
ACTA PLE
17/2020

1/10

ACTA DE SESSIÓ

Sessió núm. 17/2020

Òrgan: PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES

Caràcter: extraordinari

Data: 21 de desembre de 2020

Hora: 14.00

Lloc: saló de plens de l'Ajuntament

Presideix: 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 (S'incorpora a l'inici del debat sobre el fons de l'assumpte del 
punt 3)

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 (assisteix telemàticament)
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La sessió se celebra de manera presencial, a porta tancada.

ORDRE DEL DIA

1. SECRETARIA. Proposta d'autorització de la constitució de l'Entitat de Gestió i
Modernització (EGM) Polígon Industrial Joan Carles I

2. BENESTAR SOCIAL. Pròrroga Pla estratègic d'ocupació

3. BENESTAR SOCIAL. Proposta de modificació de l'acord plenari de 6 de juliol de
2017  relatiu  a  declaració  de  serveis  essencials  i  prioritaris  per  a  l’Ajuntament
d'Almussafes (Art. 82.3 ROF)

1. SECRETARIA. Proposta d'autorització de la constitució de l'Entitat de Gestió i
Modernització (EGM) Polígon Industrial Joan Carles I

Es procedeix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa d'Urbanisme, Activitats, Medi Ambient, Cementeri, Obres i Serveis, en
sessió ordinària celebrada l'11 de desembre de 2020.

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,
pregunta en quin moment de la tramitació s'està.

Sr. alcalde explica la tramitació.

Acabat  el  debat  se  sotmet  l'assumpte  al  Ple  en  votació  ordinària  i  s'adopten  els
següents acords per unanimitat dels dotze membres presents en aquest moment de la
sessió (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).

Per part  de la Comissió promotora de l'Entitat de Gestió i Modernització (d'ara en avant
EGM)  de  l'àrea  industrial  denominada  Polígon  Joan Carles  I,  s'ha  presentat  en  data  28
d’agost de  2020,  Registre  d’Entrada  202004002,  la  documentació  preceptiva  exigida  en
l’article 7 de la Llei 14/2018, de 5 de juny, de Gestió, Modernització i Promoció de les àrees
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industrials de la Comunitat Valenciana (DOCV, núm. 8312, de 7 de juny de 2018; BOE
núm. 157, de 29 de juny de 2018).

La proposta d'Estatuts presentada, així com el conveni proposat per a la seua negociació que
s'ajusta  als  models  recomanats  per  la  Generalitat  Valenciana  i  a  la  normativa  aplicable
exposada va ser aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió de 26 d'octubre de 2020.

Aquest acord va ser exposat al públic (BOP núm. 226, de 24 de novembre i BOE núm. 308
de 24 de novembre) i publicat en el Portal de Transparència de l'Ajuntament i per part de la
Comissió promotora, sense que s'haja presentat cap al·legació.

En data 9 de desembre ha tingut lloc l'Assemblea convocada, la qual ha ratificat el projecte
de conveni amb el vot favorable de, 73,30% del valor cadastral i reunint el 55,56% de les
persones titulars de tota l'àrea industrial sol·licitada que, a més, representen el 55,56% dels
coeficients  de  participació  (excloses parcel·les  privades  no  destinades  al  servei  públic),
acreditant-se la voluntat de constituir l'entitat, l'aprovació dels estatuts, el pla d'actuació i els
seus recursos. Amb una duració màxima de 20 anys.  Incloent a més el nomenament de les
persones que ostentaran els càrrecs.

Per tant, verificada la correcta ratificació del projecte, e l Ajuntament Ple adopta el següent
ACORD:

Primer. Autoritzar la constitució de l’entitat EGM Polígon Industrial Joan Carles I,
adquirint l'entitat de gestió i modernització la seua plena personalitat jurídica a partir
del present acord. 

El conveni de col·laboració serà el document vinculant que regularà la relació entre
l'administració  local  i  l'entitat  de  gestió,  conforme  al  que  es  desenvolupe  en  la
present llei d'acord amb la legislació aplicable.

Segon. Autoritzar l'alcalde per a la signatura del conveni de col·laboració que haurà
de realitzar-se en el termini màxim d'un mes des del present acord.

Tercer. Remetre els documents anteriors al registre autonòmic d'entitats de gestió i
modernització d'àrees industrials.

Quart.  Una vegada es constituïsca l’entitat  de gestió i  modernització,  remetrà al
Registre de la Propietat un exemplar dels documents a què es refereix l’article 13.1
de la Llei de Modernització d’Àrees Industrials de la Comunitat Valenciana per al
seu arxiu, la qual cosa es farà constar per nota al marge dels immobles situats en
l'àrea industrial gestionada, juntament amb la referència a la constitució d'aquesta
entitat i a la diligenciació del llibre d'actes.

***
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2. BENESTAR SOCIAL. Pròrroga Pla estratègic d'ocupació

Es procedeix a donar compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió
Informativa  de  Serveis  Socials,  Polítiques  Inclusives,  Sanitat,  Comerç  i  Mercat,
Agricultura i Igualtat, en sessió extraordinària celebrada el dia 10 de desembre de
2020.

Davinia  Calatayud  Sebastià,  regidora  del  grup  municipal  socialista,  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, i
respecte als  percentatges  de les partides que figuren en l'informe d'intervenció es
pregunta si es podrà complir amb les previsions tenint en compte la seua disminució
respecte l’any anterior.

El Sr. alcalde aclareix que la proposta és de pròrroga del Pla estratègic d'ocupació
que estableix,  a l'efecte de la competència,  les línies estratègiques  d’actuació.  En
funció d'això i  de les actuacions  a realitzar  es dotarà pressupostàriament amb les
quantitats necessàries. Recalca que les actuacions en concret no es poden preveure
d'inici, ja que depén de la no duplicitat amb actuacions de la Generalitat Valenciana,
o  en  el  seu  cas  de  completar  amb  l’actuació  municipal  les  d'altres  organismes.
Finalment, afirma que l’esperit és continuar amb el Pla estratègic de sempre i si fa
falta s'incrementaran els recursos que siguen necessaris per a dur-ho a terme.

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

Vist  que  amb  data  7/12/2020  s'aprova  el  Pressupost  Municipal  per  a  2021  per
l'Ajuntament   Ple, en el qual contempla unes aplicacions pressupostàries per a Promoció de
l'Ocupació i Comerç.

Vist que amb data 14/01/2016 l'Ajuntament Ple aprova el Pla Estratègic de Foment
d'Ocupació  d'Almussafes  2016/2020  amb  els  corresponents  informes  de  Secretaria  i
Intervenció.

Vistos els documents previs que obren en l'expedient:
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1. Informe de la Direcció General d'Administració Pública, de data 24 de novembre de 2015
sobre no duplicitat condicionada a no coincidència en l'aspecte material de les convocatòries
i en el temporal. De acorde amb l'ORDRE 1/2015, conjunta de la Conselleria de Presidència,
Agricultura,  Pesca,  Alimentació  i  Aigua,  i  de  la  Conselleria  d'Hisenda,  Administració
Pública  per  a  l'obtenció  dels  informes  preceptius  previstos  en  l'article  7.4  LBRL,  per  a
l'exercici de les competències dels ens locals diferents de les pròpies i de les atribuïdes per
delegació.

2. Mesures d'acció complementària a les línies estratègiques del Pla d'Ocupació, aprovació
de  mesures  a  incloure  en  la  contractació  pública,  clàusules  socials,  aprovades  per
l'Ajuntament Ple el 3 de desembre de 2015.

3. Informe de la Direcció General de pressupostos sobre sostenibilitat financera de data 22 de
desembre de 2015.

4.  Informe  de  competències  pròpies  de  la  Conselleria  d'Economia  sostenible,  sectors
productius, comerç i ocupació, el qual té entrada a l'Ajuntament del dia 26 de gener de 2016,
en el qual s'indica que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Pública, en data 4 de març de
2014  va  emetre  instruccions  interpretatives  de  les  modificacions  efectuades  per  la  Llei
27/2013 de 27 de desembre sobre la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local posant de
manifest que, es consideren competències pròpies, a més de les quals figuren en l'article 25.2
de la LRBRL, les que prevegen les lleis sectorials estatals i autonòmiques. Vist que, les
activitats previstes en el Pla Estratègic de Foment d’Ocupació figuren com a competència
pròpia dels municipis en l'article 33 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la
Comunitat Valenciana.

5. Informe favorable de la Direcció General de data 4 de gener 2016 sobre sostenibilitat
financera en el qual s'indica que a la vista de la documentació aportada queda acreditat que
l'exercici de competències en matèria d'ocupació no posa en risc la sostenibilitat financera de
la hisenda municipal.

Vist el Pla Director d'Almussafes aprovat per l'Ajuntament Ple amb data 6 d'octubre
de 2016.

Vist l'I Pla Municipal d'Igualtat de Dones i Homes de l'Ajuntament d'Almussafes.
2018-2021

Vist que l'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el 14 de gener de 2016, va
adoptar l'acord de Declaració serveis essencials i prioritaris per a l'Ajuntament d'Almussafes,
a tenor de l’art 20.2 de la Llei 48/2015 de Pressupostos generals de l'estat per a l'any 2016,
que en el seu apartat dos indica que durant l'any 2016 no es procedirà a la contractació de
personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins
excepte  en  casos  excepcionals  i  per  a  cobrir  necessitats  urgents  i  inajornables  que  es
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restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es consideren prioritaris o que
afecten el funcionament dels serveis públics essencials.

Vist l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el 30
de gener de 2017 en el qual s'aprova considerar la situació en la qual es troba el municipi
d'Almussafes respecte de la taxa de desocupació com a excepcional i per tant es justifiquen
les accions excepcionals com la posada en marxa i continuïtat del Pla d'Ocupació Local per a
pal·liar la situació de desocupació i actuar per a erradicar una de les principals causes de
l'exclusió social que és la desocupació, tot això mentre el nivell de desocupació siga superior
al 4,50% i que a 30 de novembre de 2020 la taxa de desocupació es situa en el 8,40%.

Vista l' ampliació de la declaració de serveis essencials i llocs de treball prioritaris
per acord plenari de juny de 2017

Vista  l'aprovació  de  la  política  estratègica  pública  de  la  contractació  pública
municipal aprovada per l'Ajuntament Ple el 5 de juliol de 2018

Vista l'aprovació per l'Ajuntament Ple el 7 de febrer de 2019, de mesures de cara a
l'establiment de codis ètics i de bones pràctiques “Compilance” (en compliment de la Llei
18/2018 Generalitat Valenciana per al foment de la Responsabilitat Social)

Vist  el  Pla  bianual  de  l'Agència  per  al  foment  de  la  Innovació  comercial
d'Almussafes, AFIC, presentat al febrer de 2020.

Vist  l'Informe  de  la  Direcció  General  d'Administració  Local  sobre  sostenibilitat
financera del 10 de juliol de 2020 en el qual queda acreditat l'exercici de competències per a
la convocatòria d'ajudes en relació al “Programa extraordinari de reactivació de l'Economia
Local” per a la concessió de subvencions destinades a fer costat a les persones autònomes i
microempreses  per  a  fer  front  als  efectes  originats  pel  Covid-19  i  no  posa  en  risc  la
sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda Municipal.

Vist el document de revisió i actualització de dades del Pla Estratègic de Foment de
l'Ocupació  2016/2020,  presentat  per  l'ADL per  a  la  pròrroga  del  text  durant  el  període
2021/2025

Per tot l'anteriorment exposat, l’Ajuntament Ple adopta el següent ACORD:

PRIMER:  Aprovar  Pròrroga  del  Pla  Estratègic  de  Foment  de  l'Ocupació
d'Almussafes durant el període 2021/2025.

SEGON: Les línies estratègiques previstes tindran la duració d'un any, sent aquest
any  de  gener  a  desembre  de  2021,  que  podrà  ser  prorrogat  anualment  d'acord  amb les
possibilitats pressupostàries així com depenent del manteniment d'aquestes competències per
part  de  l'Ajuntament,  a  tenor  del  compliment  dels  requisits  d'Estabilitat  Pressupostària  i
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Sostenibilitat Financera o el desenvolupament de la Llei 27/2013, de 30 de desembre, que
poguera modificar la situació en l'exercici 2021.

***

3. BENESTAR SOCIAL. Proposta de modificació de l'acord plenari de 6 de juliol de
2017  relatiu  a  declaració  de  serveis  essencials  i  prioritaris  per  a  l’Ajuntament
d'Almussafes (Art. 82.3 ROF)

Es procedeix a donar compte per Davinia Calatayud, regidora delegada de personal
de  l'assumpte  de  referència,  dictaminat  per  la  Comissió  Informativa  de  Serveis
Socials, Polítiques Inclusives, Sanitat,  Comerç i Mercat, Agricultura i Igualtat,  en
sessió extraordinària celebrada el 18 de desembre de 2020, per tant després de la
convocatòria d'aquesta sessió, per la qual cosa es procedeix a votar la seua inclusió
en l'ordre del dia, la qual cosa s'aprova per unanimitat dels dotze membres presents
en  aquest  moment  de  la  sessió  (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 aquest moment de la sessió s’incorpora Lourdes Moreno Blay.

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,
sol·licita clarificació sobre a quin àmbit de l’actuació municipal afectarà la proposta.

La  regidora  delegada  li  respon,  i  la  secretària,  d'ordre  de  l'alcalde,  puntualitza.
Conclou el Sr. alcalde.

El Sr. Magraner anuncia que votarà a favor.

Acabat  el  debat  se  sotmet  l'assumpte  al  Ple  en  votació  ordinària  i  s'adopten  els
següents acords per unanimitat dels 13 membres presents en aquest moment de la
sessió  (Voten a favor:   Antonio  González Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià,
Alejandro  Fuentes  Valero,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano Fuentes,  Mar
Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez, Jaime Wic Rosa, Lourdes
Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón i Rafael Enrique
Beltrán).
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En l'ampliació de la declaració dels serveis essencials i llocs de treball prioritaris aprovada
per acord plenari de data 6 de juliol de 2017 es plantejava que:

“L'actual  estructura  organitzativa  s'ha  vist  desbordada  i  resulta  insuficient,  a  causa  de
l’evolució de l'ajuntament . S’han redimensionat els serveis arran dels nous compromisos i
eixos d'actuació, recollits en el Pla Director aprovat per l’Ajuntament Ple.

Això exigeix l'adopció de noves mesures, no de redistribució de tasques, sinó de dotació a
l'organització de mitjans personals, bé amb caràcter temporal o transitori per a poder atendre
els nous objectius amb la redistribució de funcions que això comporta.

L'Ajuntament d'Almussafes estableix en el ROM una estructura jeràrquica. No obstant això
aquest model es crea amb caràcter flexible i, si bé es manté una estructura central jeràrquica,
en la mesura que l'organització ho requereix s'aplicarà una major especialització d'acord amb
criteris funcionals. 

L'adequació  funcional  de  l’estructura  organitzativa  a  les  circumstàncies  sobrevingudes,
s'establirà per l'alcalde mitjançant resolució, per a la millora dels serveis municipals (…).

Evidentment l'estructura ideal de l'organització municipal no pot establir-se de forma aïllada
sinó que dependrà de la decisió sobre la forma de gestió i  organització de l'Ajuntament
considerat  en  la  seua  integritat,  per  això  ha  de  preveure's  en  l'organigrama  solucions
temporals  o  transitòries  a  través  de  programes  temporals  d'ocupació  i  del  programa  de
becaris previst en el Pla Estratègic d’Ocupació. D'altra banda, és imprescindible la revisió de
la declaració aprovada pel Ple de serveis essencials i llocs prioritaris d'acord amb els nous
perfils de lloc de treball que es consideren necessaris”.

Vist l'Informe/proposta presentat per l'ADL per a la ampliació dels serveis essencials i llocs
de treball prioritaris.

Per tot l'anteriorment exposat, l’Ajuntament Ple adopta el següent ACORD:

1.  Ampliar la declaració de serveis essencials i llocs de treball prioritaris aprovada
per acord plenari de data 6 de juliol de 2017, mitjançant la inclusió en l'apartat 1 dels
següents subapartats:

1.3. Actuacions per a la millora de la senyalització viària

2. Determinar  següents  funcions  i  categories  professionals  com  consideren
prioritàries:

1. En apartats 1, 2 i 3 Operari de pintura per a senyalització viària.

2. En l'apartat 7, Assistent, acompanyant de persones majors o dependents i
educador social.

3. I en conseqüència la declaració de serveis essencials i llocs de treball prioritaris
resultarà en els següents termes:

Identificador: WvLy 9pcS GtwL h3vt 5D5E v3Cv pJM=

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



ACTA PLE
17/2020

9/10

«PRIMER:  Declarar  com  a  serveis i  funcions  essencials  per  a  aquesta
Corporació, sense els quals no pot assegurar-se el bon funcionament de la
mateixa i  la  prestació  d'un servei  de  qualitat  als  veïns  d'Almussafes,  els
següents  serveis,  els  quals  estan  directament  relacionats  amb  les
competències mínimes establides en l'article 26 lletra a) de la Llei 7/1985
Reguladora de les Bases de Règim Local.

1. Actuacions per al manteniment adequació, i millora dels espais públics
tant urbans com rurals.

1.1. Accés als nuclis de població i pavimentació de vies públiques
així com millora dels camins rurals 

1.2. Neteja i manteniment de pistes i camins agrícoles i vies urbanes

1.3. Actuacions per a la millora de la senyalització viària

2. Suport als serveis municipals:

2.1. Enllumenat Públic

2.2. Cementeri

2.3. Serveis  mediambientals,  recollida  selectiva  de  residus
contaminants

3. Millora i condicionament zones enjardinades i espais lliures.

4.  Suport  a  les  funcions  transversals  de  Secretaria,  Intervenció,  Gestió
Tributària, Tramitació administrativa i Informàtica.

4.1. Atenció al ciutadà/Assistència al ciutadà

4.2. Mantenimento d'equipaments informàtics

4.3. TIC

4.4. Plans i programes europeus

4.5. Compra pública innovadora i licitació electrònica 

5. Manteniment d’edificis

6. Manteniment d'instal·lacions municipals i mobiliari urbà

7. Serveis socials assistencials: 

7.1. Ajuda a domicili 

7.2. Tercera edat

SEGON.  Determinar  les  funcions  i  categories  professionals  que  es
consideren prioritaris:
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1.  En  apartats  1,  2  i  3:  peons,  operaris  de  neteja  de  carrers,  jardiner  i
conductors, personal de vies i obres i Operari de pintura per a senyalització
viària.

2. En apartat 7: treballador social, auxiliar administratiu, auxiliars de llar,
monitors d'Oci  i  Temps Lliure per  a  3a  Edat  i  Discapacitat i  Assistent,
acompanyant de persones majors o dependents i educador social.

3.  En manteniment d'edificis (apartat 5) tots els llocs que tinguen atribuït
l'acompliment de les funcions que constitueixen l'objecte peculiar d'un ofici.

4. Funcions transversals: Auxiliar administratiu; operador informàtic, TAE i
TAG.

5. En instal·lacions municipals esportives: peó manteniment d'instal·lacions
esportives.

TERCER. Reconéixer la impossibilitat d'acudir a mesures alternatives com
ara canvi d'adscripció de llocs, redistribució d'efectius, atribució temporal de
funcions, per a atendre les necessitats de personal a aquest efecte.

En conseqüència procedir a l'elaboració d'un pla d'ocupació municipal per a
poder atendre aquestes necessitats essencials».

4. Comunicar el present acord a les i els representants de les treballadores i treballadors,
delegades i delegats de Personal, pel que respecta al personal funcionari; i al Comité
d’Empresa, pel que respecta al personal laboral.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 14.25 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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