la prestació, en tant que es produïsca,
prèvia la tramitació de l'expedient de contractació, l'adjudicació i formalització del
nou contracte.
L'adjudicatari  continuarà  prestant  el  servei  amb  subjecció  a  les  estipulacions
contingudes  en  el  contracte  formalitzat  per  les  parts,  els  plecs  de  clàusules
administratives i prescripcions tècniques que  el regixen, així com a les condicions
oferides i que en l'actualitat estan en vigor.

4. Comunicar la present resolució a l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament.

5.  Notificar la  present  resolució  a  l'empresa  adjudicatària  del  contracte,  amb
indicació expressa dels recursos que contra la mateixa procedisquen.

***

08. INTERVENCIÓ. Donar compte pla anual de control financer 2020, aprovat per
la Intervenció municipal

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 25 de març de 2020.
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La regidora delegada d'Hisenda, Mar Albuixech Ponce, explica el contingut i objecte
del Pla d'intervencions. La Corporació queda assabentada.

«1. INTRODUCCIÓ

El control del gasto públic és necessari i obligatori en la societat actual, i
així  ho assenyala la Constitució Espanyola en l'article 31.2  que establix que “El
gasto públic realitzarà una assignació equitativa dels recursos públics, i la seua
programació i execució respondran als criteris d'eficiència i economia”.

Després  de l'entrada  en  vigor  l'1  de  juliol  de  2018  del  Reial  Decret
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les
entitats  del  Sector  Públic  Local  (d'ara  en  avant,  RD  424/2017),  s'introduïxen
importants novetats en l'àmbit del control intern, sent una d'elles, la necessitat de
disposar d'un model de control eficaç que garantisca, amb mitjans propis o externs,
el control efectiu del cent per cent del pressupost general consolidat de l'exercici en
la modalitat de funció interventora i, almenys, el huitanta per cent, per mitjà de
l'aplicació de la modalitat de control financer. Per a este últim, en el transcurs de
tres exercicis consecutius i amb base en una anàlisi prèvia de risc, haurà d'haver
arribat el cent per cent del pressupost general consolidat.

El RD 424/2017 assenyala en l'article 31 l'obligació de l'òrgan interventor
de l'entitat local, d'elaborar un Pla Anual de Control Financer que arreplegarà les
actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar durant l'exercici.

El  Pla  Anual  de Control  Financer  inclourà  totes  aquelles  actuacions  la
realització de les quals per l'òrgan interventor derive d'una obligació legal i les que
anualment se seleccionen sobre la base d'una anàlisi de riscos consistent amb els
objectius que es pretenguen aconseguir, les prioritats establides per a cada exercici
i els mitjans disponibles.

El concepte de risc ha d'entendre's com la possibilitat que es produïsquen
fets  o  circumstàncies  en  la  gestió  sotmesa  a  control  susceptibles  de  generar
incompliments  de  la  normativa  aplicable,  falta  de  fiabilitat  de  la  informació
financera,  inadequada  protecció  dels  actius  o  falta  d'eficàcia  i  eficiència  en  la
gestió.

Un vegada s'han identificat els riscos, serà necessari assignar prioritats per
a seleccionar les actuacions a realitzar. D'esta manera, es realitzarà una avaluació
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per  a  estimar  la  importància  del  risc,  utilitzant  tant  criteris  quantitatius  com
qualitatius,  i  caldrà  ajustar-se  a  la  conveniència  de  seleccionar  controls  amb
regularitat  i  rotació,  evitant  tant  de  repetir  controls  en  activitats
economicofinanceres  qualificades  sense  risc  com  que  es  generen  debilitats
precisament per l'absència reiterada de control.

Identificats i avaluats els riscos, l'òrgan Interventor elaborarà el Pla Anual
concretant  les  actuacions  a  realitzar  i  identificant  l'abast  objectiu,  subjectiu  i
temporal de cada una d'elles. El Pla Anual de Control Financer elaborat serà remés
a efectes informatius al Ple de la Corporació.

Dita Pla pot ser modificat com a conseqüència de l'execució de controls en
virtut  de sol·licitud o de mandat  legal,  variacions en l'estructura de les  entitats
objecte  de  control,  insuficiència  de  mitjans  o  per  altres  raons  degudament
ponderades. En cas de ser modificat, serà remés de la mateixa manera a efectes
informatius al Ple de la Corporació.

2. ÀMBIT OBJECTIU I SUBJECTIU DEL CONTROL FINANCER

2.1. Control Financer Permanent

L'article29.2 del RD 424 2017/establix que el control permanent s'exercirà sobre
l'Entitat Local i els organismes públics en què es realitze la funció interventora a fi
de  comprovar,  de  forma  contínua,  que  el  funcionament  de  l'activitat
economicofinancera  del  sector  públic  local  s'ajusta  a  l'ordenament  jurídic  i  als
principis generals de bona gestió financera, amb el fi últim de millorar la gestió en
el  seu  aspecte  econòmic,  financer,  patrimonial,  pressupostari,  comptable,
organitzatiu i procedimental. 

El  Pla  de  Control  Financer  Permanent  per  a  l'exercici  2020  inclou  les
actuacions a realitzar respecte a l'activitat economicofinancera duta a terme per
l'Ajuntament d'Almussafes,  i  arreplegarà tant les actuacions la realització de les
quals per l'òrgan interventor derive d'una obligació legal, com les que anualment se
seleccionen sobre la base d'una anàlisi de riscos.

D'acord  amb l'article  32  del  RD 424 2017/els  treballs  de control  permanent  es
realitzaran de forma continuada i inclouran les actuacions següents : 

a) Verificació del compliment de la normativa i procediments aplicables als
aspectes de la gestió econòmica a què no s'estén la funció interventora.
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b) Seguiment de l'execució pressupostària i verificació del compliment dels
objectius assignats.

c) Comprovació de la planificació, gestió i situació de la tresoreria.
d) Les actuacions previstes en les normes pressupostàries i reguladores de

la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l'òrgan interventor.
e) Anàlisi de les operacions i procediments, amb l'objecte de proporcionar

una valoració de la seua racionalitat econòmic financera i la seua adequació als
principis de bona gestió, a fi de detectar les seues possibles deficiències i proposar
les recomanacions amb vista a la correcció d'aquelles.

f) En l'Entitat Local, verificar, per mitjà de tècniques d'auditoria, que les
dades  i  informació  amb  transcendència  econòmica  proporcionats  pels  òrgans
gestors  com  a  suport  de  la  informació  comptable,  reflectixen  raonablement  el
resultat les operacions derivades de la seua activitat econòmic financera.

A més, este precepte també assenyala al punt tercer que l'òrgan interventor
comunicarà a l'òrgan gestor l'inici d'aquelles actuacions de control permanent que
requerisquen la seua col·laboració.

Per la seua banda, l'apartat 5 de l'article 3 del RD 424/2017, establix que el
control financer de subvencions i ajudes públiques s'exercirà d'acord amb el que
establix  la  Llei  38/2003,  de 17 de novembre,  General  de Subvencions.  Respecte
d'això, de conformitat amb l'article 82.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, els controls financers de subvencions i ajudes públiques s'exerciran en
l'àmbit dels controls financers permanents amb els aconseguixes que es determine
en el Pla Anual de Control Financer.

2.1.1. Actuacions atribuïdes en l'ordenament jurídic a l'òrgan interventor.

S'enumeren a continuació les actuacions atribuïdes a l'òrgan interventor en
l'ordenament jurídic agrupades per lleis i la normativa que la desplega:

A)  Actuacions  atribuïdes  a  l'òrgan interventor  per  la  Llei  7/1985,  de  2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL): 

• Informe de sostenibilitat financera per a l'exercici de competències diferents

de les pròpies i de les atribuïdes per delegació (Art. 7.4. LRBRL).
• Informe relatiu al compliment dels principis previstos en la Llei Orgànica

2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF) en el cas de creació d'ens d'àmbit territorial inferior al Municipi,
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faltats de personalitat jurídica, com a forma d'organització desconcentrada
del mateix per a l'administració de nuclis de població separats (Art. 24 bis
LRBRL).

• Informe de sostenibilitat financera per a la constitució de consorcis (Art. 57

LRBRL).
• Informe sobre les iniciatives populars, quan estes afecten drets i obligacions

de contingut econòmic de l'ajuntament (Art. 70 bis LRBRL).
• Informe de sostenibilitat financera de les propostes de gestió directa dels

serveis públics de competència local a través de Entitat pública empresarial
local  o  de Societat  mercantil  local,  el  capital  social  de  la  qual  siga  de
titularitat pública (Art. 85 LRBRL).

• Informe  d'avaluació  del  compliment  de  l'objectiu  d'estabilitat

pressupostària  i  de  la  sostenibilitat  financera  de  l'exercici  de  les  seues
competències,  en  el  cas  que  l'entitat  local  propose  exercir  la  iniciativa
pública per a l'exercici d'activitats econòmiques (Art. 86 LRBRL).

• Informe  de  seguiment  del  pla  economicofinancer,  en  el  cas  que  per

incompliment  de  l'objectiu  d'estabilitat  pressupostària,  de  l'objectiu  de
deute públic o de la regla de gasto, la corporació local haguera formulat un
pla d'acord amb el que establix l'article 21 de la LOEPSF (Art.  116 bis
LRBRL).

B) Actuacions atribuïdes a l'òrgan interventor per la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, de la qual el Text refós es va aprovar per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRLRHL) i la normativa que la desplega. S'inclouen en este
apartat les actuacions atribuïdes a l'òrgan interventor en el TRLRHL, així com, en
el Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenrotlla el capítol primer del
títol sext de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
en  matèria  de  pressupostos  (RD500/90)  i  allò  que  s'ha  regulat  en  les  Bases
d'Execució del Pressupost (BEP).  S'inclouen així mateix determinades actuacions
previstes en el RD 424/2017.

• Informe  previ  a  la  concertació  o  modificació  de  qualsevol  operació  de

crèdit en què s'analitzarà, especialment, la capacitat de l'entitat local per a
fer front, en el temps, a les obligacions que d'aquelles es deriven per a esta
(Art. 52 del TRLRHL).

• Informe previ a la concertació d'operacions de crèdit a llarg termini pels

organismes  autònoms  i  els  ens  i  societats  mercantils  dependents  de
l'Ajuntament (Art. 54 del TRLRHL).
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• Informe  sobre  el  pressupost general  de  l'entitat  local  previ  a  la  seua

aprovació. (Art. 168 del TRLRHL). Si es prorrogara el pressupost: informe,
si és el cas, dels ajustos de crèdit previstos en l'Art. 21 RD 500/1990.

• Informe  de  les  modificacions  pressupostàries  per  crèdit  extraordinari  i

suplement de crèdit de l'Entitat Local. (Art. 177.2 del TRLRHL i Art. 37 del
RD 500 /1990).

• Informe  de  les  modificacions  pressupostàries  per  crèdit  extraordinari  i

suplement de crèdit dels organismes autònoms (Art. 177.3 del TRLRHL i Art
37 RD 500/1990).

• Informe sobre Ampliació de crèdit. (Art. 178 del TRLRHL).

• Informe sobre Transferència de crèdit (Art. 179 del TRLRHL).

• Informe sobre Generació de Crèdit (Art. 181 de TRLRHL).

• Informe sobre incorporació de Romanents de crèdit. (Art. 21 RD 500/1990).

• Informe previ a les normes que regulen l'expedició d'ordes de pagament a

justificar amb càrrec als pressupostos de gastos, a incloure en les Bases
d'Execució (Art. 190 del TRLRHL i Art. 72 RD 500/1990).

• Informe sobre Liquidació Del  Pressupost  de l'Entitat  Local (Art.  191 de

TRLRHL).
• Informe sobre  liquidació  dels  pressupostos d'organismes  autònoms.  (Art.

192 de TRLRHL).
• Informe  previ  a  la  revocació  de  l'acord  de  reducció  de  gastos  del  nou

pressupost,  adoptat  en  cas  de  liquidació  del  pressupost  anterior  amb
romanent de tresoreria negatiu. (Art. 193 de TRLRHL).

• Informe resumen anual dirigit a la Intervenció General de l'Administració

de  l'Estat  sobre  els  resultats  del  control  intern  respecte  de  la  gestió
econòmica de l'entitat local. (Art. 213 de TRLRHL).

• Informe el Ple de totes les resolucions adoptades pel President de l'Entitat

Local contraris els inconvenients efectuats per l'òrgan interventor, així com
un resum de les  principals  anomalies  detectades  en matèria d'ingressos.
(Art. 218.1 de TRLRHL).

• Informe el Tribunal de Comptes sobre les resolucions i acords adoptats per
la presidència de l'Entitat Local i pel Ple de la Corporació contraris als
inconvenients  formulats,  així  com un  resum de  les  principals  anomalies
detectades en matèria d'ingressos, (Art. 218.3 de TRLRHL).

• Informe el Ple sobre el resultat del control financer sobre l'Entitat Local,

(Art. 220 TRLRHL).
• Informe sobre la consistència i  suport de les projeccions pressupostàries

que  continga  la  memòria  econòmica  específica  en  les  inversions
financerament sostenibles (Disposició Addicional 16é de TRLRHL).
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• Informe el Ministeri d'Hisenda de les inversions realitzades en aplicació del

que  preveu  la  Disposició  Addicional  16é  de  TRLRHL (Apartat  8  de  la
D.A.16ª del TRLRHL).

• Informe amb els resultats obtinguts del control dels  comptes a justificar i

bestretes de caixa fixa (Art. 27.2 del RD 424/2017).

C) Actuacions atribuïdes a l'òrgan interventor per la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) i la
normativa que la desplega. S'inclouen en este apartat les actuacions atribuïdes a
l'òrgan interventor  pels  preceptes  vigents  del  Reial  Decret  1463/2007,  de  2  de
novembre, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Ley18/2001, de 12
de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals
(REP), així com la LOEPSF i el seu
normativa de desplegament:

• Informe sobre compliment de l'objectiu d'estabilitat de la pròpia entitat i

dels seus organismes autònoms i entitats dependents, quant al  pressupost
inicial i, si és el cas, les seues modificacions. (Art. 16.1 del REP).

• Informe  anual  sobre  verificació  del  compliment  dels  plans

economicofinancers aprovats, si és el cas. (Art. 22 REP).
• Informe  de  seguiment  del  compliment  del  període  mitjà  de  pagament  a

proveïdors. (Art. 18.5 LOEPSF).
• Informe  i  comunicació  d'alerta  a  l'Administració  que  tinga  atribuïda  la

tutela financera,  en el  cas  que se supere el  termini  màxim de pagament
previst en la normativa de morositat durant dos mesos consecutius. (Art.
18.5 LOEPSF).

D) Actuacions atribuïdes a l'òrgan interventor per la Llei 40/2015 d'1 de
març reguladora del Règim Jurídic de les Administracions Públiques (LRJAP):

• Informe sobre la proposta de declaració de mig propi i servei tècnic de les

entitats integrants del sector públic local (Art. 86 LRJAP)
• Informe sobre la transformació d'entitats integrants del sector públic local.

(Art. 87 LRJAP).
• Informe sobre el pla de redimensionament del sector públic local (Art. 94

LRJAP).

E) Atribucions a l'òrgan interventor regulades en altres normes: 
• Llei  25/2013,  de  27  de  desembre,  d'impuls  de  la  factura  electrònica  i

creació  del  registre comptable  de  factures  en  el  Sector  Públic:  Informe
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sobre avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat.
(Art. 12 de la Llei 25/2013).

• Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de

Béns  de  les  Entitats  Locals:  Informe  acreditatiu  de  no  haver-hi  deute
pendent  de liquidació  amb càrrec  al  pressupost  municipal,  en el  cas  de
cessió gratuïta de
béns. (Art. 110.1.d) del Reglament de Béns).

2.1.2. Actuacions seleccionades sobre la base d'una anàlisi de riscos per a
la seua realització en l'exercici 2020.

A) Riscos

És necessari definir que s'entén per risc, la possibilitat que es produïsquen
fets  o  circumstàncies  en  la  gestió  sotmesa  a  control  susceptibles  de  generar
incompliments  de  la  normativa  aplicable,  falta  de  fiabilitat  de  la  informació
financera,  inadequada  protecció  dels  actius  o  falta  d'eficàcia  i  eficiència  en  la
gestió.

Els riscos identificats han sigut observats a través de l'exercici de la funció
interventora, així com també, els que es desprenen de la informació acumulada al
llarg dels anys en què s'ha exercit el control financer permanent amb la realització
d'actuacions de fiscalització posterior de gastos i d'ingressos.

Els  riscos  identificats  al  llarg  de l'exercici  del  control  previ  i  el  control
posterior són els següents:

-Gastos exempts de fiscalització prèvia, açò és, gastos de material no inventariable,
contractes menors, gastos de caràcter periòdic i  la resta de de tracte successiu.
S'observa el  risc  de  fraccionament  de  contractes  i la  falta  de justificació de la
necessitat del gasto previ a la seua execució.
-Gastos de personal: S'advertix risc en la tramitació del gasto derivat de prestació
de  serveis  extraordinaris  fora de  la  jornada  habitual  de  treball.  Alguns
departaments obvien totalment i absolutament el procediment establit per a la seua
autorització en la base 25 de les d'execució del pressupost que establix que “Només
l'Alcalde o Regidors Delegats amb el visat de l'Alcalde o del Regidor Delegat de
personal, poden ordenar la prestació de serveis en hores fora de la jornada legal i
en la dependència on es considere necessària la seua realització. Tals treballs es
remuneraran per mitjà de gratificacions per serveis extraordinaris. Hauran d'estar
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aprovats per l'Alcaldia Presidència abans de la seua realització i comportaran el
corresponent  document  comptable  AD “autorització  i  disposició  del  gasto”  pel
crèdit estimat a este efecte”.

-Subvencions concedides:

• Execució de les activitats o projectes subvencionats en la forma i el

termini exigits.
• Compliment de la normativa aplicable.

• Compliment de les obligacions exigides al beneficiari.

• Compliment  que  els  gastos  i  inversions  s'han  aplicat  als  fins

previstos.
• Adequada finançament de l'activitat o projecte subvencionat.

-Contractes d'obra: S'han observat desviacions sobre el pressupost d'adjudicació.
Així mateix s'han observat retards en la tramitació que han portat a una “urgència”
en la fiscalització de l'expedient, en qualsevol de les fases a fiscalitzar, la qual cosa
podria ser conseqüència d'una falta de planificació dels departaments gestors del
gasto.

També s'ha observat omissió de fiscalització en modificacions contractuals,
que  s'han  realitzat  per  la  via  de  fet,  obviant  totalment  i  absolutament  el
procediment.

B) Prioritats exercici 2020

Per  a  l'exercici  2020 basant-se  en  els  possibles  riscos  que  antecedixen,
s'establixen les següents prioritats de control:

-Dins del control financer posterior:

a) Realitzar actuacions de control posterior de subvencions públiques: Els
procediments de selecció de la mostra es realitzaran per importància relativa i per
selecció aleatòria.

b) Realitzar actuacions de control posterior dels procediments seguits per a
l'autorització prèvia de la realització dels serveis extraordinaris, especialment en el
departament  de  seguretat  ciutadana,  en  el  que  s'ha  constatat,  que,  en  termes
generals s'obvien estos procediments.
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c) Comprovar en els contractes menors el seu fraccionament o no, a més del
compliment  dels  requisits  d'autorització  prèvia  del  gasto  o  justificació  de  la
urgència i necessitat del mateix per a obviar el requisit d'autorització i aprovació
prèvia  del gasto.

d)  Fiscalització  plena  posterior  dels  expedients  d'inversions  més
significatius, seleccionats per importància relativa.

-Comprovacions materials i auditories:

a)  Auditoria financera i  de compliment  de l'empresa  pública municipal
“EMPSA”

b) Comprovació material per mostreig aleatori de l'aplicació dels fons a la
seua finalitat d'algunes de les Entitats subvencionades.

c)  Comprovació  del  compliment  de  les  obligacions  formals  i  materials
d'Entitats subvencionades.

-Controls d'eficàcia i eficiència:

-Es realitzaran controls d'eficàcia i eficiència sobre alguns departaments gestors,
sempre que ho permeten els recursos humans disponibles i el despatx de les tasques
ordinàries assignades a la Intervenció municipal

C) Recursos Humans

El  personal  disponible  per  a  desenrotllar  les  tasques  derivades  de  les
prioritats  establides  per  a  l'exercici  2020,  així  com  les  que  són  atribuïdes  en
l'ordenament jurídic a l'òrgan interventor, són les següents:

1 TAG
1 TAE interina

Este personal no disposa de formació específica en matèria d'auditoria. Per
tant  algunes  de  les  actuacions  requeriran  la  col·laboració  d'auditor  extern,
especialment  les  actuacions  emmarcades  dins  de  l'epígraf  “Comprovacions
materials i auditories”. Els mitjans humans disponibles són per tant escassos per a
executar tot el pla de control anual.

Per tant la Intervenció per a executar les dites actuacions requerirà de la
col·laboració  d'auditor  extern.  La  Intervenció  no  ostenta  la  competència  de
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contractació, per tant dependrà de l'òrgan de contractació la tramitació o no d'estos
expedients de gasto.

D) Actuacions programades per a l'exercici 2020

1. Contractació

-Anàlisi  del  gasto  tramitat  a  través  de  contractes  menors,  per  aplicació
pressupostària, modalitat de contracte, servei gestor i proveïdor, durant l'exercici
2018,  sobre  la  base de contractes  menors  identificats  com a  tals  en  el  Sistema
d'Informació Comptable de l'Ajuntament d'Almussafes.  Esta mesura s'implementarà
dins del control posterior derivat de l'aplicació del sistema de fiscalització prèvia en
requisits bàsics.

-Revisió  dels  expedients  de  contractació  a  fi  d'analitzar  els  criteris
d'adjudicació continguts en els plecs que regixen els contractes i la seua aplicació
en el procediment d'adjudicació i anàlisi de tot el procediment des del seu inici.

-Revisió del procediment general de contractació, amb especial atenció a la
planificació que garantisca l'inici de la tramitació dels expedients de contractació
amb el temps suficient per a evitar l'execució de gastos sense cobertura contractual
com a conseqüència de l'expiració dels contractes previs o com a conseqüència de
les “urgències” derivades d'una planificació deficient.

Allò  que  s'ha  assenyalat  en  este  punt  es  durà  a  terme  a  través  de  la
FISCALITZACIÓ PLENA POSTERIOR de l'exercici 2018 i 2019 que es realitzaran
durant el present exercici 2020.

2. Control financer de subvencions

-Control  financer  de  determinades  subvencions  a  requeriment  de  les
autoritats previstes en l'article 4.1 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel
qual  es  regula  el  règim  jurídic  dels  funcionaris  d'Administració  Local  amb
habilitació de caràcter nacional, o d'institucions externes que tinguen competència
per a això, per a comprovar la qualitat del procediment per a la seua concessió i
atorgament.

-Control financer de subvencions seleccionades basant-se en el possible risc
detectat,  dins del control  financer posterior, que s'exercirà sobre les subvencions
concedides  en  l'exercici  2020,  que  s'executarà  l'any  que  ve  2021.  El  control
s'exercirà sobre la documentació que es troba en els departaments gestors de les
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subvencions  sobre  una  mostra  seleccionada  per  criteris  auditors  (importància
relativa) i de forma aleatòria.

-Comprovacions  materials  de  la  inversió  en  el  cas  de  subvencions  de
capital. Sempre que els mitjans humans disponibles ho permeten.

-Auditories realitzades sobre entitats beneficiàries de subvencions, sempre
que  per  l'òrgan  de  contractació  s'autoritze  la  contractació  d'auditor  extern  que
col·labore amb la Intervenció municipal en este punt, o fins en tant que es forme
prou  el  personal  propi  i  sempre  que  les  tasques  ordinàries  assignades  a  la
Intervenció municipal ho permeten.

-A  més,  també  es  pretén  a  través  de  l'aprovació  del  REGLAMENT
GENERAL  DE  SUBVENCIONS  i  del  PLA  ESTRATÈGIC  DE  SUBVENCIONS,
promoure  una major  visibilitat  del  control  a  fi  de  traslladar a la generalitat  de
beneficiaris i entitats col·laboradores la percepció que la seua actuació es troba
sotmesa a vigilància per part dels òrgans de control, incloent-se un control financer
sobre  beneficiaris  i  entitats  col·laboradores  de  subvencions  i  ajudes  públiques
associades a determinats programes.

3.  Gastos  de  personal.-  Se  sotmetrà  a  fiscalització  el  procediment
d'autorització dels serveis extraordinaris, especialment en aquells departaments que
no  seguixen  el  procediment  establit  en  l'article  25  de  les  bases  d'execució  del
pressupost.

2.2. Auditoria Pública

El  RD  424/2017,  en  l'article  29.3  definix   l'auditoria  pública  com  la
verificació,  realitzada  amb  posterioritat  i  efectuada  de  forma  sistemàtica,  de
l'activitat economicofinancera del sector públic local, per mitjà de l'aplicació dels
procediments de revisió selectius continguts en les normes d'auditoria i instruccions
que dicte la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Segons l'article 34 del RD 424/2017, a proposta de l'òrgan interventor, per
a la realització de les auditories publiques, les Entitats Locals podran demanar la
col·laboració pública o privada. 

De la mateixa manera, l'Entitat Local podrà contractar per a col·laborar
amb l'òrgan interventor a firmes privades d'auditoria que hauran d'ajustar-se a les
instruccions dictades per l'òrgan interventor.
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Els  auditors  seran  contractats  per  un  termini  màxim  de  dos  anys,
prorrogable en els termes establits en la legislació de contractes del sector públic,
no podent  superar-se  els  huit  anys  de realització de treballs  sobre  una mateixa
entitat  a  través  de  contractacions  successives,  incloses  les  seues  corresponents
pròrrogues, ni podent als dits efectes ser contractats per a la realització de treballs
sobre una mateixa entitat  fins transcorreguts dos anys des de la finalització del
període de huit.

Les societats d'auditoria o auditors de comptes individuals concurrents en
relació amb cada treball a adjudicar no podran ser contractats quan, en el mateix
any o l'any anterior a aquell en què desenrotllaran el seu treball, hagen realitzat o
realitzen altres treballs per a l'entitat, sobre àrees o matèries respecte de les quals
haja de pronunciar-se l'auditor en el seu informe. 

A  estos  efectes  es  consideraran  auditors  privats  els  professionals,  tant
persones  físiques  com  empreses  d'auditoria,  inscrits  en  el  Registre  Oficial
d'Auditors De Comptes de l'Institut de Comptabilitat i auditoria de comptes.

L'auditoriapública engloba les modalitats següents :

2.2.1. auditoria de comptes

L'auditoria de comptes té per objecte la verificació relativa a si els comptes
anuals representen en tots els aspectes la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera, dels resultats de l'entitat i, si és el cas, l'execució del pressupost d'acord
amb les normes i principis comptables i pressupostaris que se li apliquen i contenen
la informació necessària per a la seua interpretació i comprensió adequada.

d'Acord  amb  el  que  disposa  la  Disposició  transitòria  única  del  RD
424/2017,  les  auditories  de  comptes  es  realitzarà  de  forma  preceptiva  i  anual
respecte  a  l'Empresa  Pública  Municipal a  partir  del  2020  en  relació  amb  els
comptes de l'exercici 2019 i següents.

2.2.2. Auditoria de compliment i auditoria operativa

Esta tipologia d'auditories es realitzarà respecte a les societats municipals
dependents, amb el fi últim de valorar i proposar les millores oportunes en la gestió
econòmica,  financera,  patrimonial,  pressupostària,  comptable,  organitzativa  i
procedimental.
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L'auditoriade  compliment  tindrà com  a  objectius  la  verificació  que  els  actes,
operacions  i  procediments  de  gestió  economicofinancera  s'han  desenrotllat  de
conformitat amb les normes que els s'apliquen.

L'auditoriaoperativa  tindrà com a  objecte  l'examen  sistemàtic  i  objectiu  de  les
operacions i procediments d'una organització, programa, activitat o funció pública,
amb l'objecte de proporcionar una valoració independent de la seua racionalitat
economicofinancera i  la seua adequació als principis de la bona gestió,  a fi  de
detectar les seues possibles deficiències i  proposar les recomanacions oportunes
amb  vista  a  la  correcció  d'aquelles.  L'auditoria  operativa  es  realitzarà  sobre
determinats departaments municipals, si els mitjans ho permeten.

2.3. Societats Mercantils subjectes al règim d'Auditoria Pública

• Empresa Municipal de Serveis Públics d’Almussafes SLU (EMSPA)

El capital  social està fixat en 200.000,00 euros i  està dividit  en dos mil
participacions socials amb un valor nominal cada una de 100 euros, i numerades
correlativament  de  l'1  al  2.000  ambdós  inclusivament,  que  estan  subscrites
íntegrament per l'Ajuntament d'Almussafes com a soci únic.

2.4. Contracte amb firma privada d'auditoria

Actualment  l'Ajuntament  d'Almussafes  té  contractat  el  servei  d'auditoria
pública  amb  l'empresa  DULA  AUDITORS  SL,  segons  resolució  d'alcaldia
1182/2018 de 22 de maig de 2018, amb una vigència de dos anys des de la seua
formalització. S'ha realitzat un contracte menor amb la mateixa firma d'auditors per
a realitzar auditoria de compliment i financera de l'Empresa pública per a l'exercici
2019. Es tramitarà un expedient de contractació per a dos anys, prorrogable per a
dos mas, per als exercicis 2020 i 2021.

2.5. Àmbit objectiu d'aplicació de l'Auditoria Pública

Les auditories de comptes a què es referix el  present Pla són les que es
corresponen amb l'exercici 2019, i es duran a terme durant l'exercici 2020 dins dels
terminis legals establits a este efecte segons el règim jurídic aplicable.
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Es tindrà en compte allò que s'ha estipulat en l'article 268 del Reial Decret
Legislatiu  1/2010,  de  2  de  juliol,  pel  qual  s'aprova el  Text  Refós  de  la  Llei  de
Societats de Capital, el tenor del qual és: l'auditor de comptes comprovarà si els
comptes anuals oferixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels
resultats de la societat, així com, si és el cas, la concordança de l'informe de gestió
amb els comptes anuals de l'exercici.

Sense  perjuí  de  l'anterior,  les  auditories  de  comptes  abordaran,  com  a
mínim, els punts següents: 

-Examen dels estats financers de la societat, per mitjà de procediments de
verificació,  comparació,  confirmació,  anàlisi  i  la  resta  de  que  es  consideren
oportuns aplicar, a fi d'opinar sobre si els mateixos reflectixen adequadament la
seua situació patrimonial, els resultats de les seues operacions i els canvis en la
seua situació  financera,  d'acord  amb els  principis  de  comptabilitat  generalment
acceptats en la legislació vigent.

-Avaluació  dels  sistemes  de  control  intern  en  relació  a  procediments
comptables i administratius, d'organització i autorització, execució i control de les
operacions,  amb  aportació,  si  és  el  cas,  dels  suggeriments  que  es  consideren
oportunes per a la seua millora.

Una  vegada  rebuts  els  informes  d'auditoria  de  comptes  anuals  per  la
Intervenció municipal, esta durà a terme l'anàlisi de les magnituds següents:

-La situació de solvència a curt termini segons el valor del ràtio del fons de
maniobra (actiu corrent- passiu corrent).

-Si les reserves legals aconseguixen el 20% del capital social.

-Si el patrimoni net supera el 50% del capital social.

-Si hi ha equilibri financer a partir dels resultats de l'exercici.

-Si  es  complixen  els  terminis  màxims  en  matèria  de  període  mitjà  de
pagament.
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En el cas de les auditories de compliment el seu àmbit objectiu no està fixat
de manera precisa en cap disposició, per  la qual cosa la seua concreció respon a
l'avaluació de riscos en el que concernix al compliment de la normativa d'aplicació.

Respecte  a  les  auditories operatives,  la  situació  és  semblant;  l'àmbit
objectiu  es  determina  a  partir  d'aquells  aspectes  que  es  tinguen  com  més
determinants per a una gestió econòmica eficaç i eficient.

2.6. Execució de les actuacions d'auditoria pública

D'acordamb l'article 33 del RD 424 2017/: 

1. Les actuacions d'auditoria pública se sotmetran a les normes d'auditoria
del sector públic aprovades per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat
i a les normes tècniques que les desenrotllen, en particular, en els aspectes relatius a
l'execució  del  treball,  elaboració,  contingut  i  presentació  dels  informes,  i
col·laboració d'altres auditors, així com aquells altres aspectes que es consideren
necessaris  per  a  assegurar  la  qualitat  i  homogeneïtat  dels  treballs  d'auditoria
pública.

2.  L'òrgan interventor  comunicarà per  escrit  l'inici  de  les  actuacions  al
titular del servei, òrgan, organisme o entitat auditada. Quan els treballs d'auditoria
incloguen actuacions a desenrotllar dins de l'àmbit d'actuació d'un altre  òrgan de
control, es comunicarà l'inici de les actuacions al titular del dit òrgan de control.

Així mateix, en aquells casos en què siga necessari realitzar actuacions en
altres serveis, òrgans, organismes o entitats públiques diferents dels que són objecte
de l'auditoria, es comunicarà al titular del dit servei, òrgan, organisme o entitat.

3.  Les actuacions d'auditoria pública es podran desenrotllar en els  llocs
següents:

a) En les dependències o oficines de l'entitat auditada.
b) En les dependències o oficines d'altres entitats o serveis en què existisca

documentació,  arxius,  informació  o  actius  l'examen  de  les  quals  es  considere
rellevant per a la realització de les actuacions.

c) En els locals de firmes privades d'auditoria quan siga necessari utilitzar
documents suport del treball realitzat per les dites firmes d'auditoria per encàrrec
de les entitats auditades.

d) En les dependències de l'òrgan interventor encarregat de la realització de
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les dites actuacions.

4. Per a l'aplicació dels procediments d'auditoria podran desenrotllar-se les
actuacions següents:

a) Examinar quants documents i  antecedents de qualsevol  classe afecten
directament o indirectament a la gestió econòmic financera de l'òrgan, organisme o
ens auditat.

b) Requerir quanta informació i documentació es considere necessària per
a l'exercici de l'auditoria.

c) Sol·licitar la informació fiscal i la informació de Seguretat Social dels
òrgans, organismes i entitats públiques que es considere rellevant als efectes de la
realització de l'auditoria.

d)  Sol·licitar  dels  tercers  relacionats  amb el  servei,  òrgan,  organisme o
entitat auditada informació sobre operacions realitzades pel mateix, sobre els saldos
comptables generats per estes i sobre els costos, quan estiga previst expressament
en el contracte l'accés de l'administració als mateixos o existisca un acord respecte
d'això amb el tercer. Les sol·licituds s'efectuaran a través de l'entitat auditada llevat
que l'òrgan de control considere que hi ha raons que aconsellen la sol·licitud directa
d'informació.

e) Verificar la seguretat i fiabilitat dels sistemes informàtics que suporten la
informació economicofinancera i comptable.

f) Efectuar les comprovacions materials de qualsevol classe d'actius dels
ens auditats, al fi de les quals els auditors tindran lliure accés als mateixos.

g) Sol·licitar els assessoraments i  dictàmens jurídics i tècnics que siguen
necessaris.

h)  Quantes  altres  actuacions  es  consideren  necessàries  per  a  obtindre
evidència en què suportar les conclusions.

Pel que fa a l'Empresa Municipal, i tant para l'auditoria de comptes com de
compliment i operatives, s'haurà d'atendre al següent:

1. L'auditoria de comptes de l'empresa s'ajustarà al que establix per a elles
la normativa mercantil d'aplicació. Açò afecta els seus continguts i terminis.

2.  Els  comptes de  l'empresa  seran  auditades  per  un  auditor  expert  i
independent.
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3.  De cada auditoria s'emetrà un informe que es presentarà per escrit  i
degudament  firmat  pels  responsables  de  la  seua realització,  tant  als  Òrgans  de
Govern de l'Empresa pública, com posteriorment al Ple de la Corporació.

4. En el dit informe es destacarà l'opinió tècnica i les excepcions que, si és
el cas, s'hagen formulat. Igualment, es reflectiran de forma clara i concisa aquelles
observacions que, encara sense aconseguir la consideració d'excepcions, es tinguen
per convenient formular.

5.  Igualment,  s'arreplegaran  les  recomanacions  oportunes  per  a  la
introducció de millores que ajuden a corregir les possibles problemàtiques.

6. La Intervenció podrà sol·licitar a la firma auditora, si és el cas, abans de
l'inici dels treballs de cada exercici, informació sobre qüestions concretes en què
considere oportú que incidisca l'auditoria.

7.  Els resultats i  informes de les auditories seran remesos,  junt  amb les
pròpies comptes anuals a la Intervenció abans de la seua aprovació.

8. Les auditories de compliment i operatives seran realitzades sempre sota
la direcció i supervisió de la Intervenció.

9.  Així  mateix,  es  podrà  sol·licitar  en  qualsevol  moment  aclariment  i
informació complementària sobre aspectes continguts en l'informe d'auditoria. Esta
informació es facilitarà en un informe d'auditoria complementari. En tot cas, els
papers o fulls de treball podran ser sol·licitats per la Intervenció.

2.7. Continguts específics de les auditories de compliment i operatives

Les  auditories  de  compliment  i  operatives,  a  pesar  dels  seus  diferents
continguts i propòsits, es duran a terme de manera integrada. No obstant això, este
plantejament haurà de tindre en compte per a la seua implementació la situació dels
contractes que es troben adjudicats o en fase de licitació amb empreses auditores.

Donada  l'extensió  dels  seus  possibles  continguts,  s'ha  cregut  convenient
establir per a l'auditoria de compliment un total de 13 punts a verificar, a manera
de  check-list i  per  a  l'operativa  es  realitzaran les  comprovacions  que  s'estimen
oportunes, en funció del departament o organisme a fiscalitzar.
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2.7.1. Contingut específic de l'auditoria de compliment

Les auditories de compliment previstes en el present Pla hauran d'abordar
els continguts següents:

1. Verificar que l'entitat està al corrent en les seues obligacions fiscals i
amb la Seguretat Social Se sol·licitarà certificat expedit per l'AEAT, TGSS, Hisenda
Autonòmica  i  Ajuntament  d'Almussafes.  Així  mateix  es comprovarà  que  s'han
presentat davant de l'AEAT en termini els models 347 (relacions amb tercers de més
de 3.005,06 euros), 190 (retencions IRPF),  345 (aportació a Plans de Pensions) si
ho haguera.

2.  Verificar  que  les  nòmines  satisfetes  durant  l'exercici  no  superen  els
increments retributius previstos en la Llei General de Pressupostos (actualment Llei
de Pressupostos Generals de l'exercici 2018, prorrogada a l'exercici 2019) respecte
a 31/12/2017 en el cas de funcionaris. A tal propòsit s'obtindrà una mostra de la
informació continguda en el model 190 de declaració davant de l'AEAT.

3. Verificar que les retribucions s'adeqüen al conveni aplicable.

4.  Verificar  que  les  hores  extraordinàries  estan  subjectes  a  un  adequat
control perquè els treballadors no patisquen excés d'encàrrec o realització d'hores
extraordinàries.

5. Verificar que no es retribuïx a treballadors per conceptes que estiguen
fora de conveni. 

6.  Verificar  la  forma  d'accés  del  personal.  En el  cas  de  personal  fix  o
indefinit que s'ha dut a terme seguint processos selectius en què s'han respectat els
principis  d'igualtat,  publicitat,  mèrit  i  capacitat.  I,  quant  a  l'accés  de  personal
temporal,  a  més d'estos  principis  d'accés  mínims,  verificar  que en mateix  hi  ha
hagut informe justificant la urgència i inajornabilitat del dit accés. A tal propòsit es
prestarà especial consideració a allò que s'ha previngut en la Disposició Addicional
Vint Novena de la Llei de Pressupostos Generals de 2018 per a societats mercantils.

7.  Verificar  el  compliment  en  tots  els  seus  extrems  del  que  disposa  la
Disposició Addicional Dotze de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de Bases del
Règim Local, respecte als contractes mercantils i d'alta direcció. 
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8.  Verificar  el  compliment  del  que  preveu  la  vigent  legislació  estatal  i
autonòmica en matèria de transparència pública activa; amb singular atenció als
continguts de la respectiva web en matèria de relació de llocs de treball, publicitat
trimestral de contractes, majors i menors, patrocini i contractes de publicitat.

9. Verificar el compliment en tots els seus extrems del que preveu la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. S'extraurà una mostra
de, almenys, tres contractes.

10. Verificar que no hi haja factures rebudes dins de l'exercici comptable
que no estiguen comptabilitzades,  així  com factures rebudes pendents de prestar
conformitat a les mateixes i haja transcorregut més de tres mesos des que es  van
registrar.

11. Verificar que els ingressos obtinguts es corresponen amb L'encàrrec de
gestió o en els acords de fixació d'imports.

12. Verificar si l'ens té la consideració de mig propi, i el compliment en tots
els seus extrems del que preveu l'article 32.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, amb especial referència a l'apartat b).

13.  Verificar  si  s'han  adoptat  les  mesures  pertinents  per  a  resoldre
excepcions i observacions que, si és el cas, s'haguera arreplegat en l'auditoria de
l'exercici anterior.

2.7.2. Contingut específic de l'auditoria operativa

L'auditoriaoperativa  tracta  d'examinar  si  les  operacions  i  procediments  de  la
societat encaminen a una racionalitat economicofinancera i s'adeqüen als principis
de bona gestió a fi de detectar possibles deficiències i proposar les recomanacions
oportunes amb vista a la correcció d'aquelles.

Dins  del  marc  d'estes  actuacions,  també es  tindrà  en  compte  el  control
d'eficàcia, que pretén mesurar en quin grau s'han complit els objectius prefixats i la
comparació entre el cost i el rendiment dels serveis.

En la mesura que siga possible i  dels mitjans  disponibles es  realitzaran
estes auditories.
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3.  RESULTATS,  CONCLUSIONS  I  EFECTES  DEL  CONTROL
FINANCER

d'Acord amb el que establix l'article 35 del RD 424/2017, el resultat de les
actuacions de control permanent i de cada una de les auditories es documentarà en
informes escrits, en els que s'exposaran de forma clara, objectiva i ponderada els
fets comprovats, les conclusions obtingudes i, si és el cas, les recomanacions sobre
les actuacions objecte de control. Així mateix, s'indicaran les deficiències que hagen
de  ser  esmenades  per  mitjà  d'una  actuació  correctora  immediata,  havent  de
verificar-se la seua realització en les següents actuacions de control.

Igualment,  s'haurà  de  tindre  present  que,  conforme  a  l'article  35.2,
l'estructura,  contingut  i  tramitació  dels  mencionats  informats  s'ajustarà  al  que
establixen  les  normes  tècniques  de  control  financer  i  auditoria  dictades  per  la
Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

3.1. Resultats del control financer

Basant-se en els  articles 35,  36 i  37 del  RD 424/2017,  els  resultats del
control financer es materialitzaran i es tramitaran conforme s'indica a continuació:

1.  Els  informes  definitius  de  control  financer seran  remesos  per  l'òrgan
interventor  al  gestor  directe  de  l'activitat  economicofinancera  controlada  i  al
President de l'Entitat Local, així com, a través d'este últim, al Ple de la Corporació
per al seu coneixement. L'anàlisi de l'informe constituirà un punt independent en
l'orde del dia de la corresponent sessió plenària.

2. L'òrgan interventor hi haurà d'elaborar amb caràcter anual i en ocasió
del  Compte general, l'informe   resum dels resultats de control intern assenyalat en
l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

3.2. Pla d'acció

De conformitat amb l'article 38 del RD 424/2017, en el termini de 3 mesos
des de la remissió al Ple de l'informe resumen anual amb les conclusions del control
intern, l'Alcalde formalitzarà un Pla d'Acció que determine les mesures a adoptar
per a esmenar les debilitats, deficiències, errors i incompliments que es posen de
manifest.
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El Pla  d'Acció  concernirà a tots  els  ens  que integren  l'objectiu  del  Pla
Anual de Control Financer, i haurà de contemplar:

-Les mesures correctives i preventives a implementar.
-Els responsables de la seua aplicació.
-El calendari d'implementació.

Dit Pla serà remés a l'òrgan interventor de l'Entitat Local, que valorarà la
seua  adequació  per  a  resoldre  les  deficiències  assenyalades  i  si  és  el  cas  els
resultats  obtinguts,  i  informarà  el  Ple  sobre  la  situació  de  la  correcció  de  les
debilitats posades de manifest en l'exercici del control intern, permetent així que el
Ple realitze un seguiment periòdic de les mesures correctores implantades per a la
millora de la gestió economicofinancera.

4. APUNTS DE FUTUR

Per a un millor exercici del control financer, hauria de crear-se una unitat
específica de control financer, auditoria i controls operatius d'eficàcia i eficiència.

Haurien  de  realitzar-se  accions  formatives  específiques  per  al  personal
adscrit al control intern, que aprofundisquen en tècniques d'auditoria.

L'Ajuntament d'Almussafes és una entitat pública amb un pressupost per capita molt
important,  que doblega el gasto mitjà per capita dels municipis de la Comunitat
Valenciana  i  un  gasto  públic  creixent,  que  requerix  uns  millors  i  més  eficaços
controls, que garantisquen la transparència del gasto i els comptes públics.

Fins en tant que no es cree la unitat específica, es farà necessari demanar
la col·laboració d'auditors externs o no serà possible dur a terme en la seua totalitat
el pla de control financer, per a la qual cosa es requerix l'autorització de l'òrgan de
contractació.

No obstant això, i dins de les possibilitats que permeten els actuals recursos
humans disponibles, la Intervenció durà a terme les actuacions de control financer
dins de les seues possibilitats.»

***
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09.  INTERVENCIÓ.  Proposta de convalidació  de la resolució de l'Alcaldia núm.
563/2020, per la qual és declarara l'excepcionalitat i necessitat que concorre per a la
no-suspensió dels terminis i tèrmit per a la tramitació de l'expedient de modificació
de  crèdits  1/2020  per  finançament  d'inversions  amb  càrrec  a  superàvit  aprovat
inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 5 de març del
corrent.

És 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 25 de març de 2020.

Davinia Calataiud Sebastià,  actuant com a portaveu del grup municipal socialista,
explica la proposta.

No és 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 y Rafael Enrique Beltrán Domenech).

Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 5 de
març del corrent, l'expedient de finançament del deute amb càrrec al superàvit MC1-
2020 dels que entén el Ple de la Corporació, s'exposa al públic. en el BOP NÚM. 55
de 20 de març del corrent. 

El dit expedient de modificació contempla entre altres gastos l'ampliació de
nínxols en el cementeri municipal.

Considerant  que  per  Reial  Decret  Llei  8/2020,  es  contemplava  una  via
general  per  a  garantir  els  drets  dels  ciutadans  en  les  seues  relacions  amb  les
administracions públiques, com és la suspensió dels terminis administratius, en els
termes següents:

1. Se suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels
procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es
reprendrà en el moment en què perda vigència este reial decret o, si és el cas,
les pròrrogues del mateix.

2. La suspensió de termes i la interrupció de terminis s'aplicarà a tot el sector
públic  definit  en  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

3.  No  obstant  això,  l'òrgan  competent  podrà  acordar,  mitjançant  una
resolució  motivada,  les  mesures  d'ordenació  i  instrucció  estrictament
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necessàries per a evitar perjuís greus en els drets i  interessos de l'interessat
en el procediment i sempre que este manifeste la seua conformitat, o quan
l'interessat manifeste la seua conformitat amb què no se suspenga el termini.

Posteriorment, el Reial Decret 465/2020 de 17 de març, modifica el R,D,
463/2020, entre altres aspectes allò que s'ha  establit en la dita Disposició, apartat
quart,  afegint  dos  nous  apartats  “.  Sense  perjuí  del  que  disposen  els  apartats
anteriors, des de l'entrada en vigor del present Reial Decret, les entitats del sector
públic  podran  acordar  motivadament  la  continuació  d'aquells  procediments
administratius  que  vinguen  referits  a  situacions  estretament  vinculades  als  fets
justificatius de l'estat d'alarma, o que siguen indispensables per a la protecció de
l'interés general o per al funcionament bàsic dels serveis.”

Se suspenen la totalitat dels tràmits i s'interrompen els tràmits del conjunt
dels  procediments  administratius,  ara  bé  es  preveu que  l'òrgan  competent  podrà
acordar  motivadament  la  continuació  d'aquells  procediments  administratius  que
vinguen referits  a situacions estretament vinculades als fets  justificatius de l'estat
d'alarma, o que siguen indispensables per a la protecció de l'interés general o per al
funcionament bàsic dels serveis.

L'Ajuntament  ha  d'orientar  la  seua  activitat  i  el  funcionament  dels  serveis  de
conformitat  amb els principis d'actuació de l'administració establits en la Llei  40
2015 /de règim jurídic de les administracions publiques i, en concret d'als eficàcia i
eficiència

Qualsevol  interpretació  limitadora  de  l'activitat  de  les  administracions
públiques,  fent  cas  omís  als  seus  principis  i  basada  en  la  mera  literalitat  seria
contrària als criteris d'interpretació de les normes del Codi Civil d'acord al context i
a la realitat social en què han d'aplicar-se.

El cementeri és un servei mínim municipal per tant concorren els supòsits
necessaris  perquè  l'òrgan  competent  per  raó  del  procediment  aprecie
l'excepcionalitat que concorre i acorde la represa del procediment per raons d'interés
general .

En conseqüència, atés que la necessitat de la tramitació de la modificació de
crèdit esta justificada per dotar de crèdit pressupostari suficient per a escometre les
obres de construcció d e nínxols del cementeri municipal. 

La necessitat de dotar de mes nínxols al cementeri municipal és una previsió
que anualment en funció dels òbits que es produïsquen s'escomet . En estos moments
i davant de a crisi que es patix del corona virus l'ajuntament ha de comptar amb les
reserves de nínxols suficients per a prestar eixe servei mínim als ciutadans.

Per  tant  concorre  el  supòsit  d'excepcionalitat  a  la  regla de  suspensió
establida en el RDL 8/2020, per raons d'interés general, per tot això es proposa al Ple
de la Corporació, l'adopció de l'acord següent:
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1.- Declarar l'excepcionalitat a la regla de suspensió establida en el R.D. Llei
8/2020, i per raons d'interés general, reprendre el còmput de terminis de l'expedient
de modificació número 1/2020, dels que entén el Ple de la Corporació.

2.- Publique's edicte del present acord en el Butlletí Oficial de la Província
de València amb caràcter urgent.

3.- El còmput de terminis es reprendrà a partir de l'endemà a la inserció de
l'edicte del present acord en el Butlletí Oficial de la Província de València.

***

10. INTERVENCIÓ. Convalidació de la resolució d'Alcaldia. 601/2020 destinació de
superàvit  a  gasto  social-art.  20  R.d-Llei 11/2020, modificada  per  la  resolució
620/2020

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 8 d'abril de 2020.

La regidora delegada d'Hisenda, Mar Albuixech Ponce, 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 Reial Decret 463/2020 de 14 de març de 2020 va declarar l'estat d'alarma per
a la gestió de la situació de crisi  sanitària ocasionada pel  COVID-19,  que es va
prorrogar fins al 12 d'abril, Amb l'Acord Previ del Consell de Ministres.

Vist que en data 18 de març, es va publicar Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març,
de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del
COVID-19, i en concret, en l'article 3 regulava la destinació del superàvit de les
entitats locals corresponent a 2019 i aplicació en 2020 de la DA 16 del TRLRHL.

Vist que en data 1 d'abril es va publicar el Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març,
pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per
a fer front al COVID-19, regulant en l'article 20 l'aplicació de l'art.3 del  RD-Llei
8/2020, a les entitats locals.

Vist que dita art. 20 establix que “1. Als efectes de l'aplicació de l'últim paràgraf de
l'article 3 del RD-Llei 8/2020, l'import que podrà destinar cada entitat local al gasto
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a què es referix el dit precepte serà, com a màxim, l'equivalent al 20% del saldo
positiu definit en la lletra c) de l'apartat 2 de la DA 16 de la EL 2/2012 EPSF.

2.” Per a l'aplicació del superàvit a la política de gasto 23 en els termes regulats en
l'article  1  del  Reial  Decret  Llei  8/2020,  la  modificació  pressupostària  de  crèdit
extraordinari per a habilitar crèdit o de suplement de crèdits que haja d'aprovar-se, es
tramitarà per decret o resolució del President de la Corporació Local sense que se li
apliquen les normes sobre reclamació i publicitat dels pressupostos a què es referix
l'article 169 del TRLRHL. Tals decrets o resolucions seran objecte de convalidació
en el primer Ple posterior que se celebre, exigint-se per a això el vot favorable d'una
majoria simple i la posterior publicació en el Butlletí Oficial corresponent.

Vist que d'acord amb els preceptes assenyalats en paràgrafs anteriors, s'ha dictat per
l'alcaldia presidència resolució nº601/2020, de data 3 d'abril de 2020 d'utilització del
superàvit per al finançament del gasto social produït per la situació generada pel
COVID-19, posteriorment modificada en data 8 d'abril, amb  número de resolució
620/2020.

ES PROPOSA la seua elevació al Ple per a la seua convalidació en els termes del
que  disposa  l'article  20  de  Reial  Decret  Llei  11/2020,  de  31  de  març,  pel  qual
s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer
front  al  COVID-19.Visto  el  Reial Decret  463/2020  de  14  de  març  de  2020  va
declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19, que es va prorrogar fins al 12 d'abril, Amb l'Acord Previ del Consell de
Ministres.

Vist que en data 18 de març, es va publicar Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març,
de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del
COVID-19,  i  en concret,en l'article  3  regulava la  destinació del  superàvit  de les
entitats locals corresponent a 2019 i aplicació en 2020 de la DA 16 del TRLRHL.

Vist que en data 1 d'abril es va publicar el Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març,
pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per
a fer front al COVID-19, regulant en l'article 20 l'aplicació de l'art.3 del  RD-Llei
8/2020, a les entitats locals.

Vist que dita art. 20 establix que “1. Als efectes de l'aplicació de l'últim paràgraf de
l'article 3 del RD-Llei 8/2020, l'import que podrà destinar cada entitat local al gasto
a què es referix el dit precepte serà, com a màxim, l'equivalent al 20% del saldo
positiu definit en la lletra c) de l'apartat 2 de la DA 16 de la EL 2/2012 EPSF.

2.” Per a l'aplicació del superàvit a la política de gasto 23 en els termes regulats en
l'article  1  del  Reial  Decret  Llei  8/2020,  la  modificació  pressupostària  de  crèdit
extraordinari per a habilitar crèdit o de suplement de crèdits que haja d'aprovar-se, es
tramitarà per decret o resolució del President de la Corporació Local sense que se li
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apliquen les normes sobre reclamació i publicitat dels pressupostos a què es referix
l'article 169 del TRLRHL. Tals decrets o resolucions seran objecte de convalidació
en el primer Ple posterior que se celebre, exigint-se per a això el vot favorable d'una
majoria simple i la posterior publicació en el Butlletí Oficial corresponent.

Vist que d'acord amb els preceptes assenyalats en paràgrafs anteriors, s'ha dictat per
l'alcaldia presidència resolució nº601/2020, de data 3 d'abril de 2020 d'utilització del
superàvit per al finançament del gasto social produït per la situació generada pel
COVID-19, posteriorment modificada en data 8 d'abril, amb  número de resolució
620/2020.

El Ple per a convalida ambdós resolucions en els termes del que disposa l'article 20
de Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents
complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

***

11.  INTERVENCIÓ.  Convalidació  resolució de  l'Alcaldia  600/2020  relativa  a
concessió de crèdit extraordinari gastos COVID-19

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 8 d'abril de 2020.

La regidora delegada d'Hisenda, Mar Albuixech Ponce, 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).

El  Reial Decret  463/2020  de  14  de  març  de  2020  va  declarar  l'Estat
d'Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Posteriorment,  el  25  de  març,  el  Congrés  dels  Diputats,  Amb  l'Acord  Previ  del
Consell de Ministres, va aprovar fins al dia 12 d'abril la pròrroga de l'Estat d'Alarma.
 

En data 1 d'abril es va publicar el Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març,
pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per
a fer front al COVID-19.
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Vist que resulta necessària la realització de diversos gastos als efectes de fer
front  als  efectes  de  l'actual  crisi  sanitària,  per  als  quals  no  hi  ha  la  necessària
consignació pressupostària adequada i suficient.

Resultant que és necessària i urgent la dotació del crèdit per a poder fer front
als gastos i poder complir amb les obligacions de pagament als diferents proveïdors.

Considerant allò que s'ha establit per l'article 21.1.m) de la Llei Reguladora
de Bases de Règim Local, segons el qual l'alcalde ostenta, entre altres, l'atribució
següent: “Adoptar personalment, i sota la seua responsabilitat, en cas de catàstrofe o
d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades
donant compte immediat al Ple de la Corporació.”

Vist  que  d'acord  amb  el  precepte  assenyalat  s'ha  dictat  per  l'alcaldia
presidència la resolució número 0600/2020, de data 3 d'abril de 2020, d'aprovació de
crèdit extraordinari en relació a gastos del COVID-19.

El  Ple  convalida la  dita  resolució  en  els  termes  del  que  disposa l'article
21.1.m) de la Llei 7/1985 Reguladora de Bases de Règim Local i  sustentació de
l'expedient per mitjà del procediment previst en l'article 177.6 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

***

12. INTERVENCIÓ. Aprovació justificació d'assignació a grup municipal socialista i
a grup Compromís corresponent al primer semestre de 2019

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa de Comptes, Hisenda, Treball i Desenvolupament, Economia i Indústria,
en sessió ordinària celebrada el 17 d'abril 2020.

La regidora delegada d'Hisenda, Mar Albuixech Ponce, 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).
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Vist l'informe emés per la Intervenció municipal de data 3 d'abril de 2020 respecte a
la justificació de l'assignació als grups polítics municipals, en el període comprés
entre l'1 de gener i el 15 de juny de 2019, del següent tenor literal:

“En sessió celebrada el dia 6 de juny de 2019 pel Ple de la Corporació, van
ser concedides als  grups polítics  municipals  PSOE i  Bloc Nacionalista Valencià
Coalició  Compreels  meus,  les  següents  dotacions  econòmiques  per  al  període
comprés entre l'1 de gener de 2019 i el 15 de juny de 2019, l'import del qual era de
2.565,07€ i 2.455,91€ respectivament. Estos imports corresponen a la legislatura
2015-2019. En data 15 de juny de 2019 pren possessió la nova Corporació.

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

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

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

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

Lloguer de local         2.554,28 €

Total 2.554,28 €

Amb els justificants presentats no és suficient per a justificar l'assignació
corresponent des del dia 1 de gener de 2019 al 15 de juny de 2019 per import de
2.565,07€, per tant, procedix tornar la diferència per import de 10,79 euros.
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En relació a la factura 53/19 corresponent al lloguer del mes de juny de
2019,  per import  total  de 464,45 euros,  únicament s'ha tingut  en compte com a
justificació la part proporcional relativa als primers 15 dies del mes de juny.

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

Lloguer de local 1.676,86 €

Telèfon 318,94 €

Serveis flors 470,00 €

Total 2.465,80€

Amb  els  justificants  presentats  és  prou  per  a  justificar  l'assignació
corresponent des del dia 1 de gener de 2019 al 15 de juny de 2019, per import de
2.455,91€.

En relació a la factura 81/19 corresponent al lloguer del mes de juny de
2019,  per import  total  de 305,48 euros,  únicament s'ha tingut  en compte com a
justificació la part proporcional relativa als primers 15 dies del mes de juny.

En relació a la factura ZC19-000041842 corresponent a la facturació per
telèfon  entre  les  dates  22/12/2018  i  21/01/2019,  per  import  de  67,86  euros,
únicament s'ha tingut en compte la part proporcional corresponent als 21 dies de
gener de 2019.”

El Ple de la Corporació adopta l'acord següent:

1. Aprovar la justificació de l'assignació econòmica concedida en el període
comprés  entre  l'1  de  gener  i  el  15  de  juny  de  2019  als  grups  polítics
municipals:  Grup  Municipal  Socialista,  amb  NIF  G28477727,  i  Bloc
Nacionalista Valencià Coalició Compreels meus, amb NIF G97529671.

2. Que es procedisca a la devolució per part del Grup Municipal Socialista la
quantitat de 10,79 euros que no han sigut justificats.

3.- Notificar el present acord als grups polítics municipals.
***
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13.  INTERVENCIÓ.  Reconeixement  extrajudicial  de  crèdit  factures  EMPSA,
corresponents a 2019

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa De Comptes, Hisenda, Treball i Desenrotllament, Economia i Indústria,
en sessió ordinària celebrada el 17 d'abril 2020.

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

Lourdes Moreno Blay, actuant com a portaveu del grup municipal Compromís per
Almussafes,  posa de manifest que no constava en l'expedient  l'informe del tècnic
corresponent de data 30 de març. El Sr. interventor, explica i es disculpa de la seua
omissió, que és deguda a l'actual sistema de treball.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portaveu del grup municipal popular, manifesta el
seu  malestar  per  haver  de  reconéixer  extrajudicialment  factura  de  l'empresa
municipal. Formula queixa per la gestió de les factures per part de l'empresa.

Davinia Calatayud Sebastià, actuant com a portaveu del grup municipal socialista el
motiu, explica, no és un altre que que faltava l'aprovació de l'encàrrec. Ara ja està
aprovat i no hauran mes factures que reconéixer extrajudicialment.

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 y  Jaime Wic Rosa)  cuatro votos en contra (Votan en contra Lourdes
Moreno  Blay,  M.ª  Amparo  Medina  Iborra  y Josep  Magraner  i  Ramón, de
Compromís, i Rafael Enrique Beltrán Domenech del grup popular.)

Vist  que  s'han  presentat  factures  per  l'Empresa  Municipal  de  Serveis  Públics
d’Almussafes  (EMSPA),  amb NIF B98877038,  per  un import  total  de 13.069,66
euros, amb el detall següent:

ÒRGAN GESTOR RCF
N.º

FACTU
RA

OBJECTE DEL
GASTO

Import € NATURALESA JURÍDICA
DATA

REALITZACIÓ

Urbanisme, serveos
públics, medi

ambient.

1012

20/03/2020
5

Treballs  extraordinaris  de
neteja  no  inclosos  en  la
comanda inicial

2.315’12€
Comanda a SM titularitat

pública
Setembre 2019

Urbanisme, serveos
públics, medi

ambient.

1013

20/03/2020
6

Treballs  extraordinaris  de
neteja  no  inclosos  en  la
comanda inicial

3.634’20 €
Comanda a SM titularitat

pública
Octubre 2019
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Urbanisme, serveos
públics, medi

ambient.

1014

20/03/2020
7

Treballs  extraordinaris  de
neteja  no  inclosos  en  la
comanda inicial

3.640’93 €
Comanda a SM titularitat

pública
Novembre 2019

Urbanisme, serveos
públics, medi

ambient.

1015

20/03/2020
8

Treballs  extraordinaris  de
neteja  no  inclosos  en  la
comanda inicial

3.479’41 €
Comanda a SM titularitat

pública
Desembre 2019

TOTAL 13.069’66€

El Ple de la Corporació, adopta l'acord següent:

1.  El  reconeixement  extrajudicial  dels  crèdits  a  favor  de  l'Empresa
Municipal  de Serveis Públics d’Almussafes  (EMSPA),  amb NIF B98877038,  per
import de 13.069,66 euros, al tractar-se de factures la data de facturació del qual
correspon a l'exercici 2019.

***

14. INTERVENCIÓ. Aprovació definitiva Ordenança municipal de subvencions i del
Pla estratègic de subvencions

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 17 d'abril 2020. 

La portaveu socialista, Davinia Calatayud Sebastià, explica la proposta.

Es  procedeix  a  donar  compte  al  Ple  de  la  Corporació  que  durant  el  període
d'informació pública de l'Ordenança General de Subvencions i del Pla Estratègic de
Subvencions 2020-2023, açò és, des del dia 22 de gener de 2020 fins al 3 de març de
2020, no s'ha presentat cap reclamació o suggeriment contra els mateixos, d'acord
amb el certificat emés pel Registre Municipal.

Per  tant,  ambdós  disposicions s'entenen definitivament  aprovades i  han entrat  en
vigor el dia 4 de març de 2020, a l'empara dels articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.

No obstant  això   se  sotmet  l'assumpte  al  Ple  en  votació  ordinària  i  s'aprova  per
unanimitat   la  seua  aprovació  definitiva  (Voten a  favor:   Antonio  González
Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver
Gil,  Faustino Manzano Fuentes,  Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén
Godoy Pérez, Jaime Wic Rosa,  Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra,
Josep Magraner i Ramón i Rafael Enrique Beltrán Domenech).

***
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15. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Proposta modificació i Derogació Ordenances Fiscals

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 8 d'abril 2020.

La regidora delegada d'Hisenda, Mar Albuixech Ponce, actuant com a portaveu del
grup socialista, explica la proposta.

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

Intervé  Rafael  Enrique  Beltrán  Domènech,  portaveu  del  grup  municipal  popular
manifesta que a més de la taxa d'ocupació de la via pública deuria, ajornar-se per sis
mesos en compte de tres; i a més rebaixar-se l'IBI i altres impostos.

Mar Albuixech Ponce contesta que l'ajornament per tres mesos és el més adequat,
segons proposta tècnica. Respecte a l'IBI explica que no es pot baixar perquè està al
mínim.

Inicia el segon torn de paraula Lourdes Moreno Blay, portaveu del grup municipal
Compromís  per  Almussafes,  manifestant  que  el  seu  grup està  conforme  amb les
mesures  proposades.  Es  pregunta  si  s'haurà  tingut  en  compte  que d'ara  en avant
hauran  altres  escenaris  i  gent  que  no  podrà  assumir  els  pagaments,  ni  tan  sols
ajornats. I afig que s'hauria de buscar una fórmula per a solucionar el problema.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, recorda que en la sessió del ple de 12 de març
s'autoritze a l'alcalde per a adoptar les mesures necessàries enfront de l'actual crisi
sanitària, però amb la condició d'informar abans de la seua adopció als portaveus i
això no s'ha fet.

Mar Albuixech Ponce contesta que sí s'ha informat en la comissió informativa.

Antonio González Rodríguez, alcalde, tanca el debat, el límit legal per a la IBI està
en el 0,40 i no es pot baixar més. Afig que si es referix a l'IBI de les empreses que
està al 1.10, si es baixa haurà de ser a canvi que les empreses es comprometen a
contractar a geste d'Almussafes. S'estan estudiant possibilitats en l'ADL.

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).
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La  situació  d'emergència  generada  per  l'evolució  de  coronavirus COVID-19  ha
portat al Govern a decretar l'estat d'alarma pel RD 463/2020, de 14 de març, pel qual
es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel  COVID-19,  modificat  per  RD 465/2020,  de  17  de  març  i  ampliat  pel  Reial
Decret  Llei  11/2020,  de  31  de  març,  pel  qual  s'adopten  mesures  urgents
complementàries en l'àmbit  social  i  econòmic per a fer front  al COVID-19. Esta
situació és la que justifica l'adopció de les mesures l'acord de la qual es proposa al
Ple de la corporació.
L'impacte que està tenint esta situació d'excepcionalitat obliga a este Ajuntament, en
l'àmbit  de les seues competències,  i  en concret  en l'àrea d'Hisenda a adoptar les
mesures necessàries per a pal·liar els efectes que esta situació està tenint.

La limitació de la llibertat de circulació de les persones establida en l'article
7  del  Reial  Decret  463/2020,  de  14  de  març,  impedix  també acudir  a  les
dependències  o  oficines  públiques  per  a  complir amb  les  obligacions  i  deures
tributaris, per la qual cosa es fa necessari ampliar els terminis amb el fi no acostar als
obligats tributaris, inclús contra la seua voluntat, a la comissió d'incompliments de la
normativa tributària  dels  quals podria resultar  conseqüències  lesives per  als  seus
interessos.

Vist  el  que disposa l'article  105 i  següents  de la Llei  7/85,  de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.

Vist el que disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.

El Ple de la Corporació adopta l'acord següent:

1º- Modificar els articles que s'indiquen en les següents ordenances municipals,
mantenint la resta de l'articulat en la seua actual redacció:

1.a)-  ORDENANÇA  FISCAL  GENERAL  DE  GESTIÓ,  RECAPTACIÓ  I
INSPECCIÓ DELS TRIBUTS LOCALS.

ARTICLE 57é.- AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS.

1.  Serà competència de l'Alcaldia Presidència,  prèvia  instrucció del  corresponent
expedient,  la  concessió  d'ajornaments  o  fraccionaments  de  deutes  liquidades  de
caràcter tributari.

2. Els ajornaments i fraccionaments es concediran discrecionalment, prèvia petició
de l'interessat.

3. Els ajornaments i fraccionaments es concediran per un termini
màxim  de  dos  anys,  excepte causa  degudament  motivada.  Es
podran  acceptar  entregues  a  bo  compte a  instàncies  del
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contribuent,  amb  import  mínim  de  30,00  €,  sense  que  això
signiique que es paralitza el procediment de recaptació, meritant
els recàrrecs i interessos que corresponguen.

4.  No  es  concediran  fraccionaments,  amb  fraccions  de  pagament  inferiors  al
trimestre, excepte causa degudament motivada. Els venciments trimestrals es fixaran
els dies 20 o immediat hàbil posterior dels mesos de gener, abril, juliol i octubre.

5. No es requerirà garantia del deute per a aquells ajornaments o fraccionaments
concedits el principal dels quals no excedisca de la quantitat de trenta mil euros
(30.000  €), excepte  causa  degudament  motivada.  La  resta  d'ajornaments  o
fraccionaments  requeriran  del  corresponent  aval  bancari.  Excepcionalment  podrà
acceptar-se un altre tipus de garanties de les regulades en el Reglament General de
Recaptació.

6. No s'exigiran interessos de demora per a aquells ajornaments o fraccionaments de
pagament que es referisquen a deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva
sempre que es tracte de l'I.B.I. o de l'I.A.E. i es complisquen els requisits següents:

a) Que hagueren sigut sol·licitats dins del termini reglamentàriament
establit.

b) Que el sol·licitant no tinga deutes en executiva amb l'Ajuntament
pel mateix o altres conceptes, llevat que estos deutes es troben recorregudes
en via administrativa o contenciós-administrativa i pendent de resolució.

c) Que el pagament total de les mateixes es produïsca dins del mateix
exercici que el del seu meritació.

Es deroga la lletra d) d'este apartat.

7. Per als fraccionaments o ajornaments regulats en el paràgraf anterior s'establixen
els següents períodes de pagament de les fraccions:

A) Per a tributs el cobrament del qual ve establit els mesos de juny i juliol:
- Només cal demanar fraccionaments:

- En tres venciments:

- 05 de juliol,  05 d'octubre i  05 de desembre  o immediats
hàbils posteriors

B) Per a tributs el cobrament del qual ve establit en els mesos d'octubre i
novembre:

- Sense possibilitat de fraccionament.

- Ajornament  fins  el  20  de  desembre  o  immediat  hàbil
posterior.
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8. Els ajornaments i fraccionaments a què es referixen els paràgrafs 6 i 7 del present
article es concediran per a l'exercici sol·licitat i següents, sempre que es presenten
dins de termini i es concediran de forma automàtica, sempre que els sol·licitants
reunisquen els requisits preceptius per a la seua concessió, establits en els paràgrafs
anteriors.  En cas  de no reunir  els  dits  requisits,  se'ls  notificarà la  denegació del
fraccionament degudament motivat.

Per a la seua concessió és necessària la domiciliació en compte de les fraccions o
terminis sol·licitats.

S'establix com a termini  límit  per a la seua sol·licitud amb efectes per al mateix
exercici el 31 de maig o immediat hàbil posterior, aplicant-se el fraccionament per a
l'exercici següent si es demana després d'esta data. 

9.  En  el  no  regulat  específicament  en  esta  Ordenança  caldrà  ajustar-se  al  que
disposen els articles 44 a 54 del Reglament General de Recaptació.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

Per  a  l'exercici  2020  el  termini  de  presentació  dels
fraccionaments de l'IBI 2020 s'amplia ins a l'un de juliol de 2020 i
el  primer  termini  es  carregarà  el  dia  10  de  juliol  de  2020,
mantenint-se els altres dos en les mateixes dates.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

La  present  modiicació  s'aplicarà  a  les  sol·licituds  de
fraccionament  presentades  a  partir  a  la  declaració  de  l'estat
d'alarma.

DISPOSICIÓ FINAL.- Entrada en vigor

Esta modiicació entrarà en vigor el mateix dia de la publicació
de l'acord deinitiu en el Butlletí Oicial de la Província.

1.b).-  ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DE  L'IMPOST  SOBRE
L'INCREMENT  DEL  VALOR  DELS  TERRENYS  DE  NATURALESA
URBANA.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.-

Per  al  còmput  dels  terminis  establits  en  l'article  14  d'esta
Ordenança no es tindrà en compte el temps transcorregut durant
l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
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2º.- Derogar expressament les lletres c) i e) de l'article 2n
de l'ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL
DOMINI PÚBLIC.

DISPOSICIÓ FINAL.- Entrada en vigor

Esta derogació entrarà en vigor el mateix dia de la publicació de
l'acord deinitiu en el Butlletí Oicial de la Província.

3º.- Exposar al públic per mitjà d'inserció de l'Edicte en el Butlletí Oficial de la
Província de València i en el Tauler d'Edictes de la Corporació per un termini de
trenta dies hàbils, a comptar de l'endemà de la inserció de l'anunci corresponent en el
Butlletí  Oficial  de la  Província  de València.  Durant  el  dit  termini  els  interessats
podran  examinar  l'expedient  i  presentar  les  reclamacions  que estimen  oportunes.
Tindran  la   condició  d'interessats  els  enumerats  en  l'article  18  del  Reial  Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

4º- Les presents modificacions i la derogació expressa entraran en vigor a partir del
mateix dia de la inserció de l'Edicte d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la
Província  en  els  termes  i  condicions  establits  per  l'article  17  del  Reial  Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes
Locals i estaran vigents fins a la seua modificació o derogació expressa.

***

16. URBANISME. Proposta per a la implantació de comptadors de telelectura per
tecnologia de xarxa fixa a tots els abonats del Polígon Juan Carlos I i Polígon Nord

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 8 d'abril de 2020.

La regidora delegada de l'Àrea, Davinia Sebastià Calataiud, explica la proposta.

No es promou debat i 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
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Pérez,  Jaime Wic Rosa,  Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo Medina Iborra, Josep
Magraner i Ramón i Rafael Enrique Beltrán Domenech).

L'empresa concessionària del servei municipal d'aigua potable ha presentat memòria
i proposta econòmica per a la  “renovació del parc, de comptadors i implantació de
xarxa  fixa  de  tele-lectura  en  el  Polígon Industrial  Joan  Carles  I  i  Polígon Nord
d'Almussafes”.

L'aigua és un recurs natural escàs que gaudix d'una extraordinària importància per al
creixement  econòmic,  industrial  i  per  al  progrés  de la  vida,  per  esta  raó  resulta
indispensable el desenrotllament d'una política ambiental de protecció de la qualitat
de l'aigua per a aconseguir la sostenibilitat del recurs, el creixement econòmic i la
seua conservació.

La LRSAL atorga als Ajuntaments la competència en matèria de medi ambient i del
cicle  integral  de  l'aigua.  És  necessari  regular,  en  l'àmbit  de  les  competències
municipals,  quantes activitats,  situacions i  instal·lacions siguen susceptibles per a
garantir  l'ús racional i sostenible de l'aigua.

L'estratègia territorial de la Comunitat Valenciana perseguix la gestió sostenible de
l'aigua i una de les accions és garantir la seguretat hídrica del territori i de la gestió
eficaç de la demanda.

L'Ajuntament  va adjudicar  la  concessió del  servei  d'abastiment  d'aigua  potable  i
manteniment  de  clavegueram  a  Societat  Espanyola  d'Abastiments,  SA (Global
Omnium Medi ambient, S.A.) que va cedir el contracte a Aigües de València, S.A.,
amb efectes des de l'1 de desembre 2017. 

Vista la proposta de l'empresa concessionària per a la implantació de comptadors de
tele-lectura per tecnologia de xarxa fixa per als abonats del Polígon Industrial Joan
Carles I i Polígon Nord.

Vist   l'Informe  de  l'Enginyer  Tècnic  Municipal  favorable   en  què  consta  consta
“S'entén esta instal·lació molt interessant per ser molt innovadora i encaminada a
una reducció de consum i en general a una millora del servei.

La proposta comporta les  les millores del servei següents :
-Evitar molestes per a efectuar les lectures internes.
-Eliminar en gran manera consums estimats.
-Disminuir reclamacions per errors de lectura.
-Poder reduir període d'avaria d'error del comptador.
-Poder ajustar els períodes de facturació.
-Poder alertar als abonats que ho desitgen de possibles anomalies, que
puguen ser degudes a fugues o una mala utilització de la instal·lació.
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-Permetre a la indústria conéixer diàriament els consums d'aigua, amb el
qual podran millorar accions encaminades reducció de consums.
-Millorar l'eficiència de les indústries pel fet que podran reduir el seu
factura d'aigua, sent més responsables amb el medi ambient.

Totes estes mesures van encaminades a una millor consum racional del
aigua, amb la qual cosa es fomenta el consum racional i sostenible d'un ben cada
vegada més escàs.”

Vist el que establix el Reglament municipal del servei d'abastiment d'aigua potable i
manteniment clavegueram  que respecte al servei establix :
-Article 1r. Del Reglament municipal  “Els serveis d'abastiment d'aigua potable i de
clavegueram, donada la seua naturalesa jurídica i d'acord amb l'art. 34 del Reglament
de Serveis de les Corporacions Locals en relació amb l'art. 26 de la Llei de Bases de
Règim Local,  són de recepció i  ús obligatori  en qualsevol  classe  de vivendes o
instal·lacions  higièniques  de  tot  gènere  d'establiments  industrials  i  comercials,
l'emplaçament de la qual estiga servit per les corresponents xarxes.
-Article 13é. El subministrament d'aigua haurà de contractar-se sempre amb aparell
comptador homologat.

Capítol 2. Subministrament per comptador
-Article 20é.
1. L'aigua subministrada, siga quin siga el seu ús o destinació, serà controlada per
mitjà d'aparell comptador que haurà de satisfer les exigències imposades pel vigent
Reglament  de  verificacions.  Independentment  de  l'anterior,  i  encara  que  el
comptador siga de model aprovat oficialment, no podrà posar-se en servei sense el
previ reconeixement i verificació pel Servei Territorial de la Conselleria d'Indústria o
Organisme que resulte competent als dits fins.
2.  En  concordança  amb  l'anterior  articulat  tot  abonat  haurà  d'instal·lar  l'aparell
comptador que quedarà afecte al servei i podrà ser adquirit en règim de propietat o
en règim de lloguer. 
La  col·locació  i  instal·lació  del  comptador,  així  com  la  seua  conservació,  es
realitzarà per l'empresa subministradora, corrent els gastos per compte de l'abonat.

Vist l'informe de secretària núm.  16/20  favorable en el que s'especifica:  “2 -No
suposa la proposta de substitució de comptadors  una modificació del contracte  en
si mateixa, estem davant d'una mesura de millora del servei amb vista a establir
mesures amb vista a la racionalitat de l'ús de l'aigua i a la introducció d e noves
tecnologies  en el funcionament del servei”.

Vist l'informe fiscal  de data 2 d'abril de 2020, en el que indica:
“Informant favorablement la instal·lació de comptadors

HE D'INFORMAR:
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1.- D'acord amb allò que s'ha informat pel Sr. Enginyer Tècnic Industrial
municipal les quantitats oferides pel  concessionari  en el pla d'inversions està ja
esgotat, havent de finançar-se esta instal·lació amb càrrec a l'usuari de la mateixa.

2.-  Segons  l'estudi  de  costos  realitzat  pel  concessionari  del  servei,  la
instal·lació de 195 comptadors  en  telelectura tindria un cost  total  de 24.246’26
euros i per tant 124’34 euros per comptador unitari, als que caldria afegir 0’10804
euros  unitaris  per  costos  de  contracte  de  comunicacions,  monitorització  i
manteniment  de  xarxa  fixa.  Calculen  un  període  d'amortització  de  10  anys,  i
capitalitzen les quotes al 6% anual. Calculant la quota d'amortització dels 124’34
euros  anul·les,  en  120 quotes  mensuals,  a  un  tipus  d'interés  mensual  del  0’5%
(6%/12), la quota d'amortització mensual  seriosa de 1’38043 euros mes, als que
caldria  afegir  els  costos  del  contracte  de  comunicacions  0’10804,  la  qual  cosa
donaria un total de cost repercutible a l'usuari de 1’48847 euros mes i usuari.

3.- Segons la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tresor i Política Financera, per la qual es definix el principi de prudència financera
aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i
entitats  locals,  aplicable  a les  operacions de crèdit  a  concertar  per  les  Entitats
locals i la Resolució de 5 de febrer de 2020, de la Secretaria General del Tresor i
Finançament Internacional, per la qual s'actualitza l'Annex 1 inclòs en la Resolució
de 4 de juliol de 2017, ja indicada anteriorment, el cost màxim per a les entitats
locals d'una operació financera a 120 mesos seria d'un 0’26% de tipus fix màxim
anual o euribor 12 mesos més un diferencial màxim de 25 punts bàsics (actualment
l'euribor 12 mesos, a data 31 de març esta a -0’171). Actualment el cost sobre el
diferència seria un 0’08% anual.

Evidentment  esta  resolució  s'aplica  a  comunitats  autònomes  i  Entitats
Locals, però un 6% d'interés de capitalització de la inversió, pareix excessiu a la
vista de l'esmentada Resolució i de les condicions de mercat. Un tipus prudencial en
les actuals condicions de mercat seria un 3% per a una empresa solvent, com és el
concessionari del servei de subministrament domiciliari d'aigua potable.

Calculant a un 3% anual (un 0’25 mensual) durant un període de 10 anys
(120 mesos) sobre els 124’34 euros de cost, donaria una quota mensual de 1’20064
euros a què caldria afegir els costos del contracte de comunicacions 0’10804,  la
qual cosa donaria un total de cost repercutible a l'usuari de 1’30868 euros mes i
usuari.

No  obstant  això  i  segons  conversacions  amb  el  Sr.  Enginyer  Tècnic
Industrial els preus calculats per a les instal·lacions corresponen a l'exercici 2017,
per tant caldria aplicar la solució mes favorable per als usuaris.

És  quant  he  d'informar  respecte  d'això  de  la  petició  realitzada  pel
concessionari del servei, segons mon bon entendre.”

Identificador: eHNS A1H9 fFSa GBtE zMVJ 4CLi np8=

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



ACTA PLE
5/2020

65/76

Vist  l'informe  aclaridor  de  l'Enginyer  Tècnic  Industrial  Municipal,  es
considera més convenient de cara al menor cost per als usuaris, aprovar la proposta
en els termes presentats per l'empresa.

Per tot  allò que s'ha exposat,  el  Ple,  com a òrgan superior del  servei  de
conformitat amb l'article 2 del Reglament, adopta els acords següents:

Primer.- Aprovar  la  Memòria  proposada de l'empresa  concessionària  del
servei  d'abastiment  d'aigua  potable  i  clavegueram  per  a  la  implantació  de
comptadors de tele-lectura per tecnologia de xarxa fixa per als abonats del Polígon
Industrial Joan Carles I i Polígon Nord d'Almussafes. 

Segon.-  aprovar  l'estudi  econòmic  financer  annex  a  la  Memòria  i  el
pressupost detallat  de  la  instal·lació  dels  comptadors  amb  tele-lectura  amb  una
estimació d'amortització de 10 anys, i  un cost  estimat de 1,52 €. al mes de cada
subministrament.

Tercer.-Donada la  conveniència  acreditada  de  substituir  els  comptadors
existents per uns altres de nous amb xarxa fixa de tele-lectura:

1.-  Declarar   l'obsolescència  o  l'exclusió  dels  comptadors  existents   en
l'àmbit  dels  Polígon  Industrials  Joan  Carles  I  i  Polígon  Nord  i  la  substitució  i
instal·lació  dels  nous  proposats  per  l'empresa  que  a  estos  efectes  es  declaren
reglamentaris.

2.- Els abonats inclosos en  els dits àmbits hauran de  substituir-ho per nou
declarat reglamentari,  pagant tant la seua verificació com els gastos que el canvi
ocasione 

3.- Autoritzar a l'empresa concessionària per a dur a terme  totes les mesures
necessàries per a dur a terme el present acord.

***

17. CULTURA. Modificació del Reglament de funcionament del Consell de Cultura

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa  de Cultura,  Festes,  Educació,  Joventut,  Esports,  Memòria  Històrica  i
Infància, en sessió ordinària celebrada el 8 d'abril de 2020.

Regidor delegat de cultura Alejandro Fuentes Valero, explica la proposta.

No es promou debat i 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).

   

Identificador: eHNS A1H9 fFSa GBtE zMVJ 4CLi np8=

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



L'Ajuntament d'Almussafes té constituït el Consell Municipal d'Entitats Culturals,
Educatives, Festives i  Cívics social com a òrgan complementari i consultiu amb la
finalitat  de canalitzar la participació de la ciutadania i  de les associacions en els
assumptes  culturals,  socials  i  cívics  municipals,  i  aprovat  el  seu  reglament  de
funcionament en la sessió plenària de 7 de juliol de 2016 i publicat en el Butlletí
Oficial de la Província número 186, de 26 de setembre de 2016.

Este Consell Municipal, en sessió celebrada el 27 de gener de 2020, va proposar la
modificació de l'article 13 del Reglament per a poder coordinar adequadament la
programació cultural.

En data de 10 de març de 2020, el Gestor Cultural informa que la modificació dels
mesos  a  celebrar  reunions  que  contempla  l'article  13,  a  proposta  del  Consell
Municipal, seran  gener, abril, juny, octubre i desembre, ja que permeten treballar la
programació d'activitats tant municipals com de les associacions als efectes de la
seua publicació en l'agenda d'activitats  d'Almussafes,  que seguint  la  proposta  de
l'equip  de  govern,  per  a  reduir  la  producció  de  paper,  es  publicarà  de  manera
trimestral, en compte de bimestral. 

Vist l'informe jurídic emés per la secretària general, de data 17 de març de 2020, que
establix la normativa aplicable i  el procediment  que s'ha de seguir per a la seua
aprovació,  així  com el  suggeriment  d'una nova redacció de l'article  13 a afectes
d'agilitzar la tramitació de les modificacions del reglament que no afecten aspectes
essencials  sinó  merament  de  funcionament  com  és  el  dia  de  celebració  de  les
sessions.

Per tot el  que exposa i de conformitat amb el que establix el ROM en relació amb
l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
-LRBRL-, el Ple Municipal acorda:

Primer. Modificar el Reglament de funcionament del  Consell Municipal d'Entitats
Culturals, Educatives, Festives i Cívics socials en els termes següents:

On diu:

“Article 13. Reunions, 

1. El Consell Municipal d'Entitats Culturals, Educatives, Festives i Cívics socials es
reunirà preceptivament en sessió ordinària l'últim dilluns de cada un dels mesos
següents: gener, març, maig, juny, setembre i novembre. En el cas que fora festiu se
celebrarà el dilluns anterior”.

(...)
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Haurà de dir:

“Article 13. Règim de  Reunions 

1. El Ple del Consell Municipal d'Entitats Entitats Culturals, Educatives, Festives i
Cívics socials celebrarà com a mínim 5 reunions ordinàries a l'any,  establint-se els
mesos i dia concret amb motiu de la renovació dels seus membres a l'inici de cada
mandat corporatiu municipal, en el que s'establiran a més les dates i horari concret
de celebració.

El president del Consell té competències per a posposar o avançar la celebració de
les altres sessions ordinàries, dins del mateix mes de la data prevista per a la seua
celebració  preceptiva,  quan el  dia  fixat  siga  festiu,  o  es  trobe  inclòs  dins  d'un
període de vacacions.”

 (…)

Segon. Sotmetre el text a informació pública i audiència a les persones interessades,
previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la web
de  l'Ajuntament,  de  l'acord  de  modificació,  pel  termini  de  trenta  dies,  per  a  la
presentació de reclamacions i suggeriments.

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

***

18 CULTURA. Proposta acceptació  cessió  de l'obra fotogràfica  de José Maiques
Campos 

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa  de Cultura,  Festes,  Educació,  Joventut,  Esports,  Memòria  Històrica  i
Infància , en sessió ordinària celebrada el 17 d'abril de 2020.

El regidor delegat de Cultura, Alejandro Fuentes Valero, explica la proposta.

No es promou debat i 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).
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Concepció Maiques Montrull i María Carmen Maiques Montrull, com a hereues de
José Maiques Campos, van entregar en l'Ajuntament d'Almussafes l'obra fotogràfica
del seu pare que va ser realitzada entre 1952 i 2015, i amb la col·laboració de l'arxiu
municipal va ser indexada en suport CD.

En el seu escrit, sol·licitaven l'acceptació per part de l'Ajuntament d'Almussafes del
material entregat, la cessió dels drets d'autor i els seus derivats, fent constar que no
s'havia formalitzat cap cessió de drets de propietat intel·lectual.

L'Ajuntament  és  conscient  que  la  fotografia  és  un  testimoni  visual  d'un  succés
desenrotllat en un moment i en un temps concret, d'un procés social determinat, amb
la qual  cosa es  pot  reconstruir  la  història   i  té  interés  a recopilar  documentació
fotogràfica sobre Almussafes i les seues gents, a fi de crear un annex documental a
l'arxiu municipal que servisca parain la memòria històrica del nostre poble.

Segons el Diccionari  de la Reial  Acadèmia Espanyola,  Cultura és “el  conjunt de
formes de vida, coneixements i grau de desenrotllament artístic, científic, industrial,
en una època o grup social” i per Cultura Popular, “el conjunt de manifestacions en
què s'expressa la vida tradicional d'un poble”.

D'entre  les  actuacions  que  en  l'àmbit  de  la  política  cultural  són  competència
municipal es troba:
a. Conservació del Patrimoni Cultural i les tradicions.
b. Promoció i suport per al manteniment i funcionament de les institucions culturals.

El Reglament de Béns i Drets d'Entitats Locals arreplega en 8 epígrafs la divisió dels
béns municipals. Entre les categories de béns que el reglament contempla s'inclouen
els ‘’Béns Mobles de Caràcter Històric artístic o de considerable valor econòmic. 

El nou Pla de Comptabilitat Pública, s'està duent a terme, ja que el mencionat pla
exigix la valoració dels béns a preus reals. Ara bé, el bé cedit per les hereues de José
Maiques Campos (Fons fotogràfic d'Almussafes),  s'emmarquen en la tipologia de
l'Inventari d'Altres béns mobles, com són les fotografies . 

Estes  han  de  donar-se  d'alta  en  l'Inventari  municipal  no  pel  seu  valor  actual  ni
antiguitat  (estes  estan  en  l'interval  de  1952  i  2015),  sinó  perquè  són  testimonis
importants  de  la  vida  social  i  cultural  d'Almussafes  i  dels  canvis  patits  per  la
morfologia urbana i com a tals, tenen un valor documental, sent el seu destinació
última,  l'arxiu  municipal  en  la  secció  corresponent.  Així  caldrà  incloure's  en  la
categoria de Patrimoni etnològic i etnogràfic i com a tal ha de ser preservat i protegit
perquè puga ser disfrutat pels ciutadans.

Per tot açò, el Ple adopta els acords següents:
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Primer.  Acceptar  de Concepció  Maiques  Montrull  i  María  Carmen  Maiques
Montrull, com a hereues de José Maiques Campos, la cessió de la propietat de l'obra
fotogràfica degudament indexada en col·laboració amb l'arxiu municipal en suport
CD, així com dels drets d'autor i dels que resulten derivats, a fi de crear un annex
documental a l'arxiu municipal que servisca per a la memòria històrica del nostre
poble.

Segon.  Incorporar a l'Inventari municipal   en la categoria de Patrimoni etnològic i
etnogràfic i com a tal ha de ser preservat i protegit perquè puga ser disfrutat pels
ciutadans.

***

19. DESPATX EXTRAORDINARI

19.1. Proposta del grup municipal de PSOE al Ple d'aportació, mentres dure l'estat
d'alarma, per part dels integrants de la Corporació i del personal eventual, del 10% de
les retribucions percebudes per l'exercici de les seues funcions, així com la supressió
de la subvenció destinada als grups polítics en el 2020

La portaveu socialista Davinia Calataiud explica la proposta.

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència. Es vota la seua inclusió per
al seu tractament en esta sessió. El que s'acorda per unanimitat.

Des del grup municipal Compromís se sol·licita una recessió de cinc minuts, que és
alcalde autoritza. A les 13.09 hores, després de la descan, es reprén la sessió amb la
presència dels mateixos regidors que al principi (13).

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,
proposa com a esmena parcial a la proposta  el següent:

1. En compte d'un 10 %, proposem que siga un 20%

2. A més del 20% que forme part  d'este acord que les sessions es realitzen amb la
presència d'un sol membre de cada grup.

3. Que de forma temporal se suprimisca les sessions de la Junta de Govern.

I un dubte, planteja, la supressió de l'aportació als grups municipals a què part afecta,
a la fixa o a la fixa i a la variable.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portaveu del grup municipal popular, explica que
des del seu grup es proposa que la donació siga del 25% de les retribucione i de les
indemnitzacions  que es perceben.  I  que en compte de donar el  dit  import  que es
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rebaix  les  retribucions  i  les  indemnitzacions  i  que l'ajuntament  amb eixos  diners
gestione les compres necessàries per a adoptar les mesures enfront del coronavirus.

L'alcalde, defén la proposta en els termes exposats. I destaca que la repercussió és
major al grup socialista. No entén que la seua plantege una espècia de licitació. Fa
referència a aspectes personals dels membres de la Corporació

Inicia el segon torn d'intervencions Lourdes Moreno Blay, contestant que es limiten a
presentar  esmenes  a  les  propostes  i  mocions,  amb  la  pretensió  de  consensuar  i
col·laborar. Manifesta que creu que això és  bo. Diu que estan d'acord en la proposta
i proposen una refosa per a fer-la conjunta. 

Seguix Rafael Enrique Beltrán Domènech ratificant-se en el que ja hem dit i insistint
en el fet que el millor seria rebaixar les indemnitzacions.  Sense atacs personals i
sol·licita tindre el mateix tracte, dins i fora de l'ajuntament, que ell dispensa a tots.

Intervé  el  Sr.  Magraner  de  Compromís,  per  al·lusions:  «em pareix  greu  que
s'utilitzen dades personals de què es tenen coneixement per raó del càrrec i que
s'utilitzen per a atacs polítics. La proposta de Compromís esta feta. Diga si l'accepta
o no.»

Sr alcalde. Defén el dret dels ciutadans a saber.

Intervenen  a  continuació  successivament  abundant  en  el  tema  de  la  referència  a
aspectes personals, Jaime Wic, del grup socialista, que crida a la raó, Josep Magraner
que  insistix  en  el  que  ja  hem dit,  Rafael  Beltran  que  remarca  en  el  respecte,  i
Alejandro Fuentes.

Finalment l'alcalde  dóna per suficient  debatut  el  tema i  per acabat  el  debat   i  se
sotmet  l'assumpte  al  Ple  en votació  ordinària  i  s'adopten  els  següents  acords  per
unanimitat dels membres de la Corporació (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.)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La  crisi  sanitària  provocada  per  la  pandèmia  Covid-19  està  afectant  de  forma
extraodinària a tots i cadascún dels veïns i veïnes d’Almussafes. La declaració de
l’estat d’alarma, així com una gran part de les mesures dictaminades per les diferents
administracions públiques tenen com a objectiu reduir el grau de propagació d’esta
malaltia, un pas fonamental per al seu posterior control.

Les  xifres  de  contagis  i  defuncions  demostren  l’efectivitat  d’estes  mesures  de
distanciament social, però també comporten una important paràlisi econòmica per al
nostre país. En esta situació, les administracions públiques hem d’articular mesures
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de  reactivació  econòmica,  destinant  la  major  quantitat  de  recursos  disponibles  a
revitalitzar l’activitat econòmica dels nostres àmbits d’actuació. Així mateix, és la
nostra obligació implementar diverses mesures per a minimitzar l’impacte de la crisi
económica  que  sense  dubte  acompanyarà  a  la  crisi  sanitària  provocada  per  la
pandèmia Covid-19.

Per altra banda, durant les últimes setmanes hem observat amb admiració mostres de
generositat  i  solidaritat  per  part  d’empreses,  col·lectius  o  ciutadans,  tan
d’Almussafes com de municipis veïns. A tots ells, tant associacions, com empreses o
veïns  i  veïnes,  volem  mostrar-los  el  nostre  profund  agraïment  per  les  seues
aportacions, tant econòmiques com materials o en forma de treballs desinteressats.

En aquest sentit, els polítics hem de donar exemple, i en situacions com l’actual,
mostrar  la nostra solidaritat  no només  amb el nostre treball  diari,  sinó també en
forma 

d’aportació econòmica, no només a nivell personal sinó també a través del partit
polític al  qual representem.  Per tot allò,  el Grup Municipal  Socialista proposa al
plenari l’adopció dels següents acords:

1.  Que  tots  i  cadascún  dels  13  integrants  de  la  Corporació  Municipal
realitzen  una  aportació  individual  equivalent  al  10  per  cent  de  les
retribucions que reben mensualment per l’exercici de les seues funcions com
a  regidor,  incloent  al  personal  eventual  designat  per  l’Alcaldia.  Esta
aportació  es  realitzarà  de  forma  mensual  mentre  estiga  vigent  l’estat
d’alarma i al número de compte habilitat per l’Ajuntament per a canalitzar
estes  donacions  i  que  ja  han  fet  servir  diversos  col·lectius  del  municipi
(ES07 2100 7406 0922 0001 3988)

2. Suprimir la part fixa de la subvenció corresponent a l’any 2020 per als
grupos  polítics municipales amb representació municipal.

***

19.2.  Proposta de convalidació de la resolució de l'Alcaldia 565/2020, relativa a la
declaració d'excepcionalitat a la regla de la suspensió de terminis per a l'expedient de
modificació de transferència de crèdits núm. 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 25 de març de 2020.

Es vota la seua inclusió per al seu tractament en esta sessió. El que s'acorda amb
dotze vots a favor, dels integrants dels grups PSOE i Compromís, i un vot en contra
del regidor del grup popular.

La portaveu socialista explica la proposta i els motius pels quals no va incloure en
l'orde del dia.
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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):

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portaveu del grup municipal popular, manifesta
estar d'acord amb la proposta però també que haurien d'haver-la tingut amb antelació.

Davinia  Calatayud  Sebastià,  actuant  com  a  portaveu  grup  socialista,  explica
novament que va passar per la comissió informativa d'Hisenda però per error no es
va incloure en l'ordre del dia.

Acabat  el  debat  se  sotmet  l'assumpte  al  Ple  en  votació  ordinària  i  s'adopten  els
següents  acords  per unanimitat  dels  membres  de  la  Corporació  (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.)

Aprovat inicialment per l'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el dia
5 de març  del  corrent,  l'expedient  de transferència de crèdit  plenari  MC 1-2020,
relatiu a la subvencions destinades al lloguer de vivenda, així com l'aprovació d'un
crèdit extraordinari per a transferències corrents a altres entitats sense ànim de lucre,
dels que entén el Ple de la Corporació, s'exposa al públic en el B.O.P NÚM. 54 de 18
de març del corrent. 

El  dit  expedient  de  modificació  contempla  el  gasto  de  subvencions  en
matèria de lloguer de vivenda i transferències corrents a entitats sense ànim de lucre.

Considerant  que  per  Reial  Decret  Llei  8/2020,  es  contemplava  una  via
general  per  a  garantir  els  drets  dels  ciutadans  en  les  seues  relacions  amb  les
administracions públiques, com és la suspensió dels terminis administratius, en els
termes següents:

1. Se suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels
procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es
reprendrà en el moment en què perda vigència este reial decret o, si és el cas,
les pròrrogues del mateix.

2. La suspensió de termes i la interrupció de terminis s'aplicarà a tot el sector
públic  definit  en  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

3.  No  obstant  això,  l'òrgan  competent  podrà  acordar,  mitjançant  una
resolució  motivada,  les  mesures  d'ordenació  i  instrucció  estrictament
necessàries per a evitar perjuís greus en els drets i  interessos de l'interessat
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en el procediment i sempre que este manifeste la seua conformitat, o quan
l'interessat manifeste la seua conformitat amb què no se suspenga el termini

Posteriorment, el Reial Decret 465/2020 de 17 de març, modifica el R,D,
463/2020, entre altres aspectes allò que s'ha  establit en la dita Disposició, apartat
quart, afegint dos nous apartats “.Sin perjuí del que disposen els apartats anteriors,
des  de  l'entrada  en  vigor  del  present  Reial  Decret,  les  entitats  del  sector  públic
podran acordar motivadament la continuació d'aquells procediments administratius
que vinguen referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat
d'alarma, o que siguen indispensables per a la protecció de l'interés general o per al
funcionament bàsic dels serveis.”

Se suspenen la totalitat dels tràmits i s'interrompen els tràmits del conjunt
dels  procediments  administratius,  ara  bé  es  preveu que  l'òrgan  competent  podrà
acordar  motivadament  la  continuació  d'aquells  procediments  administratius  que
vinguen referits  a situacions estretament vinculades als fets  justificatius de l'estat
d'alarma, o que siguen indispensables per a la protecció de l'interés general o per al
funcionament bàsic dels serveis.

L'Ajuntament  ha  d'orientar  la  seua  activitat  i  el  funcionament  dels  serveis  de
conformitat  amb els principis d'actuació de l'administració establits en la Llei  40
2015 /de règim jurídic de les administracions publiques i , en concret d'als eficàcia i
eficiència

Qualsevol  interpretació  limitadora  de  l'activitat  de  les  administracions
públiques,  fent  cas  omís  als  seus  principis  i  basada  en  la  mera  literalitat  seria
contrària als criteris d'interpretació de les normes del Codi Civil d'acord al context i
a la realitat social en què han d'aplicar-se.

Les ajudes a la vivenda s'han convertit,  després de l'estat d'alarma produït
pel  COVID-19,  en  una  ajuda  essencial  per  al  benestar  de  les  famílies  pel  que
concorren els supòsits necessaris perquè l'òrgan competent per raó del procediment
aprecie l'excepcionalitat que concorre i acorde la represa del procediment per raons
d'interés general .

Per  tant  concorre  el  supòsit  d'excepcionalitat  a  la  regla de  suspensió
establida en el RDL 8/2020, per raons d'interés general, per tot això es proposa al Ple
de la Corporació, l'adopció de l'acord següent:

1.- Declarar l'excepcionalitat a la regla de suspensió establida en el R.D.Llei
8/2020, i per raons d'interés general, reprendre el còmput de terminis de l'expedient
de modificació  de crèdit per transferències plenàries número 1/2020, dels que entén
el Ple de la Corporació.

2.- Publique's edicte del present acord en el Butlletí Oficial de la Província
de València amb caràcter urgent.
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3.- El còmput de terminis es reprendrà a partir de l'endemà a la inserció de
l'edicte del present acord en el Butlletí Oficial de la Província de València.

CONTROL I FISCALITZACIÓ

20 RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar compte dels decrets d'Alcaldia des de
la 413/2020 fins a la 639/2020

Josep Magraner, sol·licita  aclariment  de la Resolució 622, per la qual s'aprova la
relació de factures 23, i en concret la factura núm. 1065, vídeo promocional ¿Per a
què era eixe vídeo?

El Sr. alcalde li respon que en estos moments no sap amb quins motius es va fer però
se li contestarà.

21. PRECS

Lourdes Moreno Blay

a) Relatiu a l'ús d'aspectes  personals.  En molts  plens es fa referència a aspectes
personals i professionals meus. Prec que no traguen els dits aspectes en els plens, si
perjuí de la crítica política.

b)  En el ple del 12 de març, donades les  característiques de la  crisi actual es  va
autoritzar l'alcalde per a adoptar les mesures necessàries per a pal·liar els efectes del
coronavirus però amb l'obligació d'informar prèviament. Pregue se'ns informe amb
antelació, és important que així es faça.

Josep Magraner i Ramón:

a) En les comissions informatives s'informa i sotmet els dictàmens que aniran al Ple,
en elles puc abstindre'm i  en el Ple manifestar o canviar el sentit del meu vot però
considere que això no implica falta de participació.

b)  A moltes  sessions  de  la  Comissió  Informativa  d'Urbanisme la  presidenta no
assistix,  i les preguntes que formule no se'm contesten i no es poden resoldre els
dubtes.

c)  Respecte  a  les  mesures  de  la  Generalitat Valenciana enfront  del  coronavirus,
faltarà  veure si es pot donar diners o no.

Conclou: vosté només ha fet una declaració d'intencions no podem opinar sobre el
que ens pareix.

Responent als precs intervenen per ordre:
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Jaime Wic Rosa, com a regidor delegat de mitjans informàtics, responent a Lourdes
Moreno diu que, si bé en les comissions informatives va explicar els motius per a no
realitzar les  sessions del Ple de manera telemàtica, en cap moment s'ha dit que el
sistema adquirit per l'ajuntament no funcions, sinó que no ens oferix les suficients
garanties de connexió. El sistema DUO és més senzill i va haver-hi problemes. Cal
fer més proves. Quan no hi haja cap problema, les sessions del Ple se celebraran
telemàticament. 

Rafael Beltrán, formula el prec següent: Pregue que no es torne a mencionar que sóc
el que més cobra: no és cert. I defén la seua dedicació a les tasques municipals dins
del temps de què disposa.  En definitiva prec que desaparega esta actitud i que se
siga mes tolerant.

Acaba l'alcalde responent als precs formulats i encara no contestats:

-A Rafael Beltran Domènech li diu que de l'oposició és el que més cobra i que és cert
que  no  té  dedicació  exclusiva  com  no  la  tenen  la  majoria  dels  membres  de  la
Corporació.

-A Lourdes Moreno Blay:

Sobre atacs personals: són política pura; jo també he sigut i sóc objecte d'ells
i no m'he queixat mai.

Sobre  la supressió de la Junta de Govern: no ho considere adequat, perquè
els seus membres tenen responsabilitats.

-A Josep Magraner: 

Referent a les comissions d'urbanisme:  sé positivament que li informen els tècnics
àmpliament i té accés a tots els expedients que sol·licita.

Intervé Davinia Calatayud Sebastià, per al·lusions, que conste que quan no he assistit
ha  sigut  per  motius  personals  i  em consta  que sí se  li  ha  facilitat  la  informació
sol·licitada.

Magraner postil·la i sol·licita que conste en acta  la satisfacció pel treball i l'atenció
que rep de tot el personal de l'ajuntament, a pesar de la dificultat afegida que suposa
el treballar des de casa. 

22. PREGUNTES

El Sr. Magraner pregunta, respecte a les sessions celebrades sistemàticament DUO si
són vàlides o no complixen les garanties necessàries.
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Alcalde,  li  respon  que  l'aplicació  que  es  va  a  utilitzar  és  ZOOM, i  no  hi  havia
seguretat jurídica sobre la validesa. Estem preparant-nos per a fer-ho en un futur però
cal ajustar-la perquè oferisca les garanties jurídiques necessàries. I cedix la paraula a
la Sra. secretària que informa de la validesa de les sessions de comissions i juntes
que s'han celebrat pel sistema DUO. Explica que, no obstant això, el dit sistema no és
adequat per a una sessió plenària per la seua complexitat i la dificultat que suposaria
donar fe d'allò que s'ha tractat en la sessió. L'aplicació ZOOM adquirida està més
preparada per a este tipus de sessions.

Demana la paraula Mar Albuixech Ponce per a, ampliant el que s'ha dit, aclarir que
no és el mateix una sessió, per exemple amb associacions, que una sessió plenària; i
que troba raonable el cerciorar-se de la validesa de la sessió.

En relació a les comissions informatives, manifesta que sí es dóna la informació que
en este moment es té i que considera que, usualment, encara tenint la informació no
s'aporten suggeriments d'actuació o de millora.

Conclou el Sr. alcalde, aclarint, a petició del Sr. interventor, que el donatiu que s'ha
acordat en el punt 19.1 d'esta sessió es referix a la part fixa de la subvenció per grup
municipal. Esta puntualització no consta en la proposta, perquè quede clar s'inclou en
l'acta.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 14:44 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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	La situació d'emergència generada per l'evolució de coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2), ha portat al Govern a decretar l'estat d'alarma pel RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Esta norma regula en l'article 6 la gestió ordinària dels serveis en els termes següents:
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	1.1. Celebració de les sessions de les comissions informatives
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