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ACTA DE SESSIÓ
(Aprovada en sessió 10/2020, de 10 de setembre)

Sessió núm. 9/2020

Òrgan: PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES

Caràcter: ordinari

Data: 15 de juliol de 2020

Hora: 14.00

Lloc: saló de plens de l'Ajuntament

President: Antonio González Rodríguez PSOE

Regidors assistents:

Grup municipal del PSOE

Davinia Calatayud Sebastià

Alejandro Fuentes Valero

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Mar Albuixech Ponce

Juan Pablo Bosch Alepuz

Belén Godoy Pérez

Jaime Wic Rosa

Grup municipal Compromís

Lourdes Moreno Blay

Mª Amparo Medina Iborra

Josep Magraner i Ramón

Grup municipal Partit Popular 

Rafael Beltrán Domenech

Secretària: Mª Ángeles Ferrandis Domènech

Interventor: José Luís Aira Carrión

La sessió se celebra de manera presencial, a porta tancada.
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ORDE DEL DIA

PART RESOLUTÒRIA

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. Aprovar l'esborrany de l'acta
de les sessions ordinària 07/2020, de 4 de juny i extraordinària 8/2020, de 29 de juny

2.  SECRETARIA.  Proposta rectificació  i  actualització  de  l'Inventari  municipal  de  béns  amb
efectes a 31 de desembre de 2019

3. SECRETARIA. Donar compte de la resolució 0983/2020 de revisió de preus Llar jubilats

4.  SECRETARIA. Donar  compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 1030/2020, de 3 de juliol
relativa a delegació especial competència d'Alcaldia en matèria de personal

5. INTERVENCIÓ. Proposta suplement de crèdit  ajudes a emprenedors (exp. EXMOC/0019-
2020)

6. INTERVENCIÓ. Proposta suplement de crèdit  compra màquines ozó  (exp. EXMOC/0020-
2020)

07. INTERVENCIÓ. Proposta suplement de crèdit oficina tècnica industrial (exp. EXMOC/0025-
2020)

08. INTERVENCIÓ. Proposta suplement de crèdit EPSA i POL (exp. EXMOC/0026-2020)

09. INTERVENCIÓ. Proposta aprovació justificació assignació econòmica grup Partit Popular
del 01/01/2019 al 15/06/2019

10. INTERVENCIÓ.  Proposta aprovació  justificació  assignació  econòmica  grups  polítics
municipals del 15/06/2019 al 31/12/2019

11. INTERVENCIÓ. Proposta assignació econòmica als grups polítics municipals, exercici 2020

12. INTERVENCIÓ.  Proposta crèdit  extraordinària  Pla  emergències  Almussafes  (Exp.
EXMOC0030-2020

13. INTERVENCIÓ.  Proposta crèdit  extraordinari  subvenció adquisició  patinets  elèctrics  i
bicicletes alumnes IES (Exp. EXMOC 0032-2020)

14. TRESORERIA. Dació de comptes de la situació de la Tresoreria municipal corresponent al
primer trimestre de 2020

15. URBANISME. Proposta aprovació Pla d'acció pel clima i energia sostenible (PACES) per al
municipi d'Almussafes

16.  URBANISME.  Proposta d'aprovació  de  l'addenda  a  la  proposta  final  del Pla  general
estructural i del Pla d'ordenació detallada d'Almussafes i sotmetiment a informació pública (82.3
ROF)

17. DESPATX EXTRAORDINARI

CONTROL I FISCALITZACIÓ

18 RESOLUCIONS DE l'ALCALDIA. Donar compte dels decrets d'Alcaldia des del 841/2020
fins a la 1076/2020

19. PRECS

20. PREGUNTES
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PART RESOLUTÒRIA

1.  APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS.  Aprovar
l'esborrany de l'acta de les sessions ordinària 07/2020, de 4 de juny i extraordinària
8/2020, de 29 de juny

Es  procedeix  a  donar  compte de  l'esborrany  de  l'acta de  la sessió ordinària
07/2020, de  4 de  juny. Se sotmet a votació ordinària i s'aprova per unanimitat
(Voten a  favor:   Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud  Sebastià,
Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano Fuentes,  Mar
Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez, Jaime Wic Rosa, Lourdes
Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón i Rafael Enrique
Beltrán).

Es procedeix a donar compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària
08/2020, de 29 de juny. Se sotmet a votació ordinària i s'aprova per unanimitat
(Voten a  favor:   Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud  Sebastià,
Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano Fuentes,  Mar
Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez, Jaime Wic Rosa, Lourdes
Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón i Rafael Enrique
Beltrán).

***

2.  SECRETARIA.  Proposta rectificació i  actualització de l'Inventari  municipal  de
béns amb efectes a 31 de desembre de 2019.

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa  de Comissió Informativa  de Govern Obert,  Règim Interior,  Personal,
Contractació,  Participació i Seguretat  Ciutadanes, i  Benestar  Animal, en  sessió
ordinària celebrada el 8 de juliol de 2020.

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

Vist l'expedient tramitat a fi de procedir a la rectificació de l'Inventari Municipal de Béns i
Drets referida a l'exercici 2019 en el que obra la documentació i  informes relatius a les
modificacions, altes i baixes, produïdes durant els dits exercicis.
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Considerant que,  de  conformitat  amb  allò  que  disposa  l�article  33  del  Reial  Decret
1.372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals, la
rectificació de l'Inventari es verificarà anualment, i en ella es reflectiran les vicissituds de
tota índole dels Béns i Drets durant eixa etapa. 

Vist l'informe jurídic de la secretària general, núm. 25/2020, de 29 de juny en què s'emet un
informe favorable la recepció dels treballs realitzats per l'empresa GS Local SL, i analitza la
normativa  aplicable  i  el  procediment  que  s'ha  de  seguir  i  en  el  que,  a  la  vista  de  la
documentació obrant  s'informa de la  procedència que pel  Ple  corporatiu es  procedisca a
l'adopció dels acords pertinents en la forma proposada en les conclusions del dit informe:

«Conclusió

Els treballs realitzats per l'empresa GS Local s'ajusten  al que encarrega i són satisfactoris
procedint la seua recepció i pagament.

Procedix l'aprovació de l'Inventari de béns i drets que corresponen a esta Ajuntament amb
efectes de 31 de desembre de 2019, segons detall dels informes emesos per l'empresa que ha
elaborat els treballs.

La depuració de l'Inventari  ha sigut  satisfactori,  si  bé queda  pendent la conciliació entre
Inventari i comptabilitat que com a meta i objectiu conjunt de Secretaria i Intervenció, es
posposa a l'exercici 2021.

-conciliació amb el balanç (un pas essencial ha sigut la depuració dels béns mobles
no adequats als serveis municipals, desapareguts o destruïts.

-confrontar amb el  registre de la propietat les inscripcions així com la inclusió de
totes les referències cadastrals.

La  conclusió  definitiva  de  tots  estos  treballs  s'efectuaran  amb  el  nou  programa  que
s'implantarà a través de SEDIPUALBA.»

Considerant que,  de  conformitat  amb  allò  que  disposa  l’article  34  del Reial  Decret
1.372/1986, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals, el
Ple de la Corporació Local serà l'òrgan competent per a acordar l'aprovació de l'Inventari ja
format, la seua rectificació i comprovació, havent de remetre, en compliment amb el que
disposa l'article 86 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el
Text  refós  de  les  disposicions  legals  vigent  en  matèria  de  règim  local,  còpia  de  les
rectificacions a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma. 

Considerant que el quòrum requerit per a l'adopció de l'acord és el de majoria simple tenint
en compte el que disposa l'article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de la Bases
de Règim Local.

Per tot l'anterior, el Ple Corporatiu, adopta l'ACORD següent:

1. Aprovar la rectificació de l'inventari de béns i drets d'esta corporació, amb referència a 31
de desembre de 2019 segons el resum general de l'inventari amb el detall següent:
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2.  Que  es  remeta  una  còpia  del  mateix  a  l'Administració  de  l'Estat  i  de  la  Comunitat
Autònoma.

***

3. SECRETARIA. Donar compte de la resolució 0983/2020 de revisió de preus Llar
jubilats

Es procedeix a donar compte de la resolució de referència transcrita a continuació.
La Corporació queda assabentada.

«En relació amb l'expedient SEC/  cma   12-10, vista la sol·licitud presentada per la Sra. Ana
Albertos Lorite,  adjudicatària del contracte administratiu especial per a  “l'explotació i
manteniment del bar ubicat en l'edifici de la Llar dels Jubilats”, per a la revisió de la llista
de preus al seu dia presentada, i basant-se en els  següents:

Antecedents de fet

1. El contracte administratiu especial per a l'explotació i manteniment del bar
ubicat en l'edifici de la Llar dels Jubilats es va adjudicar definitivament per
l'Alcalde,  fent  ús  de  l'habilitació  realitzada  pel  Ple,  Mitjançant  Una
Resolució de l'Alcaldia núm. 1752, de data 8 d'agost de 2010, a la Sra. Ana
Albertos Lorite, formalitzant-se en documents administratiu entre les parts
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el 9 d'agost de 2010, començant a  comptar la duració del contracte des
d'eixe mateix dia.

2. La llista de preus basant-se  en la qual es va adjudicar  el  contracte,  ha
romàs inalterable des d'abril de 2013, havent sol·licitat la interessada en
data 19 de maig de 2020, la revisió de la mateixa pel temps transcorregut
des de l'última revisió.

3. Figura informe de l'Enginyer Tècnic Industrial Municipal, de data 19 de
juny de 2020, en el que s'indica que existixen determinades diferències entre
la  llista  de  preus  proposada  per  l'adjudicatària  i  la  que  resultaria  de
l'aplicació de la variació patida en l'IPC des de l'adjudicació del contracte
a l'agost de 2010 fins a l'actualitat (10,5%). S'annexa al referit informe la
llista de preus que hauria de ser aprovada amb l'aplicació del percentatge
d'increment mencionat.

4. S'ha emés un informe jurídic en data 22 de juny.

Fonaments de dret

1. La possibilitat de revisió de preus dels contractes ve regulada en els articles
77 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector
Públic, legislació que resulta aplicable al ser la que estava en vigor en el
moment d'adjudicar el contracte que ens ocupa.

2. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, la variació de l’IPC des de la data
d'inici del contracte (agost de 2010) fins a la data de sol·licitud de la revisió
(maig de 2020) ascendix al percentatge de 10,5%.

3. És competent l'Alcaldia per a adoptar el present acord, en virtut de l'acord
de l'Ajuntament Ple adoptat en la sessió de 5 de juliol de 2019, relatiu a les
delegacions del Ple en matèria de contractació en l'Alcaldia Presidència.

Per l'anterior
Resolc

1. Autoritzar la revisió de la llista de preus sol·licitada per la Sra. Ana Albertos Lorite,
adjudicatària del contracte administratiu especial per a l'explotació i manteniment del bar
ubicat en l'edifici de la Llar dels Jubilats, aplicant l'increment experimentat en l'IPC entre el
període comprés des de l'adjudicació del contracte fins a l'actualitat.
La  llista  de  preus  a  autoritzar  serà  la  proposta  per  l'Enginyer  Tècnic  Industrial  que
s'adjunta com a annex a la present resolució.

2. Comunicar a l'adjudicatària que la llista de preus autoritzada i degudament diligenciada
haurà de figurar de manera permanent en un lloc visible exposada al públic.

3. Notificar la present resolució a la interessada amb indicació expressa dels recursos que
procedisquen.
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4. Donar  compte de la present resolució al Ple de la Corporació, en tant que òrgan de
contractació.»

***

4. SECRETARIA. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 1030/2020, de 3
de juliol relativa a delegació especial competència d'Alcaldia en matèria de personal
Es dóna compte de la resolució de referència transcrita a continuació. La Corporació queda
assabentada.

«Expte:  Delegació especial  per a l'organització interna,  direcció i gestió del personal al
servei de l'Ajuntament 
Després de les eleccions locals del passat dia 26 de maig i constituïda la Corporació en
sessió extraordinària celebrada el dia 15 de juny de 2019, dins de les mesures necessàries
per a l'organització politicoadministrativa de la nova Corporació i, amb vista a la bona
administració  de  les  àrees  de  gestió  en  què  s'estructura  l'organització  administrativa
municipal, el règim de delegació de les competències d'esta Alcaldia, per RA 1490/19, esta
alcaldia  va establir l'organització funcional de les diferents àrees per mitjà de l'establiment
de  les  diferents  delegacions  en  els  Srs.  Regidors,  reservant  els  àmbits  d'actuació
d'Ocupació, Personal, Creixement Econòmic i Innovació, Responsabilitat Social, Gestió i
Estratègia.

Esta Alcaldia és conscient que els treballadors constituïxen el principal input en la prestació
de serveis municipals, d'ací  la importància que té la  gestió dels recursos humans, que són
el factor de major valor estratègic amb què compte l'administració per a operar i adaptar-se
al canvi  constant que l'actual societat  exigix.

Donada la complexitat que comporta la gestió dels RRHH alineada amb l'estratègia i les
necessitats de l'organització, de manera que s'aconseguixen els objectius corporatius exigits
en cada exercici, és necessari una dedicació completa a la seua gestió.

Per tot això, es considera necessari conferir una delegació especial per a la direcció i gestió
de personal.

Vist el que establixen els articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; Reguladora de les
Bases del Règim Local, i articles 43 al 45, 120 i 121 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, article de la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana i article 19
del ROM.

RESOLC

1. Conferir a Davinia Calatayud Sebastiá una delegació especial  per a la gestió i direcció
dels RRHH  que comprendrà  les facultats de programació i direcció i inspecció interna dels
serveis així com la gestió dels assumptes que es deriven sense perjuí de la competència que
corresponga als regidors amb delegacions generals.
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Comprendrà també: la Presidència de la Mesa de Negociació

Esta delegació es conferix sense perjuí de les ja conferides a Davinia Calatayud Sebastià en
matèria d'urbanisme i medi ambient.

2. La  delegació  especial  efectuada  comprendrà  les  facultats  de  direcció,  organització
interna i gestió i coordinació amb les diferents àrees. La present delegació no comprén la
facultat de resoldre per mitjà d'actes administratius que afecten tercers.

L'alcaldia es reserva les facultats de :

-Rebre informació detallada de la competència delegada.

-Resoldre totes les qüestions que puguen sorgir entre la gestió de les diferents àrees

-Resoldre per mitjà d'actes administratius que afecten tercers

-Resoldre les discrepàncies que es plantegen per intervenció en la instrucció dels expedients
abans de recaure  la resolució o acord pertinent.

3. Notificar la present resolució a la persona designada a fi de què procedisca, si és el cas, a
l'acceptació del dit càrrec. El nomenament s'entendrà tàcitament acceptat si dins de les 24
hores següents no es produïx renúncia expressa, comunicada  fefaentment a esta Alcaldia.

4. Remetre anunci de les referides delegacions per a la seua inserció en el Butlletí Oficial de
la  Província  i  publicar-les  igualment  en  el  Tauler  d'Anuncis  municipal.  Web
municipal/Portal de transparència

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

6.  La  delegacions  conferides  seran  efectives  des  de  l'endemà de  la  data  de  la  present
resolució.»

***

5. INTERVENCIÓ.  Proposta suplement  de  crèdit  ajudes  a  emprenedors  (exp.
EXMOC/0019-2020)

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 9 de juny de 2020.

No es promou debat.   Se sotmet a votació ordinària i s'aprova per unanimitat
(Voten a  favor:   Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud  Sebastià,
Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano Fuentes,  Mar
Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez, Jaime Wic Rosa, Lourdes
Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón i Rafael Enrique
Beltrán).
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Sent  voluntat  d'esta  Corporació  dotar  amb  més  ajudes  als  emprenedors  per  a
fomentar l'ocupació local a Almussafes.

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:

Aplicació pressupostària Descripció Import

2410.47001
Subvencions promoció ocupació –
línia emprenedors

10.500,00€

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 10.500,00€

3.Tramitación de la modificació

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

Per la seua banda, l'article 177.4 del TRLRHL assenyala que: “L'expedient haurà
d'especificar la concreta partida pressupostària a incrementar i el  mitjà 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
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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.”

Així mateix l'article 36.1 del RD 500/1990 establix que: “Els crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit, es podran finançar indistintament amb algun o alguns dels recursos
següents: […].

- Per mitjà d'anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del pressupost vigent
no compromeses, les dotacions del qual s'estimen reductibles sense pertorbació
del respectiu servei.” 

Vist l'informe del Gestor Cultural de data 4 de juny de 2020, en el que manifesta que
la  reducció de la  partida proposada per  a  finançar  el  suplement de crèdit  no afectarà el
funcionament normal del servei, sent les aplicació pressupostària a disminuir les següent:

Aplicació pressupostària Descripció Import

3340.22609
Activitats culturals – Promoció 
cultural

10.500,00€

TOTAL BAIXES DE CRÈDIT 10.500,00€

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.

Per tot el que assenyala el Ple acorda:

1. Suplementar la següent aplicació pressupostària en les quantia que s'indica.

Aplicació pressupostària Descripció Import

2410.47001
Subvencions promoció ocupació –
línia emprenedors

10.500,00€

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 10.500,00€

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

Aplicació pressupostària Descripció Import
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3340.22609
Activitats culturals – Promoció 
cultural

10.500,00€

TOTAL BAIXES DE CRÈDIT 10.500,00€

3.- Publique's el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de València, en
els termes legalment establits.

***

6. INTERVENCIÓ.  Proposta suplement  de  crèdit  compra  màquines  ozó  (exp.
EXMOC/0020-2020)

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 9 de juny de 2020.

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

Josep Magraner i Ramón, actuant com a portaveu del grup municipal Compromís,
indica que segons la informació que tenen de la Conselleria de Salut Pública i del
Ministeri  relativa  a  la  utilització  de l'ozó tenen certes  reserves  quant  al  seu ús  i
sol·licita si se'ls pot donar mes informació.

El  Sr.  alcalde  respon  que  les  persones  que  utilitzen  les  màquines  d'ozó  estan
instruïdes en el seu maneig i van degudament protegides.

La regidora  Lourdes Moreno, del grup municipal Compromís,  reitera allò que s'ha
assenyalat  pel  regidor  Josep  Magraner  considerant  que  havien  d'utilitzar-se  les
màquines d'acord amb les instruccions o pautes que determina en el seu informe el
Ministeri.

El regidor Jaime Wic Rosa, del grup municipal socialista, explica que no es té dubte
respecte a la manera d'utilització de les màquines i que els que ho fan porten els EPIS
corresponents de protecció.

Se sotmet a votació ordinària i s'aprova per amb deu vots a favor, de Antonio
González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero,
Francisca Oliver Gil,  Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch
Alepuz,  Belén  Godoy  Pérez,  Jaime  Wic  Rosa  y Rafael Enrique Beltrán,  y  tres
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abstenciones de Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra i Josep Magraner
i Ramón.

La situació d'emergència generada per l'evolució de coronavirus COVID-19 (SARS-
CoV-2), ha portat al Govern a decretar l'estat d'EMERGÈNCIA pel Reial Decret 463/2020,
de 14 de març,  pel  que es declara l'estat  d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19. 

Dins de les disposicions emeses pel Govern per a fer front a esta situació, es troba el
Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, en l'article del qual 16 s'establix que “l'adopció de
qualsevol tipus de mesura directa o indirecta per part de les entitats del sector públic per a fer
front al COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, aplicant-se l'article
120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic”. Esta previsió
suposa l'aplicació de la tramitació d'emergència a tots els contractes que hagen de celebrar-
se per les entitats del sector públic per a atendre les necessitats derivades de la protecció de
les persones i altres mesures adoptades pel Consell de Ministres per a fer front al COVID-
19.

El 28 de març de 2020 es va publicar en el BOE el Reial Decret Llei 9/2020, de 27
de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per a pal·liar els
efectes derivats del COVID-19, la disposició addicional segona dóna precisament una nova
dels quals redacció al meritat article 16 del Reial Decret 7/2020, agilitzant encara més la
tramitació d'emergència i declarant aplicable ex lege este procediment a tots els òrgans del
sector públic en tots els contractes que hagen de celebrar-se per estes entitats per a atendre
les  necessitats  derivades  de  la  protecció  de  les  persones  i  altres  mesures  adoptades  pel
Consell de Ministres per a fer front al COVID-19.

Vist que resulta necessària la creació d'una aplicació pressupostària als efectes de fer
front als efectes de l'actual crisi sanitària, per a subministrar sis sistemes de neteja ecofrog i
tres  generadors  d'ozó,  per  als quals  no  hi  ha  la  necessària  consignació  pressupostària
adequada i suficient. 

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

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

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

Financera (LOEPSF).

2. Crèdit Extraordinari
L'article177.1 del TRLRHL disposa que Quan “haja de realitzar-se algun gasto que no puga
demorar-se fins a l'exercici següent, i no existisca en el pressupost de la corporació crèdit o
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siga  insuficient  o  no  ampliable  el  consignat,  el  president  de  la  corporació  ordenarà  la
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement
de crèdit, en el segon.”

En  este  cas  es  tracta  de  la  concessió  d'un  crèdit  extraordinari  en  l'aplicació
pressupostària 3111.20001.62300 “Protecció salubritat pública – Maquinària, instal·lacions
tècniques  i  utillatge”  als efectes  de fer  front  als  efectes  de l'actual  crisi  sanitària,  per  a
subministrar sis sistemes de neteja ecofrog i tres generadors d'ozó, per als quals no hi ha la
necessària consignació pressupostària adequada i suficient. 

3.Tramitación de la modificació

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

4. Finançament de la modificació pressupostària

Quant als  recursos  per  al  finançament  de  la  present  modificació  estarem al  que
disposa 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.”

Així mateix l'article 36.1 del RD 500/1990 establix que: “Els crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit, es podran finançar indistintament amb algun o alguns dels recursos
següents: […]

- Per mitjà d'anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del pressupost vigent
no
compromeses les dotacions del qual s'estimen reductibles sense pertorbació del
respectiu servei.” 

El recurs proposat per al finançament del crèdit extraordinari en el present expedient
ve constituït per la baixa en l'aplicació pressupostària següent: 2313.22799 relativa a “altres
treballs joventut” i que segons informe de l'animador juvenil de data 4 de juny de 2020, no
afecta el funcionament normal dels serveis.

5. Anivellació pressupostària.
El mencionat crèdit quedaria anivellat conforme s'indica a continuació:
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A) Augment de crèdit en l'estat de Gastos: 

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ EUROS

3111.20001.62300
 “Protecció salubritat pública – Maquinària,
instal·lacions tècniques i utillatge”

12.120,00€

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 12.120,00€

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

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ EUROS

2313.22799 Altres treballs joventut 12.120,00€

TOTAL BAIXES DE CRÈDIT 12.120,00€

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

6. Òrgan competent

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

Per tot el que assenyala el Ple acorda:

1.  Aprovar  la  modificació  de  crèdit  en  la  modalitat  de  concessió  de  crèdit
extraordinari amb el detall següent:

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

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ EUROS

3111.20001.62300
 “Protecció  salubritat  pública  –
Maquinària,  instal·lacions tècniques i
utillatge”

12.120,00€

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 12.120,00€

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

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ EUROS

2313.22799 Altres treballs joventut 12.120,00€
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TOTAL BAIXES DE CRÈDIT 12.120,00€

2. Publique's el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de València, en els
termes legalment establits.

***

07. INTERVENCIÓ. Proposta suplement de crèdit  oficina tècnica industrial (exp.
EXMOC/0025-2020)

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 23 de juny de 2020.

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

El  municipi  d'Almussafes  té  en  el  sector  industrial  el  principal  factor  de
desenvolupament del seu sistema econòmic, sent la implantació de la factoria Ford en el seu
terme municipal fa 40 anys, un dels fets més definitoris del seu model socioeconòmic.

L'actual  conjuntura implica  un  escenari  de  gran  complexitat  que  fa  imprescindible  que
l'Ajuntament  d'Almussafes  es  dote  d'un  assessorament  fortament  especialitzat  en  matèria
d'inversió industrial, la funció del qual siga interpretar el marc de riscos i oportunitats que ha
d'abordar el municipi per a garantir la viabilitat del seu model de desenvolupament.

L'Oficina d'Inversions Industrials que es pretén crear,  exercirà esta funció d'assessorament i
comptarà amb grans dosis d'innovació i d'adaptabilitat en el marc de complexitat que marquen
les presents circumstàncies derivades de la crisi sanitària produïda pel COVID 19-.

Vist que  l'Ajuntament  d'Almussafes  no  disposa  de  suficients  mitjans  humans  ni
materials per a dur a terme les prestacions que es deriven d'allò que s'ha exposat, i que es pretén
dur a terme un contracte de serveis de consultoria comercial i de gestió i serveis afins.

Vist que resulta necessària la creació d'una aplicació pressupostària als efectes de crear
la dita Oficina d'Inversions Industrials, per a la que actualment no hi ha crèdit adequat i suficient

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

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

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

Financera (LOEPSF).

2. Crèdit Extraordinari

L'article177.1 del TRLRHL disposa que Quan “haja de realitzar-se algun gasto que
no puga demorar-se fins a l'exercici següent, i no existisca en el pressupost de la corporació
crèdit o siga insuficient o no ampliable el consignat, el president de la corporació ordenarà la
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement
de crèdit, en el segon.”

En  este  cas  es  tracta  de  la  concessió  d'un  crèdit  extraordinari  en  l'aplicació
pressupostària  4220.22799  “Indústria  –  Altres  treballs  realitzats  per  altres  empreses  i
professionals” als efectes de dotar de crèdit pressupostari adequat i suficient. 

3.Tramitación de la modificació

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

4. Finançament de la modificació pressupostària

Quant als  recursos  per  al  finançament  de  la  present  modificació  estarem al  que
disposa 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.”

Així mateix l'article 36.1 del RD 500/1990 establix que: “Els crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit, es podran finançar indistintament amb algun o alguns dels recursos
següents: […]

- Per mitjà d'anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del pressupost vigent
no compromeses les dotacions del qual s'estimen reductibles sense pertorbació
del respectiu servei.” 
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El recurs proposat per al finançament del crèdit extraordinari en el present expedient
ve  constituït  per  la  baixa  en  l'aplicació  pressupostària  següent:  1510.13100  relativa  a
“Urbanisme – Personal  Laboral  Temporal”,  el  crèdit  de la qual  no es troba autoritzat  ni
compromés.

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

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

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ EUROS

4220.22799 
Indústria  –  Altres  treballs  realitzats  per
altres empreses i professionals

25.000,00€

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 25.000,00€

D) Disminución de crédito en el estado de Gastos:

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ EUROS

1510.13100 Urbanisme – Personal Laboral Temporal 25.000,00€

TOTAL BAIXES DE CRÈDIT 25.000,00€

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

6. Òrgan competent

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

Per tot això, el Ple acorda:

1.  Aprovar  la  modificació  de  crèdit  en  la  modalitat  de  concessió  de  crèdit
extraordinari amb el detall següent:

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

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ EUROS

4220.22799 
Indústria  –  Altres  treballs  realitzats  per  altres
empreses i professionals

25.000,00€
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TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 25.000,00€

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

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ EUROS

1510.13100 Urbanisme – Personal Laboral Temporal 25.000,00€

TOTAL BAIXES DE CRÈDIT 25.000,00€

2. Publique's el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de València, en els termes
legalment establits.

***

08. INTERVENCIÓ.  Proposta suplement  de  crèdit  EPSA i  POL (exp.
EXMOC/0026-2020)

És procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa De Comptes, Hisenda, Treball i Desenvolupament, Economia i Indústria,
en sessió ordinària celebrada el 23 de juny de 2020.

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

Vist que resulta necessari dotar de crèdit distintes aplicacions pressupostàries, i que
les dites modificacions no poden demorar-se fins a l'exercici següent per estar indirectament
relacionades  amb  la  situació  que  travessem de  crisi  sanitària.  Així  doncs,  les  dites
aplicacions pressupostàries són les de contractació de persones desempleades a través dels
plans d'ocupació  municipals,  així  com  la  de  l'empresa  pública  municipal  per  veure's
incrementat les hores de desinfecció de llocs públics com a conseqüència del COVID-19.

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).
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• 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 (LOEPSF).

• Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris  d'Administració  Local  amb  habilitació  de  caràcter  nacional
(RD128/2018).

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:

Aplicació pressupostària Descripció Import

2410-13101
Promoció  de  l'ocupació  –  Personal
Laboral Temporal

27.000’00€

2410-16001
Promoció  de  l'ocupació  –  Seguretat
Social Personal Laboral Temporal

9.000’00€

9330-44900
Gestió  del  patrimoni  -  Empresa
Pública Municipal

35.400’00€

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 71.400’00€

3.Tramitación de la modificació
En cuanto a la tramitació, establix l'article 177.2 del TRLRHL que: “L'expedient,

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

Per  la  seua  part,  l'article  177.4  del  TRLRHL assenyala  que:  “L'expedient  haurà
d'especificar la concreta partida pressupostària a incrementar i el  mitjà o recurs que ha de
finançar l'augment que es proposa.”

4. Finançament de la modificació pressupostària
Amb relació 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.”
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Així mateix l'article 36.1 del RD 500/1990 establix que: “Els crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit, es podran finançar indistintament amb algun o alguns dels recursos
següents: […].

- Per mitjà d'anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del pressupost vigent
no compromeses, les dotacions del qual s'estimen reductibles sense pertorbació
del respectiu servei.” 

Vistos els informes del Gestor Cultural i del Director de l'àrea d'Esports, Cultura,
Educació i Joventut, de data 17 de juny de 2020, en els que es manifesta que la reducció de
les aplicacions proposades per a finançar el suplement de crèdit no afectaran el funcionament
normal del servei, sent les dites aplicacions a disminuir les següents:

Aplicació pressupostària Descripció Import

3261-48202
Serveis complementaris educació – altres
transferències secundària

12.400,00€

3420.62500 Instal·lacions esportives - mobiliari 8.000,00€

3410-22609
Promoció i foment de l'esport – activitats
esportives

12.000,00€

3262-62300
Serveis  complementaris  educació  –
maquinària i instal·lacions EPA

3.000,00€

3268.22606
Serveis  complementaris  educació  –
reunions, conferències i cursos

5.000,00€

3230-22799
Funcionament centres infantil  i  primària
– treballs altres empreses 

7.000,00€

3300-62500 Administració general cultura - mobiliari 16.000,00€

3340-22699 Promoció cultural – Altres gastos 3.000,00€

3340-22609 Promoció cultura- Activitats 5.000,00€

TOTAL BAIXES DE CRÈDIT 71.400,00€

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 acorda:
1. Suplementar la següent aplicació pressupostària en les quantia que s'indica.

Aplicació
pressupostària

Descripció Import

2410-13101
Promoció  de  l'ocupació  –  Personal
Laboral Temporal

27.000’00€
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2410-16001
Promoció  de  l'ocupació  –  Seguretat
Social Personal Laboral Temporal

9.000’00€

9330-44900
Gestió del patrimoni - Empresa Pública
Municipal

35.400’00€

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 71.400’00€

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

Aplicació pressupostària Descripció Import

3261-48202
Serveis  complementaris  educació  –
altres transferències secundària

12.400,00€

3420.62500 Instal·lacions esportives - mobiliari 8.000,00€

3410-22609
Promoció  i  foment de  l'esport  –
activitats esportives

12.000,00€

3262-62300
Serveis  complementaris  educació  –
maquinària i instal·lacions EPA

3.000,00€

3268.22606
Serveis  complementaris  educació  –
reunions, conferències i cursos

5.000,00€

3230-22799
Funcionament centres infantil i primària
– treballs altres empreses 

7.000,00€

3300-62500
Administració  general  cultura  -
mobiliari

16.000,00€

3340-22699 Promoció cultural – Altres gastos 3.000,00€

3340-22609 Promoció cultura- Activitats 5.000,00€

TOTAL BAIXES DE CRÈDIT 71.400,00€

3.- Publique's el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de València, en
els termes legalment establits.

***
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09. INTERVENCIÓ.  Proposta aprovació  justificació  assignació  econòmica  grup
Partit Popular del 01/01/2019 al 15/06/2019

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa de Comptes, Hisenda, Treball i Desenvolupament, Economia i Indústria,
en sessió ordinària celebrada el 23 de juny de 2020.

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

Vist l'informe emés per la Intervenció municipal de data 3 de juny de 2020, respecte a la
justificació de l'assignació al grup polític municipal, en el període comprés entre l'1 de gener
i el 15 de juny de 2019, del següent tenor literal:

“En sessió celebrada el dia 6 de juny de 2019 pel Ple de la Corporació, van ser concedides a
cada un dels grups polítics municipals una assignació fixa de 2.183’01 € i una altra variable
de 54’58 euros per regidor per a l'exercici 2019, corresponent al mandat de la legislatura
2015-2019, açò és des del dia 1 de gener de 2019 fins al dia 15 de juny de 2019. En data 15
de juny de 2019 pren possessió la nova Corporació.

Vist que ja han sigut aprovades les justificacions dels grups municipals socialista i  bloc-
compromís  en  sessió  plenària  celebrada  el  dia  22  d'abril  de  2020  referides  al  període
comprés entre el dia 1 de gener i 15 de juny de 2019. 

Vist  que  en  la  sessió  plenària  celebrada  el  dia  12  de  desembre  de  2019,  s'aprova  la
justificació del grup municipal popular referent a l'exercici 2018, i per tant es procedix a
l'abonament de l'assignació corresponent a l'exercici 2019.

Vist  que  han  sigut  presentades  les  justificacions  del  grup municipal  popular  relatives  al
període comprés entre l'1 de gener i 15 de juny 2019, HE D'INFORMAR:

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

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

3. El grup municipal popular, amb CIF G97475305, aporta les següents factures, el resum de
les quals és el següent:

Lloguer de local         2.554,28€

Llum 50,39€

Honoraris Advocada 424,00€

Serveis Assessoria 203,28€

Total 2.341,42€

En relació a la factura 14/2019 corresponent al lloguer del mes de juny de 2019, per import
total de 302,50 euros, únicament s'ha tingut en compte com a justificació la part proporcional
relativa als primers 15 dies del mes de juny.
En relació a la factura 21190625010269706 relativa al subministrament de llum del període
comprés entre el 27/05/2019 i 24/06/2019, per import de 18,10 euros, únicament s'ha tingut
en compte com a justificació la part proporcional entre el 27/05 i el 15/06.
Amb els justificants presentats és prou per a justificar l'assignació corresponent des del dia 1
de gener de 2019 al 15 de juny de 2019 per import de 2.237,59€.”

El Ple de la Corporació adopta l'acord següent:
1. Aprovar la justificació de l'assignació econòmica concedida en el període comprés
entre l'1 de gener i el 15 de juny de 2019 al grup municipal popular per import de
2.237,59 euros.
2. Notificar el present acord als grups polítics municipals.

***

10. INTERVENCIÓ.  Proposta aprovació  justificació  assignació  econòmica  grups
polítics municipals del 15/06/2019 al 31/12/2019

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa De Comptes, Hisenda, Treball i Desenvolupament, Economia i Indústria,
en sessió ordinària celebrada el 23 de juny de 2020.
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No es promou debat.   Se sotmet a votació ordinària i s'aprova per unanimitat
(Voten a  favor:   Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud  Sebastià,
Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano Fuentes,  Mar
Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez, Jaime Wic Rosa, Lourdes
Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón i Rafael Enrique
Beltrán).

Vist l'informe emés per la Intervenció municipal de data  18 de juny de 2020, respecte a la
justificació de les assignacions als grups polítics municipals, en el període comprés entre el
15 de juny  i el 31 de desembre de 2019, del següent tenor literal: 

“En data 15 de juny de 2019 va prendre possessió la nova Corporació per a la legislatura
2019-2023.  En sessió extraordinària celebrada el  dia  31 de juliol  de 2019 pel  Ple de la
Corporació, van ser concedides a cada un dels grups polítics municipals una assignació fixa
de 3.500,00 euros/anuals i una altra variable per regidor de 653,85 euros/anuals per a la dita
legislatura.

En la mateixa sessió plenària es va acordar abonar a cada grup municipal des del dia 15 de
juny fins al dia 31 de desembre de 2019, una quantitat fixa de 1895,83 euros i una altra
variable de 354,17 euros.

Vist que han sigut presentades les justificacions dels distints grups municipals relatives al
període citat, açò és, entre el 15 de juny i el 31 de desembre de 2019, HE D'INFORMAR:

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

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

3. El grup municipal Socialista, amb NIF V97973804, aporta les següents factures, el resum
de les quals és el següent:

Subministraments flors 160,17€
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Serveis  diversos
(muntatge,  reparació,
repartiment, impressió)

5.048,12€

Total 5.208,29€

Amb els justificants presentats és suficient per a justificar l'assignació corresponent des del
dia 15 de juny al 31 de desembre de 2019 per import de 5.083,36 euros.

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

Material publicitat 605,00€

Lloguer local 1.985,62€

Subministrament
telefonía

82,26€

Subministrament llum 420,45€

Total 3.093,33€

Les factures A2019FC0759563 i A2019FC1063388 relatives al subministrament d'aigua, no
poden ser tingudes en compte en esta justificació per no tindre el mateix NIF que el grup
municipal beneficiari.

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

En relació a la factura 21190625010052033 relativa al subministrament de llum del període
comprés entre el 27/05/2019 i 24/06/2019, per import de 45,51 euros, únicament s'ha tingut
en compte com a justificació la part proporcional entre el 15/06 i el 24/06.

Amb els justificants presentats és prou per a justificar l'assignació corresponent des del dia
15 de juny fins al 31 de desembre de 2019 per import de 2.958,34 euros.

5. El grup municipal Popular, amb NIF G97475305, aporta les següents factures, el resum de
les quals és el següent:
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Serveis assessoria 94,38€

Lloguer local 1.966,25€

Subministrament llum 61,01€

Total 2.121,64€

En relació a la factura corresponent al lloguer del mes de juny de 2019, per import total de
302,50 euros, únicament s'ha tingut en compte com a justificació la part proporcional relativa
als 15 dies últims del mes de juny.

No s'ha tingut en compte el pagament de la taxa de Tractament de Residus per import de
68,75 euros,  per no acreditar-se que el pagament s'ha realitzat  des d'un compte del  grup
municipal popular.

Respecte dels justificants aportats pel pagament del lloguer del local, s'observa que el N.I.F.
que  es  reflectix,  corresponent  al  grup  municipal  popular,   en  els  rebuts  aportats  és  el
B97475305,  que  diferix en la  lletra  del  N.I.F.  corresponent  al  grup municipal  del  partit
popular que és el  G97475305. Pareix clarament  que es tracta d'un mer  error material  de
transcripció. Haurà de corregir-se per a pròximes justificacions.

Amb els justificants presentats és prou per a justificar l'assignació corresponent des del dia
15 de juny fins al 31 de desembre de 2019 per import de 2.054,86 euros.”

Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció de l'acord següent:

1. Aprovar les justificacions presentades pels distints grups municipals, respecte a
les assignacions econòmiques concedides en el període comprés entre el 15 de juny i
el 31 de desembre de 2019.

2. Notificar el present acord als grups polítics municipals.

***

11. INTERVENCIÓ. Proposta assignació econòmica als grups polítics municipals,
exercici 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 23 de juny de 2020.

Per Josep Magraner en representació del grup municipal Compromís es presenta per
escrit l'esmena següent:

«En el Ple de l'Ajuntamiento d'Almussafes de data 22 d'abril de 2020, es va
aprovar, per unanimitat, en el punt 19.1, la proposta del PSOE que afectava
l'assignació  dels  grups  municipals  per  a  l'exercici  2020  donades  les
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circumstàncies  de  la  pandèmia  de  la  COVID-19.  Considerant  que  la
proposta del present punt ha d'arreplegar el que es va aprovar en la votació
del ple ordinari de 22 d'abril.

Esmena d'addició:

Que les quantitats per a la subvenció del funcionament dels grups municipals
per a l'exercici 2020 reflectisquen allò que s'ha aprovat en el punt 19.1 del
ple ordinari de 22 d'abril de 2020»

Es procedix a debatre l'esmena  presentada intervenint  el  regidor Rafael  Beltrán del  grup
municipal Partit Popular, qui manifesta la seua conformitat amb l'esmena presentada.

Després  de  breus  intervencions  dels  regidors  i  del  senyor  interventor  de  l'Ajuntament
indicant que hauria de consultar  els  extrems que s'estan plantejant  per a poder contestar
adequadament, el Sr. alcalde proposa deixar sobre la taula este punt de l'orde del dia fins que
es dispose de la informació necessària, acordant-se per unanimitat dels membres corporatius.

***

12. INTERVENCIÓ.  Proposta crèdit  extraordinària  Pla  emergències  Almussafes  (Exp.
EXMOC0030-2020

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 7 de juliol de 2020.

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

L'Ajuntament  d'Almussafes  pretén  elaborar  un  Pla  Territorial  d'Emergències  per  al  seu
municipi.

Este Pla té com a objectiu assegurar la màxima protecció per a les persones, el medi ambient
i els béns, que puguen resultar afectats en qualsevol situació d'emergència, establint per a
això una estructura d'organització jeràrquica i funcional dels mitjans i recursos, tant públics
com privats en el municipi, que permeta fer front a situacions de risc o emergència greu.

Així  mateix,  determinarà els  recursos municipals i  l'organització dels recursos davant de
qualsevol situació de les possibles emergències identificades prèviament i assentarà les bases
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per a la realització de quants  plans d'acció municipal sena necessaris: inundacions, riscos
industrials, riscos químics, grans concentracions,….

Vist que es requerix realitzar l'elaboració i implantació del Pla i que no pot demorar-se fins a
l'exercici següent i resultant que actualment se no té la consignació pressupostària adequada i
suficient en l'estat de gastos del pressupost municipal per a l'exercici 2020.

És per això, per la qual cosa es proposa la incoació d'un expedient de crèdit extraordinari en
els termes següents:

1. Legislació aplicable

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

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

• Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenrotlla el capítol primer del
Títol sext de la Llei 39/1988 reguladora de les Hisendes Locals (RD 500/1990)

• Llei  Orgànica 2/2012,  de 27 d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat
Financera (LOEPSF).

• Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris  d'Administració  Local  amb  habilitació  de  caràcter  nacional
(RD128/2018).

2. Crèdit Extraordinari.

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

En el present cas, es tracta de crear una aplicació pressupostària que comprenga l'elaboració i
implantació del Pla Territorial Municipal d'Emergències per import de 10.000,00 euros.

1350.22706 “Protecció Civil – Estudis i treballs tècnics”

3.Tramitación de la modificació i Òrgan competent. 

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

Per  tant,  l'òrgan  competent  per  a  l'aprovació  del  crèdit  extraordinari  és  el  Ple  de  la
Corporació, amb un informe previ de la Intervenció municipal, i se sotmetrà a la mateixa
publicitat que l'establida per als pressupostos generals.

Identificador: 4bjY wH/1 m2ep 1dQO NV6Z rM0L Ut4=

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



ACTA PLE
9/2020

29/39

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.”

Així  mateix  l'article  36.1  del  RD  500/1990  establix  que:  “Els  crèdits  extraordinaris  i
suplements de crèdit, es podran finançar indistintament amb algun o alguns dels recursos
següents: […].

- Per mitjà d'anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del pressupost vigent
no compromeses, les dotacions del qual s'estimen reductibles sense pertorbació
del respectiu servei.” 

Vist l'informe de  l'Arquitecte  Municipal en  què es  manifesta que  la  reducció  de  les
aplicacions proposades per a finançar  el crèdit extraordinari no  afectaran el funcionament
normal del servei, sent les dites aplicacions a disminuir les següents:

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ EUROS

1510.22706 Urbanisme – Estudis i treballs tècnics 7.895,00

1510.21000
Urbanisme – Conservació i reparació

infraestructures
2.105,00

Per tot el que assenyala el Ple de la Corporació adopta l'acord següent:

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

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ EUROS

1350.22706 Protecció Civil – Estudis i treballs tècnics 10.000,00

2.  El  gasto  es  finançarà  amb  baixes  de  crèdits  de  les  següents  aplicacions
pressupostàries:
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APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ EUROS

1510.22706 Urbanisme – Estudis i treballs tècnics 7.895,00

1510.21000
Urbanisme – Conservació i reparació

infraestructures
2.105,00

3. Expose's al públic en els termes establits en la Llei als efectes de reclamacions.

***

13. INTERVENCIÓ. Proposta crèdit extraordinari subvenció adquisició patinets elèctrics i
bicicletes alumnes IES (Exp. EXMOC 0032-2020)

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 7 de juliol de 2020.

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

Lourdes  Moreno  Blay,  actuant  com  a  portaveu  del  grup  municipal  Compromís,
manifesta  que el  dubte que sorgix  és  si  els  alumnes  que opten  per  la  subvenció
tindran o no dret al servei de l'autobús.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portaveu del grup municipal popular manifesta el
mateix dubte.

Juan  Pablo  Bosch Alepuz,  actuant  com a  portaveu  del  grup  municipal  socialista
indica que la finalitat de la subvenció és reduir el gasto de l'autobús i apostar  per la
sostenibilitat, per tant cal optar per una cosa o una altra.

Lourdes Moreno Blay inicia el segon torn d'intervencions i pregunta si qui una altra
per la subvenció per al patinet ja no té opció a agafar l'autobús.

Juan Pablo Bosch Alepuz, contesta que efectivament així és.

Antonio González Rodríguez, alcalde, tanca el debat assenyalant que és totalment
voluntari i que és una aposta per la sostenibilitat.

Acabat  el  debat  se  sotmet  l'assumpte a  votació  ordinària  i  s'aprova  per
unanimitat (Voten a  favor:   Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud
Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén Godoy Pérez,  Jaime Wic Rosa,
Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón i Rafael
Enrique Beltrán).
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L'Ajuntament d'Almussafes pretén crear una esbossa de subvenció destinada a la mobilitat
sostenible dels alumnes d'IES Almussafes i es faria a través de subvencions per a l'adquisició
de  bicicletes  i  patinets  elèctrics  com  nous  elements  de  circulació  segurs,  individuals  i
respectuosos amb el medi ambient.

És  per  això,  per  la  qual  cosa es  proposa  la  incoació  d'un  expedient  de  crèdit
extraordinari en els termes següents: 

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

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

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

Financera (LOEPSF).
• Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels

funcionaris  d'Administració  Local  amb  habilitació  de  caràcter  nacional
(RD128/2018).

2. Crèdit Extraordinari.
L'article177.1 del TRLRHL disposa que Quan “haja de realitzar-se algun gasto que no puga
demorar-se fins a l'exercici següent, i no existisca en el pressupost de la corporació crèdit o
siga  insuficient  o  no  ampliable  el  consignat,  el  president  de  la  corporació  ordenarà  la
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement
de crèdit, en el segon. ”
Enel  present  cas,  es  tracta  de crear una aplicació pressupostària destinada a  finançar les
ajudes de capital per a l'adquisició de patinets elèctrics i bicicletes per part dels alumnes de
l'IES Almussafes, fins a un import màxim de 9.000'00 euros. L'aplicació pressupostària seria
3266-78900
  

3266-78900 “Transf de capital a famílies- Ensenyança Batxiller”  

3.Tramitación de la modificació i Òrgan competent. 

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

Per tant, l'òrgan competent per a l'aprovació del crèdit extraordinari és el Ple de la
Corporació, amb un informe previ de la Intervenció municipal, i se sotmetrà a la mateixa
publicitat que l'establida per als pressupostos generals.

4. Finançament de la modificació pressupostària
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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 servici. En l'expedient s'acreditarà que
els ingressos previstos en el  pressupost efectuen amb normalitat, llevat que aquells tinguen
caràcter finalista.”

Així mateix l'article 36.1 del RD 500/1990 establix que: “Els crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit, es podran finançar indistintament amb algun o alguns dels recursos
següents: […].

- Per mitjà d'anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del pressupost vigent
no compromeses, les dotacions del qual s'estimen reductibles sense pertorbació
del respectiu servici.” 

Vist l'informe de l'Enginyer Agrícola municipal en què es manifesta que la reducció
de  les aplicacions proposades per  a  finançar  el crèdit  extraordinari no  afectaran el
funcionament normal del servici, sent les dites aplicacions a disminuir les següents:

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ EUROS

1510.62500 Urbanisme – Mobiliari urbà 9.000’00

Per tot el que assenyala el Ple de la Corporació, previ informe de la Intervenció
Municipal, el següent:

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

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ EUROS

3266-78900 Transf capital a famílies-ensenyança Batxiller 9.000,00

2. El dit gasto es finançarà amb baixes de crèdits de les següents aplicacions pressupostàries:

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ EUROS

1510.62500 Urbanisme – Mobiliari urbà 9.000’00

***
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14. TRESORERIA.  Dació de  comptes  de  la  situació  de  la  Tresoreria  municipal
corresponent al primer trimestre de 2020

Es dona compte de l'assumpte de referència de què la Corporació queda assabentada.

***

15.  URBANISME.  Proposta aprovació  Pla  d'acció  pel  clima  i  energia  sostenible
(PAUS) per al municipi d'Almussafes

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa d'Urbanisme, Activitats, Medi Ambient, Cementeri, Obres i Serveis, en
sessió ordinària celebrada el 22 de juny de 2020.

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

Exp: 36/2020. URB/2016. Acollir-se al PACES 2017, modalitat A. 

Codi Expedient: PPACEA/2017/102.

Exp. Diputació: MA. 68/16. Gestor 323/17/AMB. 

ANTECEDENTS

El 15 d’octubre de 2015 en las seu del Parlament Europeu, la Comissió va llançar el 
nou Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia Sostenible. Els tres pilar d’aquest pacte són: 
la mitigació, l’adaptació i l’energia segura, sostenible i assequible.

L'Ajuntament d’Almussafes, en sessió plenària va aprovar el 8 de setembre de 2016,
l'adhesió a la iniciativa europea del “Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia”, i es va facultar
l'Alcalde  per  a  representar  a  l’Ajuntament  d’Almussafes  en  la  signatura  del  Pacte  i  de
qualsevol altra actuació que siga requerida per a la seua execució.

Al Bop de València núm. 74 de 19 d'abril de 2017 es van publicar les Bases del
Programa  Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia 2017.

Vist l'anunci sobre la convocatòria del Programa Pacte de les Alcaldies pel Clima i
l'Energia 2017, publicada en el Bop de València núm. 107 de 6 de juny de 2017, el 29 de
juny de 2017, es va sol·licitar la subvenció, dins del termini concedit, Virtual/2017/E/44120.
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En el Bop 245 de 26 de desembre de 2017, es va concedir l'ajuda econòmica inclosa
en el Programa per 9.000€, dels quals 7.650€ serien finançats per la Diputació de València
(85%) i 1.350€, s'aportaran per l'Ajuntament subvencionat (15%).

Amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1721-22706, hi ha crèdit per a fer front a la
despesa que es deriva del programa Pacte de les Alcaldies pel Clima i Energia 2017. 

Per Resolució d'Alcaldia núm. 938/2020 de 15 de juny es procedix al pagament de
513 € a la  Tresoreria de la Diputació de València, després del requeriment de la Diputació de
València amb Registre d'Entrada núm. 2067 de 27 de maig de 2020, i en el que es fa entrega
dels inventaris d'emissions de referència (IER), de l'Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats
derivades del Canvi Climàtic (ERVCC) i dels Plans d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenible
(PACE) en Almussafes.

Correspon  al  Ple  Municipal  l'aprovació  del  Pla  d'Acció  pel  Clima  i  l'Energia
Sostenible d'Almussafes, incorporant-se posteriorment a la Plataforma Europea del Pacte
d'Alcaldies.

En  compliment  dels  compromisos  assumits  al  Pacte  de  les  Alcaldies,  i  de
conformitat amb les atribucions conferides, l’Alcalde que subscriu la proposta i el Plenari
adopta el següent ACORD:

Primer.  Aprovar el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES) per al
municipi d’Almussafes.

Segon. Comunicar aquest acord a la Diputació de València i a l’Oficina del Pacte de
les Alcaldies.

***

16.  URBANISME.  Proposta d'aprovació  de  l'addenda a  la  proposta  final  del  pla
general  estructural  i  del  pla  d'ordenació  detallada  d'Almussafes  i  sotmetiment  a
informació pública (82.3 ROF)

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa d'Urbanisme, Activitats, Medi Ambient, Cementeri, Obres i Serveis, en
sessió ordinària celebrada el 10 de juliol de 2020, per tant després de convocada esta
sessió, per tant es procedix votar la ratificació de la inclusió en l'orde del dia, la qual
cosa s'acorda per unanimitat.

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

Josep Magraner i Ramon, actuant com a portaveu del grup municipal Compromís
pregunta com s'ha previst fer  la consulta de la documentació tenint en compte la
situació en què ens trobem a causa del coronavirus.
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Antonio González Rodríguez, alcalde, contesta que es consultarà els tècnics de la
casa i s'adoptaran totes les mesures de seguretat necessàries.

Acabat el debat 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), i quatre
abstencions (S'abstenen: Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra  i Josep
Magraner i Ramón, de Compromís,  y Rafael Enrique Beltrán Domenech  del grup
popular); el que suposa la majoria absoluta, necessària per a l'adopció d'este acord.

ANTECEDENTS

El Pla General d'Ordenació Urbana actualment vigent a Almussafes es va aprovar
definitivament  per la Comissió Territorial d'Urbanisme de data de 29 de març de  1994,
substituint al Pla General Comarcal de la Ribera Baixa de 1979.

El PGOU de 1994, ha sigut objecte de les modificacions següents:

1.  Homologació  Pla  Parcial  i  PDAI  Àrea  Industrial  Almussafes,  aprovat  per  
Resolució del Conseller d'Obres Públiques el 27 de juliol de 1995.

2. Pla Especial d'homologació i ordenació detallada, i PDAI per a la ampliació
del Parc Industrial Joan Carles I, en el terme municipal de Almussafes i Picassent.

3. Pla Especial de Patrimoni Públic de Sòl Industrial.

4. Pla Especial de Protecció de l'Entorn de la Torre Àrab del Racef.

5.  Estudi de Detall  de les parcel·les 4.1,  4.2,  4.3 i  4.4 del  Parc Industrial  Juan  
Carles I.

6. Estudi de detall de l'Illa núm. 15 del Parc Industrial Joan Carles I.

7. Pla Parcial i homologació del sector la Porteta (153 AIA/2006)

Per Acord de l'Ayuntamiento-Pleno de data 8 de novembre de 2006, es va sotmetre a
informació pública, durant el termini d'un mes, el projecte de revisió del P.G.O.U. de 1994.
El tràmit d'informació pública va ser anunciat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
de data 24 de novembre de 2006 (D.O.G.V. núm. 5395)

El 8 d'octubre de 2008, es va incoar davant de la Consellleria d’Infraestructures,
Territori i  Medi Ambient,  l'expedient d'avaluació ambiental estratègica  del Pla General
d'Almussafes,  remetent-se  la  Memòria  Informativa,  Memòria  Justificativa,  Normes
Urbanístiques,  Fitxes  de  Planejament  i  Gestió,  Catàleg,  Plans  d'Informació  i  Ordenació,
Estudi d'Impacte Ambiental, Estudi de Paisatge, Estudi Acústic , ISA i Estudi de Mobilitat.

El  15  de  novembre  de  2011,  es  va emetre  el  Document de  Referència del  Pla
General d'Almussafes, de l'article 9 de la Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels
efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.

   

Identificador: 4bjY wH/1 m2ep 1dQO NV6Z rM0L Ut4=

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



El 29 de juny de 2016, per Resolució d'Alcaldia 1420/2016, se sol·licita la Pròrroga
del document de referència per dos anys més.

El 16 d'agost de 2016, la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental
prorroga la vigència del Document de Referència fins al 20 d'agost de 2018.

El  6  de  març  de  2017,  es  va  adjudicar  a  la  UTE PLANIFICA ENGINYERS I
ARQUITECTES,  COOP.V.  I  LAND STUDIOS CONSULTORIA,  S.L.U el  contracte  de
prestació del servei de Redacció de la Revisió del Pla Genereal Estructural d'Almussafes i
Pla d'Ordenació Detallada, inclosa l'Avaluació Ambiental Estratègica.

Per Resolució d'Alcaldia 1155/2017, de 13 de juny es va iniciar la Fase I preliminar i
de  diagnòstic  que  va  comprendre  una  jornada  de  presentació,  un  taller  de  concertació
(itineraris urbans) i un qüestionari de percepció ciutadana.

El 28 de novembre de 2017, s'ha presentat en l'Ajuntament la versió preliminar del
Pla General Estructural i del Pla d'Ordenació Detallada.

El 12 de gener de 2018, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 8211 es va
publicar la versió preliminar del Pla General, l'estudi ambiental i territorial estratègic, el pla
d'ordenació detallada, sotmetent-se a participació pública i consultes a les administracions
públiques i la resta de persones interessades per un termini de 45 dies, segons l'article 53 de
la LOTUP.  

Per  Acord  de  7  de  juny de  2018,  es  va  sol·licitar  la  pròrroga  del  document  de
referència de PGOU d'Almussafes fins al 20 d'agost de 2019, segons la Disposició transitòria
12ª del a LOTUP.

El 6 de juny de 2019 es va publicar en DOGV es va publicar la Versió Preliminar
del  Pla  General  modificada,  incloent-hi els  informes  i  al·legacions  que  sustenten  la
modificació proposada,  per  a sotmetre-la  a informació pública,  amb l'audiència de 20
dies, prevista en l'article 53.5 de la Lotup.

El 17 de juliol de 2019, es contesten per part de l'Equip Redactor, les al·legacions
presentades en la segona exposició al públic del Pla General.

El 14 de gener de 2020, se sol·licita a la Conselleria d’Habitatge Obres Publiques i
Vertebració del  Territori  la  creació d'una “Comissió informativa  de Coordinació” segons
estipula l'art. 53.4 de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la
Comunitat Valenciana a fi de convocar a les administracions l'informe fóra preceptiu de les
quals per a l'aprovació definitiva del Pla.

El 7 de juliol de 2020, s'informa pels Serveis Tècnics i Jurídics el següent:

“LEGISLACIÓ APLICABLE

a) Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana;

b)  Llei  5/2014,  de  25  de  juliol,  de  la  Generalitat,  d'Ordenació  del  Territori,
Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana;

c) Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental;
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d)  Decret  1/2011,  de  13  de  gener,  del  Consell,  pel  qual  s'aprova  l'Estratègia
Territorial de la Comunitat Valenciana.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

PRIMERA.- L'article 53.6 de la Lotup establix que, si com a conseqüència dels informes i
les  al·legacions  conseqüència  de  la  participació  pública  i  de  les  consultes  a  les
administracions públiques de la proposta de Pla General i del Pla d'Ordenació Detallada,
s'han  d'adoptar  modificacions  substancials,  abans  d'adoptar-los,  es  publicarà  un  anunci
d'informació pública en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de
l'administració  promotora,  acompanyat  dels  informes  i  al·legacions  que  sustenten  la
modificació proposada durant un període de 20 dies, en el que s'admetran, per al seu examen
i consideració noves al·legacions referides als canvis proposats. 

A fi  d'incorporar  les  modificacions  mencionades,  s'ha  redactat  l'Addenda al  Pla
General i a la Pla d'Ordenació Detallada, arreplegant-se els informes i les al·legacions que
sustentes la dita modificació.

SEGONA. Les modificacions incloses en l'Addenda vénen motivades per les afeccions de la
nova Cartografia  de  Zones  Inundables  del  Sistema  Nacional,  que  han  fet  necessari
suprimir  el  sector  terciari  ZND-TR1,  afectat  per  la  zona  de  perillositat  d'inundació  i
modificar l'adscripció de xarxa primària de dotacions. No delimitant un nou sector per part
dels redactors del pla.

Així  mateix,  es  produïx  modificació  per  la  Cartografia  PATFOR,  i  s'elimina  sòl
dotacional esportiu i la seua classificació com ZRG-AG1, per a introduir la compatibilitat
dels usos d'aparcament a l'aire lliure i cobert, en previsió de necessitat futura i d'equipament
comunitari esportiu.

TERCERA. Per Acord Plenari de 5 de març de 2009, es va acceptar la donació de béns
immobles  efectuada  per  senyora  Mª  Teresa  Blat  Pallarés  a  favor  de  l'Ajuntament
d'Almussafes, en execució del Conveni Urbanístic subscrit entre les parts, per a ús dotacional
escolar, zona verda i vials del que era la Unitat d'Execució núm. 1 de l'anterior Pla General.

Atenent a les modificacions sobre el sòl en el dit àmbit d'actuació, procedix donar
tràmit d'audiència als propietaris afectats. 

QUARTA.  Correspon  al  Ple  municipal  els  acords  relatius  a  l'aprovació  de  plans i
instruments  d'ordenació previstos  en la legislació urbanística així  com els convenis que
tinguen per objecte l'alteració de qualssevol dels dits instruments.

Es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del
Ple,  per  a  l'adopció  dels  acords  que  corresponga  adoptar  al  Ple  en  la  tramitació  dels
instruments  de planejament  general  previstos en la  legislació urbanística,  segons l'article
123.2 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local. En conseqüència, procedix l'informe
previ preceptiu de la Secretària de la Corporació per aplicació de l'article 3.3. c) del Reial
Decret  128/2018,  de  16  de  març,  pel  qual  es  regula  el  règim  jurídic  dels  funcionaris
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
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En vista a tot allò que s'ha exposat es proposa a l'Alcalde, perquè en compliment de
l'article 22.2.c) de la LRBRL, sotmeta al Ple l'aprovació de l'Addenda a la Proposta Final
Pla,  que  a  conseqüència  dels  informes  i  les  al·legacions realitzats  durant  la  participació
pública i les consultes a les administracions públiques, ha sigut modificat substancialment
havent de publicar-se  després de la seua aprovació,  un anunci d'informació pública en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de l'administració promotora,
amb els informes i al·legacions que sustenten la modificació proposada, durant un període de
20 dies, en el que s'admetran, per al seu examen i consideració noves al·legacions referides
als canvis proposats, podent inadmetre's  els que reiteren arguments i redunden en aspectes
prèviament informats”.

En virtut d'allò que s'ha exposat, el Ple adopta l'acord següent:

Primer. Aprovar l'Addenda a la Proposta Final del Pla General Estructural i del Pla
d'Ordenació  Detallada  d'Almussafes,  incorporant  els  informes  i  les  al·legacions
realitzats  durant  la  participació  pública  i  les  consultes  a  les  administracions
públiques.

Segon. Publicar  l'anunci de  la  informació pública  en  el  Diari  Oficial  de  la
Generalitat  Valenciana i  en la pàgina web de l'administració promotora,  amb els
informes i al·legacions que sustenten la modificació proposada, durant un període de
20  dies,  durant el  qual  s'admetran,  per  al  seu  examen  i  consideració  noves
al·legacions  referides  als  canvis  proposats,  podent inadmetre's  els  que  reiteren
arguments i redunden en aspectes prèviament informats.

***

17. DESPATX EXTRAORDINARI

No es presenten assumptes en este punt.

***

CONTROL I FISCALITZACIÓ

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

19. PRECS

No es formulen.

20. PREGUNTES

No es formulen.
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I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 14.46 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 accidental
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