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ACTA DE SESSIÓ
(Aprovada en sessión ordinària 9/2020, de 15 de juliol)

Sessió núm. 8/2020

Òrgan: PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES

Caràcter: extraordinari

Data: 29 de juny de 2020

Hora: 14.00

Lloc: saló de plens de l'Ajuntament

President: Antonio González Rodríguez PSOE

Regidors assistents:

Grup municipal del PSOE

Davinia Calatayud Sebastià

Alejandro Fuentes Valero

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Mar Albuixech Ponce

Juan Pablo Bosch Alepuz

Belén Godoy Pérez

Jaime Wic Rosa

Grup municipal Compromís

Lourdes Moreno Blay

Mª Amparo Medina Iborra

Josep Magraner i Ramón

Grup municipal Partit Popular 

Rafael Beltrán Domenech

Secretària: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor: José Luís Aira Carrión
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La sessió se celebrarà de manera presencial, en porta tancada i seguint les mesures
sanitàries pertinents. 

ORDRE DEL DIA

1. ALCALDIA. Proposta per a la sol·licitud d'adhesió a la Xarxa d'Entitats
Locals per a desenvolupar els ODS de l'Agenda 2030 (art. 82.3)

2. ALCALDIA. Proposta posposar fins al dia 15 de juliol, la celebració de la
pròxima sessió ordinària del Ple corporatiu corresponent al mes juliol (art.
82.3)

3.  URBANISME. Proposta sol·licitud inclusió en el Pla d'Inversions de la
Diputació de València 2020-2121

***

1. ALCALDIA. Proposta per a la sol·licitud d'adhesió a la Xarxa d'Entitats Locals
per a desenvolupar els ODS de l'Agenda 2030 (art. 82.3)

Josep Magraner planteja  una qüestió d'orde respecte als punts 1 i  2 per tindre el
caràcter  d'extraordinari  i  la  sessió  és  extraordinària.  La  secretària,  d'orde  del  Sr.
alcalde explica el funcionament derivat del 82.3 del ROF, i per tant la correcció de la
seua inclusió. La segona qüestió que planteja és la contradicció entre la convocatòria
en castellà amb caràcter d'ordinària i la de valencià que posa extraordinària. És vàlida
la  convocatòria.  El  Sr.  alcalde  rectifica  l'error  i  aclarix  que  és  de  caràcter
extraordinari.

Davinia Sebastià Calatayud, portaveu Grup municipal socialista explica la proposta.

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa  de   Comissió  Informativa  d'Urbanisme,  Activitats,  Medi  Ambient,
Cementeri, Obres i Serveis, en sessió ordinària celebrada el 26 de juny de 2020, per
tant després de la convocatòria d'esta sessió. En primer lloc es procedix a ratificar la
seua inclusió en l'ordre del dia, en votació ordinària, aprovant-se 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,
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 Xarxa d'Entitats  Locals per  a  desenvolupar els  ODS de l'Agenda 2030 de la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) està formada pels Governs
Locals que es comprometen a localitzar i implementar els ODS de l'Agenda 2030 de
forma transversal en les polítiques públiques municipals. 
L'activitat d'esta Xarxa està dirigida a afavorir la coordinació d'actuacions entre els
Governs  Locals,  permetent  aconseguir millors  resultats  en  la  implementació  de
l'Agenda 2030 en els municipis, a través de la localització i desenvolupament dels
ODS en l'àmbit local. 
La  Xarxa  és  un  instrument  que  oferirà  ferramentes  als  Governs  Locals  perquè
aconseguixen els seus objectius, d'acord amb la implementació de l'Agenda 2030 a
Espanya.  I,  a  més,  oferirà  als  Governs  Locals  pautes,  informació  i  propostes
d'actuacions per a fer front a la crisi provocada pel COVI19, tenint molt present una
de les principals premisses de l'Agenda 2030: no deixar a ningú arrere. 
Amb l'adhesió a la Xarxa d'Entitats Locals per al desenvolupament dels ODS de
l'Agenda 2030, El Govern Local es compromet a determinar un conjunt d'actuacions,
que hauran d'incorporar-se en un Pla d'Actuació o Estratègia Local, aprovat pel Ple,
que incloga una anàlisi de situació i un pla de localització i implementació dels ODS
de l'Agenda 2030. 
Paral·lelament,  s'haurà  d'iniciar  un  procés  d'informació  i  sensibilització  per  a  la
participació  de  tots  els  agents  locals,  econòmics  i  les  organitzacions  ciutadanes
representats en la vida municipal, per a la seua implicació en la implementació local
de l'Agenda 2030. 
A més, les ciutats que participen en la Xarxa hauran d'assumir, mitjançant un acord
plenari, la Declaració en favor de l'Agenda 2030 aprovada per la FEMP en el marc
del seu XII Ple. 
És per tot això que el Ple de la Corporació adopta els acords següents:
1º.-  El  Ple  de la  Corporació aprova l'adhesió d'Almussafes a  la  Xarxa d'Entitats
Locals per al desenvolupament dels ODS de l'Agenda 2030 i, en conseqüència, es
compromet a:

a) Treballar en l'aprovació d'un Pla d'Actuació o Estratègia Local, que en el
que s'elabore una anàlisi de situació i un pla de localització i implementació
dels ODS de l'Agenda 2030. 

b) Complir  amb les  obligacions i  exercir  els  drets que s'establisquen en les
Normes  de  Funcionament  de  la  Xarxa,  que  s'aprovaran  en  l'Assemblea
constitutiva prevista per al mes de juliol de 2020 en la que també s'establirà
la quota a abonar que, previsiblement, es podrà fixar en funció del Nombre
d'habitants. 

c) Assumir la declaració en favor de l'Agenda 2030 aprovada en el XII Ple de
la FEMP. 

2º.-  Que pel titular d'Alcaldia o Presidència es realitzen tots els tràmits oportuns
perquè l'adhesió d'Almussafes a la Xarxa d'Entitats Locals per al desenvolupament
dels ODS de l'Agenda 2030 siga efectiva.

***
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2.  ALCALDIA.  Proposta posposar  fins  al  dia  15  de  juliol,  la  celebració  de  la
pròxima sessió ordinària del Ple corporatiu corresponent al mes juliol a les 14.00
hores (art. 82.3)

El Sr. Magraner pregunta si no cal informe jurídic i d'Intervenció per a l'adopció de
l'acord. La secretària indica que no.

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 26 de juny de 2020, per tant després de la convocatòria d'esta
sessió. En primer lloc es procedix a ratificar la seua inclusió en l'orde del dia, en
votació ordinària, aprovant-se per unanimitat

No es promou debat, se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'aprova la
proposta de l'Alcaldia amb nou vots a favor, dels integrants del grup municipal PSOE
(Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes
Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau
Bosch  Alepuz,  Belén  Godoy Pérez  i Jaime  Wic  Rosa)  i  quatre  abstencions  dels
membres del grup municipal  de Compromís (Lourdes Moreno Blay,  M.ª  Amparo
Medina Iborra i Josep Magraner i Ramón) i Rafael Enrique Beltrán Domenech, del
grup popular.

Iniciada la desescalada pel Govern, i estant en la fase tres, és hora de regularitzar la
periodicitat de les sessions plenàries.

No obstant això, és obvi que la suspensió de terminis administratius ha originat una
demora en la instrucció i gestió de determinats expedients tant a nivell municipal
com en l'àmbit general de la resta d'administracions.

Els  terminis  preclusius  d'alguns  expedients,  així  com  la  necessitat  d'ultimar  els
iniciats dins del mes de juliol, exigixen ponderar la necessitat d'adequar la celebració
del ple ordinari de juliol per a aconseguir la tramitació de determinats expedients
abans del mes d'agost.

És més, un altre motiu és  evitar incrementar el numere de plens; habitualment se
celebra un Ple extraordinari al juliol per a  adoptar els acords necessaris abans de la
paralització del  mes d'agost,  és per  això donada la necessitat  de celebrar un ple
extraordinari  el  29  de  juny  procedix  suspendre  i  retardar  la  celebració  del  ple
ordinari de juliol per a possibilitar l'adopció de tots els assumptes pendents indicats
més els que sorgisquen, per a  la seua tramitació abans d'agost.

El ROM, en el seu art. 74.2, establix que: “L'alcalde té competències per a posposar
o avançar la celebració de les altres sessions ordinàries, dins del mateix mes de la
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data prevista per a la seua celebració preceptiva, quan el dia fixat siga festiu, o es
trobe inclòs dins d'un període de vacacions.

Així mateix, per causes extraordinàries degudament motivades en la convocatòria,
l'alcalde o alcaldessa,  podrà avançar o retardar,  fins a  un màxim de 72 hores  la
celebració de la sessió, encara que no es donen les circumstàncies previstes en els
paràgrafs anteriors.

En tots els supòsits, l'alcalde o alcaldessa donarà compte d'esta decisió a la Junta de
Portaveus, amb caràcter previ”.

El marge establit en el ROM és insuficient per a atendre a  les necessitats derivades
de l'aprovació del Pla d'inversions de  la Diputació, així com per a l'aprovació de
l'addenda  del  Pla  general  estructural  per  a  complir  amb  els  requeriments  de  la
Conselleria;  la possibilitat d'ultimar els estudis necessaris   per a la modificació de
la  concessió  del  PIM,  així  com  altres  temes  com  l'inventari  municipal  i  els
expedients de modificació de crèdit que siguen necessaris.

L'aprovació del pla d'inversions el termini del qual finalitza l'1 de juliol, exigix la
convocatòria de ple extraordinari, previst per al 29 de juny.

Donada la  proximitat  d'esta  data  amb la  del  Ple   ordinari  de juliol  i  possibilitar
l'enllestiment  dels  expedients  mencionats,  es  considera  necessari  posposar  el  Ple
ordinari del mes de juliol amb el dit caràcter al dia 15 de juliol del corrent.

Ambdós plens se celebraren a porta tancada per al manteniment de les distàncies de
seguretat, en horari de  matí i adequar-se a les condicions en què es troba la Sala.

***

3. URBANISME. Proposta sol·licitud inclusió en el Pla d'Inversions de la Diputació
de València 2020-2121

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa  de   Comissió Informativa  d'Urbanisme,  Activitats,  Medi  Ambient,
Cementeri, Obres i Serveis, en sessió ordinària celebrada el 27 de maig de 2020.

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

Intervé en primer lloc el Sr. Josep Magraner i Ramón, actuant com a portaveu del
grup municipal Compromís, i presenta una esmena en el sentit següent: «Esmena de

modificació. Substituir de l'apartat A( la Reforma del Parc del Poliesportiu valorada

en un import de 152.255,88 euros i substituir-ho por “Obres d'accessibilitat itinerari

1i  4  del  Pla  d'accessibilitat”  pel  mateix  import  i  a  càrrec  de  la  partida

1530.619.00.»
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El Sr. alcalde, sent les 14.10 hores determina 5 minuts de pausa, per a l'estudi de
l'esmena, transcorregut els quals es reprén la sessió, amb a l'assistència dels mateixos
tretze regidors de l'inici.

El Sr. alcalde explica que la intenció de l'equip de govern és continuar amb el Pla
d'accessibilitat que ja està en marxa i que no es va a admetre la proposta d'esmena.

A continuació el Sr. Rafael Beltrán Domènech, del grup municipal popular, presenta
presenta també una esmena a la proposta inicial en el sentit d'incloure la construcció
d'un edifici per a ús com a guarderia pública.

El  Sr.  alcalde  respon que  es  requerix  informe previ  de  Secretaria  i  Intervenció
respecte a la competència. Diu que en estos moments no pot contestar. Recorda la
conveniència que este tipus de  propostes es presente amb antelació per a comptar
amb els informes preceptius.

A continuació es procedix a votar, per orde de presentació, ambdós esmenes al Pla
d'inversions, i es desestimen en ambdós casos amb nou vots en contra, dels integrants
del  grup  municipal  PSOE (Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud
Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano
Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez i Jaime Wic
Rosa) i quatre vots a favor dels membres del grup municipal de Compromís (Lourdes
Moreno  Blay,  M.ª  Amparo  Medina  Iborra  i  Josep  Magraner  i  Ramón) i  Rafael
Enrique Beltrán Domenech, del grup popular.

Intervenen a continuació primer el Sr. Magraner, que defén l'esmena presentada i
destaca la seua oportunitat per la necessitat de connectar l'accessibilitat.  I anuncia
que donat que no s'ha acceptat l'esmena, s'abstindrà; i després el Sr. Beltrán en els
mateixos termes.

Acabat el debat se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'aprova la proposta
de  l'Alcaldia  amb  nou  vots  a  favor,  dels  integrants  del  grup  municipal  PSOE
(Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes
Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau
Bosch  Alepuz,  Belén  Godoy Pérez  i Jaime  Wic  Rosa)  i  quatre  abstencions  dels
membres del grup municipal  de Compromís (Lourdes Moreno Blay,  M.ª  Amparo
Medina Iborra i Josep Magraner i Ramón) i Rafael Enrique Beltrán Domenech, del
grup popular.

VIST el Pla d'Inversions de la Diputació de València per als exercicis 2020-2021.
ANTECEDENTS

Primer.- En data 10 de març de 2020, per mig telemàtics en la plataforma “carpeta
ajuntament”, es va sol·licitar l'adhesió al Pla d'Inversions de la Diputació de València per al
bienni 2020-2021.
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Segon.- En data 11 de maig de 2020, es publica en el Butlletí Oficial de la Província
de València, anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre l'aprovació
de  la  convocatòria  d'ajudes  del  Pla  d'Inversions  2020-2021,  en  el  que  preassignació  a
l'Ajuntament d'Almussafes la quantitat de: 695.914,42 €, amb dos línies d'actuació.

-La primera, general per un import màxim del 90% de la preassignació total del Pla, i
-Una segona addicional,  destinada a incrementar en un 10% la dotació d'aquelles

entitats  que  presenten  projectes  que  complisquen  algun  dels  ODS  (Objectius  de
Desenrotllament Sostenibles).

Tercer.- En data 2 de juny de 2020, es publica en el Butlletí Oficial de la Provincial,
l'extracte de la convocatòria del Pla d'Inversions 2020-2021, en el que indica que es podran
formular sol·licituds d'inclusió en el Pla per a les inversions associades a les obres i o Serveis
que siguen de competència municipal,  segons l'art.  25 de la Llei 7/1985, així com per a
l'elaboració i  aprovació de  plans urbans d'actuació municipal.  El  termini  per  a presentar
sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació del present
extracte i les sol·licituds s'efectuaran i tramitaran exclusivament per  mig telemàtics en la
plataforma “carpeta ajuntament”.

Tercer.- Estudiades les distintes opcions, resulta adequat als interessos municipals
sol·licitar:

A) Amb càrrec a la línia de finançament general:

Descripció de la inversió Import € Aplicació
pressupostària

REDACCIÓ  PLA URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 13.658,54 € 1510.227.06

SEGURETAT GRADES CAMP DE FUTBOL: SUBSTITUCIÓ
I MODIFICACIÓ BARANES ANTERIOR I DE LES 
ESCALES DE LES GRADES PER A EVITAR LA SEUA 
ESCALABILITAT I DOTAR-LES DE SEGURETAT.

60.000,00 € 3420.632.00

ACTUACIÓ EN VORERA DE LA PLAÇA MAJOR: 
REMODELACIÓ DE LA VORERA, L'APARCAMENT I 
L'ILLOT CENTRAL.

50.000,00 € 1550.619.00

CONSTRUCCIÓ CASAL JOVE: CONSTRUCCIÓ D'UN 
CENTRE JUVENIL DE NOVA PLANTA, JUNT A L'EPA EN 
CARRER BENIFAIÓ.

250.000,00 € 2313.622.00

REFORMA PARC POLIESPORTIU: REFORMA 
PAVIMENT, ZONES ENJARDINADES I MOBILIARI 
URBÀ.

152.255,88 € 1710.619.00

B) Amb càrrec a la línia  de projectes que complisquen alguns dels ODS, 6, 7, 9, 11,
13 o 15, d'acord amb el que disposa la clàusula segona de la convocatòria:
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Descripció de la inversió Import € Aplicació
pressupostària

ODS que
s'intenta
complir

REMODELACIÓ CARRERS 
PLANTADES I HOSPITAL EN 
PLATAFORMA ÚNICA

170.000,00 € 1550.619.00 11

C) Respecte del pla urbà d'actuació: Se SOL·LICITA ajuda.
Segon.- Adquirir el compromís de:
-Aportar  aquella  part  de  l'import  total  de  les  inversions  que  no  cobrisca  l'ajuda

concedida i que no haja sigut finançada per un altre mode.
-Reintegrar les quantitats que s'hagueren percebut, en cas de revocació de l'ajuda o

incompliment  de  les  obligacions  establides  per  la  convocatòria  reguladora  del  Pla
d'Inversions  d'acord  amb l'art.  34  de  l'Ordenança  General  de  Subvencions,  així  com de
comunicar a la Diputació de València les ajudes sol·licitades i obtingudes per a la mateixa
finalitat.

-Informar en el moment en què es produïsca, de qualsevol nova petició o concessió
d'ajuda que se sol·licite o reba per a la mateixa finalitat que la sol·licitada en la present
convocatòria.

Tercer.- Als efectes previstos en l'article 24.5 de la Llei General de Subvencions,
acceptar l'ajuda en el marc del  present Pla Provincial  fóra concedida per la Diputació de
València.

Quart.- Als efectes del que disposa l'art. 33.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986
de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de
Règim Local (TRRL), assumir l'execució de les inversions descrites.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 14.25 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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