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ACTA DE SESSIÓ

Sessió núm. 16/2020

Òrgan: PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES

Caràcter: extraordinari

Data: 7 de desembre de 2020

Hora: 20.00

Lloc: saló de plens de l'Ajuntament

Presideix: Antonio González Rodríguez, alcalde

Regidors assistents:

Grup o 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 Ramon

Grup municipal Partit 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

1. SECRETARIA. Proposta aprovació de Plantilla de Personal i Relació de Llocs de
treball per a l'exercici 2021.

2. INTERVENCIÓ. Proposta aprovació pressupostos generals per al 2021 i les seues
bases d'execució.

3. INTERVENCIÓ. Proposta modificació assignació a grups polítics municipals per
a l'exercici 2021.

1. SECRETARIA. Proposta aprovació de Plantilla de Personal i Relació de Llocs de treball
per a l'exercici 2021.

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

Explica la proposta la Regidora delegada de personal, Davinia Calatayud Sebastià.

Es promou debat i es produeixen les intervencions resumides a continuació, amb caràcter
d'índex per a seguiment de l'enregistrament sonor que, com a document electrònic i com a
diari de sessions forma part de l'acta:

Josep Magraner i Ramon, actuant com a portaveu del grup municipal Compromís, respecte
al  personal  laboral  apunta  la  necessitat  que  tots  els  llocs  estiguen  valorats  de  forma
equivalent.

Li  contesta  Davinia  Calatayud  Sebastià,  actuant  com  a  portaveu  del  grup  municipal
socialista,  dient  que  este  no  és  el  tema  de  hui,  perquè  ja  es  va  tractar  en  la  Mesa  de
Negociació.

El Sr. alcalde tanca el debat i insisteix que totes estes qüestions han de resoldre's en la Mesa
de Negociació. El contingut del servei varia en funció del departament; això determina la
penalitat i perillositat. No tots els llocs de treballs són iguals.

Acabat el debat se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i  s'adopten els següents
acords  amb  10  vots  a  favor  (9  dels  integrants  del  grup  municipal  socialista:  Antonio
González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero,  Francisca
Oliver Gil,  Faustino Manzano Fuentes,  Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén
Godoy  Pérez  i  Jaime  Wic  Rosa  i  1  del  grup  popular:  Rafael  Enrique Beltrán)  i  tres
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abstencions  dels  membres  del  grup  municipal  Compromís  (Lourdes  Moreno  Blay,  M.ª
Amparo Medina Iborra, Josep Magraner i Ramon).
Confeccionat l'expedient per a la modificació de la plantilla de personal i relació de llocs de
treball per a l'exercici 2021, en el qual consta Memòria de la Regidora delegada de Personal
detallant els canvis que s'introdueixen en l'organització administrativa de l'Ajuntament, una
vegada examinada l'actual ordenació de llocs de treball i plantilla de personal.

Vists els documents que ho integren en els que es detallen les modificacions proposades, així
com  que  les  mateixes  han  sigut  sotmeses  a  la  Mesa General  de  Negociació  en  sessió
celebrada el dia 19 de novembre de 2020.

L'Ajuntament Ple adopta els següents ACORDS:

1. Aprovar inicialment  la  Plantilla  del  Personal  de l'Ajuntament  i  la Relació de
Llocs de treball per a l'exercici 2021.

2. Remetre-les per a la seua publicació al Butlletí Oficial de la Província, per un
termini  de  quinze  dies,  durant  els  quals  els  interessats  podran  examinar-les  i
presentar,  en  el  seu  cas,  al·legacions  i  reclamacions.  Si  no  es  presentara  cap
quedaran definitivament aprovades.

***

2. INTERVENCIÓ. Proposada aprovació pressupostos generals per al 2021 i les seues bases
d'execució.

Es  procedeix  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 30 de novembre de 2020.

L'alcalde dona lectura a la Memòria explicativa.

Es promou debat i es produeixen les intervencions resumides a continuació, amb caràcter
d'índex per a seguiment de l'enregistrament sonor 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, respecte a la
convocatòria manifesta es queixa sobre el dia de celebració d'aquesta sessió, es pregunta si
no haguera sigut millor una altra data o, en tot cas, una altra hora.

Prossegueix dient que el pressupost no compleix amb la principi d'estabilitat, sort que estan
suspeses  les  regles  fiscals.  A  continuació  enumera  les  ajudes  que  troba  a  faltar:  ajudes
directes  a  les  persones,  autònoms,  etc.  i  cita  l'informe  de  l'interventor  municipal  que
adverteix de determinats aspectes. Fa notar la manca de participació de la ciutadania i afig
que  un  any  més  no  els  han  deixat  participar.  A  continuació  revisa  els  percentatges
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d'increment  de  determinades  partides  destacant  l'increment  en  personal.  Recalca  que
l'empresa pública es dispara, i ho atribueix a la mala gestió de l'equip de govern.

Mar  Albuixech  Ponce,  regidora  delegada  d'Hisenda,  actuant  com  a  portaveu  del  grup
municipal socialista, diu que enguany ha sigut extraordinari i  per tant les mesures preses
també ho han sigut. L'any 2021 serà atípic i no se sap com anirà. A continuació repassa i
rebat  cadascuna  de  les  anotacions  i  percentatges  citats  per  la  portaveu  de  Compromís,
especialment les ajudes i la partida de personal que queda justificada pel treball que es fa.

Inicia el segon torn d'intervencions Lourdes Moreno Blay i insisteix i rellegeix l'informe de
la  Intervenció  municipal  i  reitera  els  aspectes  dels  quals,  al  seu  judici,  emmalalteix  el
pressupost. Recalca la dolenta gestió de l'empresa, i respecte a les inversions considera que
cal prioritzar-les en funció de la necessitat.

Li contesta Mar Albuixech dient-li que amb l'estabilitat no hi ha problema perquè estan en
suspens la regles fiscals.  Enumera totes i  cadascuna de les partides presupuestaries i  les
mesures que, amb vista a l'ajuda als ciutadans, autònoms i empreses s'estan duent a terme.
En resum, destaca que no estem en un moment de guardar sino de fer polítiques expansives.

El Sr. alcalde tanca el debat, defensa la gestió de l'equip de govern, l'estabilitat mantinguda
durant tots estos exercicis i el compliment de la regla de la despesa. Gràcies a tot això s'ha
obtingut  superàvit  i  efectuat  inversions  financerament  sostenibles  i  obtingut  romanents
enguany.  Assenyala  que  ara  amb  la  supressió  de  les  regles  fiscals  podem  invertir.
Prossegueix  la  seua  intervenció  insistint  i  ampliant  el  ja  dit  per  la  regidora  delegada
d'Hisenda i fent història comparativa respecte a la gestió dels anteriors equips de govern.

Acabat el debat se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i  s'adopten els següents
acords amb nou vots a favor, dels integrants del grup municipal socialista (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  del  grup  popular  (Rafael  Enrique Beltrán)  i  tres
abstencions  dels  membres  del  grup  municipal  Compromís  (Lourdes  Moreno  Blay,  M.ª
Amparo Medina Iborra i Josep Magraner i Ramon).

Preparat per  l'Alcaldia  i  el  seu  equip  de  govern  el  projecte  del  pressupostos
municipals per a l'any 2021, e l Ple de la Corporació acorda:

1.- Aprovar provisionalment el Pressupost General per a l'any 2021 i el resum del
qual és el següent:

PRESSUPOST DE L'ENTITAT PRINCIPAL

INGRESSOS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ 2.021

1 IMPOSTOS DIRECTES 10.262.500’00
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2 IMPOSTOS INDIRECTES 217.500’00

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.305.400’00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.586.781’98

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 86.100’00

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0’00

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0’00

8 ACTIUS FINANCERS 50.000’00

9 PASIUS FINANCERS 91.718’02

TOTAL 14.600.000'00

ESTAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ 2.021

1 DESPESES DE PERSONAL 6.833.721’51

2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.256.989’69

3 INTERESSOS DEL DEUTE 20.000’00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.770.217’16

6 INVERSIONS REALS 225.100’00

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 58.100’00

8 ACTIUS FINANCERS 50.000’00

9 PASIUS FINANCERS 385.871’64

TOTAL 14.600.000'00

ESTAT DE DESPESES PER PROGRAMES
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ÀREA DE
DESPESA

DENOMINACIÓ 2.021

1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 4.163.369’71

2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 2.043.785’08

3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER
PREFERENT

3.818.129’29

4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 392.233’74

9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 3.781.610’54

0 DEUTE PÚBLICA 400.871’64

TOTAL 14.600.000'00

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EMPRESA PÚBLICA DE
SERVEIS MUNICIPALS:

INGRESSOS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ 2.021

1 IMPOSTOS DIRECTES 0’00

2 IMPOSTOS INDIRECTES 0’00

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0’00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 724.651’16

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0’00

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0’00

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0’00

8 ACTIUS FINANCERS 0’00

9 PASIUS FINANCERS 0’00

TOTAL 724.651’16
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ESTAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ 2.021

1 DESPESES DE PERSONAL 604.831’28

2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 119.819’88

3 INTERESSOS DEL DEUTE 0’00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0’00

6 INVERSIONS REALS 0’00

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0’00

8 ACTIUS FINANCERS 0’00

9 PASIUS FINANCERS 0’00

TOTAL 724.651’16

TRANSFERÈNCIES  INTERNES  ENTRE  L'AJUNTAMENT  I  L'EMPRESA
PÚBLICA MUNICIPAL

Transferències corrents en l'estat de despeses de l'Ajuntament 724.651’16

Transferències corrents en l'estat d'ingressos de l'Empresa pública 724.651’16

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS

INGRESSOS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ 2.021

1 IMPOSTOS DIRECTES 10.262.500’00

2 IMPOSTOS INDIRECTES 217.500’00

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.305.400’00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.586.781’98
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5 INGRESSOS PATRIMONIALS 86.100’00

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0’00

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0’00

8 ACTIUS FINANCERS 50.000’00

9 PASIUS FINANCERS 91.718’02

TOTAL 14.600.000'00

ESTAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ 2.021

1 DESPESES DE PERSONAL 7.438.552’79

2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.376.809’57

3 INTERESSOS DEL DEUTE 20.000’00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.045.566’00

6 INVERSIONS REALS 225.100’00

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 58.100’00

8 ACTIUS FINANCERS 50.000’00

9 PASIUS FINANCERS 385.871’64

TOTAL 14.600.000'00

2.- Aprovar tots els documents que integren el Pressupost General de l'Ajuntament.

3.-  Sotmetre a  informació  pública  el  present  acord  d'aprovació  provisional  del
Pressupost. Una vegada sotmés a informació pública el present acord d'aprovació provisional
i complit el termini legalment establit  sense que s'hagen presentat reclamacions a aquest,
s'entendrà definitivament aprovat el Pressupost General de 2021.
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***

3. SECRETARIA/INTERVENCIÓ  Proposada  modificació  assignació  a  grups  polítics
municipals per a l'exercici 2021.

Es  procedeix  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 13 d'octubre de 2020.

Davinia Calatayud Sebastià, explica la proposta.

Es promou debat i es produeixen les intervencions resumides a continuació, amb caràcter
d'índex per a seguiment de l'enregistrament sonor que, com a document electrònic i com a
diari de sessions forma part de l'acta:

Josep Magraner i Ramon, actuant com a portaveu del grup municipal Compromís, en la seua
intervenció parteix de l'acord adoptat en el seu dia i recalca que en una democràcia tots el
grups han de comptar amb la mateixa assignació per a poder funcionar. Els acusa de voler
modificar el que ja està aprovat utilitzant la majoria amb què es compta. Anuncia que el seu
grup votarà en contra.

Davinia Catalayud Sebastià, actuant com a portaveu del grup municipal socialista, li contesta
que en totes les administracions les assignacions van en funció de la representació. 

Intervé de nou el Sr.  Magraner dient que això no és cert.  Posa com a exemple d'això el
Congrés dels Diputats.

El Sr. alcalde tanca el debat. Explica la proposta dient que es baixa 1500 euros en la part fixa
de  cada  grup  polític  i  es  reparteix  en  funció  dels  regidors  de  cada  grup,  s'ha  repartit
proporcionalment al resultat electoral. Així és com es fa en la majoria de les administracions.
Ací el Sr. l'alcalde porta a col·lació unes suposades manifestacions del Sr. Magraner en el
seu blog faltant al respecte al poble i per les quals hauria de demanar disculpes. Relaciona
aquestes circumstàncies amb el fet que el seu partit haja perdut representació en el consistori.

Per al·lusions intervé el Sr. Magraner dient que no pot demanar perdó d'alguna cosa que no
ha escrit ni subscrit. S'està fent un ús indegut d'esta informació.

Per al·lusions intervé Lourdes Moreno Blay i diu que va entrar en la política per a posar la
seua part a millorar al poble. No li sembla correcte que se li qüestione com a candidata.

Tanca el Sr. alcalde.

Acabat el debat se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i  s'adopten els següents
acords amb 9 vots a favor, dels integrants del grup municipal socialista (Antonio González
Rodríguez,  Davinia  Calatayud Sebastià,  Alejandro Fuentes  Valero,  Francisca Oliver  Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez i
Jaime Wic Rosa),  i  quatre vots en contra, dels  membres del grup municipal  Compromís
(Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner i Ramon) i un del grup
popular (Rafael Enrique Beltrán).
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Vist el que es disposa per l'article 73.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, que estableix que “El Ple de la corporació, amb càrrec als Pressupostos
anuals  d'aquesta,  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 cadascun d'ells, dins dels límits que, en el seu 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”.

Vista la proposta de l'Alcaldia per a l'exercici 2021 i següents, i sempre que no es modifique
l'acord en matèria d'assignació als grups polítics municipals, el Ple de la Corporació adopta
els següents acords:

1.  A  tenor  del  que  es  disposa  per  l'article  73.3  de  la  Llei  7/85,  de  2  d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, establir per a 2021 i següents, mentre no
es modifique el present acord, la següent assignació als grups polítics municipals:

- Assignació fixa per grup polític municipal              500’00 euros

- Assignació variable per regidor           1.000’00 euros

2.-  Aquesta  assignació  no  podrà  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.

3.- Els grups polítics hauran de portar amb una comptabilitat específica de la dotació
a què es refereix  este acord i la posaran a la disposició del Ple de la Corporació,
sempre que aquest el demane 

4.- L'assignació es pagarà als grups polítics municipals, una vegada hagen justificat
l'assignació anterior.

5.- Els grups polítics presentaran abans del 30 d'abril de l'any següent a la percepció
de  l'assignació,  una  relació  de  les  despeses  realitzades,  amb els  seus  justificants
davant la Intervenció municipal.

6.- La Intervenció, no entrarà a valorar l'oportunitat, conveniència ni destinació de la
despesa, ja que seria comprovar l'activitat política dels grups municipals, labor que
correspon al Ple de la Corporació i es limitarà a comprovar els següents extrems.

- Que els justificants reuneixen els requisits legalment establits per a la seua validesa
en el tràfic mercantil.

- Que sumen almenys la quantitat concedida com a assignació.
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- Que les despeses justificades no són pagament de remuneracions de personal de
qualsevol tipus al servei de la corporació.

7.- El Ple de la Corporació podrà sol·licitar que els grups polítics municipals posen a
la seua disposició la comptabilitat específica de l'assignació a què fa referència el
present acord.

8.-  Amb  el  present  acord  s'aprova  l'assignació  als  grups  polítics  municipals  i
s'autoritza,  disposa  i  reconeix  l'obligació  de  pagar  a  favor  dels  grups  polítics
municipals,  condicionat  a  la  justificació  en  el  termini  establit  de  l'assignació  de
l'exercici 2020.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 12.30 hores del dia
d'inici;  de  tot  això  s'estén  aquesta  acta  autoritzada  per  mi  la  secretària,  en  unió  de
l'enregistrament sonor que, com a document electrònic, s'incorpora a l'expedient de la sessió
i posteriorment al llibre d'actes, de conformitat amb el que estableixen els art. 89 i 90 ROM.

L'alcalde La secretària general
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MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR
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CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha firma:18/12/2020 8:54:20 CET
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