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ACTA DE SESSIÓ
(Aprovada en sessió ordinària 13/2020, de 6 de novembre)

Sessió núm. 11/2020

Òrgan: PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES

Caràcter: ordinari

Data: 1 d'octubre de 2020

Hora: 20.00

Lloc: saló de plens de l'Ajuntament

Presidix: Antonio González Rodríguez, alcalde

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 Partido Popular 

Rafael Beltrán Domenech

Secretària: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor: José Luís Aira Carrión
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La sessió se celebra de manera presencial, a porta tancada.

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTÒRIA

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR. Aprovar l'esborrany de l'acta de
la sessió ordinària 10/2020, de 10 de setembre

2.  SECRETARIA. Pròrroga contracte d'arrendament  del  local  situat  en la C/  Sant Josep,
núm. 45, destinat en arxiu municipal (82.3 ROF)

3. SECRETARIA. Proposta aprovació festes locals per a l'any 2021 (82.3 ROF)

4. SECRETARIA. Proposta de recuperació d'ofici de la vivenda propietat municipal sítia en
C/ Mestre Cardona, 28 destinada a situacions d'emergència social, usurpada sense just títol

5. INTERVENCIÓ. Proposta reconeixement extrajudicial de crèdit solar C/ Sueca núm. 34,
per a la seua utilització transitòria com a aparcament públic

6. INTERVENCIÓ. Proposta reconeixement extrajudicial de crèdit solar C/ en projecte núm.
3, per a la seua utilització transitòria com a aparcament públic

7. INTERVENCIÓ. Proposta de convalidació de la resolució de l'Alcaldia núm. 1363/2020,
de 8 de setembre,  relativa a l'aprovació de  crèdit extraordinari  per a lloguer d'un mòdul
prefabricat per a menjador en CEIP Almassaf (Exp: EXMOC/0040-2020)

8. INTERVENCIÓ. Proposta de convalidació de la resolució de l'Alcaldia núm. 1362/2020,
de  8  de  setembre,  relativa  a  l'aprovació  de  modificació de  crèdit,  "suplement de  crèdit
EMSPA" (Exp: EXMOC/0042-2020)

9. DESPATX EXTRAORDINARI

9.1  INTERVENCIÓ.  Proposta  d'aprovació de  suplement  de  crèdit  per  a  l'obra  de
climatització en la Casa de la Cultura (Exp: EXMOC/0044-2020)

CONTROL I FISCALITZACIÓ

10 RESOLUCIONS  DE  l'ALCALDIA.  Donar  compte dels  decrets  d'Alcaldia  des  del
1358/2020 fins a la 1472/2020

11. Dació de comptes de sentències recaigudes. Dació de comptes de la interlocutòria dictada
en el procediment abreviat 510/2019, Jutjat Contenciós  Administratiu núm. 6 de València.
Arxivament d'actuacions

12. PRECS

13. PREGUNTES
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

PART RESOLUTÒRIA

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR. Aprovar l'esborrany de l'acta de
la sessió ordinària 10/2020, de 10 de setembre

Es dona compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària 10/2020, de 10 de setembre. 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. Pròrroga contracte d'arrendament del local situat en la C/ San José, núm.
45, destinat a arxiu municipal (82.3 ROF)

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 30 de setembre de
2020, per tant, després de la convocatòria d'esta sessió. Per tant es procedix en primer lloc a
ratificar la inclusió de l'assumpte en l'orde del dia, la qual cosa s'aprova 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:

Lourdes Moreno Blay,  actuant com a portaveu del grup municipal Compromís, fa
constar la seua queixa que els informes no estaven inclosos en "la intranet".

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portaveu del grup municipal popular, pregunta
sobre la situació dels altres contractes d'arrendament.

La  secretària,  d'ordre  de  l'alcalde  contesta  que  de  moment  s'han  rescindit  per
finalització de la seua duració, i si és el cas es veurà.

Acabat el debat se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els següents
acords 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 i Rafael Enrique Beltrán, i
tres abstencions de Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo Medina Iborra  i Josep Magraner i
Ramón.

En relació amb l'expedient d'arrendament del local situat en la C/ Sant Josep, núm.
45, destinat a arxiu municipal, s'indica el següent:

Antecedents de fet
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1. L'esmentat  contracte  es  va  adjudicar  a  l'empresa  CONSTRUCCIONS
COPOVÍ, S.L. mitjançant un acord de l'Ajuntament Ple de data 29 de juliol
de 2002, per la quantitat oferida de sis cents trenta-huit euros (638,00 €)
mensuals.

2. El contracte va ser formalitzat en document administratiu entre les parts el 8
d'agost de 2002, començant a  comptar la duració del contracte des d'eixe
mateix dia.

3. El  contracte  d'arrendament  a  què  ens  estem referint,  ha  sigut  objecte  de
successives  pròrrogues,  l'última  de les  quals  ha finalitzat  el  7  d'agost  de
2020.

4. L'import  del  contracte des de setembre de 2019,  data de l'última revisió,
ascendix a  la  quantitat  de 8.961,69 € anuals  (sense incloure l'IVA).  Una
vegada aplicat el percentatge d'IVA corresponent (21%), l'import total anual
del contracte són 10.843,64 €.

5. S'han emés els pertinents informes tant jurídic com d'intervenció relatius a la
pròrroga del  contracte  que  ens  ocupa  i  que són favorables  respecte  a  la
possibilitat de la mateixa.

Fonaments de dret

1. La legislació aplicable al cas que ens ocupa ve establida pel Reial Decret
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques,  això de conformitat  amb la
Disposició transitòria primera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.

2. L'article 198.1 del Reial Decret  Legislatiu 2/2000,  de 16 de juny,  pel qual
s'aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions
Públiques disposa que “la pròrroga dels contractes es realitzarà per mutu acord
de les parts abans de la finalització d'aquell”.

3. Tal com s'establix en el Plec de clàusules administratives particulars, així com
en el contracte administratiu formalitzat per les parts, “el contracte tindrà una
duració d'un any, sent prorrogable per períodes iguals, fins al màxim permés
per a este tipus de contractes.

L'acord de pròrroga entre les parts haurà de ser exprés i es realitzarà amb  una antelació
mínima d'un mes abans de la data de la finalització del  contracte inicial o d'alguna dels
seues pròrrogues.”

Identificador: v3ih /QDx +ATI /W5j R1tV xAEF hhE=

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



ACTA PLE
11/2020

5/23

4. Pel que és referix a l'òrgan competent per a l'adopció de l'acord que ens ocupa,
en virtut  de què disposa la disposició addicional segona del  TRLCSP, esta
correspon al Ple, al tindre el contracte una duració superior a quatre anys.

Per tot l'anterior el Ple, en tant que òrgan de contractació, adopta l'ACORD següent:

PRIMER.-  PRORROGAR  el  contracte  d'arrendament  de  local  siti  en  C/  Sant
Josep,  45,  amb destinació a  Arxiu Municipal,  subscrit  amb D.  Edelmiro  Copovi
Ridaura, en nom de CONSTRUCCIONS COPOVI, S.L., pel període comprés entre
el  8 d'agost de 2020 i el  7 d'agost de 2021. D'acord amb l'import  renegociat  la
quantitat mensual és de 522,77 €, que a l'aplicar el 21% d'IVA és de 632,55 €.

SEGON.- COMUNICAR el present acord a l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament per
al seu coneixement i efectes oportuns.

TERCER.- NOTIFICAR al contractista amb indicació dels recursos procedents.

***

3. SECRETARIA. Proposta aprovació festes locals per a l'any 2021 (82.3 ROF)

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 30 de setembre de
2020, per tant, després de la convocatòria d'esta sessió. Per tant es procedix en primer lloc a
ratificar la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia, la qual cosa s'aprova per unanimitat.

No es promou debat.

Se sotmet el fons de l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els següents acords per
unanimitat (Voten a  favor:   Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud  Sebastià,
Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech
Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez, Jaime Wic Rosa, Lourdes Moreno Blay, M.ª
Amparo Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón i Rafael Enrique Beltrán).

En relació a la determinació de les dos festes locals per a l'any 2021, perquè siguen
incloses en el Calendari Laboral d'esta província de l'any que ve, de conformitat amb
el que establix l'article 37.2 del RDL 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, en relació amb l'article 46 del
Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol,  sobre Regulació de la Jornada de Treball,
Jornades Especials i Descansos.
El Ple de l'Ajuntament adopta l'acord següent:

1. ACORDAR que les dos festes locals per a l'any 2021 siguen:
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• El dia 13 de juliol (dimarts) festivitat de Sant Bertomeu
• El dia 16 de juliol (divendres) festivitat de la Santíssima Cruz

 

2. REMETRE el present acord al Servei Territorial de Treball, Economia Social i
Emprenedoria de València, amb la finalitat que es realitzen els tràmits pertinents.

***

4. SECRETARIA. Proposta de recuperació d'ofici de la vivenda propietat municipal sítia en
C/ Mestre Cardona, 28 destinada a situacions d'emergència social, usurpada sense just títol

Es  procedix  a  donar  compte  de  l'assumpte de  referència,  dictaminat  per  la Comissió
Informativa  de  de  Serveis Socials,  Polítiques  Inclusives,  Sanitat,  Comerç  i  Mercat,
Agricultura i Igualtat, en sessió ordinària celebrada el 17 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,
assenyala que considera que els recursos amb què compta l'ajuntament per a atendre
a estes situacions d'emergència són limitats i  que donada les possibles situacions
s'hauria de comptar amb mes recursos municipals .

El Sr. alcalde tanca el debat destacant les dificultats d'atendre a estes situacions ja
que el tema del lloguer és molt difícil. L'única solució seria comprar mes pisos, no
prevista en estos moments.

Lourdes  Moreno  Blay  pregunta  si  hi  ha  més  vivendes  del  grup  "cassetes  dels
mestres" disponible.

L'alcalde respon que no.

Acabat el debat se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els següents
acords amb deu vots a favor, d'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 abstenciones de Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra y Josep Magraner i
Ramón.

Vist  l'expedient  tramitat  per  a  la  recuperació  de  la  vivenda  propietat  municipal
adscrita al servei d'emergència social, sítia en C/ Mestre Cardona núm. 28.

Vist l'Informe de Secretaria sobre el procediment i la legislació aplicable.

Concedit tràmit d'audiència a l'interessat, segons certificat del Registre General, no
consta s'hagen presentat al·legacions.
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Quedant provada la usurpació per part del Sr. Jonatan Ortega Crespo de la vivenda
propietat  municipal  sítia  en  C/  Mestre  Cardona  núm.  28,  per  haver  finalitzat  el
contracte  de  cessió  d'ús  compartit  en  concepte  de  precari,  no  procedint  la  seua
pròrroga tenint en compte l'incompliment per l'interessat de les normes d'ús de la
vivenda adscrita a emergència social, aprovades per la Resolució de l'Alcaldia núm.
2014/2016, de 13 d'octubre 2016.

Vist l'informe de la responsable de serveis socials i jurídic de secretària, El Ple, a
proposta  de  la  Comissió  Informativa  de  Serveis  Socials,  Polítiques  Inclusives,
Sanitat, Comerç i Mercat,  Agricultura i Igualtat, de data 17 de setembre de 2020,
adopta l'ACORD següent:

PRIMER.- Recuperar, per via administrativa, la vivenda propietat municipal sítia en
C/ Mestre Cardona núm. 28, en virtut de l'expedient de desdonament administratiu
iniciat.

SEGON. Requerir al Sr. Jonatan Ortega Crespo per al cessament immediat en l'ús en
part de la vivenda, i com a màxim el dia 29-09-2020.
Si  a  pesar  del  requeriment  no  desallotjara  la  vivenda  es  procedirà  a  executar  el
desdonament per via administrativa. Si transcorreguts 8 dies des del termini sense
complir el desallotjament per Resolució 1386/20 se li advertirà del llançament en el
termini d'altres 5 dies.

TERCER.-Transcorreguda la  dita  data,  en  eixe  cas  i  obtinguda  l'oportuna
autorització  d'entrada  al  jutge  del  contenciós  administratiu i  el  dia  fixat  per  al
llançament, l'ajuntament  ho executarà pels seus propis mitjans. Si bé la vivenda és
d'ús  compartit,  cas  que  persistisca  en  la  seua  actitud,  se  sol·licitara  autorització
judicial  d'entrada de conformitat  amb l'art  87.2 LOPJ.  Una vegada obtinguda es
procedirà al llançament efectiu pels mitjans i agents de la Policia Local.

***

5. INTERVENCIÓ. Proposta reconeixement extrajudicial de crèdit solar C/ Sueca núm. 34,
per a la seua utilització transitòria com a aparcament públic

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 15 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,
manifesta la seua conformitat en què els propietaris tinguen la seua contraprestació,
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ara  bé,  qüestió  diferent  és  que  el  procediment  seguit  és  qüestionable.  Per  això
votarem en contra.

Rafael  Enrique  Beltrán  Domènech,  portaveu  del  grup  municipal  popular,  es
manifesta en el mateix sentit, està d'acord en què es cobre però que es formalitze en
temps i forma.

Davinia Sebastià Calatayud, actuant com a portaveu del grup municipal socialista, en
este cas la dificultat ha sigut  la problemàtica derivada de l'efectiva titularitat dels
béns.

El Sr. alcalde tanca el debat manifestant-se estranyat pel sentit del vot, màximament
quan es tracta de regularitzar la qüestió.

Acabat el debat se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els següents
acords amb nou vots a favor, d'Antonio González Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià,
Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech
Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén Godoy Pérez  y Jaime Wic Rosa,  un voto en contra de
Rafael Enrique Beltrán,  y tres abstenciones de Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina
Iborra i Josep Magraner i Ramón.

Vist l'expedient instruït en virtut de reconeixement extrajudicial de crèdit a
favor del propietari de la parcel·la referència cadastral 323618YJ2532C0001UD.

Vistos els informes que es troben a l’expedient.

Es proposa el Ple de la Corporació, com a òrgan competent, adopta l'acord
següent:

1.-  Reconéixer  extrajudicialment  per  a  l'enriquiment  injust  de
l'Administració a favor de D. José Melchor Duart Blay, o qui acredite la titularitat de
la parcel·la referència cadastral  323618YJ2532C0001UD, la quantitat de 3.226’33
per l'ocupació com a pàrquing de la seua parcel·la, acreditat en l'expedient, des de
l'exercici 2018.

2.- Notifique's a l'interessat amb els recursos procedents.

3.- Comunique's a la Intervenció per a la seua comptabilització.

***
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6. INTERVENCIÓ. Proposta reconeixement extrajudicial de crèdit solar C/ en projecte núm.
3, per a la seua utilització transitòria com a aparcament públic

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 15 de setembre de 2020.

No es promou debat; però Davinia Calatayud Sebastià,  actuant com a portaveu del  grup
municipal socialista, explica que el supòsit és semblant a l'anterior punt.

Se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els següents acords amb nou vots
a  favor,  d'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, tres vots en contra de Lourdes Moreno Blay,
M.ª Amparo Medina Iborra  i Josep Magraner i Ramón, i una abstenció de Rafael Enrique
Beltrán.

Vist l'expedient instruït en virtut de reconeixement extrajudicial de crèdit a
favor del propietari de la parcel·la referència cadastral 2825302YJ2522F0001LD.

Vistos els informes que es troben a l’expedient.

Es proposa el Ple de la Corporació, com a òrgan competent, adopta l'acord
següent:

1.-  Reconéixer  extrajudicialment  per  a  l'enriquiment  injust  de
l'Administració a favor de D. José Melchor Duart Blay, o qui acredite la titularitat de
la parcel·la referència cadastral  323618YJ2532C0001UD, la quantitat  de 170’21
euros i  67’46 a favor de Sra.  Isabel  Duart Bosch o qui  acredite la titularitat  per
l'ocupació com a pàrquing de la seua parcel·la, acreditat en l'expedient, des de juliol
de 2017.

2.- Notifique's a l'interessat amb els recursos procedents.

3.- Comunique's a la Intervenció per a la seua comptabilització.

***
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7. INTERVENCIÓ. Proposta de convalidació de la resolució de l'Alcaldia núm. 1363/2020,
de 8 de setembre, relativa a l'aprovació de Crèdit extraordinari per a lloguer d'un mòdul
prefabricat per a menjador en CEIP Almassaf (Exp: EXMOC/0040-2020)

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 15 de setembre de 2020.

No es promou debat

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

Des que va ser declarat l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19 per mitjà de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, s'ha vingut
adoptant pel Govern un conjunt de mesures, d'una banda, de caràcter sanitari i de protecció
de la seguretat de les persones, i, d'un altre, d'índole econòmic.

Dins de les disposicions emeses per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports per
a fer front a esta nova normalitat en els centres educatius, destaquen:

-RESOLUCIÓ de 4 de maig  de 2020,  de la Secretaria  Autonòmica  d'Educació i
Formació Professional, per la qual s'establixen el marc i les directrius d'actuació que
cal  desenrotllar  durant  el  tercer  trimestre  del  curs  2019/2020  i  l'inici  del  curs
2020/2021, davant de la situació de crisi ocasionada per la Covid-19.

-RESOLUCIÓ  de  17  de  juliol  de  2020,  del  secretari  autonòmic  d'educació  i
formació professional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el
funcionament  dels  centres  que  impartixen  Educació  Infantil  de  segon  cicle  i
Educació Primària durant el curs 2020-2021.

-Correcció d'errors de la Resolució de 17 de juliol de 2020, del secretari autonòmic
d'educació  i  formació  professional,  per  la  qual  s'aproven  les  instruccions  per  a
l'organització i  el  funcionament  dels centres que impartixen Educació Infantil  de
segon cicle i Educació Primària durant el curs 20202021.

Vist  que  s'han  emés  informes  raonats  per  part  del  Director  de  l'Àrea
d'Esports,  Cultura,  Educació i  Joventut  i  per  part  de l'Enginyer  Tècnic  industrial
municipal, justificant l'específica necessitat per a atendre les necessitats derivades de
la  protecció  de  l'alumnat  davant  de  la  situació  sanitària  i  en  compliment  de  la
normativa  de  la  Conselleria  d’Educció  i  Esports,  en  el  CEIP Almazaf,  per  a  la
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contractació, per mitjà de lloguer, d'un mòdul prefabricat per a ampliar l'espai de
menjador, i per al que no hi ha crèdit.

Vista  la  resolució  d'alcaldia  1262/2020,  de  5  d'agost,  de  contractació
d'emergència prevista en l'article 120 de la Llei de Contractes del Sector Públic, per
a  contractar  un  mòdul  prefabricat  per  a  ampliar  l'espai  de  menjador  del  CEIP
Almazaf.

Resultant que és necessària i urgent la dotació del crèdit per a poder fer front
als gastos que es deriven.

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. ”

3. Tramitación 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.
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Seran així mateix, d'aplicació, les normes sobre informació, reclamació i publicitat
dels pressupostos a què es referix l'article 169 d'esta llei.”

4. Finançament de la modificació pressupostària

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

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

El recurs proposat per al finançament del crèdit extraordinari en el present
expedient ve constituït per baixa en la següent aplicació pressupostària:

3410.48902 Promoció i foment de l'esport – Subvencions per a trofeus.

5. Anivellació pressupostària.

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

1. Altes en l'estat de Gastos: 

APLIC.PRESS
UP.

DESCRIPCIÓ EUROS

3230-20800 Ensenyança  infantil  i  primària  -  Lloguer  un  altre
immobilitzat material 

8.400,00

B) Bajas en el estado de Gastos:

APLIC.PREs
SUP.

DESCRIPCIÓ EUROS

3410-48902 Promoció  i  foment de  l'esport  –  Subvencions  per  a
trofeus

8.400,00

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

En data 4 d'agost  de 2020,  es va dictar  el  Reial  Decret  Llei  27/2020  de
mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals,
que assenyala en l'article 9 el següent: “Amb caràcter excepcional en 2020, i per
motius d'urgència degudament justificats, les modificacions pressupostàries de crèdit
extraordinari per a habilitar crèdit o de suplement de crèdit que hagen d'aprovar-se,
es podran tramitar per decret o resolució del President de la corporació local sense
que se li apliquen les normes sobre reclamació i publicitat dels pressupostos a què es
referix l'article 169 del TRLRHL, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març.

Els dits decrets o resolucions seran immediatament executius i se sotmetrien
a convalidació pel Ple en la primera sessió posterior que se celebre, exigint-se per a
això el vot favorable d'una majoria simple i la posterior publicació en el Butlletí
Oficial corresponent.

La falta de convalidació plenària no tindrà efectes anul·latius ni suspensius
del  decret  aprovats,  sense  perjuí  de  la  possibilitat  d'acudir  a  la  via  contenciós-
administrativa, per a la qual cosa el còmput de terminis es produirà a partir de la data
de publicació de l'acord plenari. ”

A l'empara del dit article es va dictar la resolució d'alcaldia 1363/2020 de
data 8 de setembre de 2020, si bé, després de la publicació en el Boletín Oficial del
Estado de la resolució de 10 de setembre de 2020, del Congrés dels Diputats, per la
qual s'ordena la publicació de l'Acord de derogació del Reial Decret Llei 27/2020, la
dita resolució d'alcaldia queda sense efecte.

Per tot el que assenyala el Ple acorda:

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

A) Altes en l'estat de Gastos: 
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APLIC.PRES
SUP.

DESCRIPCIÓ EUROS

3230-20800 Ensenyança  infantil  i  primària  -  Lloguer  un  altre
immobilitzat material 

8.400,00

B) Baixes en l'estat de Gastos:

APLIC.PRESS
UP.

DESCRIPCIÓ EUROS

3410-48902 Promoció  i  foment de  l'esport  –  Subvencions  per  a
trofeus

8.400,00

2.  Publíquese el presente  acuerdo  en  el Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia, en los términos legalmente establecidos.

***

8. INTERVENCIÓ. Proposta de convalidació de la resolució de l'Alcaldia núm. 1362/2020,
de  8  de  setembre,  relativa  a  l'aprovació  de  modificació de  crèdit,  "suplement de  crèdit
EMSPA" (Exp: EXMOC/0042-2020)

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 15 de setembre de 2020.

No es promou debat.

Se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els següents acords amb nou vots
a  favor,  d'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,un vot en contra de Rafael Enrique Beltrán, i
tres abstencions de Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo Medina Iborra i Josep Magraner i
Ramón.

Des  que  va  ser declarat  l'estat  d'alarma  per  a  la  gestió  de  la  situació  de  crisi  sanitària
ocasionada pel COVID-19, per mitjà de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, s'ha vingut
adoptant pel Govern un conjunt de mesures, d'una banda, de caràcter sanitari i de protecció
de la seguretat de les persones i d'un altre, d'índole econòmic.

Per això, el servei prestat per l'Empresa Municipal de Serveis Publics d’Almussafes
s'ha vist incrementat considerablement per a poder atendre les exigències de caràcter sanitari
que la crisi ha ocasionat, resultant necessària i urgent la dotació de crèdit per a poder fer
front als  gastos que es deriven per a preservar la salut  dels treballadors municipals i  els
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ciutadans, la qual cosa comporta realitzar una ampliació de l'encàrrec a l'Empresa Pública de
Serveis d’Almussafes, amb caràcter excepcional i d'acord amb l'article 120 de la Llei de
Contractes del Sector Públic.

Vist que s'ha dictat la resolució d'alcaldia 1357/2020 de contractació d'emergència i
ampliació de treballs de l'encàrrec del servei de neteja d'edificis municipals a EMSPA.

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. 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 la
següent aplicació pressupostària:

Aplic. Pressup. Descripció Import

9330-44900 Gestió del patrim – Emp.Públ. Municipal 110.000’00€

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 110.000’00€

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.”
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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

En cuanto 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: […]

a)  Amb  càrrec  al  Romanent  Líquid  de  Tresoreria,  calculat  d'acord  amb  el  que
establix els articles 101 a 104.

[...]”

El recurs proposat per al finançament del crèdit extraordinari en el present expedient
serà amb càrrec al Romanent de Tresoreria per a Gats Generals obtingut de la liquidació del
pressupost de l'exercici 2019, i per import de 110.000,00 euros

5. Òrgan competent.

L'òrgancompetent per a acordar la seua aprovació és l'Ajuntament en Ple d'acord amb el que
disposa l'article 177.2 TRLRHL.

En data 4 d'agost de 2020, es va dictar el Reial Decret Llei 27/2020  de mesures
financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals, que assenyala en
l'article  9  el  següent:“Amb  caràcter  excepcional  en  2020,  i  per  motius  d'urgència
degudament  justificats,  les  modificacions  pressupostàries  de  crèdit  extraordinari  per  a
habilitar crèdit o de suplement de crèdit que hagen d'aprovar-se, es podran tramitar per decret
o resolució del President de la corporació local sense que se li apliquen les normes sobre
reclamació i publicitat dels pressupostos a què es referix l'article 169 del TRLRHL, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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Els  dits  decrets  o  resolucions  seran  immediatament  executius  i  se  sotmetrien  a
convalidació pel Ple en la primera sessió posterior que se celebre, exigint-se per a això el vot
favorable d'una majoria simple i la posterior publicació en el Butlletí Oficial corresponent.

La  falta  de  convalidació  plenària  no  tindrà  efectes  anul·latius  ni  suspensius  del
decret aprovats, sense perjuí de la possibilitat d'acudir a la via contenciós-administrativa, per
a la qual cosa el còmput de terminis es produirà a partir de la data de publicació de l'acord
plenari. ”

A l'empara del dit article es va dictar la resolució d'alcaldia 1362/2020 de data 8 de
setembre de 2020,  si  bé,  després de la publicació en el Boletín Oficial  del Estado de la
resolució de 10 de setembre de 2020,  del Congrés dels Diputats,  per la qual  s'ordena la
publicació de l'Acord de derogació del Reial Decret Llei 27/2020, la dita resolució d'alcaldia
queda sense efecte.

Per tot el que assenyala el Ple acorda:

1.  Aprovar la modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit  en la
següent aplicació pressupostària

APLIC.PRESS
UP.

DESCRIPCIÓ EUROS

9330-44900 Gestió del patrim – Emp.Públ. Municipal 110.000,00

Dita  despesa es  finançarà  amb  càrrec  al  Romanent  de  Tresoreria  per  a  Gastos
Generals de l'exercici 2019.

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

***

9. DESPATX EXTRAORDINARI

9.1  INTERVENCIÓ.  Proposta  d'aprovació  de  suplement  de  crèdit  per  a  l'obra  de
climatització en la Casa de la Cultura (Exp: EXMOC/0044-2020)

Es procedix en primer lloc a votar la inclusió de l'assumpte en l'orde del dia, la qual cosa
s'aprova per unanimitat.
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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 el 29 de setembre de 2020.

No es promou debat, però intervé Davinia Sebastià Calatayud explicant la proposta. 

Josep  Magraner  i  Ramon,  actuant  com a  portaveu  del  grup  municipal  Compromís  per
Almussafes manifesta que el seu grup votarà en contra per considerar el projecte data de
2011 i per tant esta desfasat. La gestió deixa molt a desitjar.

Se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els següents acords amb nou vots
a  favor,  d'Antonio González  Rodríguez,  Davinia  Calataiud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes
Valero, Francisca Oliver Gil,  Faustino Manzano Fonts,  Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch
Alepuz, Betlem Godoy Pérez i Jaime Wic Rosa, tres vots en contra de Lorda Moreno Blay,
Mª Amparo Medina Iborra i Josep Magraner i Ramón, i una abstenció de Rafael Enrique
Beltrán.

L'Ajuntament d'Almussafes va adjudicar a través de la resolució 329/2020, de data 20 de
febrer de 2020 el contracte de reforma de la instal·lació de climatització en la casa de la
cultura d'Almussafes.

En data 24 de setembre de 2020 es presenta informe firmat per l'Enginyer Tècnic
Industrial Municipal i el Director de l'Obra, en el que es manifesta la necessitat de redacció
d'un projecte de modificat a causa de diverses causes:

1. La impossibilitat de situar els climatitzadors d'aire exterior en les zones previstes a
causa  de  les  bigues  penjades  existents  en  l'estructura  de  l'edifique,  la  qual  cosa
obligaria a situar-los en altres zones, perdent espais en altres estances o bé optant pel
canvi de tecnologia de recuperadors passant de recuperació de plaques a recuperació
per bateries. Açò permet separar els climatitzadors en dos mòduls de menor altura i
disposar d'una major facilitat de col·locació al tractar-se de mòduls més xicotets.
Este canvi a més presenta un avantatge en el tractament de l'aire exterior, ja que
garantix al 100% que l'aire expulsat no entrarà en cap concepte en contacte amb
l'aire  aportat,  esta  tendència  és  la  que actualment  estan seguint  certs  organismes
oficials  com  la  Conselleria  de  Sanitat  en  Centres  de  Salut  per  a  lluitar  contra
laCOVID-19.

2. D'altra banda, el conducte de distribució d'aire que discorre pel fals sostre del saló
d'actes es troba en molt mal estat, presentat fugues. A més, el climatitzador de projecte
es va dissenyar per a les dimensions del conducte existent ja que en el moment de la
redacció del projecte 2011 no es preveia la situació actual del conducte. Partint de la
necessitat  de disposar d'un nou conducte, es planteja que la distribució d'aire existent
realitzada per mitjà de difusors rotacionals no és la més adequada perquè l'aire fred arribe a
les butaques donada la gran altura de la sala. Esta consideració ens porta a la conclusió que
és necessari per a garantir el confort de les persones a substituir el climatitzador de projecte
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per un amb major cabal, substituir els conductes deteriorats i realitzar una distribució d'aire
per mitjà de toveres o microtoveres, que donat el gran  abast de la seua  vena permeta
arribar la potència tèrmica a la zona ocupada.

És per això, per la qual cosa es proposa la incoació d'un expedient de suplement de
crèdit, per a dotar de crèdit adequat i suficient l'aplicació pressupostària 9330.19008.63200
destinada a tal fet.

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.”

En  el  present  cas,  es  tracta  de  transferir  crèdit  a  l'aplicació  pressupostària
9330.19008.63200 “Gestió del patrimoni – Climatització Centre Cultura”

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,
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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

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

a) Amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria, calculat d'acord amb el que establix els
articles 101 a 104.

[...]”

El recurs proposat per al finançament del crèdit extraordinari en el present expedient
serà amb càrrec al Romanent de Tresoreria per a Gats Generals obtingut de la liquidació del
pressupost de l'exercici 2019, i per import de 100.000,00 euros.

Per tot el que assenyala el Ple de la Corporació acorda:

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

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ EUROS

9330.22706
“Gestió  del  patrimoni  –  Climatització  centre
cultura”

100.000,00

El  dit  gasto  es  finançarà  amb  càrrec  al  Romanent  de  Tresoreria  per  a  Gastos
Generals de l'exercici 2019.

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

***
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CONTROL I FISCALITZACIÓ

10 RESOLUCIONS  DE  l'ALCALDIA.  Donar  compte dels  decrets  d'Alcaldia  des  del
1358/2020 fins a la 1472/2020

Josep  Magraner  i  Ramon,  de  Compromís,  sol·licita  informació  o  aclariment  sobre  les
següents resolucions d'Alcaldia:

RA 1372, grup 50 de factures, factura núm. 1335 de l'Empresa Pública, part de llanterneria,
46 hores el la pista de pàdel. Vol saber a quins treballs concrets correspon

L'alcalde contesta que en principi fa relació a dos mesos. Es comprovarà i se l'informarà.

No es formulen més preguntes sobre les resolucions de què es donen compte en esta sessió.

A continuació Davinia Calatayud Sebastià, portaveu del grup socialista, procedix a respondre
les preguntes formulades en el Ple anterior i a les que es va comprometre a contestar una
vegada esbrinada la informació:

-RA 1134/2020,  grup  de  factures  46,  en  concepte  dels  honoraris  d'un  despatx
d'advocat. Pregunta formulada per Lourdes Moreno Blay.

Correspon als  honoraris  del  despatx  d'advocats  de  Noguera,  correspon a  les  dos
instàncies judicials que se seguixen en el procés d'El “Soho”. 

-RA 1158/2020, grups de factures 47, 1979, factura d'ASAVAL, assistència sanitària
per treballs realitzats. Pregunta formulada per Josep Magraner i Ramón.

Correspon a les piscina, 930 euros, corresponents a quatre dies de juny, que es va
obrir la piscina. La factura mensual és de 7216 euros, els 930 corresponen als quatre
dies de juny.

-RA 1322/2020, grup de factures 53, 2236 i 2238, de Fran i MI GJ SL, relativa a
trapes per a Casa Ayora. Pregunta formulada per Josep Magraner y Ramón.

Correspon al canvi de les trapes del pati que eren molt pesades.

-RA 1231/2020, grup de factures 51, la 2266, d'UVEPE PLAÇA SL, doble pàgina
en  especial  comarques,  juliol  2020.  Pregunta  formulada  per  Josep  Magraner  i
Ramón.

Per a contestar esta pregunta Davinia Sebastià Calatayud cedix la paraula a Jaime
Wic Rosa, qui informa que correspon a una col·laboració per a donar a conéixer i
promocionar  els  polígons  industrials  d'Almussafes  per  a  atraure  empreses  que
puguen crear ocupació per als nostres veïns.

***
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11. Dació de comptes de sentències recaigudes. Dació de comptes de la interlocutòria dictada
en el procediment abreviat 510/2019, Jutjat Contenciós  Administratiu núm. 6 de València.
Arxivament d'actuacions

Es  dóna  compte  de  l'informe  de  la  Directora  del  Servei  Jurídic  de  Gestió  Tributària  i
Recaptació següent:

«INFORME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ

Procediment Abreviat 510/2019

JUTJAT DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU núm. 6 de VALÈNCIA

Rosa Mª Llorens Bellod, Directora del Servei Jurídic de Gestió Tributària i
Recaptació en relació amb el procediment dalt assenyalat INFORME:

Que d'acord amb el que disposa la Resolució de l'Alcaldia núm. 896/2010
per  la  qual  s'establix  el  procediment  per  a  la  tramitació  de  l'execució  de  les
sentències   i  informació  als  membres  de  la  corporació,  es  dóna  trasllat a  la
Comissió  Informativa  de  Govern,  Règim  Interior,  Personal,  Contractació,
Participació i  Seguretat Ciutadana de la interlocutòria de data nou de  juny de
2020, que és ferm, dictat pel jutge magistrat pel qual s'acorda donar per acabat el
present recurs per concórrer en el mateix les precisions de l'article 76 de la Llei de
Jurisdición  Contensiosa administrativa,  ordenant l'arxivament  de  les  actuacions,
sense condemna en costes a l'administració demandada.»

La Corporació queda assabentada

***

12. PRECS.

No es formulen

13. PREGUNTES

Josep Magraner i Ramón, del grup Compromís sol·licita li siguen contestades tres preguntes
ja formulades anteriorment per escrit:

1.  «A la  vista  de  la  imatge  publicada  per  l'ajuntament  en  les  xarxes  socials,  l'equip  de
protecció de l'operari que està realitzant la desinfecció del  parc infantil,  garantix la seua
protecció? ».

Contesta Jaime Wic Rosa explicant que en este cas no es necessita un EPI perquè l'operari a
qui  es  referix  està  polvoritzant  amb  un  sabó  biodegradable.  Sí  que  porta  una  màscara
quirúrgica encara que en el moment que es va prendre la foto no era obligat utilitzar.
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Davant de la insistència del Sr. Magraner sobre la desprotecció dels ulls, amb el possible risc
d'irritació, el Sr. Wic reitera que no és necessari perquè es tracta de sabó biodegradable.

2.  Esta  pregunta  es  referix  a  quines  empreses  són  les  que  han  efectuat  els  treballs  de
desinfecció del municipi.

Jaime Wic Rosa respon que des del mes de març tots han col·laborat amb la  desinfecció;
CEPSA,  GIRSA,  treballadors  del  POL,  treballadors  de  l'Ajuntament,  també  diverses
empreses  de  forma  desinteressada.  Per  sort  tots  han  col·laborat  en  els  treballs
d'extraordinaris de neteja i desinfecció que amb motiu del “covid” s'han dut a terme.

I afig el seu agraïment públic a les empreses per la seua col·laboració. 

El Sr. Magraner manifesta que esta col·laboració és d'agrair però insistix en el compliment
del Plec de condicions dels contractes per part de les respectives empreses de neteja de les
vies publiques, ja que es consideren treballs extraordinaris.

El  Sr.  Wic  aclarix  que  ens  són  treballs  extraordinaris  segons  plec,  sinó  que  s'ha  fet  un
contracte extraordinari per a neteja.

3. En esta última pregunta el Sr magraner insistix en la clàusula 2.2. secció b dels plecs i el
regidor delegat, Jaime Wic, amplia la informació en el mateix sentit.

L'alcalde afig al que s'ha dit que els plecs s'han complit. L'equip de govern ha optat per posar
els mitjans  necessàries per a una òptima desinfecció per a combatre la pandèmia.  Es va
contractar dos persones per a desinfectar rastells del poble. Igual que s'ha incrementat la
neteja i desinfecció en els edificis públics.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 20:40 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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