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ACTA DE SESSIÓ
(Aprovada en sessió ordinària núm. 7/2020, de 4 de juny)

Sessió núm. 6/2020

Òrgan: PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES

Caràcter: ordinari

Data: 14 de maig de 2020

Hora: 12.30

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 05/2020, de 22 d'abril

02. SECRETARIA. Proposta aprovació de modificació RPT i plantilla personal 2020
per creació de lloc de treball (art. 82.3 ROF)

03. SECRETARIA.  Proposta aprovació  relativa  a  gratificacions  per  serveis
extraordinaris a la Policia Local (art. 82.3 ROF)

04.  SECRETARIA.  Proposta d'adhesió al sistema SEDIPUALB@ de la Diputació
d'Albacete  i  aprovació  del  conveni  entre  la  Diputació  d'Albacete  i  l'Ajuntament
d'Almussafes (art. 82.3 ROF)

05 INTERVENCIÓ.  Proposta modificació  de  crèdit  EXMOC  0014-2020  de
transferència ajudes benèfiques i assistencials

06.  INTERVENCIÓ.  Proposta modificació de crèdit EXMOC 0015-2020 de crèdit
extraordinari ajudes PIMES i autònoms

07. INTERVENCIÓ. Proposta transferència ajudes benèfiques i assistencials, i ajuda
lloguer Exp. EXMOC/0016-2020 (art. 82.3 ROF)

08.  INTERVENCIÓ.  Dació de  comptes  de  l'auditoria  financera  de  l'empresa
municipal de Serveis Públics corresponent a l'exercici 2018 (art. 82.3 ROF)

09. DESPATX EXTRAORDINARI

Moció presentada pel grup municipal Compromís, relativa al reconeixement públic
de les persones voluntàries que han cooperat per a ajudar a pal·liar els efectes de
l'actual crisi sanitària

CONTROL I FISCALITZACIÓ

10 RESOLUCIONS DE l'ALCALDIA. Donar compte dels decrets d'Alcaldia des de
la 640/2020 fins a la 724/2020

11. PRECS

12. PREGUNTES

Identificador: +Gzd gcT5 ZTl1 lpyb Uxw1 l7ic H5E=

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



ACTA PLE
6/2020

3/25

Prèviament Lourdes  Moreno Blay  presenta una qüestió d'orde, i pregunta en  quin
article s'establix que les sessions seran a porta tancada.

D'orde del Sr. alcalde, la secretària respon, que davant de l'estat d'alarma declarat per
l'estat per la crisi sanitària del coronavirus, el Ple extraordinari  de  14 de març  va
aprovar les  mesures  a  adoptar  per l'Ajuntament,  autoritzant  al  Sr.  alcalde  perquè
adoptara  les  que  considerara  convenient.  Per  RA  534/2020,  l'alcalde  aprova  les
mesures  necessàries  per  al  funcionament dels  òrgans  col·legiats  i  és  ahí on
s'establixen les mesures per a la celebració de les sessions durant l'estat d'alarma.

PART RESOLUTÒRIA

01. APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. Aprovar l'acta de
la sessió ordinària 05/2020, de 22 d'abril

Es procediex a donar compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària 05/2020,
de 22 d'abril.

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 Lourdes Moreno Blay, del grup municipal Compromís, dient que Compromís
votarà per allò  que s'ha reflectit  en acta  en el  punt 19, de despatx  extraordinari,
relatiu a la «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»,  en  estos  dos
aspectes:

-Allò ocorregut durant el debat: en la  pàgina 70 de la versió en valencià i 72 en la
versió en castellà, on es diu que l'alcalde fa referència a  “aspectes personals dels
membres de la Corporació” no s'indica a quins membres es va referir. Estos van ser
Lourdes Moreno Blay, Amparo Medina Iborra i Josep Magraner i Ramón.

-La transcripció de l'acord: en la pàgina 72, versió valenciana, 74, versió castellana,
d'este mateix punt,  en la en l'apartat 2 de la part dispositiva de l'acord que es pren,
figura «fixa» quan el text de la proposta de la moció no s'incloïa  eixa paraula.

Intervé a continuació Rafael Beltrán Doménech, es referix igualment a la moció del
grup socialista,  indicant  que:  l'especificaciópart fixa “no” es  va votar,  perquè no
figurava en el text de la moció per tant jo vaig entendre que l'acord es referix a tot
l'import ».

D'orde de l'alcalde, la secretària, indica que: «va ser una puntualització efectuada pel
Sr. interventor, que  va sol·licitar s'aclarira i constara  en acta, ho va fer al final del
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torn de preguntes, i vaig entendre que per anuència es donava la conformitat. Per a
aclarir l'acord, eixa puntualització s'ha reflectit en el lloc corresponent de l'acord».

El Sr. alcalde ratifica que va quedar clar que es referia a la part fixa.

Josep Magraner i Ramón,  del grup municipal Compromís, sol·licita la paraula. El Sr.
alcalde no li la concedix per considerar que el torn és dels portaveus.

Continua l'alcalde puntualitzant i donant lectura a la intervenció de Lourdes Moreno
Blay, on pregunta si  «la supressió de l'aportació als  grups municipals  a  què part
afecta, a la fixa o a la fixa i a la variable» (pàgina 70 de la versió en valencià i 72 en
la versió en castellà).  No obstant per a major garantia se sotmet esta rectificació a
votació.

En relació a la petició de la Sra. Moreno relativa a “aspectes personals dels membres
de la Corporació” el Sr. alcalde considera que en l'àudio de la sessió que forma part
de l'acta ja consta, per tant no és procedent rectificar res en la versió escrita.

Després del debat se sotmet a votació ordinària i s'aprova l'acta, amb la rectificació
en  la  pàgina  72,  versió valenciana,  74,  versió  castellana,  punt 19,  de  despatx
extraordinari que quedarà del tenor següent: 2. Suprimir la part fixa de la subvenció

corresponent  a  l'any  2020 per  als  grups  polítics  municipals amb representació

municipal. S'aprova amb nou  vots  a  favor  (Voten a  favor:   Antonio  González
Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver
Gil,  Faustino Manzano Fuentes,  Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén
Godoy Pérez i Jaime Wic Rosa)  quatre vots  en contra (Voten  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.)

***

02. SECRETARIA. Proposta aprovació de modificació RPT i plantilla personal 2020
per creació de lloc de treball (art. 82.3 ROF)

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 13 de maig de 2020, per tant una vegada convocada esta sessió
plenària. Per tant es procedix en primer lloc a ratificar la seua inclusió en l'ordre del
dia per al seu tractament en esta sessió, la qual s'aprova per unanimitat.

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: +Gzd gcT5 ZTl1 lpyb Uxw1 l7ic H5E=

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



ACTA PLE
6/2020

5/25

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 la memòria inicial d'esta Alcaldia per a la modificació de la relació de llocs de
treball 2020, es va plantejar la creació d'un  lloc d'oficial per promoció interna de
personal laboral, no obstant això no es porte a efecte posposant la seua creació fins a
valorar la necessitat tenint en compte les places que integren les brigades de serveis
tant de personal funcionari com laboral

Efectuada tal valoració, i tenint en compte que en l'àrea d'Urbanisme, en l'exercici
2016, es van crear tres places en plantilla i tres llocs en la RPT, d'oficials de brigada,
així com també en l'estructura hi ha dos places d'encarregats de personal funcionari i
un encarregat de personal laboral, es planteja, considerant que són llocs que tenen
funcions equiparables i, atenent a la major responsabilitat exigida en el seu exercici i
la diversitat de tasques que s'atribuïxen, la creació d'un lloc d'oficial de brigada de
personal laboral atenent d'esta manera també al dret a la promoció professional del
personal laboral.

Considerant que l'expedient va estar sotmés a la Mesa de negociació en sessió de 30
d'abril de 2020, pels motius assenyalats, el Ple acorda:

1: Modificar la de la RPT, i de la plantilla amb el detall següent:

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL:

ÀREA D'URBANISME

Creació d'un  lloc d'oficial  de brigada,  personal  laboral,  número 141, C2,
CD18,  CE18

En la plantilla de personal es crea una plaça de personal laboral, oficial, grup
C2, i  l'organigrama s'adapta a esta modificació.

***

03. SECRETARIA.  Proposta aprovació  relativa  a  gratificacions  per  serveis
extraordinaris a la Policia Local (art. 82.3 ROF)

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 13 de maig de 2020, per tant una vegada convocada esta sessió
plenària. Per tant es procedix en primer lloc a ratificar la seua inclusió en l'orde del
dia per al seu tractament en esta sessió, la qual s'aprova per unanimitat.
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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 l'expedient tramitat per a la determinació de l'import a abonar a la Policia Local
pel concepte de gratificacions per serveis extraordinaris.

Considerant allò que s'ha establit en l'acord regulador de les condicions de treball del
personal funcionari de l'Ajuntament, l'article del qual 26 establix, respecte als serveis
extraordinaris, que tenen esta consideració els prestats fora de la jornada normal de
treball i que els funcionaris tindran dret al seu abonament pel concepte retributiu de
gratificació, determinant-se el preu hora de conformitat amb el barem que assenyala
i  segons  el  grup  de  titulació  a  què  pertanyen  els  funcionaris,  prenent  com  a
referència el sou base mensual  de cada grup. Continua assenyalant que els preus
s'incrementaran en un 25% si les hores són nocturnes o festives i en un 35% si són
nocturnes  i  festives.  La  proposta  presentada  part  de  l'acord  referit  quant  a  la
determinació del preu hora apartant-se del mateix quant al criteri de la nocturnitat i
festivitat de què prescindix.

Atesos  els  informes  que  hi  ha  en  l'expedient  emesos  per  l'oficial  major  i  per
l'interventor de l'Ajuntament.

Sotmés que ha sigut l'expedient a la Mesa General de Negociació de l'Ajuntament en
data 30 d'abril de 2020.

Vistos els documents que integren l'expedient en què es detallen les modificacions
proposades.

L'Ajuntament Ple adopta l'ACORD següent:

1. Aprovar la modificació de l'articule 26 de l'acord regulador de les condicions de
treball del personal funcionari de l'Ajuntament referit a la gratificació per serveis
extraordinaris,  quant  al  col·lectiu  de  la  Policia  Local,  establint  en  funció  de  les
categories professionals existents en la plantilla, les quanties següents:

• Agents (grup C1) 250,00 euros
• Oficials (grup B) 275,00 euros
• Inspector (grup A2) 300,00 euros
• Direcció (grup A2) 333,04 euros.

Estes quanties s'abonaran per serveis efectivament prestats fora de la jornada normal
de treball indistintament de que es tracte de festius o nocturns, o festius i nocturns.

Identificador: +Gzd gcT5 ZTl1 lpyb Uxw1 l7ic H5E=

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



ACTA PLE
6/2020

7/25

2. L'acord entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.

***

04.  SECRETARIA.  Proposta d'adhesió al sistema SEDIPUALB@ de la Diputació
d'Albacete  i  aprovació  del  conveni  entre  la  Diputació  d'Albacete  i  l'Ajuntament
d'Almussafes (art. 82.3 ROF)

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 13 de maig de 2020, per tant una vegada convocada esta sessió
plenària. Per tant es procedix en primer lloc a ratificar la seua inclusió en l'orde del
dia per al seu tractament en esta sessió, la qual s'aprova per unanimitat.

D'ordre del Sr. alcalde, la Sra. secretària informa detalladament sobre la proposta i
avantatges d'adherir-se al sistema sedipualb@.

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).

La  Diputació  d'Albacete  de  conformitat  amb  la  política  de  cooperació
interadministrativa  que  es  deriva  de  les  iniciatives  de  la  UE  en  l'àmbit  de
l'administració electrònica i que s'arrepleguen en la Llei 40/2015 de Règim Jurídic
del Sector Públic ha posat  a disposició de les Administracions Públiques que  ho
sol·liciten i  reunisquen  requisits  de  capacitat  tècnica  suficient,  la  utilització  en
mode , de les aplicacions d'Administració Electrònica integrades en la plataforma
Sedipualba.

Vist  l'informe de l'informàtic  municipal   en què considera  que la utilització dels
aplicatius i ferramentes que integren la dita plataforma d'Administració Electrònica
constituïx la solució més adequada per a complir a les prescripcions legals sobre
Administració  Electrònica,  aconseguir  la  major  eficàcia  i  eficiència  possibles  en
l'exercici  de  les  seues  competències,  i   proposa la   millora  del  funcionament  i
tramitació electrònica i  adherir-se   al  conveni  de col·laboració amb la Diputació
d'Albacete SEDIPUALB@

Vist el que establix l'article 3  en relació amb l'article 157.3 de la Llei 40/2015 d'1
d'octubre de règim jurídic del sector públic i  de conformitat  amb el que establix

   

Identificador: +Gzd gcT5 ZTl1 lpyb Uxw1 l7ic H5E=

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



l'article 17 del Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema
Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica, a fi de minorar
al màxim els costos derivats de la implantació i desenvolupament de les solucions
tecnològiques i de garantir en tot cas el dret dels ciutadans a accedir electrònicament
als serveis públics, imposa a les Administracions, el deure de tindre en compte les
solucions disponibles que puguen satisfer totalment o parcialment les necessitats de
nous sistemes o serveis o la millora i actualització dels ja implantats.

Amb data 6 d'abril de 2020 es va remetre escrit a la Diputació d'Albacete, sol·licitant
la incorporació a la plataforma SEDIPUALB@; i el 27 d'abril memòria descriptiva, i
a  la  vista  de  contingut  de  la  mateixa,  per  part  del  Cap  de   de  Modernització
Administrativa i TIC i el Coordinador del Pla Administració Electrònica prenent en
consideració  la  informació  obtinguda  en  diversos  contactes  mantinguts  amb  els
responsables  del   de  Secretaria  de  l'Ajuntament  d'Almussafes,  així  com  la
qualificació tècnica del  dit  personal,  amb data 27 d'Abril  (Cod. 1740857 ) es va
emetre un informe favorable a la subscripció d'un Conveni que regule les condicions
per  a  la  posada a  disposició,  a  l'empara  del  que  disposa  l'article  157  de  la  llei
40/2017  de  la  totalitat  d'aplicatius  i  ferramentes  que  integren  la  Plataforma
SEDIPUALB@  i  les  seues  successives  ampliacions  i  actualitzacions  així  com
l'allotjament en els servidors de la Diputació d'Albacete, o d'altres administracions
públiques sota el control de la Diputació, de la informació generada amb compliment
de  les  exigències  de  l'ENS.  Tot  això  en  les  modalitats  de  programari  i
emmagatzematge com a  (SaaS).

A la  vista  de l'antecedents assenyalats  i  de de conformitat  amb allò  que disposa
l’article 157 de la Llei  40/2015 de Règim Jurídic del  Sector Públic i  la resta de
normativa complementària, el ple adopta els acords següents:

Primer. Adherir-se  al  sistema  de  la  plataforma  d'administració  electrònica
SEDIPUALB@ en els termes establits en l'acord ple de la Diputació d'Albacete.

Segon. Establir un conveni de col·laboració amb la Diputació d'Albacete a l'empara
del  que  disposa  l'article  157  de  la  llei  40/2017,  de  la  totalitat  d'aplicatius  i
ferramentes  que  integren  la  Plataforma  SEDIPUALB@  i  les  seues  successives
ampliacions i actualitzacions, així com l'allotjament en els servidors de la Diputació
d'Albacete, o d'altres administracions públiques sota el control de la Diputació, de la
informació generada  amb compliment de les exigències de l'ENS. Tot això en les
modalitats de programari i emmagatzematge com a   (SaaS).

La  dita  posada a  disposició  inclourà  les  activitats  de  formació  per  a  l'ús  de  les
ferramentes que siguen sol·licitades pel cessionari, i els treballs conjunts d'adaptació,
generació  i  càrrega de  suports  amb  informació  d'acord  amb  una  planificació
conjunta, així com  la posada a disposició del Centre d'Atenció als Usuaris (CAU),
en els termes establits en la Clàusula Sèptima.

A l'empara d'allò que s'ha establit  per l'article 11 de la Llei 40/2015, i  per raons
d'eficàcia,  la Diputació d'Albacete gestionarà per delegació d'ENTITAT LOCAL els
dominis de la seu electrònica, la utilització de segells de components o codi segur de
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verificació  de  la  Seu  electrònica  com  a  mecanisme  de  firma  en  actuacions
administratives automatitzades, i l'accés a les plataformes d'intermediació de dades,
les  notificacions  en  el  Punt  General  d'Accés  (carpeta  ciutadana  de  l'AGE),  i  la
tramitació d'altes de procediments en el Sistema d'Informació Administrativa.

Tercer. Aprovar en totes i cada una dels seus tanques el referit conveni.

***

05 INTERVENCIÓ.  Proposta modificació  de  crèdit  EXMOC  0014-2020  de
transferència ajudes benèfiques i assistencials

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 30 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, i posteriorment, el  10 i  22 d'abril, es van aprovar noves prorrogues finalitzant
l'última el 10 de maig.

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.

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.

1. Legislació aplicable

• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora d'Hisendes Locals (TRLRHL) 

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases del Règim Local (LRBRL) 
• Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenrotlla el capítol primer del Títol sext

de la Llei 39/1988 reguladora de les Hisendes Locals (RD 500/1990)
• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

(LOEPSF)
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2. Transferència de crèdit.

L'article  40.1  del  RD  500  90,  establix  que  “Transferència  de crèdit  és  aquella  modificació  del
Pressupost de gastos per mitjà de la que, sense alterar la quantia total del mateix, s'imputa l'import
total o parcial d'un crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent vinculació jurídica”.

En este cas es tracta de transferir crèdit de diverses aplicacions pressupostària de l'àrea de
gasto 3 a l'aplicació pressupostària 2310-48000 “Atencions benèfiques i assistencials” de l'àrea de
gasto 2 per  a  poder incrementar  la  mateixa i  poder  fer  front  a  la  situació provocada per  la  crisi
sanitària del COVID-19.

3. Límit i Tramitació de la modificació. 
Quant als límits, establix l'art. 180.1 que “Les transferències de crèdits de  qualsevol classe

estaran subjectes a les limitacions següents:
•a) No afectaran els crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l'exercici.
•b)  No  podran  minorar-se  els  crèdits  que  hagen  sigut  incrementats  amb  suplements  o
transferències,  excepte  quan  afecten  crèdits  de personal,  ni  els  crèdits  incorporats  com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats.
•c)  No incrementaran  crèdits  que  com a  conseqüència  d'altres  transferències  hagen  sigut
objecte de minoració, excepte quan afecten crèdits de personal.”

Quant a la tramitació, establix l'article 179. 2 del TRLRHL que “En tot cas, l'aprovació de
les transferències de crèdit entre distints grups de funció correspondrà al Ple de la corporació excepte
quan les baixes i les altes afecten crèdits de personal.”

Així mateix l'art. 179.4 del TRLRHL assenyala que “Les modificacions pressupostàries a què
es  referix  este  article,  quan  siguen  aprovades  pel  Ple,  seguiran  les  normes  sobre  informació,
reclamacions, recursos i publicitat a què es referixen els articles 169, 170 i 171 de la llei. “

4. Finançament de la modificació pressupostària

Quant als recursos proposats per al finançament de la present modificació es tractarà de la
disminució del crèdit corresponent a diverses aplicacions pressupostàries de l'àrea de gasto 3 que no
han sigut prèviament augmentades, complint així amb el límit establit en l'art 180.1 mencionat en el
punt anterior, sent estes les que s'indiquen a continuació:

3380.22602 Publicitat i propaganda- Festes
3380.22612 Concerts i actes musicals- Festes

5. Anivellació pressupostària.

El mencionat crèdit quedaria anivellat conforme s'indica a continuació:

A) Augment de crèdit en l'estat de Gastos: 

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
CODI LÍNIA

DESCRIPCIÓ EUROS
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2310-48000 Atencions benèfiques i assistencials 100.000’00€

TOTAL AUGMENTS 100.000’00€

B) Disminució de crèdit en l'estat de Gastos:

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ EUROS

3380-22602 Publicitat i propaganda- Festes 10.000’00€

3380-22612 Concert i actes musicals- Festes 90.000’00€

TOTAL DISMINUCIONS 100.000’00€

Per tant, no s'incrementen els crèdits de l'estat de gastos del pressupost.

6. Òrgan competent

L'òrgancompetent per a acordar la seua aprovació és l'Ajuntament en Ple d'acord amb el que disposa
l'article 179. 2 del TRLRHL.

Per tot el que assenyala el Ple acorda:

1. Aprovar la modificació de crèdit en la modalitat de transferència de crèdit, amb el detall següent:

Augments en l'estat de gastos: 

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
CODI LÍNIA

DESCRIPCIÓ EUROS

2310-48000 Atencions benèfiques i assistencials 100.000’00€

TOTAL AUGMENTS 100.000’00€

Disminucions en l'estat de Gastos:

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRI
A

DESCRIPCIÓ EUROS

3380-22602 Publicitat i propaganda- Festes 10.000’00€

3380-22612 Concert i actes musicals- Festes 90.000’00€

TOTAL DISMINUCIONS 100.000’00€

2. Exposar al públic el present acord en els termes legalment establits.

***
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06.  INTERVENCIÓ.  Proposta modificació de crèdit EXMOC 0015-2020 de crèdit
extraordinari ajudes PIMES i autònoms

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 30 d'abril de 2020.

Alejandro Fuentes Valero, regidor delegat, 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,  i posteriorment,  el  10 i  22 d'abril,  es van
aprovar noves prorrogues finalitzant l'última el 10 de maig.

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.

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.

1. Legislació aplicable

• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la

Llei Reguladora d'Hisendes Locals (TRLRHL) 

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases del Règim Local (LRBRL) 

• Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenrotlla el capítol primer del

Títol sext de la Llei 39/1988 reguladora de les Hisendes Locals (RD 500/1990)

• Llei  Orgànica 2/2012,  de 27 d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat

Financera (LOEPSF)
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2. Crèdit Extraordinari

L'article 177.1 del TRLRHL disposa que Quan “haja de realitzar-se algun gasto que no puga
demorar-se fins a l'exercici següent, i no existisca en el pressupost de la corporació crèdit o
siga  insuficient  o  no  ampliable  el  consignat,  el  president  de  la  corporació  ordenarà  la
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement
de crèdit, en el segon. ”

En este cas es tracta de la concessió d'un crèdit extraordinari en l'aplicació pressupostària
4390 47900-Altres “subv a empreses privades Pimes- i autónoms amb” l'objectiu de concedir
ajudes  a  autònoms  i  Pimes  d'Almussafes  per  a  pal·liar  els  efectes  produïts  per  la  crisi
COVID 19-.

3.Tramitación de la modificació

Respecte d'això establix l'article 177.2  del TRLRHL que “L'expedient, que haurà de
ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l'aprovació del Ple de la corporació,
amb  subjecció  als  mateixos  tràmits  i  requisits  que  els  pressupostos.  Seran  així  mateix,
d'aplicació, les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a què es
referix l'article 169 d'esta llei.”

4. Finançament de la modificació pressupostària

Quant  als  recursos  per  al  finançament  de  la  present  modificació  estarem al  que
disposa l'article 36.1 del RD 500/1990 “Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, es
podran finançar indistintament amb algun o alguns dels recursos següents: […]

- Per mitjà d'anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del pressupost vigent

no compromeses, les dotacions dels quals s'estimen reductibles sense pertorbació
del respectiu .” 

El recurs proposat per al finançament del crèdit extraordinari en el present expedient
ve constituït per baixes en les aplicacions pressupostàries següents:

3380.20800 Lloguer immobilitzat material- Festes

3380.22199 Altres subministraments- Festes

3380.22602 Publicitat i propaganda- Festes
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3380.22699 Altres gastos- Festes

5. Anivellació pressupostària

El mencionat crèdit quedaria anivellat conforme s'indica a continuació:

C) Augment de crèdit en l'estat de Gastos: 

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ EUROS

4390-20003-47900 Altres  subv  empreses  privades-  Pimes  i  autònoms
COVID-19

150.000’00€

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 150.000’00€

D) Disminució de crèdit en l'estat de Gastos:

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ EUROS

3380-20800 Lloguer immobilitzat material- Festes 52.294’85€

3380-22199 Altres subministraments- Festes 2.539’78€

3380-22602 Publicitat i propaganda- Festes 17.083’00€

3380-22699 Altres gastos - Festes 78.082’37€

TOTAL DISMINUCIONS 150.000’00€

Per tant, no s'incrementen els crèdits de l'estat de gastos del pressupost.

6. Òrgan competent

L'òrgan competent per a acordar la seua aprovació és l'Ajuntament en Ple d'acord amb el que
disposa l'article 179. 2 del TRLRHL.
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Per tot el que assenyala el Ple , previ informe de la intervenció municipal, acorda:1.
Aprovar la modificació de crèdit en la modalitat de concessió de crèdit extraordinari amb el
detall següent:

Augments en l'estat de gastos:

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ EUROS

4390-20003-47900 Altres  subv  empreses  privades-  Pimes  i
autognoms COVID-19

150.000’00€

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 150.000’00€

Disminucions en l'estat de Gastos:

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ EUROS

3380-20800 Lloguer immobilitzat material- Festes 52.294’85€

3380-22199 Altres subministraments- Festes 2.539’78€

3380-22602 Publicitat i propaganda- Festes 17.083’00€

3380-22699 Altres gastos - Festes 78.082’37€

TOTAL DISMINUCIONS 150.000’00€

. - Exposar al públic el present acord en els termes legalment establits.

***

07. INTERVENCIÓ. Proposta transferència ajudes benèfiques i assistencials, i ajuda
lloguer Exp. EXMOC/0016-2020  (art. 82.3 ROF)

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la  Comissió
Informativa De Comptes, Hisenda, Treball i Desenvolupament, Economia i Indústria,
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en sessió ordinària celebrada el 12 de maig de 2020, per tant una vegada convocada
esta sessió plenària. Per tant es procedix en primer lloc a ratificar la seua inclusió en
l'orde del dia per al seu tractament en esta sessió, la qual s'aprova per unanimitat

La. regidora delegada d'Hisenda Mar Albuixech Ponce, explica la proposta:

No  es  promou  debat,  únicament  Rafael  Beltrán  Doménech,  portaveu  del  grup
municipal Popular manifesta el total suport del seu grup a les mesures estes mesures
que beneficien al poble d'Almussafes.

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, i posteriorment, el  10 i  22 d'abril, es van
aprovar noves prorrogues finalitzant l'última el 10 de maig.

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.

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.

1. Legislació aplicable
• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la

Llei Reguladora d'Hisendes Locals (TRLRHL) 
• Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases del Règim Local (LRBRL) 
• Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenrotlla el capítol primer del

Títol sext de la Llei 39/1988 reguladora de les Hisendes Locals (RD 500/1990)
• Llei  Orgànica 2/2012,  de 27 d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat

Financera (LOEPSF)

2. Transferència de crèdit
L'article40.1 del RD 500 90/, establix que Transferència “de crèdit és aquella modificació del
Pressupost de gastos per mitjà de la que, sense alterar la quantia total del mateix, s'imputa
l'import total o parcial d'un crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent vinculació
jurídica. “

En este cas es tracta de transferir crèdit de diverses aplicacions pressupostària de
l'àrea  de  gasto  3  a  l'aplicació  pressupostària  2310-48000  “Atencions  benèfiques  i
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assistencials” de l'àrea de gasto 2 i a l'aplicació pressupostària 1523-48900 “Subvencions
lloguer  de vivenda” per  a poder incrementar  les  mateixes  i  poder  fer  front  a la  situació
provocada per la crisi sanitària del COVID-19.

3. Límit i Tramitació de la modificació
Quant als límits, establix l'art. 180.1 que “Les transferències de crèdits de  qualsevol

classe estaran subjectes a les limitacions següents:
•a) No  afectaran  els  crèdits  ampliables  ni  als  extraordinaris  concedits  durant
l'exercici.
•b) No podran minorar-se els crèdits que hagen sigut incrementats amb suplements o
transferències, excepte quan afecten crèdits de personal,  ni els crèdits incorporats
com a  conseqüència  de  romanents  no  compromesos  procedents  de  pressupostos
tancats.
•c) No incrementaran crèdits que com a conseqüència d'altres transferències hagen
sigut objecte de minoració, excepte quan afecten crèdits de personal.”

Quant a  la  tramitació,  establix  l'article  179.  2  del  TRLRHL que  “En  tot  cas,
l'aprovació de les transferències de crèdit entre distints grups de funció correspondrà al Ple
de la corporació excepte quan les baixes i les altes afecten crèdits de personal.”

Així  mateix  l'art.  179.4  del  TRLRHL  assenyala  que  “Les modificacions
pressupostàries a què es referix este article,  quan siguen aprovades pel  Ple,  seguiran les
normes sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat a què es referixen els articles
169, 170 i 171 de la llei. “

4. Finançament de la modificació pressupostària
Quant als recursos proposats per al finançament de la present modificació es tractarà

de la disminució del crèdit corresponent a diverses aplicacions pressupostàries de l'àrea de
gasto 3 que no han sigut prèviament augmentades i que d'acord amb l'informe de Tècnic
Cultural, i de Director de l'àrea d'esports, cultura i educació, la seua disminució no afectarà el
funcionament normal dels serveis que es presten, complint així amb el límit establit en l'art
180.1 mencionat en el punt anterior, sent estes les que s'indiquen a continuació:
3410-22609 Activitats esportives- Promoció i foment de l'esport
3380-22799 Treballs realitz. altres empreses- Festes

5. Anivellació pressupostària.
El mencionat crèdit quedaria anivellat conforme s'indica a continuació:

E) Augment de crèdit en l'estat de Gastos: 

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
CODI LÍNIA

DESCRIPCIÓ EUROS

2310-48000 Atencions benèfiques i assistencials 19.000’00€

1523-48900 Subvencions lloguer de vivenda 60.000’00€
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TOTAL AUGMENTS 79.000’00€

F) Disminució de crèdit en l'estat de Gastos:
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ EUROS

3410-22609 Activitats  esportives-  Promoció  i  foment de
l'esport

19.000’00€

3380-22799 Treballs realitz. altres empreses- Festes 60.000’00€

TOTAL DISMINUCIONS 79.000’00€

Per tant, no s'incrementen els crèdits de l'estat de gastos del pressupost.

6. Òrgan competent
L'òrgan competent per a acordar la seua aprovació és l'Ajuntament en Ple d'acord amb el que
disposa l'article 179. 2 del TRLRHL.

Per tot el que assenyala el Ple, previ informe de la intervenció municipal, acorda:

1. Aprovar la modificació de crèdit en la modalitat de transferència de crèdit, amb el
detall següent:

Augments en l'estat de gastos: 

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ EUROS

2310-48000 Atencions benèfiques i assistencials 19.000’00€

1523-48900 Subvencions lloguer de vivenda 60.000’00€

TOTAL AUGMENTS 79.000’00€

Disminucions en l'estat de Gastos:

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ EUROS

3410-22609 Activitats  esportives-  Promoció  i
foment de l'esport

19.000’00€

3380-22799 Treballs realitz. altres empreses- Festes 60.000’00€

TOTAL DISMINUCIONES 79.000’00€

2. - Exposar al públic el present acord en el tèrmit legalment establits.

***
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08.  INTERVENCIÓ.  Dació de  comptes  de  l'auditoria  financera  de  l'empresa
municipal de Serveis Públics corresponent a l'exercici 2018

Es  procedix  a  donar  compte dels  informes  de  l'auditoria  financera  realitzats  a
l'Empresa  Municipal  de  Serveis  Públics  d'Almussafes,  corresponents  a  l'exercici
2018.

La portaveu del  grup municipal  socialista,  Davinia  Calatayud  Sebastià  explica  la
situació.

La Corporació queda assabentada.

***

09. DESPATX EXTRAORDINARI

Moció presentada pel grup municipal Compromís, relativa al reconeixement públic
de les persones voluntàries que han cooperat per a ajudar a pal·liar els efectes de
l'actual crisi sanitària

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència i es repartix una còpia del
text de la moció per al seu estudi. En primer lloc a ratificar la seua inclusió en l'orde
del dia per al seu tractament en esta sessió, la qual s'aprova per unanimitat.

El text de la moció proposta és el següent:

«Des de l'inici de l'estat d'alarma han sigut nombroses les mostres de solidaritat i cooperació
entre la ciutadana per a ajudar a pal·liar els efectes d'esta crisi sanitària i les conseqüències
directes  sobre  la  nostra  població  i  seguretat  de  totes  les  persones  d'Almussafes.  Les
principals mostres de solidaritat han sigut les següents

1. Fabricació de pantalles protectores amb impressores 3D particulars per part d'alguns
veïns i veïnes.

2. Confecció de màscares i material de protecció per part d'un grup de persones de la
localitat.

3. Ajuda voluntària a l'atenció a majors i dependents.

4. Aquelles persones, associacions i comerços que han fet aportacions econòmiques i
materials contra la lluita contra el coronavirus i els seus efectes.

5. Als voluntaris i voluntàries de Protecció Civil, a les Forces i Cossos de Seguretat,
que han garantit la seguretat de la ciutadania d'Almussafes.

6. Als treballadors i treballadores de la Sanitat, de la Residència i dels Serveis Socials
que han tingut cura de la nostra ciutadania. 

7. A totes aquelles persones que en temps de confinament han degut estar en el seu lloc
de treball pel caràcter essencial del seu treball, atenent la població i posant en risc la
seua salut i la dels seus familiars, com és el cas del comerç local del nostre poble o
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per exemple de les treballadores de l'Ajuntament que han atenent el públic per a les
gestions necessàries de la ciutadania. 

Estos i molts altres gestos, que continuen donant per tota la ciutadania, són l'indicador que en
els moments de crisi el poble d'Almussafes és un poble solidari.

I  per  això és necessari  donar  a conéixer la població de forma explícita  este treball,  que
moltes vegades ha arribat a ser inclús equivalent a una jornada laboral, com és el cas de les
persones que s'han dedicat a la confecció de màscares.

Per  estos  motius,  des  del  Grup  Municipal  de  Compromís Almussafes  fem la  següent
PROPOSTA D'ACORD al Plenari:

Què per part de l'Ajuntament d'Almussafes es faça un reconeixement públic a la tasca de les
persones voluntàries, quina anònima i desinteressadament han dedicat el seu temps i esforços
a ajudar la població.

Este  reconeixement  ha  de  respectar,  en  el  cas  que  els  voluntaris  ho  decidisquen el  seu
anonimat, i respectant la Llei de protecció de dades si estes persones així ho decidiren.

Este reconeixement pot rendir-se en forma d'homenatge públic una vegada superat l'estat
d'alarma o bé enumerant totes les tasques que s'han fet. A més este reconeixement hauria de
produir-se sense cap tipus de protagonisme per part dels representants polítics, ja que només
els hòmens i dones que han dedicat el seu temps de manera altruista en benefici de la nostra
societat són els autèntics protagonistes.»

Lourdes Moreno Blay, explica i defén la moció.

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

Jaime  Wic,  actuant  com  a  portaveu  del  grup  municipal  socialista,  es  manifesta
d'acord i efectua un aclariment respecte a la intervenció activa dels polítics durant
estat d'alarma sense ànim de protagonisme i respecte al text planteja les qüestions
següents: l'acte de reconeixement tenien pensat fer-ho el dia de la Policia Local, una
vegada acabat l'estat d'alarma. El reconeixement ja s'ha fet en les xarxes socials i
amb caràcter anònim.

En segon torn  d'intervencions,  Amparo  Medina  Iborra,  com a  portaveu  del  grup
municipal Compromís per Almussafes, manifesta que la pretensió del seu grup és que
es faça amb caràcter global, per a tots, i evitant el protagonisme polític.

Alejandro  Fonts  Valero,  actuant  com  a  portaveu  del  grup  municipal  socialista,
proposa que s'incloga en la moció als treballadors del camp de futbol, conserges,
Im@c i a tots els treballadors de l'ajuntament que han contribuït i col·laborat.
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Josep  Magraner,  per  Compromís,  puntualitza  que  la  proposta  inclou  tots  els
treballadors municipals en general. I es manifesta totalment d'acord ja que el fons de
la qüestió esta clara,

Antonio González Rodríguez, alcalde, tanca el debat, i diu que s'adherixen totalment
a la moció. Respecte al reconeixement públic es farà quan i com es puga. La situació
actual no permet un acte públic,  amb l'assistència de tots els que han col·laborat.
Conclou dient que hi haurà una nova normalitat.

Acabat el debat se sotmet la moció consensuada per tots els grups  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):

L'Ajuntament  d'Almussafes  reconeix públicament  la  tasca de  les  persones
voluntàries, quina anònima i desinteressadament han dedicat el seu temps i esforços
a ajudar la població.

Les principals mostres de solidaritat han sigut les següents

Fabricació de pantalles protectores amb impressores 3D particulars per part
d'alguns veïns i veïnes.

Confecció de màscares i material de protecció per part d'un grup de persones
de la localitat.

Ajuda voluntària a l'atenció a majors i dependents.

Aportacions  econòmiques  i  materials  fetes  per  persones,  associacions  i
comerços contra la lluita contra el coronavirus i els seus efectes.

Fer  extensiu este  agraïment  als voluntaris  i  voluntàries  de Protecció Civil,  a  les
Forces  i  Cossos  de  Seguretat,  que  han  garantit  la  seguretat  de  la  ciutadania
d'Almussafes, als treballadors i treballadores de la Sanitat, de la Residència i dels
Serveis Socials que han tingut  atenció de la nostra ciutadania,  a totes les persones
que  totes aquelles persones que en temps de confinament han degut estar en el seu
lloc de treball (im@c, brigada, conserges  i personal del camp de futbol) atenent la
població  i en  general  a  tots  els  treballadors  que  amb  la  seua  dedicació  han  fet
possible el funcionament dels serveis essencials.

***
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CONTROL I FISCALITZACIÓ

10 RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar compte dels decrets d'Alcaldia des de
la 640/2020 fins a la 724/2020
Josep Magraner i Ramon planteja una qüestió sobre la factura amb núm. de registre
1229, aprovada dins del grup 25/2020 per mitjà de la Resolució de l'Alcaldia núm.
679/2020, relativa a un vídeo de títol “activat a casa” que van gravar els monitors del
pavelló municipal. La pregunta és si en esta factura només es contempla l'edició del
vídeo o també es contempla el treball que han fet els monitors del pavelló.
El Sr. alcalde contesta que recopilarà la informació i se li contestarà.

***

11. Precs

Lourdes  Moreno Blay,  exposa: «en el ple de 22 d'abril, els regidors de l'oposició
vam  estar  vint  minuts  escoltant  referències  sobre  les  nostres  vides  personals  i
professionals...»

Antonio González, alcalde, interromp la intervenció per a reclamar-li que se cenyisca
a formular el prec.

Lourdes Moreno formula el prec: que s'evite a entrar en terrenys que no té res a veure
amb el treball  que ens ha encomanat  el poble d'Almussafes que ens ha triat,  que
s'eviten els atacs personals i que se'ns qüestione políticament.

Alcalde,  es  referix  a  situacions  semblants  respecte  a  la  seua  persona quan es  va
aprovar el seu sou afegint, no és desgavellat fer referència al que es cobra.

Cedix la paraula a la regidora delegada d'Hisenda Mar Albuixech Ponce perquè faça
referència  a  una  proposta  presentada  respecte  a  propostes  econòmiques  que  han
presentat.

Lourdes Moreno Blay,  planteja  ara una qüestió  d'orde ja  que no és  procedent  la
intervenció de la regidora en el torn de precs i preguntes, perquè estos es formulen a
l'equip de govern i ella no ha efectuat cap prec a la regidora delegada. Sol·licita que
conste en acta.

Intervé a continuació Mar Albuixech i fa referència a la proposta  presentada per
Compromís; l'analitza i anuncia que la sotmetrà en la pròxima comissió informativa
d'Hisenda i al Ple en la pròxima sessió.

L'alcalde intervé i recalca la importància d'allò que s'ha assenyalat per la regidora
delegada d'Hisenda,  algunes  propostes són il·legals  i  sense estudi  de costos;  i  fa

Identificador: +Gzd gcT5 ZTl1 lpyb Uxw1 l7ic H5E=

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



ACTA PLE
6/2020

23/25

referència al pla d'activació econòmica posat en marxa per l'equip de govern, per a
ajuda als més desfavorits.

Lourdes Moreno Blay: prega se li aclarisca en que punt ens trobem. Aclarisca que el
que sol·liciten és la constitució d'una comissió tècnic política per a elaborar i valorar
les actuacions a dur a terme. Màximament quan els efectes econòmiques de la crisi
estan envolant en estos moments, diu. Per això conclou, proposem la creació d'una
comissió perquè s'estudien les mesures, per a unir esforços.

Mar Albuixech, respon al prec i manifesta que no es rebutja la proposta. Comissions
tècnic polítiques existixen: a les comissions informatives poden assistir els tècnics.
En la pròxima comissió informativa d'Hisenda haurà informe tècnic i se sotmetrà la
seua proposta al Ple.

Intervé  l'alcalde  i  completa  el  que  s'ha  dit  per  la  regidora  delegada  d'Hisenda,
recalcant l'existència de comissions informatives adequades per a tal fi. Fa referència
a l'oferta que va fer l'equip de govern de  regidories a l'oposició i que no van ser
acceptades. Cita el Pla de reactivació econòmica que s'està duent a terme a través de
les diferents modificacions de crèdit.

Josep Magraner,  pregue, que no passe per alt allò disposat l'article 82.2 del ROM
«tots  els   membres  de  la  Corporació  podran,  en  qualsevol  moment  del  debat,
plantejar una qüestió d'orde, invocant a este efecte la norma, en la que es basa».

L'alcalde,  diu:  Tu la  planteges  i  jo  puc acceptar-la  o no.  En el  punt  de precs  i

preguntes es pot plantejar.

El Sr. Magraner insistix que no és un tema de precs i preguntes, sinó que és al llarg
del debat.  Fa referència  a la  dificultat,  per carència  de mitjans,  per a  treballar;  a
diferència de l'equip de govern que compta amb els recursos i l'alcalde li recorda que
els tècnics de la casa estan a la seua disposició per a consultes.

Intervé Amparo Medina Iborra, de Compromís, i formula el prec següent: Li pregue
que s'informe sobre les coses que diu. La referència que va fer en el passat ple al que
cobrava  és  infundada  i  explica  el  règim  econòmic  que  es  deriva  d'assumir  la
responsabilitat  del menjador, que en estos moments no es cobra, a diferència dels
monitors  que  continuen  cobrant-ho.  Responsabilitat  que  és  obligatòria  per  als
directors  del  centre.  Sol·licita  que  conste  en  acta  i  conclou el  prec  amb què no
qüestionen les seues retribucions. 

L'alcalde  agraïx  la  informació  perquè diu  que  no  tenia  constància  d'eixe  règim.
Afirma que per descomptat és legal, però li aconsella que es desvincule d'això.
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Amparo Medina  Iborra  insistix  en  el  fet  que  és  una  responsabilitat  obligatòria  i
inherent a càrrec seu de directora.

Intervé  ara  Josep  Magraner  en  relació  a  un  informe  de  la  secretària  que  es  va
sol·licitar en la passada legislatura i que no va ser autoritzada per part de l'alcalde.
Pregunta si pot demanar informes la secretària.

L'alcalde  contesta:  No  sé  a  què  es  referix.  jo  no  autoritze  fer  els  informes  la

secretària, ni a l'interventor, els fan quan ho consideren convenient.

***

12. PREGUNTES

Per part dels senyors regidors es formulen les preguntes següents:

Lorda Moreno Blay:

1. Hi ha  més pobles que han  creat comissions tècnic polítiques per a estudi de les
conseqüències econòmiques. Pregunta: es va a constituir este tipus de comissions que
no  tenen el  caràcter  d'informatives  i  per  les  que no es  percep  indemnització per
assistència?

L'alcalde respon que no  considera convenient crear una nova comissió que  retarde
més les ajudes que tant necessiten els veïns. Les comissions  informatives estan per a
treballar.  La  seua  proposta  es  plantejarà en  la  pròxima  comissió informativa
d'Hisenda.

2. Sempre fa referència a què en les comissions informatives no es treballa, hauria

de mirar les actes. Per tant, per que diu que no es treballa sinó és cert?

L'alcalde respon que és obvi que no han aportat res al pla de reactivació econòmica
de l'equip de govern.

Intervé  postil·lant  Faustino  Manzano  Fuentes,  del  grup  municipal  socialista,  que
queda acreditat per abstindre's en l'aprovació de l'acta, no se la llig. Lourdes Moreno
Blay aclarix que s'absté per no haver assistit a la sessió i considera que no ha de votar
l'acta.

A continuació l'alcalde pregunta si algú més vol intervindre i establix el següent orde
per a concloure el punt: Amparo Medina, Josep Magraner i Rafael Beltran.

-Amparo Medina Iborra, del grup municipal de Compromís, pregunta a la secretària,
en el punt de precs i preguntes l'alcalde ha  cedit la paraula a la regidora delegada
d'Hisenda, és normal que una regidora parle en el torn de precs i preguntes?
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La Sra. secretària, d'orde del  Sr. alcalde, en el torn de precs i preguntes no hi ha
debat. El Sr. alcalde regula l'ús de la paraula. Esta molt desvirtuat el torn de precs i
preguntes en este ajuntament, igual que en molts altres.

El Sr. alcalde afig que si hi ha un prec cal contestar.

-Josep  Magraner  i  Ramón  recorda que  en  l'anterior  sessió  del  Ple  va  sol·licitar
informació  sobre  les  factures  d'un  vídeo  promocional  que  de  moment  no  s'ha
contestat. Pregunta si se li informarà ara.

Alejandro  Fuentes, regidor delegat  de Cultura  explica que es referix a dos vídeos
promocionals d'Almussafes amb motiu de la celebració de FITUR i un vídeo de la
notícia resum de la fira.

El Sr. Magraner insistix en la pregunta formulada anteriorment sobre si pot sol·licitar
informes de la secretària.

L'alcalde, li nega la paraula en este torn de precs perquè això ja s'ha tractat en el torn
de preguntes.

-Rafael Beltran Doménech, del grup popular, a la vista dels contractes dels bars del
camp de futbol i  la  casa cultura, quines  quantitats es van a indemnitzar i si se sap
amb càrrec a què partida.

L'alcalde diu que encara no ha acabat l'estat d'alarma,  les empreses  presentaran la
sol·licitud d'indemnitzacions. Són estos conceptes taxats. La partida  serà la pròpia
del contracte.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 14.30 hores
del dia d'inici; de tot això s'estén esta acta autoritzada per mi la secretària, en unió de
la gravació sonora que, com a document electrònic, s'incorpora a l'expedient de la
sessió  i  posteriorment  al  llibre  d'actes,  de  conformitat  amb el  que  establixen  els
articles 89 i 90 ROM.

L'alcalde La secretària general
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