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ACTA DE SESSIÓ
(Aprovada en sessió ordinària núm. 11/2020, de 2 d'octubre)

Sessió núm. 10/2020

Òrgan: PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES

Caràcter: ordinari

Data: 10 de setembre de 2020

Hora: 20.00

Lloc: saló de plens de l'Ajuntament

Presidix: Davinia Calatayud Sebastià PSOE (alcaldessa en funcions)

Regidors assistents:

Grup municipal del PSOE

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 del Partit Popular 

Rafael Beltrán Domenech

Secretària: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor: José Luís Aira Carrión

Excusa la seua assistència Antonio González Rodríguez, alcalde.
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La sessió se celebra de manera presencial, a porta tancada.

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTÒRIA

1. APROVACIÓ ACTA SESSION PLENÀRIA ANTERIOR. Aprovar l'esborrany de
l'acta de la sessió ordinària 09/2020, de 15 de juliol

2. SECRETARIA. Modificació contracte concessió obra pública PIM

3. SECRETARIA. Donar compte aprovació definitiva del Codi ètic

4. SECRETARIA. Proposta nomenament Jutge de Pau suplent

5. SECRETARIA. Resolució al·legacions al ROM i aprovació definitiva si és el cas

6. INTERVENCIÓ. Assumpte deixat sobre la taula en el ple de 15 de juliol referent a
l'assignació econòmica dels grups polítics municipals 2020

7. TRESORERIA. Dació de comptes de l'estat de Tresoreria corresponent al segon
trimestre de 2020

8. DESPATX EXTRAORDINARI

8.1. Dació de  comptes  de  l'estat  d'execució  del  pressupost  corresponent  al  segon
trimestre de 2020

8.2. Dació de comptes del període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre
de 2020

CONTROL I FISCALITZACIÓ

9 RESOLUCIONS DE l'ALCALDIA. Donar compte dels decrets d'Alcaldia des del
1077/2020 fins a la 1357/2020

10. PRECS

11. PREGUNTES
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PART RESOLUTÒRIA

1. APROVACIÓ ACTA SESSION PLENÀRIA ANTERIOR. Aprovar l'esborrany de
l'acta de la sessió ordinària 09/2020, de 15 de juliol

Lourdes Moreno Blay sol·licita confirmació respecte a l'esborrany de l'acta que se
sotmet a votació i si és el que ha sigut objecte de rectificació per error material. La
Sra. secretària indica que és el correcte, no obstant se li confirmarà.

Es procedix a donar compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària 09/2020, de
15  de  juliol. Se  sotmet  a  votació  ordinària  i  s'aprova  per  unanimitat dels  dotze
membres presentes  (voten a favor:   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. Modificació contracte concessió obra pública PIM

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa de Govern Obert, Règim Interior, Personal, Contractació, Participació i
Seguretat  Ciutadanes, i  Benestar  Animal, en  sessió ordinària  celebrada  el  2 de
setembre 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:

Lourdes Moreno Blay, actuant com a portaveu del grup municipal Compromís per
Almussafes, pregunta si l'Ajuntament s'ha posat en contacte amb Conselleria per a
veure  si  és  possible  l'ampliació  i  com es  van  a  posar  en  marxa  les  dos  places
municipals si es va a utilitzar la via de Conselleria.

Rafael  Enrique  Beltrán  Domènech,  portaveu  del  grup  municipal  popular,  es
manifesta a favor de la proposta ja que considera que és necessari disposar de més
places.

Davinia Calatayud Sebastià, actuant com a portaveu del grup municipal socialista, a
la vista de la llista d'espera existent i l'informe de la directora de l'Àrea de Benestar
Social, la intenció és portar avant la modificació de la concessió i ampliació de les
places. Dos d'elles seran municipals.

La Sr. Moreno fa una segona intervenció i manifesta que tots estan d'acord en la
necessitat de disposar de més places.
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Davinia  Calatayud  Sebastià,  alcaldessa  en  funcions,  tanca  el  debat  aclarint  que
l'empresa  és  la  que  ha  de  contactar  amb  Conselleria  ja  que  de  la  que  depén
l'establiment del règim de concert.

Acabat  el  debat  se  sotmet  l'assumpte  al  Ple  en  votació  ordinària  i  s'adopten  els
següents acords amb nou vots a  favor,  de Davinia Calatayud  Sebastià,  Alejandro
Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano Fuentes,  Mar Albuixech
Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez,  Jaime Wic Rosa  i Rafael Enrique
Beltrán,i tres  abstencions  de Lourdes Moreno Blay,  M.ª  Amparo Medina Iborra  i
Josep Magraner i Ramón; el que suposa la majoria absoluta requerida per a l'adopció
d'este acord.

Assumpte:   Adopció de l'acord de modificació del  contracte de concessió d'obra
pública del“Projecte Integral per a Majors”. Concessionari Almussafes Gestió Socio-
Santiaria S.L.

Primer.- Antecedents  històrics

El Ple de l'Ajuntament va adjudicar, en sessió extraordinària de 31 juliol 2006, el
contracte de concessió d'obra pública projecte integral de majors PIM a l'empresa
GESMED, per un període de 40 anys. 

1. ADJUDICAR el contracte de concessió d'obra pública del “Projecte Integral per a
Majors (PIM)”  a  l'empresa  GESTIÓ  SOCIO-SANITARIA AL MEDITERRANI,
S.L. (GESMED) en els termes de l'oferta presentada i que són els següents:

I. CONSTRUCCIÓ.

I.1.- Aportació Ajuntament a la construcció:

- Construcció:  1.758.533,78  €  (un  milió  set-cents  cinquanta-huit  mil  cinc-
cents trenta-tres euros amb setanta-huit cèntims) (no inclou l'IVA).

1. Central  fotovoltaica:  734.643,80  €  (set-cents  trenta-quatre  mil  sis-cents
quaranta-tres euros amb huitanta cèntims) (IVA inclòs).

2. Total  aportació  Ajuntament  a  la  construcció:  2.493.197,58€  (dos  milions
quatre-cents  noranta-tres  mil  cent  noranta-set  euros  amb  cinquanta-huit
cèntims)

II.- EXPLOTACIÓ.

II.1.- Aportació Ajuntament a l'explotació:

II.1.1.- Nombre de places a abonar per l'Ajuntament:

- Nombre de places de residència: 12

- Nombre de places de centre de dia: 3
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- Preu de les places:

• Residència: 51,90 € diaris (cinquanta-un euros amb noranta cèntims)

(IVA inclòs).

• Centre  de  Dia:  35,29  €  diaris  (trenta-cinc  euros  amb  vint-i-nou
cèntims) 

(IVA inclòs).

II.1.2.- Explotació Llar del Jubilat:

• Cursos: 6.305,00 € (sis mil tres-cents cinc euros)

• SAD: 68.932,08 € (seixanta-huit  mil  nou-cents trenta-dos euros amb huit
cèntims)

III.- CÀNON.

III.1.- Cànon a satisfer a l'Ajuntament

▪ 1% per a ocupacions menors que el 90%

▪ 1,5% per a ocupacions majors que el 90%.

2.- Es va autoritzar a l'empresa la constitució d'una hipoteca  sobre l'explotació de la
Residència de la Tercera Edat i Centre de Dia, les dades registrals de la parcel·la del
qual són els següents:

Finca d'Almussafes número: 13798

Naturalesa: URBANA

Localització: ALMUSSAFES. Paratge SAUDER.

URBANA: 

Quaranta-nou  àrees,  setanta-set  centiàrees  i  seixanta-dos  centímetres  quadrats  –
4.977,62 m2 – de Finca Urbana, en terme d'Almussafes, destinada, segons PGOU
del 94, a sòl dotacional; fronterís per Nord, amb C/ Romaní i Ronda Síndic Antoni
Albuixech,; Sud, C/ l’Albufera; este Ronda Síndic Antoni Albuixech; i Oest, resta de
la parcel·la de què se segrega.

INSCRIPCIÓ: 

1ª / TOM: 3159 /LLIBRE 235 / FOLI: 130 / DATA: 8 de novembre de 2007.

Al marge de la inscripció nota de data 8 de novembre 2007 concessió d'obra pública
a  favor empresa NÚM. 817202. Epígraf 8. Inventari de béns municipal, fitxa 80202.

REF cat. 3530037YJ2533B0001SZ.

La finca té la naturalesa de BÉ DE DOMINI I SERVICI PÚBLIC.
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3.- El Ple, en sessió celebrada el 8 de maig de 2008, va aprovar en relació amb el
CONTRACTE  DE  CONCESSIÓ  D'OBRA  PÚBLICA  DEL  “PROJECTE
INTEGRAL PER A MAJORS” modificació en la part referent al Servei d'Ajuda a
Domicili.

1. Modificar el contracte de concessió d'obra pública del “Projecte Integral per
a Majors” en la part referida a la prestació del Servei d'Ajuda a Domicili,
eliminant  la  figura de l'auxiliar  de  clínica i  incrementat  les  hores  de les
auxiliars a domicili en 1.044 hores, modificació que no suposa cap variació
en el preu de la prestació.

4.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 22 de juliol de 2009,
va  concedir  la   llicència  ambiental  donen  carrer  Romaní,  núm.  10  a  GESMED
(Concessió).

5.- Per acord del Ple de data 5 novembre 2009 s'autoritza a l'empresa GESMED a
hipotecar  la  concessió  d'obra  pública  del  PIM,  i  en  data  10  de  maig  consta  la
inscripció com a càrrega en la propietat municipal (tom 1359, llibre 235, foli 130).

6.-   L'Ajuntament  Ple,  en  sessió  celebrada  el  13  de  desembre  de  2012,  a  la
modificació del  contracte de concessió d'obra pública del  Projecte Integral  per  a
Majors  (PIM).  Prèvia  l'autorització  de  les  entitats  bancàries,  tercers  hipotecaris,
BANKIA i  BANESTO,  passant  a  prestar  el  servei  de  la  Llar  l'Ajuntament.  No
suposa variació en el preu del contracte.

7.- L'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 6 de juny de 2013, autoritza a l'empresa
GESMED concessionària de l'explotació de la residència de la Tercera Edat  Vila
d'Almussafes, la cessió de la concessió a l'empresa Almussafes Gestió Sociosanitària
SL.

8.-  Altres  modificacions.  S'han  produït  xicotetes  modificacions  en  el  contracte
derivades de necessitats diverses:

a) L'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 3 d'octubre de 2019, va aprovar la
modificació  del  contracte  PIM  per  a  inclusió  de  SAD  Dependència
(art.82.3). Finançat per la Diputació Provincial de València 10.000€ anuals.

b) L'Ajuntament  Ple,  en  sessió  celebrada  el  31  juliol  2006,  va  aprovar  la
Modificació del contracte administratiu  de la concessió d'obra pública del
“Projecte  Integral  per  a  Majors  (PIM)”  inclusió  en  el  servei  d'ajuda  a
domicili el servei de fisioteràpia. Valorat en  17.500 eur/any.

c) SAD. L'Ajuntament Ple,  en  sessió  celebrada  el  8  de  maig  de  2008,  va
acordar  modificar  el  contracte  de  concessió  d'obra  pública  del  “Projecte
Integral per a Majors” en la part referida a la prestació del Servei d'Ajuda a
Domicili, eliminant la figura de l'auxiliar de clínica i incrementat les hores
de les auxiliars a domicili en 1.044 hores, modificació que no suposa cap
variació en el preu de la prestació.

d) Places residència.  El  10 novembre 2010, passar d'una capacitat assistencial
de  45  places  residencials  a  una  capacitat  assistencial  de  49  places
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residencials,  modificació  que  no  suposa  cap  variació  en  el  preu  de  la
prestació.

Segon.- Inici de l'expedient de modificació

És potestat  de  l'Administració  el  modificar  unilateralment  l'objecte  del  contracte
però  ha  d'exercir-se  amb  subjecció  a  la  normativa  exposada  el  Reial  Decret
Legislatiu 2/2000,  de Contractes de les Administracions Públiques,  s'apliquen les
previsions de la dita norma legal -articles 101 i 163- que, no obstant això, en virtut
del  principi  de  primacia,  hauran  de  ser  interpretades  d'acord  amb  la  Directiva
2004/18, de 31 de març de Contractes Públics, atés que el termini de transposició -1
de febrer de 2006- havia finalitzat en la data de celebració del contracte.

Per providència de l'Alcaldia de data 22 d'octubre 2019, i a la vista dels informes
previs de la directora de l'área de Benestar Social i de l'arquitecte municipal s'ordena
l'obertura de l'expedient i l'estudi de la possibilitat de modificació del contracte de
concessió d'obra i servei de Residència d'ancians (PIM).

Els  informe  previs  realitzats  per  al  directora  de  l'àrea  de  Benestar  Social  i  de
l'arquitecte  municipal   acrediten  l'interés  públic  i  la  necessitat  de la  modificació
pretesa per  la  concurrència les següents  circumstàncies  previstes  en l'art  107 del
TRLCSP:

1. La modificació al projecte i a l'explotació de la concessió responen a una
causa  objectiva  com és   la  necessitat  d'augmentar  el  numere  de  places
residencials en 34 per a donar cobertura a les necessitats futures tenint en
compte l'índex de cobertura recomanat per l'OMS.

2. Respon a circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles: Les circumstàncies
soci- econòmiques que no van poder tindre's en compte al seu dia, així com
la  normativa  aplicable  a  l'actuació  de  les  administracions  publiques  tant
estatals  com autonòmiques  ha  variat  substancialment,  en concret  Llei  de
dependència i política de subvencions de la Generalitat Valenciana.

3. Queda  acreditat  en  l'informe  de  l'arquitecte  municipal  que  l'Ajuntament
disposa de terrenys annexos a l'actual residència, justificant la idoneïtat de la
modificació per  raons econòmiques i  tècniques.  (terrenys  municipals  que
s'aportarien per a la modificació. Certificats de l'Inventari de béns municipal,
-fitxes 8172002 i 1140059).

4. La modificació pretesa no altera la naturalesa global del contracte ja que el
seu ús serà exclusivament per a l'explotació d el PIM.

Tercer. Audiència al contractista 

Per mitjà d'un escrit de data 10 de gener 2020, es concedix audiència al contractista
de conformitat amb el  l'article 59.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
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juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques  (TRLCAP),   perquè  al·legue  el  que  estime  pertinent  sobre  les
modificacions proposades, així com perquè  presente els documents i justificacions
que  crega convenients per al restabliment de l'equilibri econòmic financer si és el
cas.

L'empresa ALMUSSAFES GESTIÓ SOCISANITÀRIA, S.L. presenta al·legacions
el 12/02/2020 aportant la memòria descriptiva de la modificació i sengles escrits
complementaris  de data  25-02-2020 i de 21-08-2020.

Vist  el  que establix  la  Clàusula  5,  del  Plec s'establix  que “El  termini  podrà  ser
ampliat  o  prorrogat  dins  dels  límits  establits  en  l'articule  263  del  TRLCAP,  als
efectes  de  restablir  l'equilibri  econòmic  de  la  concessió,  per  a  satisfer  drets  de
tercers, o per necessitats d'interés públic en la gestió del servei”.

Atés, que la modificació proposada no afecta el contingut essencial del contracte per
quant, no perjudica l'interés públic. Per tant concorren els  pressupostos necessaris,
de conformitat  amb la doctrina, dictàmens de la Juntes Consultives i Consell d'Estat,
i tenint en compte els criteris interpretatius de les directives, per a acreditar l'interés
publique i la necessitat de la modificació pretesa.

De  conformitat  amb  la  facultat  de  modificació  bilateral  o  per  mutu  acord,  de
conformitat amb el principi de llibertat de pactes, dels contractes administratius, per
no  afectar  cap  dels  elements  essencials  del  contracte  i  estar  ajustada  als  límits
resultants dels criteris i bases que van motivar l'adjudicació.

No consta en l'expedient la conformitat per part de  les entitats bancàries BANESTO
i BANKIA aportats junt amb la sol·licitud, pels que autoritzen la modificació  de la
concessió i en conseqüència a modificar  la càrrega real inscrita, ajustada als limites i
contingut de la modificació del contracte de concessió d'obra pública per a respondre
de la concessió de l'explotació de la residència de la tercera edat Vila d'Almussafes.

Vist l'informe de la directora de Benestar Social en què s'acredita l'interés municipal
que el  PIM i  el  Reglament  del  Servei  de la  Residència  de Majors  d'Almussafes
s'adeqüe  a l'actual realitat i la necessitat de la  modificació de l'actual contracte de
concessió d'obra pública del "PROJECTE INTEGRAL PER A MAJORS".

Vist  el documents d'al·legacions i complementaris citats anteriorment presentats per
l'empresa durant el termini d'audiència concedit.

Vist l'informe de la Secretaria General núm. 61/2019 i addenda.

Vist l'informe d'Intervenció de data 28 d'agost de 2020, favorable a l'estudi econòmic
presentat per l'empresa, constant que la modificació no comporta un increment que
aïllada o conjuntament amb altres modificacions acordades supere el 50 per cent del
seu preu inicial, IVA exclòs. Les modificacions proposades. incloent la que es pretén
aprovar,ascienden a  11.456.250,18 €, que suposen un 17,84% del preu del contracte
inicial.
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Per  tant  no  és  preceptiu  l'informe  del  Consell  Jurídic  Consultiu  (Disposició
addicional novena, punt 4 del TRLCAP, versió vigent d'1/5/2006 a 31/12/2006)  el
Ple com a òrgan competent i de conformitat amb el que establixen els articles. 11.c) i
264.d) de la LCSP, en relació amb els articles 86 de la  Llei 39/2015, 1 d'octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en l'art. 111 del
Reial Decret; Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les
Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local.

Per tot l'anteriorment establit, el Ple de la Corporació, en tant que òrgan competent
en la matèria, adopta l'ACORD següent:

Primer.  Aprovar  la  modificació  del  contracte  de  concessió  d'obra  pública  del
Projecte Integral per a Majors (PIM), en els  termes següents:

• Valor  de  la  modificació:  11.456.250,18  € (onze  milions  quatre-cents
cinquanta i sis mil dos-cents cinquanta euros amb díhuit cèntims).

• Ampliació  de  les  places  existents,  en  34  i  incrementar  la  superfície
construïda en 1216 m2, ocupant la parcel·la contigu a la residència, propietat
municipal  qualificada  com  a  Xarxa  primària  de  dotacions,  equipament
sanitari residencial. 

• Dades parcel·les:

1. Denominació: Residència de dia.

Referència Cadastral: 35300037YJ2533B0001SZ.

Naturalesa: Urbana.

Domini: Servei Públic.

Localització: Carrer Romaní , 10. Almussafes.

URBANA:   4.998,18  m2  de  Finca  Urbana,  en  terme  d'Almussafes,
destinada, segons PGOU del 94, a sòl dotacional; fronterís per Nord, amb C/
Romaní; Sud, C/ l’Albufera; Est, Ronda Síndic Antoni Albuixech; i Oest,
jardí 3530038YJ2533B. 

INSCRIPCIÓ: TOM: 1199 /LLIBRE 67 / FOLI: 142 / DATA: 17 de febrer
de 1993.

2. Denominació: Pati Residència de Dia.

Referència Cadastral: 3530038YJ2533B0001ZZ

Naturalesa: Urbana.

Domini: Ús Públic.

Localització: Carrer Romaní , 10. Almussafes.

URBANA: 851 m2 de Finca Urbana, en terme d'Almussafes.

INSCRIPCIÓ: Pendent de registre.
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• Ampliació  de  la  duració  del  contracte  en  3  anys  addicionals  per  al
manteniment  de  l'equilibri  econòmic  de  les  prestacions  del  contracte  de
concessió.

• Cànon : s'accepta la millora oferida consistent a substituir el cànon actual
per un nou   en espècie que es concreta en dos places residencials gratuïtes
per a l'Ajuntament, valorades en  42.113,70 €.

Segon. Notificar  el  present  acord a  les  entitats  Bancàries  als  efectes  de  la
conformitat amb l'adequació de la inscripció en el Registre de la Propietat de Sueca
de la càrrega real de les hipoteques autoritzades, limitades a modificació efectuada,
en el Registre de la Propietat de Sueca.

Tercer. Autoritzar al  Sr.  alcalde,  una  vegada  les  entitats  bancàries  donen  la
conformitat, per a portar a efectes els tràmits i firma de documents necessaris per a
portar a efecte el present acord, per a formalitzar les modificacions en document
administratiu (arts. 54 i 101.2 TRLCAP i 140 LCSP) i la seua elevació a escriptura
pública.  Així  com aprovar l'autorització de  la  hipoteca  sobre  l'explotació  de  la
Residència de la Tercera Edat i Centre de Dia, o si és el cas la substitució de l'actual
garantia hipotecària per una nova que cobrisca tot el deute derivat de les obres del
contracte, segons l'opció que presente l'empresa.

Quart. L'adjudicatari vindrà  obligat  a  redactar  el  corresponent  projecte  d'obra
d'ampliació de la construcció  que haurà d'ajustar-se al que establix el títol tercer,
clàusula 31 del plec de tanques administratives que regix la concessió. Presentació
dels Projectes de Construcció dels plecs que regixen la concessió visats pel Col·legi
Oficial que corresponga, en la seua delegació territorial de València. El cost dels dits
visats serà a càrrec de l'adjudicatari.

Quint. Requerir al concessionari perquè reajustament les garanties definitives amb
caràcter previ a esta formalització, haurà de procedir-se a reajustar les garanties dels
contractes,  perquè  guarden  la  proporció  amb  el  pressupost dels  mateixos,  en  el
termini de 15 dies des de la notificació de la modificació (arts. 42 TRLCAP i 60
RGLCAP).

Sext.  La  formalització  del  contractes  haurà  de  publicar-se  en  la  Plataforma  de
Contractació de l'Estat.

***

3. SECRETARIA. Donar compte aprovació definitiva del Codi ètic

Es  procedix  a  donar  compte  de l'assumpte  de  referència.  La  corporació  queda
assabentada.

«Assumpte: Donar compte de l'aprovació definitiva Codi Ètic

En relació amb l'expedient de referència s'eleva al Ple la següent Proposta d'Acord:
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“-L'Ajuntament  Ple, de  7  de febrer  va adoptar  acords  relatius  a l'aprovació de
mesures de cara a l'establiment de codis ètics i de bones pràctiques “Compilance”
(en compliment de la Llei 18/2018, GV per al foment de la Responsabilitat Social) i
l'aprovació estratègica de transparència en desplegament de la línia estratègica de
Governança en El Pla Director. Com a mesures transversals de cara a l'establiment
del Codi ètic i bones pràctiques:

Primer. Declarar la necessitat de redactar i aprovar el Codi Ètic de conducta i de
bones pràctiques municipal i adequar el funcionament corporatiu al mateix.

-L'Ajuntament Ple, de data 12 de setembre va aprovar el Pla normatiu 2019, en el
que està inclòs el Codi Ètic i de conducta, a què se li ha donat difusió en el portal
de transparència.

-Expedient SEC/cme/015-2019 tramitat per a la contractació del servei d'assessoria
jurídica  per  a  implantació  d'un  programa  de  prevenció  de  riscos  penals
(COMPLIANCE PENAL)  (cost subvencionat per DIVAL, l'any 2019 amb  2.000 €
(1a fase),  i  pendent de resolució la  convocatòria 2020 (2a  fase).  L'execució del
contracte es  va ampliar a causa de la suspensió dels terminis administratius pels
reials decrets 463/2020 i 465/2020  crisi de COVID. I especialment l'article 34 del
Reial Decret  Llei 8/2020, de 17 de març, on es disposen mesures en matèria de
contractació pública per a pal·liar les conseqüències del COVID-19, en relació amb
els contractes vigents i l'execució dels quals merita impossible com a conseqüència
del COVID.

-Informe previ de la mesa de negociació de conformitat amb l'art 64.5 de l'Estatut
dels treballadors, ja que inclou sistemes d'organització i control del treball sobre el
text consensuat en el si de la Comissió Interadministrativa de data de 27 de febrer
de 2020.

L'Ajuntament Ple en sessió de data 5 de març va aprovar inicialment el projecte de
Codi Ètic i de conducta (pla normatiu 2019).

-Exposat  al  públic  en  el  BOP núm.  55  de  20-3-2020,  fins  al  14 de  juliol  2020
(ampliat  per la suspensió terminis amb motiu del COVID) no s'ha presentat cap
al·legació.

Per part de l'empresa s'ha presentat el projecte així com els documents exigits en
els plecs tècnics, ultimant la documentació amb la presentació dels documents de
desenrotllament:  procediment de  gestió  del  canal  ètic;  informació   canal  ètic;

circular  canal  ètic;  política  de  conflictes  d'interés;  pla  d'acció  unificat  de

compliment.

Donat el  caràcter  de normativa interna  que se li ha atorgat  al Codi Ètic en
l'Ajuntament d'Almussafes, atés que amb ell s'establixen uns principis i normes de

comportament  que  resumixen  els  valors  desitjables  de  l'Ajuntament,   el
procediment  seguit és el següent:
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1. Audiència a la Junta de personal (9 i 16 de gener 2020) quedant consensuat
el  text  en  l'última,  de  conformitat  amb  l'article  64.5  de  l'Estatut  dels
Treballadors,  ja  que  inclou  sistemes  d'organització  i  control  del  treball
sobre el text consensuat en el si de la Comissió Interadministrativa de data
de 27 de febrer de 2020.

2. Dictamen Comissió Informativa Govern Obert de data 4 de març 2020.

3. Acord Ple de 5 de març d'aprovació inicial. 

4. Publicació BOP núm. 55 de 20 de març, als efectes d'examen i reclamacions
durant un mes. (es va ampliar fins al 14 de juliol, per suspensió terminis
COVID).

5. Difusió a través de la web municipal i Portal de Transparència.

6. Certificat conforme no hi ha hagut cap reclamació, de data  4 d'agost de
2020.

1. “Donar compte al Ple de que el Codi Ètic de l'Ajuntament d'Almussafes , al no
haver-se presentat cap al·legació durant el termini d'exposició al públic arran de la
seua publicació en el BOP núm. 55 de 20 de març fins al 14 de juliol de 2020, ha
quedat elevat a definitiu sense necessitat de nou acord.

Per  tant  procedix  la  seua publicació  íntegra  en  el  BOP als  efectes  de  la  seua
entrada en vigor, una vegada transcorregut el termini previst en l'art. 65.2 de la
LBRL.»

***

4. SECRETARIA. Proposta nomenament Jutge de Pau suplent

Es procedix a donar compte del dictamen proposada de la Comissió Informativa de Govern
Obert, Règim Interior, Personal, Contractació, Participació i Seguretat Ciutadanes, i Benestar
Animal, en sessió ordinària celebrada el 2 de setembre de 2020, al Ple de l'Ajuntament:

«2. Elecció Jutge de Pau suplent, i proposta de nomenament en el seu cas

DICTAMEN: El Sr. president procedeix a la dació de compte de les instàncies que
s’han presentat al càrreg de  jutge/jutgessa de Pau sustitut/A:

1. Instància amb registre d'entrada núm. 2020002859, de data 1 de juliol, subscrita
per la Sra. María Francisca Calatrava Llongo.

2. Instància amb registre d'entrada núm. 2020002925, de data 6 de juliol, subscrita
pel Sr. Miguel Grau Carbonell.

3.  Instància amb  Registre  d'Entrada  núm.  2018005982,  de  data  15 de  juliol,
subscrita per la Sra. Natividad Isabel Luján Lerma.
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4.  Instància amb  Registre  d'Entrada  núm.  2020003258,  de  data  27 de  juliol,
subscrita per la Sra. Alícia Benavent Chaqués.

Vistes les sol.licituds,  per orde de presentació al registre general se sotmeten  a
votació  les quatre candidatures, resulta  elegida  la candidata ALÍCIA BENAVENT
CHAQUÉS, per  unanimitat dels  membres  presents (Pau Bosch Alepuz, Faustino
Manzano Fuentes,  Alejandro Fuentes Valero, Mar Albuixech Ponce, Belén Godoy
Pérez i Josep Magraner i Ramon).

Per tant, com a resultat de la votació s’eleva al Ple la següent proposta d’acord:

1. ELEGIR Jutgessa de Pau sustituta a Dª Alícia Benavent Chaqués.

2. REMETRE el present acord al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, als efectes pertinents.

3. NOTIFICAR als interessats/interessades el present acord.»

No es promou debat. Se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els
següents  acords  amb onze vots  a  favor (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  y Josep Magraner i  Ramón)  i una abstenció de
Rafael Enrique Beltrán;  la  qual  cosa suposa  la  majoria  absoluta  requerida  per  a
l'adopció d'este acord:

1. ELEGIR Jutgessa de Pau sustituta a Dª Alícia Benavent Chaqués.

2.  REMETRE el  present  acord  al  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la
Comunitat Valenciana, als efectes pertinents.

3. NOTIFICAR als interessats/interessades el present acord.

***

5. SECRETARIA. Resolució al·legacions al ROM i aprovació definitiva en el seu cas

Es procedix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa de Govern Obert, Règim Interior, Personal, Contractació, Participació i
Seguretat  Ciutadanes, i  Benestar  Animal, en  sessió ordinària  celebrada  el  2 de
setembre de 2020.

No es promou debat.

Se  sotmet  a  votació  ordinària  i  s'aprova  per  amb huit vots  a  favor,  de 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  cuatro votos en contra de Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo

   

Identificador: PLR+ NNGI /A+n rFU9 pcQQ /vJ0 7pI=

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



Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón i Rafael Enrique Beltrán; el que suposa la
majoria absoluta requerida per a l'adopció d'este acord:

Assumpte:  Resolució de les al·legacions presentades i elevació a definitiu de l'acord
del  4 de juny d'aprovació inicial de la modificació del Reglament d'Organització
Municipal.

El ROM  ha sigut objecte de  successives modificacions parcials: 

1. Per acord plenari de 22 d'abril de 2020, per a què es va modificar el ROM
amb la finalitat de possibilitar el vot no presencial en les sessions plenàries.
Modificació  que  no  ha  sigut  objecte  cap  d'al·legació  des  de  la  seua
publicació en el BOP núm. 89 de 12/5/2020, fins al 15 de juliol 2020.

2. Per  acord  plenari  de  4  de  juny  de  2020,  es  va  aprovar  inicialment   la
modificació del  Reglament  d'Organització Municipal,  publicat  en el  BOP
núm. 115, amb obertura de tràmit d'audiència amb termini fins al 3 d'agost
de 2020.

Durant  el  termini  d'exposició  al  públic  s'ha  presentat  al·legacions  per  
part de  Josep Magraner i Ramón, regidor del grup municipal Compromís  
(RE_2020002372).

Vistos els informes de secretària 34/2020 i 36/2020 s'eleva proposta d'acord en el
sentit següent :

“La  potestat  reglamentària  i  d'autoorganització,  derivada  de  l'autonomia
constitucionalment reconeguda, es regula en els  articule 4.1 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local - LRBRL.

En virtut d'esta facultat, les entitats locals tenen capacitat per a desenrotllar, dins de
l'esfera de les seues competències, el que disposen les lleis estatals o autonòmiques,
podent dictar disposicions administratives de caràcter general i de rang inferior a llei,
sense que, en cap cas, estes disposicions puguen contindre preceptes contraris a les
lleis.

El  ROM d'acord amb la  seua exposició de motius  es  dicta,  de conformitat  amb
l'autonomia reconeguda constitucionalment i d'acord amb el desplegament fet per la
Llei  8/2010,  de 23 de juny,  de Règim Local  de la Comunitat  Valenciana i,  amb
respecte als principis arreplegats en la dita norma, a la Constitució Espanyola de
1978  i  a  la  Carta  Europea  de  l'Autonomia  Local  i  basant-se  en  el  principi  de
subsidiarietat,  tenint  en  compte  la  idiosincràsia  d'este  municipi,  amb  la  finalitat
teològica de garantir la millor prestació dels serveis als ciutadans.

Enfront de les al·legacions efectuades cal adduir les consideracions següents:

3.1. “Article 48. Sobre el Consell Econòmic i  Social.  La redacció de l'articulat
correspon al reglament aprovat el 5 de març de 2015 i no a la modificació aprovada
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el 4 de febrer de 2016. Per tant el text del reglament hauria de correspondre amb
este últim.”

Procedix la seua estimació ja que  la composició del Consell Econòmic i Social,
efectivament va ser modificat per l'acord adoptat pel Ple de 4 de febrer de 2016, pel
qual es va aprovar el seu  Reglament .

3.2.  “Article 65.  Punt  5.  La  Llei  39/2015  establix  que  els  Organismes  públics
vinculats o dependents de cada Administració podran disposar del seu propi registre
electrònic  plenament  interoparable  i  interconnectat  amb  el  Registre  electrònic
General de l'Administració de què depén, que entra en contradicció amb el text del
punt 65.5 del Reglament d'Organització Municipal, per tant este punt hauria de ser
eliminat.”

Procedix desestimar l'al·legació  ja que  La Llei 39 /2015 regula la possibilitat no
l'obligació d'ací el temps  verbal utilitzat “Podran”. 

En estos moments i fins  que no s'implant el nou programa SEDIPUALBA , és difícil
la interoperabilitat i interconnexió, per tant i als efectes d'agilitat  en la tramitació
s'arreplega en l'articule la forma de presentació per a la seua tramitació . El que no
suposa  obstacle  a  què  en  un  futur  així  s'establisca  per   instrucció  de  l'Alcalde
competent  per  a  adoptar  les  mesures  organitzatives  que   en  el  seu  moment  es
requerisquen.

3.3.  Article  91.6.4.  Sobre la  definició de «moció» entra en contradicció amb
l'article 91.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), ja que per a
presentar  una  moció  no  cal  que  els  grups  polítics  presenten  l'escrit  en  el
registre.

Procedix la seua desestimació per quant el ROM es dicta en virtut de la  potestat
reglamentària  i  d'autoorganització  derivada  de  l'autonomia  constitucionalment
reconeguda, regulada en els  articles 4.1, 20.1.c, 24, 62 paràgraf 2n, 69.2 i 72 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local - LRBRL, i en
conseqüència competent per a regular :

• a) El règim organitzatiu de l'Ajuntament.

• b) El funcionament dels òrgans municipals.

• c) L'estatut dels membres de la Corporació.

És més,  d'acord amb l'apartat 6t de la Resolució del 27 de gener de 1987, De la
Direcció  General  d’Administració  Local,  sobre  posició  ordinamental  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 -ROF-, respecte
a  l'organització  i  el  funcionament,  tant  dels  òrgans  necessaris  com  dels
complementaris, i participació ciutadana com a part de la potestat d'autoorganització,
la normativa continguda en el ROF és aplicable en els termes següents: els Títols II i
III només en cas d'inexistència del Reglament Orgànic; el Títol IV, en tot allò en què
el Reglament Orgànic no dispose el contrari; i el Títol VII, només en absència de
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reglamentació específica adoptada per la Corporació en el seu Reglament orgànic o
en normes sobre informació i participació ciutadana.

L'art 91.4 del ROF esta inclòs en el Titule III, per tant preval el ROM com a norma
aplicable.

4.  Article  105.7.i:  Es  proposa  eliminar  la  limitació  de  15  minuts  per  grup
municipal i de 5 minuts en el cas de cada prec, ja que és contraria a la tasca
fiscalitzadora de l'oposició.

Procedix desestimar l'al·legació basant-se en les mateixes consideracions que en el
punt anterior, i per que preval el ROM, màximament quan, es reconeix als municipis
una potestat d'autoorganització addicional, entre les facultats de la qual, apuntales de
l'establiment del règim de funcionament de l'organització  complementària, es troba
també compresa la facultat d'establir el règim de funcionament intern dels òrgans, i
per tant la duració de les intervencions amb l'únic limite del tracte igualitari i no
discriminatori  en cap cas per a l'exercici dels drets de l'Estatut dels membres de la
Corporació.

La normativa ( ROM) aprovada per l'òrgan competent vinculen tots els membres de
la corporació.

5. Disposició XLIV: L'obligatorietat per als càrrecs que ja han pres possessió no
pot ser obligatòria. A més, al tractar-se d'un codi ètic, l'adhesió al text ha de ser
lliure i voluntària. A més, la redacció “en tràmit” no hauria de formar part de
l'articulat.

Procedix la seua estimació en part,  en el  sentit  de millora de redacció suprimint
l'expressió “en tràmit”. 

Desestimant  la  resta  de  l'al·legació  per  quant  l'Estatut  dels  membres  de  les
Corporacions Locals, es compon d'un conjunt de drets i deures que, com el propi
article  11  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
-ROF-, expressa, són els reconeguts en normes de rang legal, rang que així mateix
han  de  tindre  les  normes  que  regulen  l'exercici  de  tals  drets  i  deures.  En
conseqüència,  aquells  preceptes  del  Títol  I  del  ROF que  no  són  reproducció  de
normes  legals,  sinó  concreció  o  desenrotllament  de  les  mateixes  poden,  per
descomptat, ser objecte d'una regulació distinta en el Reglament Orgànic propi.

Per  consegüent  la  normativa  o  polítiques  municipals  aprovades  per  l'òrgan
competent vinculen tots els membres de la corporació. 

I concretament en este cas, a nivell estatal s'han desenrotllat iniciatives legislatives
que  aborden  la  responsabilitat  social  directament  o  indirectament,  així  la  Llei
44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció;
la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible, en els seus articles 35 i 39; la
Llei 5/2011, de 29 de març, d'economia social; la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de
mesures de suport a l'emprenedor; i especialment, el Reial Decret Legislatiu 1/2013,
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
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bon govern. En esta última s'establixen el que han de ser els eixos fonamentals de
tota acció política: la transparència, l'accés a la informació pública i les normes de
bon govern, eixos que permeten un major control de l'activitat pública i contribuïxen
a la necessària regeneració democràtica.

En esta línia, la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon
govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en l'article 50 establix
que  «el  Consell  fomentarà  la  integració  dels  principis  de  participació  i
responsabilitat  social  en  els  àmbits  de  l'empresa,  dels  professionals  i  dels
emprenedors».

Així mateix, cal destacar de forma especial l'Estratègia espanyola de responsabilitat
social  2014-2020,  per  a  empreses,  administracions  públiques  i  la  resta
d'organitzacions per a avançar cap a una societat i una economia més competitives,
productives, sostenibles i integradores, aprovada el 24 d'octubre de 2014 pel Consell
de Ministres i que establix un marc de referència en la consolidació de polítiques de
responsabilitat social, motor significatiu de la competitivitat econòmica del país, al
mateix temps que de transformació de la societat.

La Llei de responsabilitat social de la CCAAVV, en el seu: “Article 1.  Objecte.-el
objecte d'esta llei és promoure i fomentar en l'àmbit de la Comunitat Valenciana el
desenrotllament  d'accions  i  polítiques  socialment  responsables  en  les
administracions públiques, el seu sector públic instrumental, en les empreses i, en
general,  en  les  organitzacions  públiques  o  privades,  perquè  en  el  disseny,
desenrotllament  i  posada  en  marxa  de  les  seues  polítiques,  plans,  programes,
projectes  i  operacions  s'assumisquen  criteris  de  sostenibilitat  social,  ambiental,
econòmica,  financera  i  de  transparència  en  la  contractació  amb  condicions
generals.

Article 2. Àmbit d'aplicació

1. Les disposicions dels títols I i II d'esta llei s'aplicaran a:

a) L'administració de la Generalitat.

b) El sector públic instrumental de la Generalitat, en els termes definits en l'article
2.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector
públic instrumental i de subvencions.

c) Les entitats integrants de l'administració local de la Comunitat Valenciana i les
entitats del seu sector públic vinculades o dependents.

d)  Les  universitats  públiques  valencianes  i  les  entitats  del  seu  sector  públic
vinculades o dependents.

2.  Als  efectes  del  que preveu esta llei  tindran la consideració d'administracions
públiques: l'administració de la Generalitat i els seus organismes públics vinculats
o  dependents,  les  entitats  integrants  de  l'administració  local  de  la  Comunitat
Valenciana,  les  universitats  públiques  valencianes  i  els  consorcis  constituïts
majoritàriament per administracions públiques territorials.”
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És per això que l'Ajuntament Ple, en sessió de 7 de  febrer de 2019 va aprovar les
mesures  amb  vista  al  compliment,  llei  18/2018,  GV,  per  al  foment  de  la
responsabilitat  social.  “d'este  compromís  deriva  la  voluntat  d'implantació  en  la
totalitat de l'estructura de l'ajuntament d'Almussafes d'un programa de prevenció de
riscos penals.”

Com a política municipal és obligatòria, política que és corol·lari de la legislació tant
autonòmica com estatal i que deriva de les obligacions derivades del bon govern. Per
tant   forma  part  de  l'estatut  dels  membres  de  la  corporació  com a  obligació  en
l'exercici del seu càrrec, sent indistint que els càrrecs hagen  pres possessió o no.

Per tot l'anteriorment establit, el Ple de la Corporació, en tant que òrgan competent
en la matèria, adopta l'ACORD següent:

Primer.- Elevar a definitiu l'acord plenari de 22 d'abril de 2020, per a què es va
modificar el ROM amb la finalitat de possibilitar el vot no presencial en les sessions
plenàries. 

Segon.- Respecte  a la modificació del ROM acordada pel ple de  4 de juny de 2020:

1.-Estimar  la  primera  de  les  al·legacions  rectificant  el  contingut  de  l'art.  48  de
conformitat amb el que establix l'art. 3 del Reglament del Consell econòmic social,
aprovat pel Ple de 4 de febrer de 2016.

2.-Desestimar/  estimar  en  part  les  restants   al·legacions  presentades  en  el  sentit
exposat.

3.- Elevar a definitiu l'acord del Ple de 4 de juny de 2020 de modificació del ROM
(BOP 117 de 19 de maig) per a la seua adequació a l'actual normativa en alguns
casos i en altres per raó dels canvis organitzatius que s'han anat produint.

4.-  Aprovar  el  Text  refós  ROM  que  figura  en  l'expedient  adjunt  en  què  s'han
arreplegat totes les modificacions aprovades .

5.- Publicar l'oportú edicte en el  BOP, la seua entrada en vigor, de conformitat amb
l'art 65.2 de la LBRL sàrria als 15 dies des de la seua publicació.

6.- Incloure-ho en el Portal de Transparència Municipal per a la seua difusió, en
compliment del que establix la Llei 2/2015, 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern
i Participació de la Comunitat Valenciana.

***

6. INTERVENCIÓ. Assumpte deixat sobre la taula en el ple de 15 de juliol referent a
l'assignació econòmica dels grups  polítics municipals 2020.
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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 l'1 de setembre de 2020.

No es promou debat,  però la regidora delegada,  Mar Albuixech Ponce, explica el
contingut de la proposta.

Se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els següents acords amb
nou vots a favor, de Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca
Oliver Gil,  Faustino Manzano Fuentes,  Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,
Belén Godoy Pérez, Jaime Wic Rosa i Rafael Enrique Beltrán, i tres abstencions de
Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra i Josep Magraner i Ramón:

L'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el passat 15 de juliol, va acordar retirar el
punt de l'orde del dia “ Proposta assignació econòmica els grups polítics municipals a causa
dels dubtes que plantejava l'acceptació o no com a justificació del donatiu que es pretenia
realitzar per part dels grups polítics municipals al Ajuntament mateix, per a finançar gastos
derivats de la gestió de la pandèmia COVID “19-”
Una vegada aclarida la possibilitat d'acceptar el dit donatiu a l'Ajuntament com a part de la
justificació de l'assignació als grups polítics municipals

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

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.
El Ple pot requerir-la en qualsevol moment.

3. 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
mencionada legislatura.
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4. Segons este acord correspondria una dotació de 9.384’65 euros al grup municipal
socialista, de 5.461’55 euros al grup municipal  Bloc-Compromís i 4.153’85 euros al grup
municipal popular.

5.- De les dites quantitats es retindrà a cada un dels grups municipals, tal com es va
establir per acord plenari, la quantitat de 3.500’00 euros, que seran ingressades en les arques
municipals, en formalització, i el destinació de les quals serà finançar els gastos que haja
realitzat  o vaja a realitzar  l'Ajuntament  en matèria de lluita o prevenció de la pandèmia
COVID-19.  El  dit  gasto  s'acceptarà  com  a  justificació  de  les  assignacions  als  grups
municipals,  acceptant-se la  carta de pagament  de l'ingrés o qualsevol  altre mitjà  que  ho
acredite, com a justificant vàlid.

5. Els justificants de gasto i del pagament efectiu, hauran de ser aportats davant del
Ple de la Corporació abans del dia 30 d'abril  de 2021. La dita justificació se sotmetrà al
control previ de la Intervenció municipal en els termes del que disposa l'article 73.3 de la
LRBRL.

6.- Notifique's als grups municipals amb expressió dels recursos procedents.

***

7. TRESORERIA. Dació de comptes de l'estat de Tresoreria corresponent al segon trimestre
de 2020
Es dóna compte de l'informe de referència, la Corporació queda assabentada.

***

8. DESPATX EXTRAORDINARI

8.1. Dació de  comptes  de  l'estat  d'execució  del  pressupost  corresponent  al  segon
trimestre de 2020

Es dona compte de l'assumpte de referència:

«D'acord amb allò que s'ha disposat per les Bases d'Execució del Pressupost, es dona compte
de l'estat d'execució referit a 30 de juny 2020, i el resum del qual és el següent:

INGRESOS (en euros)

CAPÍTULO PREVISIÓN INICIAL MODIFICACIONES PREVISIÓN DEFINITIVA (1) DERECHOS RECONOCIDOS (2) % 2/1 COBROS (3) % 3/1
1. IMPUESTOS DIRECTOS 11.230.000,00 0,00 11.230.000,00 6.340.776,48 56,46 616.345,50 5,49

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 340.000,00 0,00 340.000,00 37.878,00 11,14 37.878,00 11,14

3. TASAS Y OTROS INGRESOS 1.594.900,00 0,00 1.594.900,00 930.864,03 58,37 555.425,14 34,83

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.587.540,00 1.101.002,00 3.688.542,00 2.969.374,70 80,50 1.608.706,70 43,61

5. INGRESOS PATRIMONIALES 87.000,00 0,00 87.000,00 31.162,60 35,82 17.813,85 20,48

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. ACTIVOS FINANCIEROS 50.000,00 2.460.238,54 2.510.238,54 7.050,00 0,28 2.000,00 0,08

9. PASIVOS FINANCIEROS 230.560,00 0,00 230.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL EJERCICIO CORRIENTE 16.120.000,00 3.561.240,54 19.681.240,54 10.317.105,81 52,42 2.838.169,19 14,42

GASTOS (en euros)

CAPÍTULO CRÉDITO INICIAL MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS (1) OBLIGACIONES RECONOCIDAS (2) % 2/1 PAGOS REALIZADOS (3) % 3/1
1. GASTOS DE PERSONAL 6.955.527,04 85.230,11 7.040.757,15 3.123.794,98 44,37 3.123.794,98 44,37

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV. 5.536.575,49 -48.125,00 5.488.450,49 1.816.573,93 33,10 1.684.964,27 30,70

3. GASTOS FINANCIEROS 25.000,00 0,00 25.000,00 11.812,96 47,25 11.812,96 47,25

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.400.599,18 1.197.186,00 3.597.785,18 866.241,91 24,08 846.907,96 23,54

6. INVERSIONES REALES 698.503,49 2.326.949,43 3.025.452,92 610.288,28 20,17 609.832,12 20,16

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 73.550,00 0,00 73.550,00 12.809,98 17,42 12.063,43 16,40

8. ACTIVOS FINANCIEROS 50.000,00 0,00 50.000,00 7.050,00 14,10 7.050,00 14,10

9. PASIVOS FINANCIEROS 380.244,80 0,00 380.244,80 380.244,76 100,00 380.244,76 100,00

TOTAL EJERCICIO CORRIENTE 16.120.000,00 3.561.240,54 19.681.240,54 6.828.816,80 34,70 6.676.670,48 33,92
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»
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8.2. Dació de comptes del període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre
de 2020

Es dona compte de l'informe de referència, 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'Ordre 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
corresponga, i la seua sèrie històrica.

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
corresponga, 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,
modificada 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 Segon Trimestre de 2020, a través del Sistema
d'Informació Comptable, hem obtingut els resultats següents:
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Primer: Es complix amb el Període  Mitjà de Pagament a Proveïdors Global en el
segon trimestre de 2020, sent este de 10,25 dies.

Segon: La informació obtinguda del Període  Mitjà de Pagament a Proveïdors del
segon trimestre de 2020 ha sigut remesa en termini al Ministeri d'Hisenda, açò és, abans del
dia 31 de juliol de 2020.

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

CONTROL I FISCALITZACIÓ

9. RESOLUCIONS DE l'ALCALDIA. Donar compte dels decrets d'Alcaldia des del
1077/2020 fins a la 1357/2020

En este punto se solicita la siguiente información:

Lourdes Moreno  Blay,  de  Compromís,  demana  informació  sobre  les  resolucions
següents:

-RA 1158/2020, grup factures 47, factures 1770 i 1891 relatives a disseny camisetes.
Pregunta el motiu.

L'alcaldessa en funcions contesta que es va fer a proposta del  Consell de xiquets i
xiquetes,  amb motiu del Covid, com a part  d'una activitat  d'eixir al  balcó amb la
camiseta.

-RA 1134/2020,  grup  de  factures  46,  en  concepte  dels  honoraris  d'un  despatx
d'advocat. Pregunta a què correspon.

L'alcaldessa en funcions contesta que se li contestarà per escrit.

-RA 1224/2020,  grup  de  factures  49,  relativa  a  un  “paquet  dret  administració
pública”. La secretària informa que es referix a un intrument de consulta en línia a
disposició de tots els tècnics d'ajuntament.

Josep Magraner i Ramon, de Compromís, demana informació sobre les resolucions
següents:

-RA 1296/2020, relativa a modificació de crèdit per a l'adquisició de punts de càrrega
elèctrics, pregunta on s'ubicaran. 

L'alcaldessa en funcions contesta que són 9 punts i s'ubicaran dos en el Centre de
Salut i dos en la zona de l'Hotel Bartos.

-RA 1141/2020, relativa a projecte de recuperació de memòria històrica i sol·licitud
de subvenció per a la retirada de vestigis.
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Pau Bosch Alepuz,  regidor delegat,  respon que és per a retirar de les façanes els
elements que han sigut detectats.

-RA 1136/2020, declaració de deserta de la licitació de l'arrendament d'una parcel·la,
pregunta com i on es pensa cobrir eixa necessitat.

L'alcaldessa  en  funcions  contesta  que de  moment  no  es  va  a  convocar  una  altra
licitació i s'utilitzaran els espais municipals disponibles.

-RA 1193/2020, relatiu a expedient de responsabilitat patrimonial. Pregunta si s'ha
reparat recentment el tram de via pública.

El regidor delegat, Jaume Wic Rosa, li respon que es va reparar fa un any però que ha
sigut necessari tornar a reparar el mateix tram.

-RA 1134/2020,  grup  de  factures  46,  factura  1918.8600,  dictada  amb  motiu  del
Covid.

L'alcaldessa en funcions contesta que l'empresa pública ha fet treballs extraordinaris
per  a  complir  amb  les  mesures  higiènic  sanitàries  establides  en  els  edificis
municipals.

-RA 1158/2020, grups de factures 47, 1979, factura d'ASAVAL, assistència sanitària
per treballs, pregunta a què és deguda.

L'alcaldessa en funcions contesta que en estos moments no sap que es deu i que li
contestarà quan ho averigüe.

-RA 1231/2020, grup de factures 51, relativa a tres factures d'Impulsa TV en relació
amb reportatges i documentació gràfica de la Casa Ayora. Pregunta si no corresponen
als  mateixos conceptes.

Alejandro  Fuentes  Valero,  regidor  delegat  de  Cultura,  explica  el  contingut  dels
treballs i justifica les diferències.

En  el  mateix  grup  de  factures,  la  2266,  d'UVEPE PLAZA SL,  doble  pàgina  en
especial comarques, juliol 2020. Preguna a què es referix.

L'alcaldessa en funcions contesta que ho esbrinaran i se li contestarà.

-RA 1322/2020, grup de factures 53, 2236 i 2238, de Fran i MI GJ SL, relativa a
trapes per a -Casa Ayora. Pregunta a quins treballs es referix.

L'alcaldessa en funcions contesta que ho esbrinaran i se li contestarà.

-RA 1333/2020,  grup de  factures  59,  factura  2234.  referent  a  test  de  sereología
realitzats.  Pregunta a qui  se'ls ha realitzat,  a personal de l'ajuntament o també de
l'empresa. 
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L'alcaldessa en funcions contesta  que s'han realitzat únicament per a  personal  de
l'ajuntament.

***

10. PRECS

-Amparo  Medina  Iborra,  de Compromís,  demana s'establisca  una altra  distribució
dels seients en la sala de plens.

L'alcaldessa en funcions accepta el prec i indica que s'estudiarà.

-Lourdes Moreno Blay,  de Compromís, prega s'adopte alguna solució respecte a les
aglomeracions que es produïxen en el parc en dies de mercat una vegada iniciat el
curs escolar; de manera que l'entrada al centre escolar es produïsca amb les degudes
garanties.

Alejandro Fuentes Valero, regidor delegat, li respon que s'esta estudiant el tema per a
reubicar  les parades  del mercat,  no obstant  ressalta  allò  que s'ha complicat  de la
situació  ja  que  el  mercat  per  a  la  seua  celebració  té  també  una  mesures
extraordinàries.

***

11. PREGUNTES

-Lourdes Moreno  Blay,  de  Compromís, respecte  a  l'Empresa  Pública,  hi  ha  una
diferència en més per la despesa de l’últim trimestre i de l'anterior. Pregunta a què és
degut.

Mar Albuixech Ponce, regidora delegada d'Hisenda, respon que l'increment és degut
a les necessitats d'atendre a les mesures del COVID. No obstant això, fa notar que
l'increment no és significatiu.

-Rafael  Beltrán  Domenech,  del  grup popular,  pregunta  el  motiu  pel  qual  no s'ha
inclòs en orde del  dia  d'esta  sessió,  l'assumpte relatiu al  compromís  de transferir
quantitats a l'Estat del romanent de Tresoreria municipal, Reial Decret Llei 27/2020,
que va ser dictaminat per la comissió informativa d'Hisenda.

Mar  Albuixech Ponce, regidora delegada d'Hisenda, respon que el motiu és que el
Reial Decret Llei 27/2020 no ha sigut convalidat pel Congrés.

-Rafael Beltrán Domenech, del grup popular, pregunta en què consistixen els treballs
realitzats per l'empresa de llanterneria Lladosa, atés que este tipus de treballs els té
encarregats l'empresa pública.
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L'alcaldessa en funcions  explica que, a l'estar el llanterner de l'empresa pública de
vacacions i estar esgotada la borsa creada a este efecte al seu dia, es contracta amb la
mencionada empresa de llanterneria. Ho paga l'empresa pública. És per això que s'ha
creat una nova borsa de serveis múltiples a què acudir en estos casos.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 20. 57 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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