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

Sessió núm. 7/2020

Òrgan: PLE DE l'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES

Caràcter: ordinari

Data: 4 de juny de 2020

Hora: 12.00

Lloc: saló de plens de l'Ajuntament

President: Antonio González Rodríguez PSOE

Regidors asistentes:

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

Mª Amparo Medina Iborra

Josep Magraner i Ramón

Grup municipal Partit Popular 

Rafael Beltrán Domenech (S'incorpora després del tractament del punt 5)

Secretària: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor: José Luís Aira Carrión

Excusa la seua assistència Lourdes Moreno Blay, del grup municipal Compromís
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La sessió se celebra  de manera  presencial,  a  porta  tancada i  seguint  les  mesures
dictades en la Resolució 534/2020

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTÒRIA

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. Aprovar l'acta de
la sessió ordinària 06/2020, de 14 de maig

2.  SECRETÀRIA.  Proposta de  modificació  i  actualització  del  Reglament
d'Organització Municipal (Pla Normatiu 2018)

3 INTERVENCIÓ.  Dació  compte  de  l'estat  d'execució  corresponent  al  primer
trimestre de 2020

4 INTERVENCIÓ. Dació de comptes del Període Mitjà de Pagament a Proveïdors
Global, en el primer trimestre de 2020

5 INTERVENCIÓ. Proposta d'aprovació suplement de crèdit  altres  gastos ADL i
becaris (Exp. EXMOC 0017-2020)

6. DESPATX EXTRAORDINARI

CONTROL I FISCALITZACIÓ

7 RESOLUCIONS DE l'ALCALDIA. Donar compte dels decrets d'Alcaldia des de la
725/2020 fins a la 840/2020

8. PRECS

9. PREGUNTES
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PART RESOLUTÒRIA

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. Aprovar l'acta de
la sessió ordinària 06/2020, de 14 de maig

Es dóna compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària 06/2020, de 14 de
maig. Se sotmet a votació ordinària i 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), dos vots en contra (Voten en
contra Mª Amparo Medina Iborra y Josep Magraner i Ramón) i cap abstenció.

***

2.  SECRETÀRIA.  Proposta de  modificació  i  actualització  del  Reglament
d'Organització Municipal (Pla Normatiu 2018)

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 27 de maig de 2020.

No és promou debat.

Se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els següents acords amb
nou vots a favor (Voten a favor:   Antonio  González Rodríguez, Davinia Calatayud
Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano
Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez y Jaime Wic
Rosa),  dos  vots  en  contra  (Voten  en  contra  M.ª  Amparo  Medina  Iborra  i  Josep
Magraner i Ramón) i cap abstenció.

L'Ajuntament  Ple,  en  sessió  celebrada  el  5  de  maig  de  2011,  va  aprovar  el  Reglament
orgànic municipal que es va publicar en el BOP núm. 117 de 19 de maig de 2011 (d'ara en
avant ROM).

El ROM quan va nàixer tenia, i encara té, com a objectiu completar el model de règim local
establit en la legislació bàsica estatal i en el règim local valencià, adaptant-ho a la realitat i a
les característiques pròpies de la Vila d'Almussafes i amb la finalitat teològica de prestar un
millor servei a la ciutadania.

Donat el temps transcorregut des de la seua aprovació, és necessari adequar el seu text a la
recent normativa en uns casos i en altres per raó dels diferents canvis organitzatius que s'han
anat produint.
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És per això que l'Ajuntament Ple va incloure en el Pla normatiu 2018, aprovat el 5 de juliol
del  mateix  any,  la  previsió  d'adaptar  l'actual  normativa  municipal  a  les  noves  lleis  que
regulen l'Administració i el Sector Públic, ja publicades i en vigor, com són la Llei 19/2013,
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, la seua
homòloga autonòmica, Llei 2/2015, de 2 abril, de Transparència, Bon Govern i Participació
Ciutadana  de  la  Comunitat  Valenciana,  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic i, principalment, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, que modificava la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local; també la resta de normativa autonòmica
d'aplicació, en especial, la  Llei 4/2016, de 22 d'abril, de la Generalitat, de modificació de
l'article 139 de la Llei 8/2010 de Règim Local de la Comunitat Valenciana, per a Garantir el
Dret  a  Assistir  i  Gravar  els  Plens  Municipals,  i  Llei  18/2018,  de  13  de  juliol,  de  la
Generalitat,  per  al  foment  de  la  Responsabilitat  Social.  Tot  això  aconsella abordar  una
actualització del reglament orgànic.

S'enumeren a continuació les modificacions o incorporacions ja aprovades prèviament, així
com les noves que ara es proposen i que, amb poques paraules afecten els títols següents:

En el  títol  quint,  relatiu  a  l'estatut  jurídic  de  regidors  i  regidores,  es  regulen  amb més
precisió els règims de dedicació i incompatibilitats i els drets econòmics, i s'incorporen les
noves obligacions derivades de la normativa general de transparència i bon govern.

El títol sext, capítol I, relatiu al funcionament del Ple, s'aborda una sèrie de modificacions
com  flexibilitzar  el  lloc  en  què  poden  celebrar-se  les  sessions  plenàries  i  permetre
l'assistència  dels  seus  membres  de  forma no presencial,  adaptant  a  l'àmbit  municipal  la
possibilitat oberta per la Llei 40/2015 i  arreplega en alguns reglaments municipals. També
s'aclarixen algunes normes sobre els debats en les sessions plenàries. Finalment, s'arreplega
la possibilitat que el públic assistent realitze una gravació audiovisual de les sessions, en el
mateix sentit regulat per la modificació de l'article 139.6, de la Llei 8/2010, de 23 juny, de
Règim Local de la Comunitat Valenciana, realitzada per la Llei 4/2016, de 22 d'abril.

En el titule desé, dels honors i distincions, s'inclou la regulació del Llibre d'Or que es crea,
com complementari dins de la participació ciutadana, per al reconeixement de les iniciatives
i dels veïns d'Almussafes que han contribuït a potenciar els valors democràtics propis d'una
societat responsable i compromesa amb el medi ambient, la qualitat de vida a través d'una
participació ciutadana real i efectiva.

Este apartats es  crea per al reconeixement de les iniciatives i dels veïns d'Almussafes que
han  contribuït  a  potenciar  els  valors  democràtics  propis  d'una  societat  responsable  i
compromesa amb el medi ambient, la qualitat de vida a través d'una participació ciutadana
real i efectiva.

El Llibre d'Or es  crea amb diferents apartats segons els àmbits d'actuació de la ciutadania
mereixedors  de  reconeixement.  El  que  tracta  de  la  participació  dels  xiquets  i  xiquetes,
arreplegarà i  serà  testimoni de  les  fites  i  èxits  que han fet  pel  seu poble  a  partir  de  la
Constitució del Consell de xiquets i xiquetes, que com a mecanisme eficaç per a complir
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amb les obligacions, deures i compromisos que el reconeixement d'Almussafes com a Ciutat
de la infància suposa.

En definitiva i a fi de l'eficàcia i eficiència així com a l'aclariment i millora d'alguns dels seus
preceptes era necessària la modificació del ROM per a dotar-lo de més seguretat jurídica en
l'actuació  dels  membres  de  la  Corporació  i  funcionaris.  Tot  això  des  d'un  criteri  de
proporcionalitat en la implantació o regulació d'allò que no existia o estava insuficientment
previst en el vigent reglament.

Les modificacions o addicions concretes a què ens estem referint són les següents:

I. L'Ajuntament Ple,  en  sessió  ordinària  celebrada  el  9  de  juliol  de  2015,  va  acordar
modificar el Reglament d'Organització Municipal per a possibilitar el vot no presencial.

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 va permetre reprendre la tramitació,  la qual cosa es va fer mitjançant un
acord pres pel Ple corporatiu el passat 12 d'abril. Tots estos extrems estan documentats en
l'expedient tramitat a este efecte.

L'acord es va adoptar al seu dia en els termes que seguixen; ens  limitem a actualitzar la
numeració conforme al nou text:

«1.  Modificació de  l'article  14  -actual  19-  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 -actual 61-, 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.”

3.  Modificació article 70 -actual 80-, 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.  -actual  96.6-  de  Desenvolupament  de la  sessió.  classes  de
votacions
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S'afig un nou apartat del tenor següent:

«96.6.3.  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 -actual 96.7- quòrum de votació:

«96.7.2. 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.”

La disposició final  passarà cridar-se Disposició final segona.»

-----------------------------------

II. En  l'article  5,  que  conté  els  principis  generals  d'actuació,  en  l'apartat  3,  s'afigen els
principis de la Llei 40/2015 següents:

«a) Servei efectiu als ciutadans

b) Simplicitat, claredat i proximitat als ciutadans

c) Participació, objectivitat i transparència de l'actuació administrativa

d) Racionalització i agilitat dels procediments administratius i de les activitats materials de
gestió

e) Bona fe, confiança legítima i lleialtat institucional

f) Responsabilitat per la gestió pública

g) Planificació i direcció per objectius i control de la gestió i avaluació dels resultats de les
polítiques públiques
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h) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats

i) Economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans als fins institucionals

j) Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics. Principis d'actuació per al
desenvolupament de cada activitat:

-S'aplicarà el principi de proporcionalitat i es triarà la mesura menys restrictiva.

-Es motivarà la seua necessitat  para la protecció de l'interés públic així com justificar la
seua adequació per a aconseguir els  fins que es perseguixen,  sense que es produïsquen
diferències de tracte discriminatòries.

-S'avaluarà periódicamente,  de  conformitat  per  la  gestió  de  qualitat  en  la  prestació  de
serveis, els efectes i resultats obtinguts.

-L'Ajuntament  d'Almussafes  es  relacionarà  amb  altres  administracions  i  amb  els  seus
òrgans,  organismes  públics  i  entitats  vinculades  o  dependents  a  través  de  mitjans
electrònics.

-L'Ajuntament  d'Almussafes  va  assumir  el  compromís global  d'actuació  en  matèria  de
responsabilitat  social  i  codi  ètic  i  l'establiment  de  les   polítiques,  mesures  i  accions
necessàries amb vista al seu  compliment.»

-----------------------------------

III.  S'afig un apartat 2, a l'article 7, dedicat a la seu de l'ajuntament, per a incloure la seu
electrònica:

«7.2.  Seu  electrònica:  L'ajuntament  d'Almussafes  compte,  com  a  instrument  per  a
relacionar-se electrònicament amb les diferents administracions i amb els ciutadans, amb
una seu electrònica Almussafes, que es regix en el  seu funcionament pel  Reglament del
Registre electrònic (https://portalciutada.almussafes.org).»

-------------------------------------

IV. S'afig un article per a regular el llenguatge inclusiu, del tenor següent:

«Article 8. Garantia d'utilització de Llenguatge no sexista i inclusiu. Almussafes  vol ser un
municipi en què prevalguen els valors igualitaris i de respecte a la diversitat en els àmbits
cultural, educatiu i esportiu i especialment en l'àmbit administratiu. Per això, en l'àmbit
municipal i en les relacions de l'Ajuntament amb la ciutadania:

a) Es promourà un llenguatge no sexista, en l'àmbit  municipal   que tinga en compte la
presència i situació de les dones en la societat. •

b)  Es   promourà,  en  textos  jurídics,   i  de  l'administració  pública,  l'ús  de  terminologia
harmònica amb el principi d'igualtat entre els sexes. 

c) Es fomentarà la utilització d'un llenguatge lliure de sexisme en tots els mitjans públics
municipals, pagina WEB, BIM.
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d) Es formarà  i sensibilitzara el personal que presta els serveis municipals en la utilització
de llenguatge no sexista i  inclusiu en tota la seua actuació i  en la seua relació amb la
ciutadania.»

-----------------------------------------

V. S'afig un apartat a l'article 9 (ara 10) de celebració de la sessió constitutiva:

«5.  Amb  motiu  de  cada  nou  mandat  per  l'Alcaldia  es  dictarà,  si  és  el  cas,  una  nova
instrucció per a la constitució de la nova Corporació.»

-----------------------------------------------

VI. S'afig  un  títol  dedicat  a  "la  garantia  de  transparència  i  integritat  democràtica  en
l'Ajuntament d'Almussafes", del tenor següent:

«TÍTOL TERCER:  DE  LA  GARANTIA  DE  TRANSPARÈNCIA  I  INTEGRITAT
DEMOCRÀTICA EN L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES

Secció primera

Transparència d'interessos 

Article  13. Transparència  d'interessos  de  membres  de  la  corporació.  D'acord  amb  la
legislació de  transparència i  bon  govern que li  és  aplicable,  l'Ajuntament  d'Almussafes
garantirà la plena transparència de l'actuació municipal. En conseqüència, en els termes
que preveu els articles següents i en els preceptes concordants de l'ordenança municipal de
transparència, es deixarà constància dels interessos individuals de les i els membres de la
corporació per a assegurar en tot moment el servei objectiu a l'interés municipal.

Article 14. Declaracions d'activitats i de béns

14.1. Les regidores i els regidors formularan declaració sobre causes d'incompatibilitat i
sobre qualsevol activitat que els proporcione o els puga proporcionar ingressos econòmics.
Formularan,  així  mateix,  declaració dels seus béns patrimonials i  de  la  participació en
societats de qualsevol tipus, amb informació de les societats per elles participades i de les
autoliquidacions  dels  impostos  sobre  la  renda,  patrimoni  i,  si  és  el  cas,  societats.  Tals
declaracions, efectuades en els models aprovats pel Ple i d'acord amb les especificacions
del Decret 191/2010, de 19 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les declaracions
d'activitats  i  de  béns  de  les  i  els  membres  de  les  corporacions  locals  de  la  Comunitat
Valenciana,  es duran a terme abans de la presa de possessió, en ocasió del  cessament,
qualsevol que fóra la causa del mateix, i durant els 30 dies naturals següents a aquell en
què es produïsca, i quan es modifiquen les circumstàncies de fet, durant l'any natural en què
es  produïsquen  tals  modificacions.  Les  còpies  de  les  autoliquidacions  d'impostos  es
presentaran anualment.

14.2. Les i els membres de la Corporació que, en virtut del seu càrrec, tinguen amenaçada
la seua seguretat personal o la dels seus béns o negocis, la dels seus familiars, persones
associades,  empleades o amb els que tingueren relació econòmica o professional, podran
realitzar la declaració dels seus béns i  drets patrimonials davant de la Secretaria de la
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Diputació  Provincial.  Tals  declaracions  s'inscriuran  en  el  Registre Especial  de  Béns
Patrimonials, creat a estos efectes en aquella institució. En este supòsit, entregaran en la
Secretaria General del Ple mera certificació simple i succinta, acreditativa d'haver omplit
les seues declaracions, i que  estes estan inscrites en el registre especial a què es referix el
paràgraf anterior, que serà expedida pel personal funcionari encarregat del mateix.

14.3. Amb independència d'allò que s'ha regulat en els apartats anteriors, produïda una
causa  d'incompatibilitat,  la  persona  afectada  haurà  d'informar  de  l'Alcaldia  com  més
prompte millor per mitjà d'un escrit presentat en el  registre del Ple. Correspon al Ple la
seua declaració formal i l'atorgament d'un termini de deu dies perquè la mateixa opte entre
la renúncia a càrrec seu o l'abandó de la situació d'incompatibilitat. Este acord plenari serà
comunicat  a  la  persona interessada,  començant  a  comptar el  mencionat  termini  des  de
l'endemà del dia en què reba la notificació. L'opció efectuada es comunicarà i acreditarà
per mitjà d'un escrit presentat en el registre del Ple. Si transcorregut l'esmentat termini no
ha manifestat  de forma fefaent  la seua opció,  s'entendrà que  renúncia a la condició de
membre de la corporació local, d'acord amb allò que s'ha regulat per l'article 131.4 de la
Llei 8/2010, de 23 juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

14.4. La  implantació  de  qualsevol  sistema  electrònic  per  a  la  formulació,  firma  o
presentació d'estes declaracions no precisarà de la modificació d'este reglament.

Secció segona

Article 15. Registres d'interessos 

Les  declaracions  regulades  en  l'article  anterior  s'inscriuran  en  els  següents  registres
d'interessos: 

a) La declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats, que proporcionen o
puguen proporcionar ingressos econòmics, s'inscriurà en el registre d'activitats constituït i
custodiat en la Secretaria General del Ple, que tindrà caràcter públic.

b)  La  declaració  sobre  béns  i  drets  patrimonials  s'inscriurà  en  el  registre de  béns
patrimonials constituït  i  custodiat  en la Secretaria General  del  Ple,  que tindrà caràcter
públic d'acord amb els criteris següents: 

1º.  Podran accedir al  registre: – Els òrgans judicials per a la instrucció o resolució de
processos  que  requerisquen  el  coneixement  de  les  dades  que  obren en  el  registre,  de
conformitat amb el que disposa la normativa processal. – El Ministeri Fiscal, quan realitze
activitats d'investigació en l'exercici de les seues funcions que requerisquen el coneixement
de les dades que obren en el registre, d'acord amb el que dispose la normativa processal. –
El Defensor del Poble o el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, en els termes que
preveu les seues lleis de creació.

2º. En la resta de casos, l'accés al  registre es referirà al contingut de les declaracions de
béns i drets patrimonials ometent-se, en relació amb els  béns patrimonials, aquelles dades
referents a la seua localització i salvaguardant la privacitat i seguretat dels seus titulars. El
lliurament de còpies s'ordenarà mitjançant una resolució d'Alcaldia.
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3.º.  Publicació  de  les  declaracions  Les  declaracions  de  béns,  amb  les  excepcions
assenyalades  en l'article anterior,  i  les d'activitats,  formulades a l'inici  i  finalització de
mandat, seran publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València en el termini de
tres  mesos  des  de  la  data  de  la  presa  de  possessió  o  del  cessament.  Així  mateix,  es
publicaran anualment en el dit butlletí, dins dels primers tres mesos de l'any natural, les
modificacions que s'hagen produït l'any precedent. S'utilitzaran els formats de publicació
aprovats pel Ple, d'acord amb la normativa autonòmica que regula les declaracions de béns
de les i els membres de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana.

Article 16. Declaracions de titulars d'òrgans directius locals

16.1. El  que  disposen  els  preceptes  anteriors  serà  aplicable  a  la  formulació  de  les
declaracions de causes de possible incompatibilitat i activitats i de béns patrimonials que
han de formular les persones següents:

a) Titulars dels òrgans directius al servei de la corporació al que es referixen els apartats
primer, lletra B), i segon de l'article 130 de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local.

b) Responsables de les entitats del sector públic municipal, com ara societats, fundacions i
altres organismes.

c) Un altre personal directiu a què es referix la disposició addicional quinzena de la Llei
reguladora de les Bases de Règim Local i el reglament orgànic municipal que regula la
transparència.

16.2. Estes declaracions s'inscriuran en registres d'interessos específics, als que s'aplicaran
les prescripcions dels preceptes anteriors en la seua integritat, i es publicaran en el Butlletí
Oficial de la Província de València en els mateixos terminis i condicions.»

--------------------------------------------------

VII. Afegir en l'article 25.1 (actual 30.1) (Secció Segona: Els Grups Polítics Municipals)
un altre paràgraf, del tenor següent:

«Organització  i  funcionament  democràtic  dels  grups  polítics  municipals  garantiran  la
integritat democràtica de l'Ajuntament d'Almussafes i el respecte a les legítimes expectatives
polítiques de l'electorat del municipi.»

--------------------------------------------------

VIII. S'afig un apartat a l'article 27, actual 32, de Drets o deures 

«32.1.3. La càrrec de portaveu i, en el seu cas, la càrrec de portaveu adjunta, assumiran la
representació del grup polític en totes les actuacions municipals. Els regidors i les regidores
sense adscripció, al no pertànyer a cap grup polític municipal, no tenen portaveu.»

--------------------------------------------------

IX. L'article  33  (actual  38)  que  s'ocupa  de  la  Mesa  de  Contractació,  és  pràcticament
reemplaçat  per  a  adaptar-ho a  la  nova  normativa  en  matèria  de  contractació.  Així,  es
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conserva l'apartat 1; l'apartat 2, es modifica per a fer referència a la nova llei; els apartats 3 i
4 són reemplaçats en la seua totalitat; l'apartat 5 no es modifica i, finalment, s'introduïx un
nou apartat, el 6. L'article en la seua actual redacció seria el següent:

«Article 38. Mesa de contractació

38.1. La  mesa  de  contractació  per  a  la  licitació  electrònica  assistirà  als  òrgans  de
contractació de l'Ajuntament d'Almussafes en la tramitació de procediments d'adjudicació
que esta prevista en la llei. Esta taula serà competent en la valoració de les ofertes en tota
licitació electrònica.

38.2. Règim de funcionament. La mesa de contractació es crea amb caràcter permanent i es
regirà pel que establix el present reglament per als òrgans complementaris i pel que establix
la LCAPA 9/2017, 9 novembre. Disposició addicional segona.

38.3.  Composició. La  Mesa  de  contractació estarà  presidida  per  un  membre  de  la
Corporació o un funcionari de la mateixa, i formaran part d'ella, com a vocals, el Secretari
o, si és el cas, el titular de l'òrgan que tinga atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i
l'Interventor, o, si és el cas, el titular de l'òrgan que tinga atribuïdes la funció de control
econòmic pressupostari, així com aquells altres que es designen per l'òrgan de contractació
entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o
membres electes de la mateixa, sense que el seu número, en total, siga inferior a tres. Els
membres  electes  que,  si  és  el  cas,  formen  part  de  la  Mesa de  contractació  no  podran
suposar més d'un terç del  total  de membres de la mateixa.  Actuarà com a secretari  un
funcionari de la corporació. 

38.4.  La  seua  composició  es  publicarà  en  el  perfil  del  contractant  de  l'Ajuntament
d'Almussafes i en la Plataforma de Contractació de l'Estat a què esta adherit l'ajuntament.

38.5. La designació dels membres de la mesa de contractació, que es constituïsca per als
procediments  de  diàleg  competitiu,  s'efectuarà  específicament  i  estarà  integrada  com a
mínim pels mateixos membres de l'apartat anterior. 

38.6. El funcionament de la mesa de contractació s'ajustarà en el seu funcionament a les
normes i requisits de la licitació electrònica establida per al funcionament de la Plataforma
de Contractació de l'Estat a què l'Ajuntament esta adherit o, si és el cas, a la que s'habilite.»

--------------------------------------------------

X. Després de l'article 34, actual 39, dedicat a la Junta de Compres, s'introduïx un article
nou, dedicat a l'Òrgan staff, amb el que es tanca esta secció. 

«Article 40. Òrgan staff

40.1. Dins de l'estructura administrativa i depenent funcionalment de l'àrea transversal de
Secretaria es crea, per acord plenari de 5 de desembre de 2018, com un instrument més per
a reforçar la transparència de la gestió municipal per mitjà d'un procés participatiu intern
amb els propis Serveis Municipals, i al mateix temps, extern amb les entitats i PIMES del
municipi.
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40.2. La  seua missió  és  realitzar  un seguiment  a  les  contractes  públics  municipals  que
gestionen  serveis  públics  a  fi  de  fer  més  transparents les  condicions  d'execució  de  la
contractació  i  aprofundir  en  la  qualitat  de  la  seua  prestació  en  el  municipi  i  en  el
compliment  dels  objectius  d'eficiència,  econòmics,  socials,  ambientals  i  d'innovació
plantejats, a partir dels suggeriments de la Comissió Interadministrativa amb la intenció de
formular recomanacions que orienten les decisions dels òrgans de govern municipal.

40.3. Funcions:

a.  Responsable  de  la  contractació  pública  municipal.  Compra  pública  centralitzada  en
economia d'escala.

b.  Responsable  del  compliment  dels  principis  contractuals:  integritat,  transparència,
eficiència i sostenibilitat.

c. Responsable de la valoració de la necessitat i interés publique en la contractació i de
l'adequació del procediment de contractació triat.

d. Responsable i avaluador de l'execució dels contractes.

e. Disseny de l'estratègia municipal de contractació.

f. Coordinació i assessorament en matèria de contractació pública a tots els departaments
de l'ajuntament.

g.  Responsable  de  l'execució  del  Pla  d'Acció  “Per  al  desenvolupament  de  l'estratègia
municipal  de  contractació  pública  innovadora,  transparent,  íntegra  i  sostenible  a
Almussafes”.

h. Actuar com a Mesa de contractació única, adequada a la composició prevista en la nova
llei.

i. Actuar com a Junta de compres amb la finalitzeu d'optimitzar el gasto públic d'acord amb
els  objectius  socials,  mediambientals  definits  per  la  Corporació  en  l'estratègia  de
contractació pública municipal.

j.  Seguiment  de  les  actuacions  i  dels  indicadors  establits  en  el  Pla  estratègic  de
contractació.

k.  Impuls i assessorament a les diferents àrees i serveis de l'ajuntament en la gestió de la
qualitat,  coordinant  les  actuacions  i  emmarcant-les  en  el  sistema  general  de  qualitat,
d'acord al pla director o estratègic aprovat.

l.  Desenvolupament d'accions per a impulsar la innovació en la contractació municipal,
sensibilitzant i informant tot el personal de l'organització.

m. Promoció de l'homogeneïtzació dels procediments de contractació en les diferents àrees
municipals.

40.4. Este  òrgan no tindrà caràcter  de comissió informativa ni  els  seran aplicables  les
normes d'este Reglament per ser mers instruments de treball i no òrgans que tinguen com a
finalitat la participació política.»

--------------------------------------------------
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XI. L'article 41 -actual 47-  va ser modificat mitjançant un acord plenari de 5 de març de
2015, pel que fa a la denominació del Consell Social de la Vila que passarà a denominar-se
Consell de la Vila d'Almussafes, i a la seua  composició, afegint-se: «-Tres representants del
Consell Econòmic i Social (CES) triats en el seu si.»

--------------------------------------------------

XII. S'introduïx a continuació l'article 48 que arreplega un nou consell sectorial, el Consell
Econòmic i Social, creat també per acord plenari de 5 de març de 2015, del tenor següent:

«Article 48.  Consell  Econòmic  i  Social.  Naturalesa  Jurídica.  Funcions,  facultats  i
composició

48.1.  El Consell Econòmic i Social d'Almussafes (CES) és un  òrgan municipal consultiu
sectorial de participació dels agents econòmics i socials (sindicats, patronals, associacions
de desempleats i altres agents professionals o semblants) en els assumptes que incidixen en
el desenvolupament econòmic, ecològic i social del municipi.  La seua funció és la d'una
taula permanent  de  negociació  i  cooperació  entre  Ajuntament  i  agents  socials  en  els
assumptes del poble en què coincidixen.

48.2. Fins.

En la seua actuació el CES perseguix la consecució dels fins següents:

-Afavorir un espai de diàleg i  concertació en matèria de polítiques d'ocupació i  mercat
laboral per a  la integració sociolaboral de les persones i la cohesió social.

-Coordinar les  polítiques  comercials  del  municipi  i  la comarca.  Coordinar les diferents
iniciatives  comercials  dels  diferents  agents  amb  criteris  transversals,  de  racionalitat
econòmica  i  de  mitjans.  Buscar  l'eficiència  global  en  les  accions  dels  diferents  agents
implicats, de manera que s'optimitzen els recursos existents.

-Prioritzar el comerç de proximitat, 

-Vincular  la  promoció  i  dinamització  dels  mercats  municipals,  ambulants  i  les  fires  i
mercats en el carrer.

-Elaborar, analitzar i col·laborar en un diagnòstic comú del sector comercial d'Almussafes i
en relació al l'entorn territorial.

-Formular  estratègies  de  formació  que  donen  respostes  a  les  necessitats  del  sector,
millorant les condicions laborals i fer més competitiu el sector comercial.

-Planificar i adaptar l'equipament comercial de la  vila a les necessitats del consumidor,
detectant els dèficits existents i la capacitat de creixement. 

-Definir les polítiques de desenvolupament local amb l'objectiu de garantir l'equilibri entre
les diferents zones comercials de la vila. 

-Aportar  debat,  propostes i  recursos  en  el  desenvolupament  i  implantació  de  sistemes
d'informació i comunicació al territori.

   

Identificador: hpoO DPEr QYam tMKU Ds7b mwnr zcc=

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



-Coordinació i cooperació entre tots els agents en la política de gènere a nivell de municipi.
La qual cosa es concreta al coordinar les accions unitàries de la vila d'interessos comuns de
les dones, la participació en els plans de gènere de l'Ajuntament i la deliberació en torn les
polítiques locals de gènere.

48.3 Composició. El CES estar compost pels membres següents:

En  representació  de  l'Ajuntament  5  membres:  1  representant  per  cada  grup  municipal
(anomenat per cada grup) i 1 regidors anomenats per l'alcalde/sa i el propi alcalde/sa que
exercirà la Presidència.

En representació de les organitzacions sindicals 5 membres: 1 representant d'ADA i els
restants corresponen als sindicats en funció de la representació obtinguda en les últimes
eleccions sindicals en el terme municipal.

En representació de les  organitzacions empresarials  5  membres:  1  representant  d'APPI
Joan  Carles  I,  1  representant  d'AECAL,  1  representant de  FORD  i  2  representants
anomenats  pels  empresaris  locals.  Podran proposar la  seua candidatura les  empreses  i
comerços que ho desitgen directament al Ple del CES o a través de les associacions locals
d'empresaris i propietaris.

48.4.  Òrgans. Per al seu funcionament, el CES d'Almussafes s'estructura amb els següents
òrgans :

48.4.1. Òrgans necessaris:

Presidència i vicepresidències

Plenari

Comissió Permanent

48.4.2. El CES podrà crear tants grups de treball com considere necessaris per a l'estudi
previ de les propostes o estratègies que, en assumptes d'interés municipal, puga proposar a
l'Ajuntament  per  a  millora  de  la  ciutadania  i  definir  un  model  de  ciutat  alternatiu  i
sostenible i la creació de polítiques actives d'ocupació.

48.4.3. Una vegada constituït i en el termini de 20 dies, el CES aprovarà un Reglament de
Règim Interior.»

--------------------------------------------------

XIII. L'article 48, actual 55, relatiu a les retribucions i indemnitzacions dels membres de la
Corporació, es modifica en el seu apartat 3, per a adaptar-ho a l'actual normativa, i se li afig
un apartat 4:

«55.3. Els acords que s'adopten respecte d'això, així com les seues posteriors modificacions,
s'hauran de publicar íntegrament en el  Butlletí Oficial  de de la Província pàgina web i
tauler d'anuncis de la Corporació, en este últim cas, per un període de 10 dies i així mateix
es publicaran en el  Portal de Transparència municipal, d'acord amb allò que s'ha regulat
per la Llei 19/2013, de 9 desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon
Govern, la Llei 2/2015, de 2 abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana
de la Comunitat Valenciana.
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55.4. Estes  retribucions  no  podran superar  en  cap cas  el  límit  màxim total  que  poden
percebre membres de les corporacions locals per tots els conceptes retributius i assistències,
fixat anualment en les lleis de pressupostos generals de l'Estat, atenent entre altres criteris a
la  naturalesa  de  la  corporació  local  i  a  la  seua  població.  Les  quantitats  podran  ser
revisades anualment.»

--------------------------------------------------

XIV. S'afig un nou apartat a l'article 54, actual 61, dedicat als Drets de participació política,
del tenor següent:

«Article 61. dels drets de participació política

[...]

61.10. Així mateix, tenen dret a disposar d'una bústia personal en la casa consistorial, per a
la  recepció  de  correspondència  i  de  la  documentació  municipal.  A  més,  tenen  dret  a
disposar d'un compte de correu electrònic i una bústia interna de missatgeria electrònica en
la Intranet municipal, on està integrada la Carpeta del Regidor, per a la recepció per via
telemàtica  de  documentació  interna,  de  les  comunicacions  oficials  previstes  en  este
reglament i altres comunicacions de correu electrònic internes o procedents de l'exterior,
incloses les que remeta la ciutadania.»

--------------------------------------------------

XV. S'afigen dos paràgrafs a l'article 56, actual 63, al principi de l'article es distribuïx el
contingut en quatre apartats, l'article queda del tenor següent:

«Article 63. Principis

63.1.  Este  dret  d'informació  de  membres  de  la  corporació  és  personal  i  indelegable  i
únicament  està  sotmés  als  límits  del  dret  d'accés  a  la  informació  pública  fixats  per  la
legislació de transparència 

63.2. Els membres de la corporació exercitaran este dret d'acord amb el principi de bona fe
i hauran de respectar la confidencialitat de la informació a què tinguen accés en virtut del
càrrec, sense donar-li publicitat que poguera perjudicar els interessos de l'Ajuntament o de
tercers, especialment la privacitat de les persones i la resta de drets en matèria de protecció
de dades, sent directament responsables d'això. 

63.3. L'exercici del dret a la informació no podrà implicar una lesió del principi d'eficàcia
administrativa, per la qual cosa s'haurà d'harmonitzar amb el règim de treball dels serveis
municipals.  En conseqüència, no es podran efectuar peticions d'informació genèriques o
indiscriminades.

63.4. Els regidors i els seus assessors tenen l'obligació de garantir la confidencialitat de la
informació que li'ls facilite per al desenvolupament de la seua funció. Especialment, hauran
de  guardar  reserva  de  tota  la  informació  que  puga  afectar  els  drets  i  llibertats  dels
ciutadans reconeguts per la Constitució.»

--------------------------------------------------
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XVI. S'afig un nou article a continuació de l'anterior del tenor següent:

«Article 64. dels correlatius deures que comporta el dret a la informació dels regidors i
dels grups municipals

64.1. dels regidors

64.1.1.  Deure  de  sigil.  Els  Regidors  deuen  de  guardar  reserva  en  relació  amb  les
informacions que li'ls faciliten per a fer possible el desenvolupament de les seues funcions i,
especialment de les que han de servir d'antecedent per a decisions que encara es troben
pendents d'adopció.

64.1.2.  Deure  de  confidencialitat.  Els  membres  de  la  Corporació  han  de  respectar  la
confidencialitat de la informació a què tinguen accés en virtut del càrrec sense donar-li
publicitat  que poguera perjudicar els  interessos de l'entitat  local  o de tercers,  deure de
guardar reserva que també s'arreplega en l'article 16.3 ROF. 

64.1.3. Els membres de la Corporació tenen el deure de guardar reserva en relació amb les
informacions que li'ls  faciliten per a fer possible el  desenvolupament de la seua funció,
singularment de les que han de servir d'antecedent per a decisions que inclús es troben
pendents d'adopció, així com per a evitar la reproducció de la documentació que puga ser-
los facilitada, en original o còpia, per al seu estudi.

64.1.4.  Deure  de  no  reproducció.  Els regidors  han  d'evitar  la  reproducció  de  la
documentació que puga ser-los facilitada, en original en suport físic o electrònic o en còpia
per al seu estudi, (article 16.3 del ROF).

64.1.5 Deure de custòdia de la documentació facilitada. La LOPD, article 2.1., s'aplica a
les  dades  de  caràcter  personal  registrats  en  suport  físic,  que  els  faça  susceptibles  de
tractament, i a tota modalitat d'ús posterior d'estes dades pels sectors públic i privat.

64.2.  Deures del Grup Municipal

64.2.1.El Ajuntament d'Almussafes en el seu document de seguretat té establides una normes
respecte d'això que obliguen tot el personal, així com a les regidores i els regidors; ja que
formen  part  de  l'organització  polític  administrativa  de  l'ajuntament  i  tenen  accés  a
documents oficials per raó del seu càrrec.

64.2.2. Els deures compresos en l'Estatut  de regidors i  regidores són individuals ja que
l'exercici  del  dret  és  personal  per  raó  del  càrrec,  ara  bé  els  grups  municipals  també,
màximament quan compartixen l'espai amb el partit polític. Sense perjuí del que establix
l'article 32.2 d'este reglament pel que fa als grups polítics municipals.

64.2.3. L'incompliment d'estos deures pot agreujar-se per l'ús indegut de les xarxes socials
comportant  una vulneració del  codi de bona conducta administrativa i  de les les bones
practiques establides per a afavorir el desenvolupament d'unes Administracions Públiques
íntegres, transparents, eficaços i eficients.

64.2.4. Amb independència dels mitjans que s'habiliten per a remetre la informació que se
sol·licite, els responsables de facilitar-la seran els òrgans gestors dels expedients.»

--------------------------------------------------
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XVII. Es fa una nova redacció de l'article 57, actual 65, dedicat als tipus i formes d'accés a
la informació, ampliant-ho, actualitzant-ho a les noves normes i desenrotllant el protocol de
l'accés a la informació dels membres de la Corporació. La redacció de l'article queda com
seguix:

«Article 65. Accés a la informació dels membres de la Corporació 

65.1.Tipos d'accés a la informació

a)  Lliure i directe. S'establix, per al personal al servei de la Corporació que custodie la
informació,  l'obligació  de  facilitar-la  directament  als  membres  de  la  Corporació,  sense
necessitat  de petició escrita  ni  d'autorització expressa o tàcita en els  següents  supòsits,
conforme hi ha indicat:

-Membres de  la  Corporació  que ostenten delegacions o  responsabilitats  de  gestió,  a  la
informació pròpia de les mateixes.

-Membres que formen part d'un òrgan col·legiat, en relació amb els assumptes inclosos en
l'ordre del dia de les sessions que celebren estos.

-Resolucions i acords adoptats per qualsevol òrgan municipal. (Aconseguix el dret en este
cas no sols a les actes del  Ple i  de resolucions de l'Alcalde,  sinó també a les actes de
qualsevol  òrgan  col·legiat  i  a  les  resolucions  adoptades  per  delegació  de  l'Alcalde  o
President. Ara bé l'accés directe es limita al text d'eixos acords en sentit estricte, que és el
que consta en els dits llibres, sense estendre's als antecedents dels mateixos.)

-Documentació  de  lliure  accés  als  ciutadans.  (Casos  en  què  per  normes  específiques
s'ordena  una  posada a  disposició  directa  de  la  ciutadania  de  determinats  documents
públics, exemple còpies completes del planejament vigent en el seu àmbit territorial.)

En el cas de sol·licitar-se documentació que es troba en expedients electrònics, en els casos
assenyalats en els dos apartats anteriors, el servei podrà optar entre fer-li arribar  còpies
verificables del que sol·licita o habilitar el regidor o regidora sol·licitant un accés, íntegre o
parcial,  a  les  actuacions  durant  el  termini  de  set  dies  permetent-li,  així,  la  consulta  i
descàrrega dels  documents.  En qualsevol  altre  cas,  les  còpies  dels  documents  requerits
podran entregar-se a qui  ho sol·licite en paper o bé, si  la seua extensió així  ho exigira
segons el parer de qui exercix la responsabilitat del servei, en un altre tipus de suport físic
adequat per a albergar dades o imatges digitalitzades. 

Les  direccions de servei  comunicaran a la  regidoria delegada de la  que depenguen,  la
informació i les còpies de documentació que han sigut sol·licitades i van a facilitar-se.

La informació relativa a expedients, documents i actuacions arxivades podrà sol·licitar-se
per mitjà de consulta, sol·licituds de reproducció i préstecs interns, d'acord amb allò que
s'ha regulat en el Reglament de l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament d'Almussafes.

Si la informació sol·licitada es referix a documents disponibles en la web, en el  Portal de
Transparència o en la intranet municipals, o resulta de lliure consulta utilitzant els mitjans
electrònics posats a disposició de les regidories i grups polítics, el servei o oficina que haja
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de  facilitar-la  podrà  limitar-se  a  fer  constar  este  extrem,  realitzant  una  explicació  del
procés que s'ha de seguir per a obtindre. 

b)  Sotmés a  petició  i  autorització. Fora dels  supòsits  previstos  anteriorment,  tal  com
s'establix expressament “a  sensu contrari”,  pels articles 14 i  15 del  ROF,  la sol·licitud
d'informació  esta  sotmesa  a  autorització  entenent-se  acceptada  esta,  per  silenci
administratiu, sinó es dicta una resolució denegatòria motivada, dins del termini de cinc
dies naturals, previst per a resoldre.

65.2. Procediment

65.2.1.  La sol·licitud d'exercici del dret arreplegat en el paràgraf anterior, haurà de ser
resolta motivadament en els cinc dies naturals següents a aquell en què s'haguera presentat,
entenent-se acceptada per silenci administratiu, quan en l'anterior termini no es dicte una
resolució expressa denegatòria, (article 77 de la LBRL i 14.1 del Reial Decret 2568/86 de
28 de novembre pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i  Funcionament i  Règim
Jurídic de les Entitats Locals, ROF i articles 57 del ROM).

65.2.2. Les sol·licituds de còpies seran resoltes en el termini de 15 dies, bé de forma tàcita
per  mitjà  de  la  seua  expedició, bé  mitjançant  una  resolució  expressa  mitjançant  una
resolució. Entenent-se esta desestimada si transcorre el termini sense que s'haja entregat o
no s'haja notificat la resolució expressa ( article 58 del ROM).

65.3. Contingut de la resolució d'accés

65.3.1. En la resolució d'autorització d'accés es valorarà:

a) La possibilitat d'aconseguir-se el mateix resultat per part dels regidors, sense necessitat
d'identificar nominativament a cap persona,  procedint  al  que l'article 11.6 de la LOPD
denomina com a “procediment de dissociació”.

b) La necessitat de la dita informació pels sol·licitants per al correcte exercici de les seues
funcions.

c) El compliment per part de la sol·licitud realitzada dels requisits exigits per la normativa
de règim local.

d) La seua viabilitat des d'un estricte punt de vista material o de gestió.

e) La possibilitat de complir a la dita sol·licitud a través d'altres vies.

f)  El major  volum  de  treball  que  es  puga  originar  als  serveis  administratiu  per  la
complexitat en l'obtenció de la informació sol·licitada, segons la seua antiguitat,  abast i
tasques intel·lectuals o d'elaboració que es requerisca.

g) Si hi ha duplicitats amb una altra informació facilitada al regidor sol·licitant o al seu
suplent   i l'increment de costos innecessaris.

L'aplicació d'estos límits i restriccions, de conformitat amb allò que disposa l'article 128.3
de la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana, estarà justificada i motivada, serà
proporcionada al seu objecte i finalitat de protecció i atendrà a les circumstàncies del cas
concret,  especialment  a  la  no  concurrència  d'un  interés  públic  o  privat  superior  que
justifique l'accés. 
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65.3.2. Quan l'accés a la informació puga implicar interrupcions o demores en la tramitació
dels  procediments  administratius, perjudicar  el  funcionament  normal  dels  serveis
municipals o es tracte d'actuacions en curs, encara no concluses, la seua entrega podrà
demorar-se  pel  temps  necessari  per  a  evitar  estos  inconvenients,  també mitjançant  una
resolució o acord motivats.  S'entendrà per actuació no conclusa o en curs d'elaboració
aquella  que  resulte  incorporada  a  documents  o  suports en  tramitació  o  en  procés  de
finalització i que, en conseqüència, no  compte encara amb tots els seus elements o estos
siguen provisionals, segons el que preveu l'article 45 del Decret 105/2017, de 28 de juliol,
del Consell, de desplegament de la llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat en matèria de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

65.3.3. En  els  supòsits  previstos  en  els  apartats  anteriors,  l'Alcaldia  i  la  delegació
responsable  de la  unitat  administrativa,  servei  o  entitat  municipal  en què es  troben els
antecedents  requerits  denegaran  o  ajornaran  motivadament  l'accés  als  mateixos  en  el
termini dels cinc dies naturals següents a aquell en què s'haguera presentat la sol·licitud.

65.3.4. Esta denegació motivada es comunicarà immediatament a les adreces dels serveis en
què obren els antecedents. Si no es dicta esta resolució denegatòria en el termini assenyalat,
la sol·licitud d'informació s'entendrà acceptada. 

65.4. Formes d'accés de la informació

65.4.1. El lliurament de còpies es limitarà als casos esmentats de lliure accés dels regidors
a la informació i als casos en què això siga expressament autoritzat pel president o la Junta
de Govern Local (article 16.1 a) del ROF) i article 55 i següents ROM, i s'efectuarà entrega
efectiva en funció del volum i les disponibilitats del serveis.

-Els llibres d'actes i resolucions del president es consultaran en l'arxiu o en la secretaria
general de l'Ajuntament.

-L'examen dels expedients sotmesos a sessió podrà fer-se únicament en el lloc en què es
troben de manifest, actualment en la sala de Junta de Govern.

-La consulta de qualsevol expedient o antecedents documentals podrà realitzar-se en l'Arxiu
General o dependència on es trobe el mateix.

65.4.2. Lliurament de còpies a través del Registre Entrada i Eixida documents

Als efectes de seguiment pels regidors de l'activitat diària a través del Registre Entrada es
considera com suficient el llistat de cada  registre ja que es transcriu amb molta precisió
l'objecte del mateix el seu caràcter i la naturalesa del tramite (petició, recurs, queixa, etc). I
això perquè el seguiment i obtenció de la informació més adequada és la que poden oferir la
secretària  i/o  els  responsables  administratius  dels  diferents  departaments.  No  obstant
s'establix  el  següent  protocol d'accés  i  còpia del  Registre Entrada i  Registre Eixida de
l'ajuntament,  cas que  els  Srs.  regidors  la  consideren  com  insuficient  la  informació
continguda en el llistat:

"Els membres de la Corporació tindran a la seua disposició el llistat setmanal del Registre
Entrada i Registre Eixida, i la informació de les anotacions dels registres especials existents
(Plataforma de Contractació de l'Estat, Orve o Face) de manera física o virtual.

   

Identificador: hpoO DPEr QYam tMKU Ds7b mwnr zcc=

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



Sobre el llistat es marcaran els seients sobre els quals tinguen interés a obtindre còpia.

El regidor o regidora sol·licitarà en Secretaria General la còpia. Per a evitar duplicitats i
càrregues  administratives  als  serveis,  si  és  possible  es  depurarà  la  sol·licitud,  prèvia
informació directa al regidor de la situació de l'expedient o a què fa referència l'escrit i la
seua  situació  bé  per  la  secretària  bé  pel  responsable  administratiu  de  l'expedient,  que
facilitarà la més àmplia informació a la regidora o regidor.

L'Alcaldia conformarà la sol·licitud de còpies una vegada depurada, i en el termini màxim
de 15 dies, es farà entrega de les còpies al regidor.

Quan la còpia es facilite en suport electrònic, en funció de l'efectiva informatització del
registre (document escanejat) l'entrega serà immediata.

L'accés  a  la  informació  dels  assumptes  inclosos  en  les  sessions  de  les  comissions
informatives  es  farà  pel  titular  o  suplent,  no  podent  sol·licitar-ho ambdós  i  cedint  la
informació facilitada el titular al suplent cas que no poguera assistir."

65.5.  La  informació  relativa  a  les  entitats  del  sector  públic  local(  EPSA)  haurà  de
sol·licitar-se davant de la gerència o direcció de l'organisme o entitat que haja de facilitar
la informació, en els termes que s'indiquen en els articles següents. 

65.6. Forma de facilitar l'accés i còpia de documentació pels serveis administratius

65.6.1. Les  peticions  de còpies  o  fotocòpies s'han de referir  a documents  concrets,  a fi
d'evitar situacions abusives capaces de paralitzar l'activitat municipal.

65.6.2. Excepte  els  supòsit  d'accés  a la  informació  dels  òrgans  col·legiats,  l'entrega de
còpies,  podrà  efectuar-se  diferida  en  el  temps,  sense  que  es  produïsca  entorpiment  al
funcionament  normal  dels  serveis,  i  inclús  oferida  gradualment  i  progressivament;
especialment si l'accés a la informació no requerix un tractament intel·lectual,  perquè en
este cas ens trobaríem davant de la petició d'un informe, l'elaboració i obtenció del qual té
un altre tractament legislatiu.

65.6.3. Les còpies sol·licitades es farà entrega preferentment en suport informàtic, a través
de la carpeta del Regidor, per a reduir gastos innecessaris.

65.6.4.  En la mesura que siga possible l'entrega de la informació s'efectuarà per mitjans
electrònics.

65.6.5. La  carpeta  del  Regidor  serà  el  mig adequat  per  a  incloure  la  informació  dels
expedients de les sessions dels òrgans col·legiats Ple i Comissió Informativa.

65.6.6. Quan el nivell d'informatització siga l'adequat l'accés es farà a través de l'expedient
electrònic.

65.7. La denegació d'accés a la informació

No hi ha norma que consagre el dret dels regidors a obtindre de manera indiscriminat
còpies  legitimades  o  fotocòpies dels  documents  que  integren  expedients  complets,  a
l'examen del  qual tenen dret,  segons allò que s'ha ordenat en els  articles 77 de la Llei
7/1985,  de 2 Abril,  Reguladora de les Bases del  Règim Local,  i  15 i  16 del  Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
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Assegurar la normalitat d'aquell funcionament és un imperatiu del principi d'eficàcia que
per a l'actuació de l'Administració Pública proclama l'article 103 CE. Per tant,  si bé amb
caràcter restrictiu podrà denegar-se l'accés d'acord amb els criteris  de proporcionalitat i
ponderació que tant el Sindic de Greuges com la Doctrina Tribunal Constitucional, admeten
com a vàlids:

a) Per l'exercici abusiu del dret d'accés a la informació o aquelles les peticions d'accés que
són manifestament no raonables.

b) L'accés a arxius i registres administratius no pot afectar l'eficàcia de les Administracions
Públiques, si bé esta limitació a l'accés a la informació ha d'interpretar-se necessàriament
de  forma  restrictiva,  per  a  evitar  desatendre  totes  les  demandes  d'informació  que  no
assenyalen amb precisió allò que vol consultar-se.

c) La intimitat personal, familiar o la pròpia imatge. Ara bé el dret a la intimitat únicament
ha de prevaldre en els casos en què l'accés a les dades que afecten la intimitat d'un tercer
resulte manifestament alié a la funció de control i fiscalització política pel respecte a la
intimitat i dades personals, ara bé esta excepció exigix que siga ponderada amb l'exigència
del deure de reserva dels Regidors.

d) Quan la informació d'accés i/o còpia se sol·licite en nom del grup s'entendrà que disposa
de tota ella els membres de la mateixa, sent causa de denegació la duplicitat d'accés si es
torna a sol·licitar individualment.

e)  Quan comporte  l'incompliment  del  principi  general  de  pertinència,  principi  general
inspirador de tot el règim jurídic de Protecció de Dades de Caràcter Personal, que exigix
que les dades que es comuniquen al  o als Regidors sol·licitants,  siguen els estrictament
adequats,  pertinents  i  no  excessius  per  al  compliment  de  la  finalitat  per  a  la  que  es
produïsca  la  dita  comunicació,  açò  és,  per  a  l'exercici  de  les  funcions  de  control  i
fiscalització que dites Regidores tenen legalment atribuïda.

65.8.  Possibilitat  de sancionar els  supòsits  d'incompliment  del  deure  de sigil  i  custòdia
documents i la resta de deures en l'exercici del càrrec de regidor

En el ROM està previst el règim sancionador dels regidors, però no per al grup municipal
en l'article 71 del règim sancionador: 

L'alcalde  o  alcaldessa  podrà  sancionar  amb  multa  consistent  en  la  pèrdua del  dret  a
percebre  la  retribució  o  indemnització  econòmica  corresponent,  fins  a  un  màxim  de  3
mesos, als membres de la Corporació que, sense justificació suficient, deixen d'assistir a dos
sessions consecutives del Ple, de la la Junta de Govern Local o de les comissions i altres
òrgans de què formen part, o a tres alternes, durant el període d'un any.

També  podran  ser  sancionats  per  l'alcalde  o  alcaldessa,  amb  les  multes  previstes  en
l'apartat anterior, els membres de la Corporació que incomplixen reiteradament els seus
deures, en els termes en què estos estan establits en este reglament i en la legislació de
directa aplicació.

S'entendrà  que  hi  ha  reiteració  quan  el  regidor  o  regidora  afectat/haja  sigut  requerit,
almenys una vegada per l'Alcaldia, per mitjà d'un escrit.
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La imposició de la sanció requerirà la prèvia instrucció d'un expedient sancionador, amb
audiència de l'interessat/a, tramitat d'acord amb el que disposa la legislació procedimental
aplicable.

De les  sancions  que  impose  l'Alcaldia,  es  donarà  compte  al  Ple  de  l'Ajuntament  en  la
primera sessió que tinga lloc.»

--------------------------------------------------

XVIII. S'inclou un article, després del 59, actual 68, Així, s'inclou el següent article següent:

Article 68. Dret de queixa 

68.1. Les regidores i els regidors de l'Ajuntament d'Almussafes podran queixa a l'Alcaldia
enfront de qualsevol situació de què es derive una vulneració dels drets reconeguts en este
capítol.

68.2. Les  sol·licituds  d'empara  es  presentaran  per  cada  membre  de  la  corporació  que
considere  que s'han vulnerat  els  seus drets,  presencialment  o de forma electrònica en el
registre general  de l'Ajuntament,  especificant  el  cas concret  i  les condicions en què s'ha
produït la lesió.

68.3. L'Alcaldia resoldrà el que procedisca en el termini de deu dies naturals, adoptant les
mesures que foren oportunes per a reposar el regidor o a la regidora en la plenitud dels seus
drets.

--------------------------------------------------

XIX. S'introduïx un article, després del 70 actual 79. Així s'inclou el següent article.

«Article 80  Deure de Bon govern i responsabilitat 

1. En l'exercici del seu càrrec, cada membre de la corporació observarà el que disposa la
Constitució  espanyola  i  resta de  l'ordenament  jurídic  i  promourà  el  respecte  als  drets
fonamentals  i  a  les  llibertats  públiques.  2.  Així  mateix,  adequaran la seua activitat  als
principis  generals  de  transparència  i  imparcialitat,  compliran  diligentment  les  seues
obligacions,  mantindran  una  conducta  digna,  tractaran  a  la  ciutadania  amb  acurada
correcció i  sotmetran la seua actuació als restants principis regulats per les normes de
transparència i bon govern que els siguen aplicables. 3. D’acord amb el que preveu l’article
78  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local,  són
responsables  dels  acords  de  la  corporació  que  hagueren  votat  favorablement  i  estan
subjectes a responsabilitat civil i penal pels actes i omissions realitzats en l'exercici del seu
càrrec, sense perjuí d'altres que els foren exigibles legalment.»

--------------------------------------------------
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XX. S'afig  a  l'article  73,  actual  83,  de  règim jurídic  dels  òrgans  col·legiats  municipals,
l'apartat següent

«83.3. S'habilitaran els mitjans informàtics i de qualsevol tipus a utilitzar i les garanties que
es consideren necessàries per a l'adequat exercici de la fe pública en el funcionament des
òrgans col·legiats municipals.»

--------------------------------------------------

XXI. Es modifica l'article el paràgraf segon de l'apartat 2 de l'article 74, actual 84, dedicat al
règim de les sessions ordinàries de Ple. La modificació consistix a afegir, dins dels supòsits
de modificació de la celebració de la sessió, l'eventualitat que el dia fixat siga vespra de
festiu. Així, el dit paràgraf quedarà com seguix:

«84.2. Règim de les sessions ordinàries.

[...]

L'alcalde 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 vespra de festiu, festiu, o es trobe inclòs dins d'un període de vacacions.

[...]»

--------------------------------------------------

XXII. S'introduïx un article, després del 74, actual 84, Així s'inclou el d'article següent:

«Article 85. Sessió extraordinària per al debat sobre l'estat de la ciutat 

85.1. Durant  el  tercer  quadrimestre,  excepte  en  els  anys  de  celebració  d'eleccions
municipals, es convocarà una sessió plenària extraordinària amb un únic punt de l'ordre del
dia relatiu a l'estat de la ciutat.

85.2. El  debat  s'iniciarà amb una intervenció  de l'alcalde o alcaldessa  i  a  continuació
intervindran les i els portaveus, en orde de menor a major representativitat de cada grup
municipal, per un temps de quinze minuts la primera intervenció i huit minuts la segona. En
els supòsits d'un govern de coalició, si s'optara per la intervenció de l'equip de govern com
a tal,  opció  que  afectarà  ambdós  torns  d'intervencions,  s'aplicarà  el  criteri  que  el  seu
representant pren la paraula al final, després dels torns de les càrrecs de portaveu dels
grups polítics de l'oposició. Les regidores i regidors sense adscripció, es repartiran el temps
previst  per  a  ambdós  torns  d'intervenció,  excepte  en  el  cas  d'un  únic  regidor  sense
adscripció que intervindrà per set minuts en el primer torn i per quatre minuts en el segon.

85.3. En  el  supòsit  de  formalitzar-se  propostes o  proposicions,  ho  seran  per  escrit  i
entregades a la secretaria general al finalitzar la sessió per a la seua incorporació a l'acta
com a documents annexos, sense perjuí naturalment de que es puga fer menció d'elles en el
temps del debat. No obstant això, no se sotmetran a votació.

85.4. L'Ajuntament Ple, per raons fundades, podrà acordar expressament que no se celebre
la sessió o que ho faça en data distinta.»

--------------------------------------------------
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XXIII. S'introduïx un apartat més a l'article 75, actual 86, del tenor següent:

«86.3.  Utilització  de  mitjans  electrònics  en  les  convocatòries La  convocatòria  es  farà
preferentment  per  mitjans  informàtics,  telemàtics,  electrònics,  requerint-se  l'acceptació
expressa dels regidors d'acceptació del sistema.

86.3.1. Les sessions del  Ple i  les comissions,  així  com les reunions dels restants  òrgans
municipals  col·legiats,  es  convocaran,  excepte  impossibilitat  material  sobrevinguda,  a
través de mitjans electrònics o dispositius mòbils que permeten acreditar prou la recepció
per les persones destinatàries. La posada a disposició de la convocatòria, l'ordre del dia i
enllaços als procediments als punts en ell inclosos, en l'adreça electrònica ( Carpeta del
regidor ) assenyalada a este efecte per les regidores i els regidors suposa la seua recepció
als efectes del còmput dels terminis regulats en els preceptes anteriors.

86.3.2. Les  sessions  del  Ple  i  de  les  seues  comissions,  immediatament  després  de  ser
convocades, seran anunciades en l'espai web oficial de l'Ajuntament d'Almussafes, on es
donarà informació suficient de la convocatòria i de l'ordre del dia.»

--------------------------------------------------

XXIV. En l'article 80, actual 91, s'introduïx els apartats 2 i 4, i es remuneren la resta dels
apartats. Fetes estes inclusions l'article queda com seguix:

«Article 91. Orde del dia de les sessions plenàries

91.1. L'orde del dia de les sessions del Ple serà lliurement fixat per l'alcalde o alcaldessa
sense perjuí de les limitacions establides a este efecte per este reglament.

91.2. L'orde del dia haurà de remetre's a les i els membres de la corporació junt amb la
convocatòria a través de mitjans electrònics, acompanyat de la documentació necessària
per a la seua deliberació o els enllaços electrònics a la mateixa. A més, la convocatòria i
l'ordre del dia hauran de publicar-se en el portal web de l'Ajuntament. 

91.3. L'orde del dia de les sessions del Ple de caràcter ordinari, s'estructurarà en les dos
parts següents:

a) Part resolutiva:

En esta part s'inclouran, per l'ordre que s'especifica, els assumptes següents:

-Les  propostes  del/de  la  secretari/a  general  relatives  a  aprovació  d'actes  de  sessions
anteriors relatives a l'aprovació o presa de coneixement dels acords o resolucions d'altres
òrgans municipals que així ho requerisquen.

-La propostes dictaminades per les comissions informatives.

-Les mocions de l'Alcaldia i les propostes de resolució dels grups municipals i dels regidors
i regidores.

b) Part de control i fiscalització:

En esta part s'inclouran, per l'ordre que s'especifica, els assumptes següents:
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-Les mocions que presenten els diferents grups polítics municipals, per ordre de la seua
major representativitat al Ple.

-Els Precs i preguntes

A efectes de control queda substituïda l'obligació de donar compte al Ple de tots els acords
que adopte la Junta de Govern Local i de totes les resolucions que dicte l'Alcaldia o els
regidors  o  regidores  delegats,  per  l'obligació  de  remetre  a  tots  els  Grups  Polítics
Municipals i/o regidors o regidores no adscrits, una còpia de les actes de les sessions de la
Junta de Govern Local, i pel reconeixement del dret de lliure accés als llibres de resolucions
que este reglament reconeix tots els membres de la Corporació.

En les sessions extraordinàries, l'ordre del dia no s'estructurarà en part resolutiva i part de
control,  ni  s'inclouran  els  punts  relatius  a  l'aprovació  de  les  actes  anteriors  i  precs,
preguntes i mocions, incloent-se els punts per l'ordre següent:

-Proposades dictaminades per les diferents Comissions Informatives.

-Mocions de l'Alcaldia.

-Mocions  que  presenten  els  diferents  grups  polítics  municipals  pel  mateix  orde  que  es
preveu en l'apartat anterior.

91.4. Retirada d'assumptes inclosos en l'ordre del dia

L'alcalde  en exercici de la seua competència  o a   a proposta dels que siguen titulars de les
delegacions de què depenga el servei municipal que ha tramitat l'expedient podran retirar
un dictamen o proposició abans que s'inicie la votació sobre el mateix.

En este cas, s'obrirà un sol torn d'intervencions per temps màxim de tres minuts en què el
regidor o regidora que propose la retirada expose de forma motivada les raons per les quals
es retira l'assumpte en qüestió i els representants dels grups polítics de l'oposició manifesten
la seua posició respecte d'això, sense que en cap cas se sotmeta la decisió a votació.

Així  mateix,  els  que firmen les  mocions,  vots  particulars,  esmenes,  alternatives,  precs  i
preguntes,  interpel·lacions  i  altres  iniciatives  podran  retirar-los  de  l'ordre  del  dia  en
qualsevol moment i sempre abans que s'inicie la votació sobre els mateixos. 

91.5. L'expedient electrònic de la sessió 

91.5.1. La  convocatòria  de  totes  les  sessions  plenàries  donarà  lloc  a  l'obertura  del
corresponent expedient pel/la secretari/secretària general que haurà de deixar constància
de:

a. Les relacions d'assumptes dictaminats, tramitats pels/as secretaris/as delegats/des de les
diferents comissions informatives

b. El projecte d'orde el dia transmés a l'Alcaldia per la Secretaria General

c. La convocatòria  i l'ordre del dia definitiu
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91.5.2. Document fefaent que acredite la notificació de la convocatòria a tots els membres
de la Corporació, així com el  mig que hi ha utilitzat,  electrònic, informàtic o en suport
tradicional.

91.5.3. Esborranys de les actes de sessions anteriors que se sotmeten a votació.

91.5.4. Un  exemplar  degudament  diligenciat  de  les  propostes  de  les  mocions  que  se
sotmeten a votació i, si és el cas dels seus documents annexos, en els que es faça constar si
es va produir o no la seua aprovació.

91.5.5. Document acreditatiu de la publicació de la convocatòria i de l'ordre del dia en el
tauler d'anuncis de l'Ajuntament. I en la seu electrònica municipal.

91.5.6. Esborrany de l'acta de la sessió que se celebre.

91.5.7. Document acreditatiu de la publicació de l'esborrany de l'acta en el tauler d'anuncis
de l'Ajuntament i en la seua seu electrònica.

91.5.8. Constància  dels  oficis  de  remissió  electrònica   de  l'esborrany de  l'acta  en
l'administració de l'Estat i en la comunitat autònoma.

91.6. Nomenclatura

Als efectes del normal desenvolupament de les sessions i de la perfecta identificació dels
documents sotmesos a la consideració del Ple, així com de les propostes que respecte d'estos
es puguen plantejar, s'utilitzarà la nomenclatura següent:

91.6.1. Dictamen és una proposta formulada per una comissió informativa, integrada d'una
part expositiva, en la que s'exposen els antecedent i fonaments que que es basa la proposta,
i una part resolutiva integrada per un o més acords a adoptar.

91.6.2. Moció de l'Alcaldia és una Proposta formulada per l'Alcaldia a iniciativa pròpia o a
petició  d'algun  dels  portaveus  dels  grups  polítics  municipals,  que  s'integra  en  la  part
resolutiva de l'ordre del dia de la sessions plenàries, i se sotmetrà a deliberació i votació del
Ple,  sense el  previ  dictamen de la  comissió informativa,  per  raons d'urgència.  La seua
estructura  es  conforma,  igual  que  els  dictàmens,  en  una  part  expositiva  i  una  part
resolutiva, amb idèntic contingut que estos.

91.6.3. Proposta de resolució.  És una proposta formulat  per escrit  a través del  registre
general  amb  una  antelació  mínima  de  deu  dies,  per  una  quarta  part  dels  regidors  o
regidores, o per un grup polític municipal, que té per objecte proposar l'adopció d'un  o més
acords en relació amb un assumpte determinat de la competència municipal, quan per la
seua naturalesa no tinga el caràcter d'acte de control ni, en conseqüència, haja de formar
part del capítol del control de l'ordre del dia.

91.6.4. Moció és una Proposta formulada per un o més grups polítics municipals, per mitjà
d'un escrit presentat en el registre als efectes de la seua inclusió en la part de control de
l'ordre del dia dels plens ordinaris.
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També tindran la consideració de moció les propostes que hagen d'integrar l'ordre del dia
de  les  sessions  extraordinàries  del  Ple  que  es  convoquen  a  iniciativa  dels  regidors  o
regidores.

91.6.5. Esmena és la proposta de modificació d'un dictamen, d'una proposta d'acord o d'una
moció, presentada per qualsevol membre de la Corporació, per mitjà d'un escrit dirigit a
l'alcalde o alcaldessa, a través del  registre general, tres hores laborals abans d'iniciar la
sessió en què s'ha tractar l'assumpte.

Estes  esmenes  podran  ser  a  la  totalitat  o  parcial,  i  en  este  últim  cas  de  modificació,
addicció, supressió o de caràcter alternatiu, en funció que proposen alteracions del text,
addicions o supressions d'este, o un text alternatiu. 

No  obstant  el  previst  en  l'apartat  anterior,  les  esmenes  parcials  es  podran  presentar
directament en la sessió, quan es debata la moció, tant de forma escrita com verbalment. 

91.6.6. Vot particular  és  la  proposta  de  modificació  d'un  dictamen  o  d'una  proposta,
plantejada per un membre de la comissió informativa que acompanyarà el dictamen o la
proposta aprovada per la comissió.

91.6.7.  Prec és la proposta d'actuació formulada en el punt corresponent de les sessions
ordinàries del Ple per un regidor o regidora o per un grup polític municipal. Que es dirigix
a l'alcalde o alcaldessa, a la Junta de Govern Local o als membres de la Corporació que
ostenten competències delegades de l'Alcaldia.

91.6.8. Pregunta és la qüestió plantejada en el punt corresponent de les sessions ordinàries
del Ple per un regidor i regidora o per un grup polític municipal als òrgans de governs de
l'Ajuntament, relativa a l'activitat municipal.»

--------------------------------------------------

XXV. S'introduïxen a continuació dos nous articles, el 92 i el 93, del tenor següent:

«Article 92. Publicitat de les sessions

92 1. Les sessions del Ple seran públiques i garantiran la màxima proximitat de la gestió
municipal  als  interessos  del  veïnat  d'Almussafes.  Tindran  accés  a  elles  els  mitjans  de
comunicació, per a l'exercici de la seua funció d'informació, i la ciutadania en general.
Correspon a qui ostente l'Alcaldia, sentida la Junta de Portaveus, desenrotllar i adaptar les
condicions d'este accés.

92  2.  Atés  que  l'aforament  del  saló  de  sessions  és  limitat  i  per  raons  de  seguretat  i
prevenció,  previs  els  informes  tècnics  que  procedisquen,  l'Alcaldia,  sentida  la  Junta  de
Portaveus,  determinarà el  total  de persones que poden accedir  a  les  zones  del  saló de
sessions susceptibles  de ser  ocupades pel  públic  assistent  i  el  nombre d'invitacions que
correspon distribuir a cada grup polític en funció de la seua representativitat en el Ple.

92 3. Per a les peticions de participació, regulades en el títol de de participació ciutadana
es reservarà espai en la sala amb un aforament aproximat de quatre persones. Així mateix
es  reserven  22  places  per  a  la  ciutadania  en  general  que  dirigisca  la  seua  sol·licitud
d'assistència a través del registre general d'entrada, en els termes de l'esmentat reglament.
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92  4. El públic assistent a una sessió plenària haurà de mostrar la invitació rebuda o la
instància presentada i acreditar la seua identitat abans d'accedir al lloc de celebració.

92 5. No obstant el que disposa l'apartat primer, el Ple podrà acordar per  majoria absoluta
que siguen secrets el debat i desenvolupament de la votació d'algun dels assumptes inclosos
en l'ordre del dia quan puga afectar els drets fonamentals a l'honor, a la intimitat personal
o familiar, o a la pròpia imatge de qualsevol persona, a qui es referix l'article 18.1 de la
Constitució.

Article 93. Difusió pública de les sessions

Les sessions del Ple tindran difusió pública en temps real a través de mitjans audiovisuals,
sempre que els recursos pressupostaris i les instal·lacions del local ho permeta per mitjà de
canals electrònics associats a l'espai web oficial de l'Ajuntament d'Almussafes, i la gravació
quedarà a disposició de la ciutadania per a permetre nous visionats en qualsevol moment.

En els assumptes el debat i votació dels quals hagen sigut declarats secrets s'interromprà la
difusió pública i la seua concreta gravació no es posarà a disposició de la ciutadania. 

Es permetrà, en tot cas, la gravació de les reunions per part de particulars, excepte en els
assumptes declarats secrets, per aplicació del que disposa l'article 139 de la Llei 8/2010, de
23 juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.»

--------------------------------------------------

XXVI. S'introduïxen alguns canvis en l'article 82, actual 95, dedicat al desenvolupament de
les sessions, en el sentit següent:

A) S'afig un apartat quart del tenor següent:

«95.4.  Manteniment de l'ordre en les sessions

95.4.1. La presidència vetlarà, pel manteniment de l'ordre en els espais reservats al públic
assistent.

95.4.2.  S'expulsarà  immediatament  del  saló  en  què  se  celebra  la  sessió  i  de  l'edifici
municipal, per indicació de la presidència, als que, en els dits espais reservats al públic,
feren manifestacions de grat o desgrat, aprovació o desaprovació, o pertorbaren l'ordre o
faltaren a la deguda reparació.

95.4.3.  A estos efectes de mantindre l'ordre i el decor durant el desenvolupament de les
sessions plenàries, no s'admetrà l'exhibició de cartells, pancartes o rètols. Si s'incomplira
esta  prohibició,  la  presidència  ordenarà  la  seua  retirada  i  en  cas  de  no  atendre  el
requeriment s'ordenarà l'expulsió del saló de plens i de l'edifici municipal de les persones
responsables.

95.4.4. La presidència, quan ho estime convenient, ordenarà que la Policia Local llevant el
corresponent atestat per si els actes produïts pogueren ser constitutius de delicte o falta i,
amb un informe previ de l'Assessoria Jurídica, formular la corresponent denúncia.»

B) S'afig un subapartat a l'apartat 82.4, ara 95.5 dedicat a les votacions:
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«95.5.2.  Ordenació de  la  votació  d'esmenes  o  vots  particularsQuan  s'hagen  presentat
esmenes o, si és el cas, vots particulars a un dictamen o proposició, la presidència, assistida
pel secretari o secretària general i del Ple, podrà ordenar les votacions atenent a les regles
següents:

a) Les esmenes o, si és el cas, els vots particulars se sotmetran a votació en primer lloc,
començant per aquells que s'allunyen més del text de la iniciativa o proposta inicial o per
l'ordre de presentació. Acabada cada votació, la presidència farà públic el resultat.

b) En cas d'aprovar-se una esmena o vot particular, es consideraran rebutjats i, per tant, no
se  sotmetran  a  votació,  aquells  altres  que  siguen  totalment  incompatibles  amb  el  text
aprovat.»

--------------------------------------------------

XXVII. Es modifica l'apartat 1 de l'article 85 -actual 96- que tracta de les sessions de la
Junta de Govern; així se suprimix la frase "No tindran caràcter públic" per "Les sessions no
són públiques i se celebraran a porta tancada, sempre que les decisions que s'adopten no
siguen relatives a les atribucions delegades pel Ple", en execució de la sentència Tribunal
Constitucional de 26 de setembre de 2013.

--------------------------------------------------

XXVIII. En la secció quarta d'este títol, dedicada a les comissions informatives es modifica
l'apartat  2 de l'article 87,  actual  98,  per a establir  que l'únic règim de convocatòria serà
l'informàtic, i això per a  adaptar-ho a l'actual normativa establida per les lleis que regulen
l'Administració i el Sector Públic. També s'incorpora allò que s'ha acordat pel Ple el 7 de
novembre  de  2019,  respecte  al  règim  de  convocatòries,  perquè,  amb  caràcter  general
s'aplique a les comissions informatives permanents, el règim de funcionament que establix
l'article 74.2 -actual 84.2- del ROM, per a les sessions plenàries. Així, la redacció d'este
paràgraf segon que es proposa quedaria com seguix:

«Article 98. Les Comissions Informatives

98.2. [...].

La  convocatòria  es  farà  per  mitjans  informàtics,  telemàtics,  electrònics,  requerint-se
l'acceptació expressa dels regidors d'acceptació del sistema.

Qui ostente la presidència de cada comissió 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.

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.

[...]»
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--------------------------------------------------

XXVIX S'arrepleguen  les  modificacions  introduïdes  en  els  articles  89  i  90,  acordades
mitjançant un acord plenari de 14 de gener de 2016, que va modificar el ROM per a regular
el sistema de transcripció de les actes. Els dits articles 89 i 90, que corresponen als articles
100 i 101 del nou text, queden com seguix. 

«Article 100. Formalització de les sessions d'òrgans col·legiat

De les  sessions del  Ple,  de la  Junta de Govern Local  i  de  les  comissions informatives,
s'alçarà acta pel/la secretari/ general o qui legalment  ho substituïsca per a donar fe dels
acords adoptats.

100.1. De les actes del Ple

El secretari transcriurà de forma sintetitzada les opinions dels diferents grups o membres de
la Corporació que hagueren intervingut i la incidència d'estes,  cas que siga necessari, de
conformitat amb el que establix el ROF, art. 109, apartat g) i 121 de la Llei 8/2010, de 23 de
juny, LMRLCV, sense perjuí de la seua remissió al diari de sessions.

La transcripció de les actes del Ple es farà en dos parts: l'acta i el diari de sessions. 

L'acta es realitzarà en suports físic i en suport informatitzat i el diari de sessions únicament
en suport informatitzat.

Als  efectes  de  l'aprovació  de  l'acta,  es  facilitarà  als  Srs  regidors  una  còpia  firmada
digitalment amb el segell d'òrgan corresponent de la gravació de la sessió. Es potenciara
l'ús de la intranet municipal a estos efectes.

100.2. Mitjans de suport de les actes: Les actes s'efectuarà en suport físic i electrònic.

100.2.1.Tendrá caràcter de document original fefaent en suport físic: la minuta de sessió
transcrita en suport informatitzat i el diari de sessions únicament en suport gravat amb la
deguda acreditació de la seua validesa com a document electrònic i autoritzats pel secretari
o per la secretària.

100.2.2. Tendrá així mateix el caràcter de document electrònic original la minuta d'acords
en suport  electrònic i  la gravació del  diari  de sessions,  que amb caràcter de document
ACTA  s'arxivarà  en  un  suport  electrònic,  segons  un  format  determinat  i  conegut  que
garantisca  la  disponibilitat,  integritat,  autenticitat,  confidencialitat,  qualitat,  protecció  i
conservació dels documents i expedients emmagatzemats.

100.2.3. Requisits.  L'acta com a document administratiu electrònic disposarà de les dades
d'identificació que permeten la seua individualització, s'incorporarà a l'expedient electrònic
de la sessió, es firmarà digitalment per mitjà dels sistemes de firma previstos legalment i
posteriorment  es  registrarà en el  llibre  d'actes  informatitzat.  S'ajustarà  als  requisits  de
validesa  previstos  en  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  Règim  Jurídic  de  les
Administracions  Públiques  i  del  Procediment  Administratiu  Comú,  així  com  haurà
d'incorporar les metadades mínims obligatoris associats als documents electrònics, com les
dades de firma o de referència temporal dels mateixos i el procediment administratiu a què
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corresponen, d'acord amb l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, aprovat pel Reial Decret
4/2010, de 8 gener, en aplicació de les normes tècniques d'interoperabilitat.

De no celebrar-se la sessió per falta de quòrum o qualsevol altra raó, el/la secretari/ària
suplirà l'acta amb una diligència estesa en la convocatòria, que es transcriurà al  llibre
oficial físic i a l'electrònic.

100.3. Difusió de les actes i autorització de gravació a particulars i/o associacions. 

Podrà autoritzar-se la gravació dels Plens als particulars, asociaciones i a professionals
acreditats,  en els termes, moments i accessibilitat que es determinen. Ara ben  únicament
tindrà validesa i caràcter de document únic les actes informatitzades firmades digitalment
que obren en l'ajuntament, degudament autoritzades per la secretària/o de l'Ajuntament.

L'ajuntament  farà  pública  les  actes  de  les  sessions  plenàries  a  través  del  portal de
transparència municipal,  així com qualsevol altre mitjà públic que considere convenient.
L'ajuntament  no  serà  responsable  per  la  informació  sobre  les  sessions  plenàries  que
s'obtingut a través de fonts externes que no depenguen ni es troben integrades en el lloc
web, ni tampoc per les opinions que puguen ser expressades en xarxes socials, fòrums, xats
o  altres  espais  virtuals  posats  a  disposició  del  ciutadà  amb  accés  a  través  del  portal
corporatiu de l'ajuntament. 

Article 101. Llibre d'actes

101.1. Les actes de les sessions dels òrgans col·legiats seran autoritzats per qui ostente la
Secretaria de l’Entitat o qui  legalment el/la substituïsca, amb el vistiplau de l'alcalde o
alcaldessa, i es transcriuran en els llibres d'actes, sense esmenes ni gargots o salvant al
final les que involuntàriament es produïsquen. Es firmaran digitalment. 

Els llibres d'actes de les sessions del Ple de la Corporació i la de la seua Junta de Govern
Local,  són instruments  públics  solemnes i  es  regiran pel  que s'establix  en el  reglament
municipal  de  llibres  de  constància  (  BOP  218,  de  14-09-2010,  les  de  la  comissions
informatives es regiran per la mateixes normes.

101.2. Custòdia dels  llibres.  Els  llibres  d'actes  del  Ple  i  de  la  Junta  de  Govern  Local
quedaran sota la custòdia del/la secretari/a general i no podran eixir de les seues oficines
en cap concepte, ni tan sols a requeriment de l'autoritat judicial.

No obstant  això,  periòdicament  podran entregar-se  per  a la  seua custòdia a l'arxiver/a
municipal, qui, a partir d'este moment, serà responsable de complir a l'anterior.»

--------------------------------------------------

XXX. S'afig un apartat a l'article 91, actual 102, dedicat a "Resolucions d'Alcaldia", com
seguix:

«102.2.  En  el  Llibre  de  Resolucions,  siga  quin  siga  el  seu  suport,  les  dictades  per  la
Presidència, pels membres de la Corporació que resolguen per delegació de la mateixa, així
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com les de qualsevol  un altre  òrgan amb competències resolutives.  La dita transcripció
constituirà exclusivament garantia de l'autenticitat i integritat de les mateixes. (Reial Decret
128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional.)»

--------------------------------------------------

XXXI. Es crea un nou capítol II, en el títol VI, dedicat els  Procediments de transparència i
control. 

En data 24 d'abril de 2018 es va dictar providència d'Alcaldia en què es «considera que, als
efectes de garantir en règim d'igualtat per a tots els grups polítics, el control i fiscalització
que legalment s'exercix a través de l'instrument de precs i  preguntes,  però també per a
evitar duplicitats o que es dedique este punt a la palestra política, reservada per a altres
àmbits, així com per a impedir que s'allargue innecessàriament la sessió i donar possibilitat
a què els ciutadans participen una vegada acabada esta. Per tant és necessari detallar la
regulació dels precs i preguntes a través del ROM, modificant els actuals articles en la
forma següent  i  addicionant  els  necessaris  per  a  completar  una  regulació  adequada a
l'instrument de precs i preguntes».

Vist l'informe de la secretària general 19/2018, de 2 de novembre, en el que es proposa donar
una nova redacció al tractament de "Precs i preguntes" tractat en principi en l'article 82.8 del
text original,  es procedix a suprimir este apartat  i  incorporar el  seu contingut en el  nou
capítol II, d'este títol VI, que es crea expressament per a dedicar-ho als  Procediments de
transparència i control. 

Este capítol comprén els articles del 104 al i 110 i que redactat com seguix:

«CAPÍTOL II. Procediments de transparència i control

Article 104. Definició 

104.1. Tenen la consideració de procediments de transparència i control:

a) Els precs

b) Les preguntes

c) Les interpel·lacions a l'alcalde o alcaldessa o membres de l'equip de govern municipal

d) La moció de censura

e) La qüestió de confiança

104.2. Estes  iniciatives,  una  vegada  assentades  en  el  registre del  Ple,  podran  ser
publicitades pels grups polítics proponents en el Portal de Transparència, en els termes que
establisca el reglament municipal que regule esta matèria. 

Secció primera. dels precs i preguntes 

Article 405. dels precs i les preguntes
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105.1. En el punt corresponent a precs i preguntes de la part de control del Ple, tots els
membres de la Corporació, els grups polítics municipals i/o els regidors i  les regidores
sense adscripció podran efectuar-los.

105.2. Els precs i preguntes, que no tenen caràcter vinculant i, per tant no estan sotmesos a
votació, ni poden generar debat, es poden formular oralment o per escrit. Si són formulats
oralment en la sessió, l'Alcaldia decidirà si es contesten en este mateix acte o es contestaran
en la sessió següent.

105.3. Si són formulats per escrit, a excepció de suposats excepcionals en què l'Alcaldia ho
considere convenient,  es  contestaran  per  mitjà  d'un  escrit  dirigit  al  grup  o  regidors/es
(inclús sense adscripció) que els hagen formulat, abans de la sessió següent; excepte que
s'hagen presentat amb vint-i-quatre hores d'antelació a la celebració de la sessió, i en este
cas  hauran  de  ser  contestades  oralment  en  la  mateixa  sessió,  a  menys  que  existisca
conformitat o sol·licitud del destinatari, de que la pregunta es conteste per escrit o oralment
en la sessió següent.

105.4.  No  es  podran  formular  precs  que  proposen  actuacions  que  excedisquen  de  la
competència municipal, ni efectuar preguntes alienes a esta.

105.5. En  cap  cas  hi  ha  la  possibilitat  que  els  precs  i  les  preguntes  tinguen  com  a
destinataris –tan sols directes– a regidors sense responsabilitats de govern. No pot dirigir-
se a l'oposició ni al Secretari, Interventor o qualsevol altre funcionari de la corporació . 

105.6. Pot plantejar-ho qualsevol membre de la Corporació o els grups polítics a través dels
seus portaveu. Es garantix un temps mínim para precs i  preguntes pels Srs. regidors  en els
termes exposat en els articles següents,  sense perjuí de la seua extensió als grups, la qual
cosa no impedix que faça ús del de tots els regidors el corresponent portaveu.

105.7. Qualsevol membre de la Corporació o els grups polítics a través del seu portaveu pot
formular preguntes  a l'alcalde o a qualsevol regidor amb responsabilitat de gestió. 

S'ha de garantir  un temps mínim  MÀXIM de 15 minuts,  per  grup municipal,  perquè es
formulen preguntes pels Srs. regidors, sense perjuí de la seua extensió als grups com a tals
en els termes de l'article 97, punts 6 i 7 del ROF –el que no impedix que faça  ús del de tots
els regidors el corresponent portaveu.

El  President,  per  qüestió  d'orde,  podrà  determinar  que  no  és  procedent  respondre  les
preguntes en els supòsits següents:

a) Les que es referisquen a assumptes aliens a l'àmbit de competència de l'Ajuntament.

b) Les que siguen d'exclusiu interés personal de qui les formula o de qualsevol altra persona
singularitzada.

c) Aquelles en els antecedents o formulació de les quals es proferisquen paraules o aboquen
conceptes contraris a les regles de cortesia.

d) Les que suposen una consulta d'índole estrictament jurídica o tècnica.

e) Les que pogueren ser reiteratives d'una altra pregunta de resposta oral substanciada
durant el mateix any natural.
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f) Les que pogueren ser reiteratives d'assumptes inclosos en l'ordre del dia i ja debatuts.

105.8. Contestació

i. Estaran en condicions de ser respostes en el punt de preguntes de l'ordre del dia de cada
sessió plenària les preguntes formulades en la sessió ordinària anterior que no hagueren
sigut rebutjades per incórrer en els supòsits previstos en l'article anterior, excepte quan
hagueren sigut respostes en la mateixa sessió que es van formular, i que, al formular-les, el
seu autor haguera sol·licitat resposta oral en Ple. 

ii. L'Equip de Govern podrà sol·licitar, per una sola vegada respecte de cada pregunta de
resposta oral en Ple, que siga posposada i inclosa en l'ordre del dia de la sessió plenària
següent.

iii. Les preguntes no donaran lloc a debat ni a votació. Per qüestió d'orde el Sr. alcalde
podrà contestar-les d'una en una o acumular-les, per regidor o per grup, per a respondre-
les en el mateix Ple.

iv. En el cas que l'autor de la pregunta no haguera sol·licitat expressament la seua resposta
oral en Ple, el membre de l'equip de govern que haguera de respondre-la podrà optar per
fer-ho en els  terminis i  la resta de condicions previstos en els  números anteriors o per
contestar-la per escrit en el termini de quaranta-cinc dies  comptats des de la data de la
sessió plenària en què va ser formulada.

v.  Si  són formulats per escrit,  a excepció de suposats excepcionals en què l'Alcaldia  ho
considere convenient,  es  contestaran per  mitjà  d'un  escrit  dirigit  al  grup o  regidors/as
(inclús sense adscripció) que els hagen formulat, abans de la sessió següent; excepte que
s'hagen presentat amb vint-i-quatre hores d'antelació a la celebració de la sessió, i en este
cas  hauran  de  ser  contestades  oralment  en  la  mateixa  sessió,  a  menys  que  existisca
conformitat o sol·licitud del destinatari, de que la pregunta es conteste per escrit o oralment
en la sessió següent.

105.9. Formulació dels precs 

i. Prec és la formulació d'una proposta d'actuació a l'equip de govern feta per un regidor. 

ii. Els precs es formularan oralment al final de les sessions ordinàries.

iii.  A part d'una breu introducció amb els antecedents, els precs no podran contindre més
que la concisa i estricta formulació de l'actuació proposada, amb un màxim cinc minuts per
prec. Cada grup municipal disposarà de 15 minuts per a formular els precs que considere.

105.10. Inadmissió.

El President,  no admetrà a contestació i  debat aquells precs que estigueren incursos en
algun dels supòsits següents:

a) Les que es referisquen a assumptes aliens a l'àmbit de competència de l'Ajuntament.

b) Les que siguen d'exclusiu interés personal de qui les formula o de qualsevol altra persona
singularitzada.
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c) Aquells en els antecedents o formulació dels quals es proferisquen paraules o aboquen
conceptes contraris a les regles de cortesia.

e)  Els  que pogueren ser  reiteratius  d'una altra  pregunta de  resposta oral  substanciada
durant el mateix any natural.

f) Les que  pogueren ser reiteratives d'assumptes inclosos en l'ordre del dia i ja debatuts.

Podran acumular-se  als  efectes  de debat  els  precs relatius al  mateix  objecte o objectes
connexos entre si. 

105.11. Debat

Els precs es contestaran i debatran en la sessió ordinària en què s'hagueren formulat llevat
que contingut no  ho permetera en la mateixa sessió i quedara posposat a la següent.

Després de la lectura del prec per l'autor del mateix, ho contestarà un membre de l'equip de
Govern.

Si  ho sol·licitaren els altres grups polítics, podran intervindre durant un temps màxim de
cinc minuts i, després d'això, podrà tancar el debat el membre de l'equip de govern que
haguera contestat el prec durant un temps màxim de deu minuts.

En cap cas podrà ser objecte de votació el prec.

Secció  segona.  De  les  interpel·lacions  a  l'Alcaldia  o  a  membres  de  l'equip  de  govern
municipal 

Article 106. Definició i requisits 

106.1. Les interpel·lacions versaran sobre els motius o propòsits de l'actuació del govern
municipal en qüestions de política general de l'Ajuntament.

106.2. Els regidors i regidores i la càrrec de portaveu dels grups polítics municipals podran
presentar interpel·lacions dirigides l'Alcaldia o membres de l'equip de govern.

106.3.  Les interpel·lacions es presentaran per escrit  en el  registre del  Ple,  en el mateix
termini  regulat  per  a les  preguntes  en  l'article  131.2 d'este  reglament,  especificant  que
membre de l'equip de govern estan dirigides, l'assumpte a què es referixen i les explicacions
que se sol·liciten. 4. En cap orde del dia podrà incloure's més d'una interpretació per grup
municipal. Si existiren regidors o regidores sense adscripció només s'incorporarà a l'ordre
del  dia  la  registrada amb  major  anticipació,  rebutjant-se  les  següents,  que  hauran  de
formular-se novament per a la seua incorporació a una altra sessió posterior.

Article 107. Desenvolupament del debat

El debat començarà amb la intervenció, per un temps màxim de cinc minuts, de la regidora
o  regidor  o  portaveu  del  grup  polític  municipal  firmant  de  la  interpel·lació.  Amb
posterioritat  intervindrà  l'interpel·lat  igualment  per  cinc  minuts.  Hi  haurà  un  torn
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addicional per a ambdós intervinents de tres minuts.  En el  debat de les interpel·lacions
dirigides a l'Alcaldia podrà intervindre l'alcalde o alcaldessa o persona en qui delegue.

Secció tercera. De la moció de censura i de la qüestió de confiança

Article 108. Règim jurídic de la moció de censura

El  debat  i  votació  de  la  moció  de  censura,  com  a  mecanisme  d'exigència  de  la
responsabilitat política de l'alcalde o alcaldessa davant del Ple, es regirà pel que disposa la
legislació de règim electoral general i en la legislació del règim local. 

Article 109. Règim jurídic de la qüestió de confiança.

El debat i votació de la qüestió de confiança es regirà pel que disposa la legislació de règim
electoral general i en la legislació del règim local.

Article 110.  De la presidència de l'acte

L'alcalde, d'acord amb allò que s'ha establit per les normes de règim local i en qualitat de
president adoptarà les mesures adequades per a garantir la celebració de la sessió d'acord
amb els  principis democràtics:

L'alcalde o alcaldessa vetlarà en la sessions públiques del Ple, pel manteniment de l'ordre
en la sala.

El públic assistent a les sessions no podrà intervindre ni efectuar manifestacions de grat o
desgrat. Tampoc es podran exhibir pancartes o cartells, ni proferir comentaris que afecten
el normal desenvolupament de la sessió.

Als  efectes  del  control  del  compliment  del  que  preveu  el  paràgraf  anterior,  l'alcalde  o
alcaldessa  podrà  adoptar  mesures  que  considere  convenients,  inclosa  la  d'ordenar
l'expulsió de la sala dels assistents que, per qualsevol causa, pertorben l'ordre o falten a les
bones maneres, pretenguen intervindre o es neguen a retirar les pancartes o cartells, si, una
vegada requerits a això no desistiren de la seua actitud.

De les incidències que es produïsquen, quan hagen donat lloc a l'adopció de mesures per
part de l'Alcaldia, es deixarà constància en l'acta de la sessió, a efectes, si és el cas i en
funció de la  seua gravetat,  de  deduir  testimoni als  efectes  de que per  l'Alcaldia,  si  ho
considera oportú, es passe el tant de culpa corresponent als òrgans judicials competents.»

--------------------------------------------------

XXXII. Introducció criteris intervencions del públic en les sessions plenàries.

L'article 84 del text que ara modifiquem, es dedica a la Intervenció d'associacions i públic.
Proposem ací  l'ampliació del  seu apartat  1,  per a incloure els  criteris consensuats de les
intervencions del públic en les sessions plenàries municipals.

El dit consens es va donar en el  si de la Comissió Informativa de Govern, Règim Interior,
Personal, Contractació, Participació i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el
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dia 6 de novembre de 2013, acordant-se les normes que regularien les intervencions que els
ciutadans  puguen  fer,  durant  el  torn  d'intervencions  que  s'obri  una  vegada  finalitzada
oficialment la sessió plenària.

Estos criteris s'han aplicat des de llavors. El que ara es proposa és incloure la regulació en el
ROM, ja que afecta l'article 84.1, que en el text actual seria el 111.1 la redacció del qual
després d'incloure els criteris consensuats quedarà com seguix:

«111.1. La ciutadania podrà acudir a les sessions públiques del Ple de l'Ajuntament. Una
vegada finalitzada oficialment  la sessió s'obrirà el  torn d'intervencions que hagen sigut
sol·licitades, sobre temes concrets d'interés municipal. Estes intervencions no figuraran en
l'acta de la sessió plenària.

Correspondrà a l'alcaldessa o a l'alcalde dirigir les intervencions i, en conseqüència, donar
la paraula i mantindre l'ordre.

Açò es regularà de la manera següent:

Una vegada finalitzada la sessió es preguntarà al públic assistent si algú vol intervindre.
S'obrirà un torn de sol·licituds i es tancarà. No s'admetran intervencions posteriors que no
s'hagen sol·licitat prèviament en el dit torn.

S'establirà un limite de sol·licituds i un limite de temps en les intervencions.

Les peticions d'intervenció únicament podran referir-se a temes d'interés i de competències
municipal 

Qui presidisca la sessió podrà en qualsevol moment de la intervenció donar-la per conclosa
o cridar a l'ordre a qui estiga fent ús de la paraula, cas que proferisca paraules altisonants
o incórrega en falta de respecte a les autoritats municipals.

Cada grup polític prendrà nota de les intervencions del  públic de la manera que crega
oportú.»

--------------------------------------------------

XXXIII. Agregar a l'article 106 -actual 125- Publicitat i llengua de procediments,  un
tercer apartat, del tenor següent:

125.3. En compliment de la Llei  de Transparència l'Ajuntament d'Almussafes,  en el  seu
portal de transparència  inclourà la  informació necessària  per  a  la  participació ciutadana,
d'acord amb els principis de bon govern, per a  facilitar la formació d'opinió qualificada i
l'exercici  del  control  dels  ciutadans sobre la  gestió  dels  seus  governants  i  l'acció de les
nostres administracions, i per tant també amb el grau de participació ciutadana.

L'Ajuntament elaborarà un Pla de transparència i avaluarà el seu compliment bianualment per
a   acreditar  el  nivell  de  transparència  com  a  indicació  del  nivell  de  l'Ajuntament
d'Almussafes com a govern democràtic.
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--------------------------------------------------

XXXIV. Es fa una redacció nova del'apartat primer de l'article 109 -actual 128-, Validesa i
eficàcia de documents i còpies. Validació de poders, quedant este apartat com seguix:

«Article 128. Validesa i eficàcia de documents i còpies. Validació de poders.

128.1.  Autenticació  de  documents.  Tenen  la  consideració  de  documents  públics
administratius els documents originals i els documents validats o autenticats en els termes
que es prevegen en este article. No es podrà expedir còpia autentica digitalitzada  quan es
tracte de documents aliens a la corporació que es presenten per a tindre efectes davant
d'una altra administració, organisme, etc.

128.1.1 La  còpia autèntica d'un document públic administratiu o privat les realitzades, siga
quin siga el seu suport serà aquella emesa pels òrgans competents de les Administracions
Públiques en què quede garantida la identitat de l'òrgan que hi ha realitzat la còpia i el seu
contingut. Les còpies autèntiques tindran la mateixa validesa i eficàcia que els documents
originals.  Les  còpies  autèntiques  de  documents  privats  assortixen únicament  efectes
administratius.

128.1.2. Les còpies autèntiques realitzades per una Administració Pública tindran validesa
en  les  restants  Administracions.  Es  podran  realitzar  còpies autèntiques  per  mitjà  de
funcionari habilitat o per mitjà d'actuació administrativa automatitzada.

L'im@c, com a oficina d'assistència en matèria de registres, prestarà este servei al ciutadà.

128.1.3.  L'Ajuntament d'Almussafes  dins  del  pla  d'ajust  de  l'Esquema  Nacional
d'Interoperabilitat,  l'Esquema  Nacional  de  Seguretat  i  les  seues  normes  tècniques  de
desenvolupament, garantix la identitat i contingut de les còpies electròniques o en paper, i
per  tant  el  seu  caràcter  de  còpies  autèntiques,  les  Administracions  Públiques  hauran
d'ajustar-se al que preveu ell, així com a les regles següents:

a) Les còpies electròniques d'un document electrònic original  o d'una còpia electrònica
autèntica, amb canvi o sense de format, hauran d'incloure les metadades que acrediten la
seua condició de còpia i que es visualitzen al consultar el document.

b) Les còpies electròniques de documents en suport paper o en un altre suport no electrònic
susceptible de digitalització, requeriran que el document haja sigut  digitalitzat i  hauran
d'incloure les metadades que acrediten la seua condició de còpia i que es visualitzen al
consultar el document -recordem que la digitalización és un procés tecnològic que permet
convertir un document en suport paper o en un altre suport no electrònic en un o més fitxers
electrònics que contenen la imatge codificada, fidel i íntegra del document.

c)  Les còpies  en suport  paper de documents electrònics  requeriran que en les mateixes
figure la condició de còpia i contindran un codi generat electrònicament o un altre sistema
de verificació, que permetrà contrastar l'autenticitat de la còpia per mitjà de l'accés als
arxius electrònics de l'òrgan o Organisme públic emissor.

d)  Les  còpies  en  suport  paper  de  documents  originals  emesos  en  el  dit  suport  es
proporcionaran per mitjà d'una còpia autèntica en paper del document electrònic que es
trobe  en  poder de l'Administració o  bé per  mitjà  d'una  posada de  manifest  electrònica
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contenint  còpia autèntica del document original. A estos efectes, les administracions faran
públics, a través de la seu electrònica corresponent, els codis  segurs de verificació o un
altre sistema de verificació utilitzat.

Els interessats podran sol·licitar, en qualsevol moment, l'expedició de còpies autèntiques
dels  documents  públics  administratius  que  hagen  sigut  vàlidament  emesos  per  les
Administracions Públiques. La sol·licitud es dirigirà a l'òrgan que va emetre el document
original, havent d'expedir-se, llevat de les excepcions derivades de l'aplicació de la Ley de
Transparència i Bon Govern, en el termini de quinze dies a comptar de la recepció de la
sol·licitud en el registre electrònic de l'administració o organisme competent. Així mateix,
les Administracions Públiques estaran obligades a expedir còpies autèntiques electròniques
de qualsevol document en paper que presenten els interessats i que es vaja a incorporar a
un expedient administratiu.

Quan les administracions públiques expedisquen còpies autèntiques electròniques, haurà de
quedar  expressament  així  indicat  en  el  document  de  la  còpia.  L'expedició  de  còpies
autèntiques  de  documents  públics  notarials,  registrals  i  judicials,  així  com  dels  diaris
oficials, es regirà per la seua legislació específica (LPA, art. 27).»

--------------------------------------------------

XXXV. S'amplia a l'apartat  segon de l'article 110 -actual 129-  Model tecnològic i  àmbit
d'actuació, per a completar la legislació:

«129.  2.[...] la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre de  Procediment  Comú  i  Llei  40/2015  d'1
d'octubre de Règim Jurídic i la Llei 3/2010, de l'Administració Electrònica de la Generalitat
Valenciana i en l'Ordenança municipal reguladora de l'ús de l'Administració Electrònica.»

--------------------------------------------------

XXXVI. S'afig un nou article per a regular la protecció de dades:

«Article 130. Organització

130.1. S'adoptaran de conformitat  amb el  Reglament general  de protecció de dades les
mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir el nivell de seguretat adequat
al risc es definixen en funció de l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa,
l'abast,  el context i  els fins del  tractament així com els riscos de probabilitat  i  gravetat
variables per als drets i llibertats de les persones. L'alcalde serà el  competent per a adoptar
i adaptar les mesures organitzatives necessàries a este efecte.

130.2. La informatització global corporativa permetrà afavorir la conciliació de la vida
professional, personal i familiar a través de la flexibilitat per a realitzar el treball des del
domicili, tot això sense disminució de la dedicació i la qualitat del servei, en els termes que
resulten de la instrucció que a este efecte es dicte per l'alcalde, oïdes els sindicats.»

--------------------------------------------------
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XXXVII. Es completa l'article 112 -actual 132- per a descriure de manera més detallada, el
sistema de drets dels veïns:

«Articule 132. Drets dels veïns

132.1. L'Ajuntament d'Almussafes reconeix el drets dels veïns:

A expressar lliurement les seues idees, eixa llibertat d'expressió contribuïx a la pluralitat de
les aspiracions socials del poble.

A  exercir  tots  i  cada  un  dels  drets   que  li  corresponen  en  aplicació  de  la  normativa
aplicablement i concretament l'article 25 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de
la Comunitat Valenciana, següents:

a) Ser elector i elegible d'acord amb el que disposa la legislació electoral.

b) Participar en la gestió municipal d'acord amb el que disposa les lleis i, si és el cas, quan
la col·laboració amb caràcter voluntari dels veïns siga interessada per els òrgans de govern
i  administració  municipal  i  en  els  Consells  Territorials  de  Participació  a  través
d'associacions i/o altres entitats.

c) Utilitzar, d'acord amb la seua naturalesa, els serveis públics municipals, i accedir als
aprofitaments comunals, d'acord amb les normes aplicables.

d) Contribuir per mitjà de les prestacions econòmiques i personals legalment previstes a la
realització de les competències municipals.

e) Ser informat, prèvia petició raonada, i dirigir sol·licituds a l'Administració municipal en
relació a tots els expedients i documentació municipal, D'acord amb el que preveul'article
105 de la Constitució.

f) Demanar la consulta popular, en els termes que preveu la llei.

g) Sol·licitar la prestació i, si és el cas, l'establiment del corresponent servei publique, així
com exigir-lo en el supòsit de constituir un servei de caràcter obligatori.

h) Exercir la iniciativa popular en els termes que preveu la legislació bàsica de règim local.

i) Aquells altres drets i deures establits en les lleis.

132.2. La inscripció dels estrangers en el Padró municipal no constituirà prova de la seua
residència  legal  ni  els  atribuirà  cap  dret  que  no  els  conferisca  la  legislació  vigent,
especialment en matèria de drets i llibertats dels estrangers a Espanya.»

--------------------------------------------------

XXXVIII. S'afig un objectiu més, el 13,  als llistats  en l'article 113 -actual 133- Criteris
d'actuació, del tenor següent:

«13. Mantindre actualitzat el Portal de Transparència.»

--------------------------------------------------
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XXXIX. Es  complementa  l'apartat  7  de  l'article  114  -actual  134-  relatiu  als  Mitjans
d'informació i comunicació, per a incloure la menció al Pla de Participació ciutadana, vigent
en l'actualitat.

«7. La convocatòria periòdica de processos de participació ciutadana en la determinació
dels projectes de ciutat a desenrotllar a curt termini d'acord amb el Pla de participació
ciutadana vigent»

--------------------------------------------------

XL. Es modifica l'article 116 -actual 136- dedicat a L'Oficina d'Atenció i Suport al Veí, per a
introduir l'oficina de l'im@c:

«Article 136. L'Oficina d'Atenció i Suport al Veí. ( im@c )

[...]  L'im@c,  com a oficina d e assistència al  ciutadà assumirà les  dites obligacions  i
exercira les funcions i complirà les establides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre LRJPAC.»

S'inclou  un  apartat  tercer  a  l'article 127  -actual  148-  relatiu  a   la Creació d'honors  i
distincions  com  a  mesura  de  foment  a  la  consolidació  d'una  ciutadania  activa  en  el
municipi:

«Article 148. Classes de distincions honorífiques

[...]  148.3. Els honors i distincions que s'atorguen a la Policia Local, es  regiran pel seu
propi Reglament, aprovat el 6 d'octubre de 2017.»

--------------------------------------------------

XLI. S'afig a continuació un article dedicat al Llibre d'Or:

«Article 149. Del llibre d'or

149.1. davall la  directa  responsabilitat  de  l'Alcaldia  i  custòdia per  la  Secretaria  de
l'Ajuntament, existirà el llibre d'Or del municipi d'Almussafes, en el que estamparan la seua
firma i  rúbrica les  personalitats que en l'ordre polític,  cultural,  científic,  religiós o per
mèrits de qualsevol índole, de pública notorietat,  visiten el Municipi i que per iniciativa
pròpia a invitació de l'Alcaldía-Presidencia de la  Corporació o en ocasió de presència
oficial compareguen en l'Ajuntament.

149.2. La formulació d'invitació a fi que la persona física distingida signe en el Llibre d'Or
de la Vila, serà adoptada per Resolució de l'Alcaldía-Presidencia, que podrà sotmetre la, si
així ho estima, a la consideració de qualsevol òrgan col·legiat de la Corporació. 

149.3. Els receptors dels honors i distincions de l'Ajuntament d'Almussafes  firmaran en el
Llibre  d'Honor  del  municipi  el  dia  de  l'entrega,  bé  en  l'edifici  consistorial  si  l'acte  se
celebrara en la Sala de Plens,  bé en una sala adequada a este efecte en la instal·lació
municipal que es trie.

149.4. El Llibre d'Or, es  crea amb diferents apartats segons els àmbits d'actuació de la
ciutadania mereixedors de reconeixement de les iniciatives i dels veïns d'Almussafes que
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han  contribuït  a  potenciar  els  valors  democràtics  propis  d'una  societat   responsable  i
compromesa amb el medi ambient, la qualitat de vida a través d'una  participació ciutadana
real i efectiva.

L'apartat "La participació dels xiquets i xiquetes" arreplegarà i serà testimoni de les fites i
èxits que els xiquets i xiquetes d'Almussafes han fet pel seu poble arran de la Constitució del
Consell  de  xiquets  i  xiquetes  que  com  a  mecanisme  eficaç  per  a  complir  amb  les
obligacions, deures i compromisos que el reconeixement d'Almussafes com a  Ciutat de la de
la infància.

Els apartats seran :

-Participació ciutadanes

-Cultura

-Esports

-Voluntariat

Així com qualsevol altre àmbit de l'actuació participativa dels veïns d'Almussafes que siga
mereixedora de reconeixement.»

--------------------------------------------------

XLII. S'afig a l'apartat 1 de l'article 130 -actual 151- la precisió següent:

«Article 151. Convenis de cooperació

151.1. [...] cooperació horitzontal previstos article 32 en relació amb l'article 6 de la Llei
9/2017, de contractes, i l'article 47.2 de la Llei 40/205, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.»

--------------------------------------------------

XLIII. S'afig un tercer paràgraf a l'article 134 -actual 155:

«Article 155. Informació als consumidors

[...]

El dit servei, per no tindre caràcter de servei mínim ni obligatori pel nombre d'habitants es
prestarà si és el cas mancomunadament, o parcialment per a la presentació de les queixes  i
reclamacions a través del sistema ORVE assignat funcionalment al l im@c.»

--------------------------------------------------
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XLIV. S'afig una nova disposició addicional del tenor següent:

«Quarta. Aprovat pel Ple el codi ètic municipal en tràmit, els que estiguen en l'exercici del
càrrec disposaran d'un mes des de la seua publicació per a adherir-se’n formalment.

Serà  obligació  de  tots  els  càrrecs  públics  municipals,  prèviament  al  seu  nomenament  i
contractació si és el cas, adherir-se al Codi Ètic de l'Ajuntament d'Almussafes.»

--------------------------------------------------

XLV. S'afig un segon paràgraf a la Disposició transitòria segona:

«2.  Adaptació  dels  mitjans  tecnològics:  Les  disposicions  contingudes  en  este  reglament
orgànic que requerisquen nous dispositius tecnològics o modificació dels existents, entraran
en vigor en la data que acorde la Junta de Govern Local quan les dites operacions s'hagen
completat.  Este  acord serà objecte  de publicació oficial  d'acord amb el  que disposa la
legislació sobre règim local.»

--------------------------------------------------

Sotmés l'assumpte a votació el Ple adopta els acords següents:

1. Aprovar inicialment la modificació del Reglament d'Organització Municipal en
les modificacions referides.

2. Publicar el present acord en el BOP durant el termini de 30 dies naturals als
efectes d'examen i reclamacions. En  el cas que no es  presente cap reclamació el
present acord quedarà elevat a definitiu sense necessitat  de nou acord.  Després
d'això  se  es publicarà  en  el  BOP  el  text  íntegre  del  nou  text  del  Reglament
d'Organització Municipal, que serà refós amb les modificacions acordades fins ara,
harmonitzat i revisat segons els criteris exposats en els fonaments d'esta proposta.

Posteriorment s'inclourà en el Portal de transparència municipal.

***

3 INTERVENCIÓ.  Dació  compte  de  l'estat  d'execució  corresponent  al  primer
trimestre de 2020

La  regidora  delegada  d'Hisenda,  Mar  Albuixech  Ponce  explica  el  referit  estat
d'execució. La Corporació queda assabentada.

«Segons el que disposen les Bases d'execució del  pressupost, se es dóna compte de l'estat
d'execució corresponent al primer trimestre de 2020.
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»

***

4 INTERVENCIÓ. Dació de comptes del Període Mitjà de Pagament a Proveïdors
Global, en el primer trimestre de 2020

La regidora delegada d'Hisenda, Mar Albuixech Ponce explica el període mitjà de
pagament. La Corporació queda assabentada.

« Segons el que disposa l'article 6.2. del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel
que es desenrotlla la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels
règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera,  les  corporacions  locals  remetran al  Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques i publicaran periòdicament, d'acord amb el que es
preveja en l'Orde HAP/2105/2012, la següent informació relativa al seu període mitjà de
pagament a proveïdors referit, segons corresponga, al mes o al trimestre anterior:

a) El període mitjà de pagament global a proveïdors mensual o trimestral, segons co-
rresponga, i la seua sèrie històrica.

INGRESSOS

CAPITOLS PREV.INICIAL MODIFICACION PREV.DEFINITIVDRETS RECONE% 2/1 COBRAMENTS(3% 3/1

1.- IMPOSTOS DIRECTES 11.230.000,00 0,00 11.230.000,00 503.873,21 376.639,80

2.- IMPOSTOS INDIRECTES 340.000,00 0,00 340.000,00 16.378,25 16.378,25

3.- TAXES I ALTRES INGRESOS 1.594.900,00 0,00 1.594.900,00 433.744,28 249.937,95

4.- TRANSFERENCIES CORRENTS 2.587.540,00 0,00 2.587.540,00 1.038.596,21 655.540,63

5.- INGRESSOS PATRIMONIALS 87.000,00 0,00 87.000,00 18.461,85 10.342,97

6.- ENAJENACIO D'INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0’00 -

7.- TRANSFERENCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0’00 -

8.- ACTIUS FINANCERS 50.000,00 2.437.838,54 2.487.838,54 3.050,00 0,00

9.- PASIUS FINANCERS 230.560,00 0,00 230.560,00 0,00 - 0,00

TOTAL 16.120.000,00 2.437.838,54 18.557.838,54 2.014.103,80 1.308.839,60

DESPESES

CAPITOLS CRED.INICIAL MODIFICACION CRED.DEFINITIUOBLIG.RECONE% 2/1 PAGAMENTS(3) % 3/1

1.- DESPESES DE PERSONAL 6.955.527,04 82.230,11 7.037.757,15 838.567,31 836.510,91

2.- DESPESES EN BENS CORRENTS I SER. 5.536.575,49 17.659,00 5.554.234,49 946.225,05 858.600,39

3.- INTERESOS DEL DEUTE 25.000,00 0,00 25.000,00 187,26 187,26

4.- TRANSFERENCIES CORRENTS 2.400.599,18 26.000,00 2.426.599,18 533.497,22 499.202,53

6.- INVERSIONES REALS 698.503,49 2.311.949,43 3.010.452,92 215.669,79 215.669,79

7.- TRANSFERENCIES DE CAPITAL 73.550,00 0,00 73.550,00 7.158,88 7.158,88

8.- ACTIUS FINANCERS 50.000,00 0,00 50.000,00 3.050,00 3.050,00

9.- PASIUS FINANCERS 380.244,80 0,00 380.244,80 0,00 - 0,00

TOTAL 16.120.000,00 2.437.838,54 18.557.838,54 2.544.355,51 2.420.379,76

4,49 % 3,35 %

4,82 % 4,82 %

27,20 % 15,67 %

40,14 % 25,33 %

21,22 % 11,89 %

0,12 % 0,00 %

0,00 %

10,85 % 7,05 %

11,92 % 11,89 %

17,04 % 15,46 %

0,75 % 0,75 %

21,99 % 20,57 %

7,16 % 7,16 %

9,73 % 9,73 %

6,10 % 6,10 %

0,00 %

13,71 % 13,04 %
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b) El període mitjà de pagament mensual o trimestral, segons corresponga, de cada
entitat i la seua sèrie històrica.

c) La ràtio mensual o trimestral, segons corresponga, d'operacions pagades de cada
entitat i la seua sèrie històrica.

d) La ràtio d'operacions pendents de pagament, mensual o trimestral, segons corres-
ponga, de cada entitat i la seua sèrie històrica.

De la mateixa manera, l'article 16.8. de l'Orde HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la
qual es desenrotllen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, mo-
dificada per l'Orde HAP/2082/2014, de 7 de novembre, establix que, abans de l'últim dia del
mes següent a la finalització de cada trimestre de l'any, es remetrà la informació relativa al
Període Mitjà de Pagament a proveïdors assenyalada anteriorment.

Efectuats els càlculs esmentats per al Primer Trimestre de 2020, a través del Sistema
d'Informació Comptable, hem obtingut els resultats següents:

Primer: Es complix amb el Període Mitjà de Pagament a Proveïdors Global en el
primer trimestre de 2020, sent este de 9,09 dies.

Segon: La informació obtinguda del Període Mitjà de Pagament a Proveïdors del
primer  trimestre de 2020, ha sigut remesa en termini al Ministeri d'Hisenda, açò és, abans
del dia 30 d'abril de 2020.

Tercer: Donar compte al Ple de la Corporació per al seu coneixement.»

***
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5 INTERVENCIÓ. Proposta d'aprovació suplement de crèdit  altres  gastos ADL i
becaris (Exp. EXMOC 0017-2020)

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 26 de maig 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 amb la unanimitat dels onze membres presents en este moment de la
sessió  a  favor  (Voten a  favor:   Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calataiud
Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano
Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez, Jaime Wic
Rosa, Mª Amparo Medina Iborra i Josep Magraner i Ramón).

Sent voluntat d'esta Corporació incrementar el número d'oferides per a pràctiques de
becaris en este Ajuntament, així com, dotar de més crèdit pressupostari per a activitats de
foment de l'ocupació local.

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) 

 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 2/2012 de 27 d'abril (LOEPSF)

 Orde HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenrotllen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012.

2. Suplement de crèdit.

L'article177 del  TRLRHL assenyala que quan haja de realitzar  algun gasto que no puga
demorar-se  fins  a  l'exercici  següent,  i  no  existisca  crèdit  suficient,  el  president  de  la
corporació ordenarà la incoació de l'expedient de suplement de crèdit.

Per això, es pretén tramitar la modificació pressupostària de suplement de crèdit a
les següents aplicacions pressupostàries:
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Aplic.pressup. Descripció Import

3264-48100 Beques pràctiques graduats i postgraduats 47.000’00€

2410-22699 Altres gastos- Promoció de l'ocupació 20.000’00€

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 67.000’00€

3.Tramitación de la modificació. 

Quant a la tramitació, establix l'art. 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….El expedient haurà d'especificar la concreta partida
pressupostària a incrementar i el mig o recurs que ha de finançar l'augment que es proposa.

4. Finançament de la modificació pressupostària

Quant  als  recursos  per  al  finançament  de  la  present  modificació  estarem al  que
disposa el citat art. 177.4 del TRLRHL que assenyala “El dit augment es finançarà amb
càrrec al romanent líquid de tresoreria, amb nous o ingressos superiors recaptats sobre els
totals previstos en el  pressupost corrent, i per mitjà d'anul·lacions o baixes de crèdits de
gastos  d'altres  partides  del  pressupost  vigent  no  compromesos,  les  dotacions  del  qual
s'estimen reductibles sense pertorbació del respectiu servei. En l'expedient s'acreditarà que
els ingressos previstos en el pressupost efectuen amb normalitat, llevat que aquells tinguen
caràcter finalista.”

Vist els informes del Gestor Cultural i de l'animador juvenil en què manifesten que
la reducció de les partides proposades per a finançar els suplements de crèdit no afectaran el
funcionament  normal  del  servei,  sent  les  aplicacions  pressupostàries  a  disminuir  les
següents:

Aplic.pressup. Descripció Import

2313-22799 Treballs altres empreses- Joventut 47.000’00€

3370-22799 Treballs altres empreses- Oci i temps lliure 16.000’00€
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3340-22799 Treballs altres empreses- Promoc cultural 4.000’00€

TOTAL BAIXES DE CRÈDIT 67.000’00€

5. Òrgan competent. 

L'òrgan competent és la Ple de la corporació d'acord amb el que establix l'art.  177.2 del
TRLRHL ja mencionat anteriorment.

Vist la qual cosa el ple de la Corporació, adopta l'acord següent:

1. Suplementar les següents aplicacions pressupostàries en les quanties que s'indiquen.

Aplic.pressup Descripció Import

3264-48100 Beques pràctiques graduats i postgraduats 47.000’00€

2410-22699 Altres despeses- Promoció de l'ocupació 20.000’00€

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 67.000’00€

2.-  El  finançament  del  suplement  es  correspon  amb  la  baixa  de  crèdit  en  les  següents
aplicacions pressupostàries:

Aplic.pressup Descripció Import

2313-22799 Treballs altres empreses- Joventut 47.000’00€

3370-22799 Treballs altres empreses- Oci i temps lliure 16.000’00€

3340-22799 Treballs altres empreses- Promoc cultural 4.000’00€

TOTAL BAIXES DE CRÈDIT 67.000’00€
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3.-  Publique's  el  present  acord en el  Butlletí  Oficial  de la Província de València,  en els
termes legalment establits.

***

06. DESPATX EXTRAORDINARI

No es proposa cap assumpte en este punt.

***

CONTROL I FISCALITZACIÓ

7 RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar compte dels decrets d'Alcaldia des de
la 725/2020 fins a la 840/2020
Es dóna compte dels decrets de referència. La Corporació queda assabentada.

***

8. PRECS
Josep Magraner i Ramón, de Compromís,  felicita  el regidor delegat d'esports i al
director de l'àrea d'esports per la labor informativa que han dut a terme a través del
Consell d’Esports sobre la desescalada esportiva i a través dels consells sectorials i
les sessions no presencials .
A continuació formula el següent prec al regidor delegat de Cultura: que s'efectue la
mateixa labor informativa i divulgativa en el Consell de Cultura.

El regidor delegat Cultura, Alejandro Fuentes Valero, respon que fins a la data no ha
sigut possible però en quant es puga es farà.

L'alcalde afig i recalca el fet de les imminents obres en la Casa de la Cultura.
Magraner afig que nos es referia a la Casa de Cultura en concret, sinó a qualsevol
activitat que es puga realitzar amb respecte a les limitacions existents.

El Sr. alcalde conclou afegint al que s'ha dit pel regidor de l'àrea que quan es puga i
tinguen la seguretat de quan i com.

***
9. PREGUNTES
Josep Magraner manifesta que en la sessió plenària anterior va formular una pregunta
sobre uns vídeos realitzats sobre activitats esportives, pregunta si ja es disposa de la
informació.
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L'alcalde cedix la paraula al regidor delegat de comunicació Jaime Wic qui respon
que les quantitats que consten en les factures corresponen exclusivament a l'edició
del vídeo, els tres monitors que van participar-hi ho van fer de manera voluntària,
sense retribució.

Finalitzada la sessió Davina Calatayud Sebastià,  primera tinent  d'alcalde,  informa
que el pròxim ple, a pesar que previsiblement passem a la fase tres, atés que no pot
mantindre's la distància de seguretat se celebrarà a porta tancada.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 12.15 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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