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ACTA DE SESSIÓ

Sessió núm. 15/2020

Òrgan: PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES

Caràcter: ordinari

Data: 3 de desembre de 2020

Hora: 20.00

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

Mª Amparo Medina Iborra

Josep Magraner i Ramón

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.

D'ordre del  Sr.  alcalde  se li  convoca  a la  sessió  de referència  per  a  tractar  dels
assumptes inclosos en el següent ORDRE DEL DIA: 

PART RESOLUTÒRIA

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. Aprovar l'esborrany de
l'acta de les sessió ordinària 13/2020, de 6 de novembre, i de l'extraordinària 14/2020, de 19
de novembre.

2. ALCALDIA.  Proposta  conjunta  d'adhesió  en  el  text  de  la  moció  de  la  Federació
Valenciana  de  Municipis  i  Províncies  remés  amb  motiu  del  25  novembre  2020,  Dia
Internacional de la Violència contra la Dona.

3. ALCALDIA. Proposada ratificació de la resolució 1790/2020, relativa al compromís sobre
el compliment en l'execució dels objectius establits en el Pla Local de Gestió de Residus,
Subvenció REACIONA de la Diputació de València (Exp: URB 54/2020).

4. SECRETARIA.  Proposta  de  modificació  per  encàrrec  a  EPSA del  servei  de  neteja  i
desinfecció extraordinàries d'edificis públics municipals (Art. 82.3 ROF).

5. INTERVENCIÓ. Proposta aprovació expedient EXMOC/0056-2020-crèdit extraordinari i
suplement de crèdit per a inversions finançades amb RLTGG -2n expedient (Art.82.3 ROF).

6. TRESORERIA.  Dació  de  comptes  de  l'informe  de  Tresoreria  corresponent  al  tercer
trimestre de 2020

7. DESPATX EXTRAORDINARI

CONTROL I FISCALITZACIÓ

8. RESOLUCIONS  DE  L'ALCALDIA.  Donar  compte  dels  decrets  d'Alcaldia  des  del
1705/2020 fins a la 1867/2020

9. PRECS

10. PREGUNTES
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PART RESOLUTÒRIA

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS. Aprovar l'esborrany de
l'acta de la sessió ordinària 13/2020, de 6 de novembre, i de l'extraordinària 14/2020, de 19
de novembre.

Es dóna compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària 13/2020, de 6 de novembre. 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
Ramon i Rafael Enrique Beltrán).

Es  dóna  compte  de  l'esborrany  de  l'acta  de  la  sessió  extraordinària  14/2020,  de  19  de
novembre. 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 Ramon i Rafael Enrique Beltrán).

***

2. ALCALDIA.  Proposta  conjunta  d'adhesió  en  el  text  de  la  moció  de  la  Federació
Valenciana  de  Municipis  i  Províncies  remés  amb  motiu  del  25  novembre  2020,  Dia
Internacional de la Violència contra la Dona.

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 celebrada el 26 de novembre de 2020.

Belén Godoy Pérez, regidora delegada, explica el contingut de la proposta. 

No es promou debat  però 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, manifesta
que des del seu grup donen suport a la moció.

Rafael  Enrique  Beltrán  Domènech,  portaveu  del  grup  municipal  popular,  es  manifesta
totalment d'acord amb aquesta moció que ha sigut secundada en el si de la FVMP per la
totalitat dels grups.

Acabades les intervencions se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i s'adopten els
acords continguts en la referida moció,  per unanimitat.  (Voten a favor:   Antonio González
Rodríguez,  Davinia  Calatayud Sebastià,  Alejandro Fuentes  Valero,  Francisca Oliver  Gil,
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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).

«MOCIÓ  AMB  MOTIU  DEL  DIA  INTERNACIONAL  DE  L'ELIMINACIÓ  DE  LA
VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA  -  25 novembre 2020

Per unanimitat dels grups polítics que integren la FVMP (PSPV-PSOE, COMPROMÍS, PP,
EUPV i CIUTADANS) s'ha aprovat següent proposta de moció, perquè és remesa a totes les
Entitats Locals de la Comunitat Valenciana amb la finalitat que s'adopte pels seus respectius
plens.

Sra. Belen Godoy Pérez, Regidora Delegada de Joventut,  Infància i Adolescència  i Igualtat, del
Grup  Municipal  PSPV-PSOE  a  l'Ajuntament  d'Almussafes,  en  el  seu  nom  i  representació,
mitjançant el present escrit, i fent ús de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2
d'abril,  Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local  i  el  Reial  decret  2568/1986,  de  28  de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat la MOCIÓ següent:

En ocasió de la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'eliminació de la
violència  contra  la  dona,  la  Federació  Valenciana de Municipis  i  Províncies  reitera  el  seu
compromís amb la lluita contra la violència que s'exerceix contra les dones, pel mer fet de ser-
ho i contra les seues filles i fills, i alerta sobre els riscos que aguaiten a les polítiques d'igualtat.
De manera  global,  estem vivint  un moment  històric  en el  qual  els  esforços  per a frenar  la
propagació de la  COVID-19 obliguen a mesures de confinament que han posat i  continuen
posant en perill a les dones i a les seues filles i fills, i augmenten el poder i control dels qui
converteixen les llars en llocs insegurs.
És urgent combinar les mesures que busquen alentir la propagació del virus i la capacitat de
resposta dels sistemes de salut amb l'erradicació de les conductes que reprodueixen i perpetuen
la desigualtat i amb la protecció dels qui pateixen les seues conseqüències.
La pandèmia que assola mundialment a una població espantada i immersa en la incertesa està
aprofundint la bretxa de gènere tant en l'ús de recursos públics com en l'accés a l'ocupació,
ampliant les dificultats d'equilibri entre la vida personal, professional i familiar i dificultant la
independència econòmica de les dones.
La crisi sanitària ha posat de manifest la vulnerabilitat del nostre sistema sanitari i de protecció
social  generant un fre  a les  polítiques transformadores impulsades durant l'última dècada i
posant en risc els avanços aconseguits en matèria d'igualtat.
Un risc que pot obstaculitzar o fer retrocedir els drets d'igualtat aconseguits al nostre país i
repercutir negativament els seus efectes sobre les polítiques i avanços d'igualtat.
Aquest  desafiament  passa  per aconseguir  una forta  cooperació  i  associació entre  governs  i
organitzacions de la societat civil que garantisca que la igualtat de gènere i els drets de les
dones continuen en l'agenda política com a factor essencial per a fer front a la crisi del COVID-
19, a curt termini,  i  com a elements  clau per a afavorir  la  recuperació social,  econòmica i
sanitària de totes les persones a nivell global, a llarg termini.
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És per això, que l'atenció i la planificació que han d'oferir els governs estatals, autonòmics i
locals ha d'incorporar la perspectiva de gènere i ser, a més, una resposta coordinada, directa i
efectiva per a tots, fent un especial recalcament en les dones i les xiquetes.
En aquest context, les administracions públiques i els seus governs han de garantir la continuïtat
en  la  prestació  de  serveis  i  posar  en  marxa  solucions  innovadores  que  garantisquen  una
resposta coordinada i integrada que protegisca els drets humans i la seguretat i recuperació de
les víctimes del masclisme.
A la vista de l'exposat, els grups polítics que integren la FVMP; PSPV-PSOE, Compromís, PP,
EUPV i Ciutadans per unanimitat proposem acordar:

A) Convidem a totes les Entitats Locals a adherir-se a aquesta Declaració i ens sumem a
totes les veus que clamen per un futur en igualtat.

B) Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere
i Masclista així com del Pacte Estatal Contra la Violència de Gènere i Masclista i
recordem la necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament.

C) Alertem  sobre  el  perill  de  les  polítiques  d'aïllament  i  confinament  que  suposen  un
augment  dels  nivells  de  violència  domèstica,  sexual  i  de  gènere,  per  la  qual  cosa
requereixen una major protecció.

D) Reivindiquem el determinant paper transformador dels Governs locals durant i després
de la crisi de COVID-19 a l'hora de construir economies i societats més igualitàries,
inclusives i sostenibles.

E) Recordem que és necessari garantir que la igualtat de gènere i els drets de les dones
continuen  en l'agenda política  com a factor  essencial  per a fer  front  a  la  crisi  del
COVID-19, a curt termini, i com a elements clau per a afavorir la recuperació social,
econòmica i sanitària de totes les persones a nivell global, a llarg termini.

F) Defensem la necessitat de promoure accions globals consensuades que garantisquen la
continuïtat  de  les  polítiques  dirigides  a  l'eliminació  de  les  normes  socials
discriminatòries i el reforç dels programes de prevenció i lluita contra la violència de
gènere.

G) Reclamem una resposta  coordinada que  integre  la  perspectiva  de  gènere  com a  fil
conductor el disseny de les solucions que frenen la crisi econòmica i social originada
per la COVID.

H) Demandem  la  implementació  de  projectes  i  programes  locals  que  garantisquen  la
igualtat de gènere en l'ocupació i el suport a l'esperit empresarial de les dones, com a
mesures per a preservar la seua independència econòmica i previndre la violència de
gènere.

I) Manifestem la nostra preocupació per les altes taxes d'ocupació temporal de les dones
que, unit a la destrucció i la caiguda de l'ocupació adverteixen d'un perillós augment de
la bretxa de gènere.

J) Denunciem  la  càrrega  que  suposa  per  a  les  dones  les  situacions  de  “confinament
selectiu” en l'àmbit escolar i respecte a les persones dependents i les conseqüències que
pot tindre per al desenvolupament òptim de la seua carrera professional generant noves
formes de violència social cap a elles basades en la reproducció de rols sexistes.

K) Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte d'Estat contra la violència de gènere i
recordem la necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament.

L) Exigim la transferència dels fons assignats per a l'exercici 2020 com a mitjà per a garantir
la continuïtat de la senda de treball iniciada».
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***

3. ALCALDIA. Proposada ratificació de la resolució 1790/2020, relativa al compromís sobre
el compliment en l'execució dels objectius establits en el Pla Local de Gestió de Residus,
Subvenció REACIONA de la Diputació de València (Exp: URB 54/2020)

Es  procedeix  a  donar  compte  de  l'assumpte  de  referència,  dictaminat  per  la  Comissió
Informativa d'Urbanisme, Activitats, Medi Ambient, Cementeri, Obres i Serveis, celebrada
el 2 7 de novembre 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, planteja
dubtes  respecte  a  la  tramitació  de  la  subvenció,  i  la  presentació  de  la  justificació  dels
compromisos assumits per la resolució.

La secretària explica la tramitació davant DIVAL.

El Sr. Magraner afig que el termini d’execució del contracte excedeix dels 6 mesos establits.

Davinia Calatayud Sebastià, actuant com a portaveu del grup municipal socialista, explica el
Pla de residus, la contractació efectuada es refereix a la redacció del Pla, a què es refereix la
subvenció de DIVAL. Aquest contracte està en execució, el pla ja està presentat i en revisió.

Acabat el debat se sotmet l'assumpte al Ple en votació ordinària i es ratifica la resolució núm.
1790/2020, que es transcriu a continuació, 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 abstencions dels membres del grup municipal Compromís (Lourdes Moreno
Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner i Ramon).

«RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA Núm. 1790/2020

Identificació de l'expedient

Compromís sobre el compliment en l’execució dels objectius establits en el PLGR en
tràmit . URB 54/2020.

Vist el requeriment efectuat per DIVAL en relació amb la sol·licitud de subvenció
efectuada en la convocatòria de subvenció REACCIONA, per a la implantació de
plans locals de gestió de residus.
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Atés que aquest ajuntament va adjudicar va contractar la redacció del Pla local de
Gestió  de  residus  a  Institut  IMEDES SL (exp.  SEC-cme -51/2020)  que es  troba
pendent d'ultimar la seua redacció.

Que això,  no obstant,  aquest  Ajuntament  està compromés des de fa  temps en la
consecució d'objectius mediambientals derivat de l'Agenda 21 i des de l'any 2001 ha
apostat  per la recollida selectiva a  través de diferents convenis subscrits  amb la
Conselleria competent. Els compromisos assumits en el seu dia a través de l'Agenda
21, s'han vist recollits i ampliats en el Pla director municipal aprovat en el 2016 i en
els compromisos assumits pel Ple mitjançant acord de febrer 2020 amb vista a la
responsabilitat social i en concret als aspectes mediambientals.

Per tot això, i a l'efecte d'esmenar la  documentació presentada en la convocatòria
d'ajudes de DIVAL REACCIONA, per a la implantació de plans locals de gestió de
residus.

Apreciada la urgència pel  peremptori  del termini  concedit  per a la  esmena i  de
conformitat amb les facultats que em confereix el art. 21 de la LBRL.

Resolució

Per tant, resolc:

Primer.  Manifestar  la  voluntat  municipal  d'assumir  el  compromís  en  el
compliment de l’execució dels objectius i compromisos que s'establisquen en
el  Pla  Local  de  Gestió  de  Residus  que  finalment  s'aprove  una  vegada
ultimada la seua redacció.

Segon. Manifestar la voluntat municipal d'assumir el compromís de dotació
en  el  Pressupost  2021  de  partides  pressupostàries  especifiques  per  a
l’execució i compliment dels objectius que s'establisquen en  el Pla local de
Gestió de Residus.

Tercer.-  Sotmetre  la  present  resolució  a  l'Ajuntament  Ple  per  a  la  seua
oportuna ratificació».

***

4. SECRETARIA.  Proposta  de  modificació  per  encàrrec  a  EPSA del  servei  de  neteja  i
desinfecció extraordinàries d'edificis públics municipals (Art. 82.3 ROF).

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, celebrada el 2 de desembre de 2020.
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Davinia Calatayud Sebastià explica la proposta. En votació ordinària es ratifica la inclusió en
l'ordre del dia per unanimitat.

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, en primer
lloc aclareix que estan totalment d'acord en l'adopció de mesures higièniques enfront del
covid i la protecció de les treballadores, però planteja dubtes respecte a la tramitació de la
modificació i sobre el motiu pel qual no es va presentar en la passada sessió plenària, per a
això es recolza en determinats paràgrafs de l'informe de la Intervenció municipal. Per això, i
malgrat a estar d'acord amb les mesures, manifesta que el seu grup votarà en contra pels
dubtes que els generen les formes i la gestió de l'empresa pública.

Rafael  Enrique  Beltrán  Domènech,  portaveu  del  grup  municipal  popular,  es  manifesta
totalment conforme amb les mesures que s'han adoptat així com amb la protecció de les
treballadores. No obstant això, afig, el comportament i la gestió de l'empresa no és el més
adequat. Apunta que l'empresa és un "chiringuito del PSOE".

L'interventor sol·licita permís per a explicar el seu informe. L'alcalde l'autoritza. Explica que
l'empresa no està obligada a efectuar la comptabilitat  analítica,  està obligada a portar  la
comptabilitat financera.

Davinia Calatayud Sebastià, actuant com a portaveu del grup municipal socialista, davant
l'inici del curs escolar, diu que va ser imprescindible dur a terme les neteges extraordinàries
en els col·legis. Defensa l'increment de la despesa i justifica la despesa del personal i la
figura del conseller delegat.

Inicia els segon torn d'intervencions Lourdes Moreno Blay, i insisteix en defensar els vots
emesos en la modificació de crèdit que es va aprovar en el seu dia i en què la gestió de
l'empresa pública lis ofereix dubtes per com s'oculta informació a l'oposició.

Li contesta Davinia Calatayud Sebastià dient que si tingueren interés vindrien a les juntes i
els convida a fer-ho.

Per al·lusions intervé a continuació Rafael Beltrán Domènech i addueix que li resulta difícil
assistir per motius laborals: coincidència d'horaris.

El  Sr.  Magraner,  també per al·lusions,  intervé secundant el  que s'ha  dit  pel  Sr.  Beltrán.
Manifesta que sí que tenen interés però el problema és l'horari.

Lourdes Moreno Blay, també per alusions, addueix que no assisteix per motius laborals i
proposa que es consensuen les hores de les convocatòries.

El Sr. alcalde tanca el debat i contesta a Rafael Beltrán. En resum, defensa la figura del
conseller delegat i la confiança que té en ell i la legalitat en el règim del seu nomenament.
Respecte a l'administrativa, assenyala que va superar un procés selectiu. Finalment defensa
l'increment de cost,  basat  en raó a les baixes laborals de més d'un 20%. Defensa també
l'eficàcia de les treballadores.
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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  4  abstencions  (tres  de  els  membres  del  grup  municipal  Compromís
(Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra i Josep Magraner i Ramon) i una del
grup popular: Rafael Enrique Beltrán)

Assumpte:  Modificació  encarregue  a  EPSA del  servei  de  neteja  i  desinfecció  d'edificis
públics  municipals,  contractació  d'emergència,  Resolució  d'Alcaldia  1357/20  relativa  a
neteges extraordinàries.

Per acord Ple de data 12 de gener 2017, es  va aprovar “l’encàrrec de gestió” a EPSA del
servei de neteja d'edificis públics municipals, com medi propi. Preveient-se en les pròpies
normes les possibilitats d'ampliació del servei per necessitats o millores: “Sense perjudici de
l'anterior,  l'Ajuntament  podrà  encomanar  nous  serveis  de  neteja  no  contemplats  en  els
anteriors, sense que per a això siga necessari la modificació del present encàrrec. A tal fi i si
les  circumstàncies  tingudes  en  compte  per  a  aquest  encàrrec  no  es  modificaren
substancialment, es podrà ampliar o reduir els treballs encomanats, amb modificació del preu
de la mateixa a raó de multiplicar el nombre d'hores del nou servei per la quantitat de 13,46€,
establit com a cost unitari”. (pàg 56 de les Normes).

Davant la situació d'emergència creada per la necessitat d'adoptar mesures extraordinàries,
de conformitat amb l'article 120 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic,  i  tenint  en compte l'emergència de la situació així  com la naturalesa dels
serveis a prestar, por la Resolució d’Alcaldia 1357/20 es va ordenar a EPSA la realització
dels treballs necessaris per a adaptar al servei de neteja d'edificis públics municipals a les
necessitats  canviants  i  a  les  recomanacions  tècniques  amb  l'objectiu  de  garantir  la
desinfecció  i  neteja  dels  edifici  públics  aquests  edificis  per  a  preservar  la  salut  dels
treballadors i de la ciutadania en general, especialment en el àmbit dels edificis escolars.

Atés que en el  present  cas es tracta d'una modificació del  règim econòmic de l'encàrrec
establint una nova categoria del preu/hora, especial per raó de la neteja extraordinària, la
qual cosa comporta la necessitat modificar les Normes de l'encàrrec efectuat a EPSA per a la
neteja dels edificis públics de l’Ajuntament.

Considerant  que  el  recurs  a  l'encàrrec  contínua  sent  una  opció  més  eficient  que  la
contractació pública i resulta eficaç i sostenible en termes de rendibilitat econòmica.

Vist l'informe de Intervenció i de Secretaria, que consten en l'expedient.

El Ple, com a òrgan competent, adopta el següent acord:

Primer.  Aprovar la modificació per encàrrec a EPSA com medi propi del servei de neteja
d'edificis públics municipals, aprovat per acord Ple de data 12 de gener 2017, mitjançant la
inclusió dels treballs necessaris per a garantir la seua desinfecció i neteja a fi de preservar la
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salut de els treballadors municipals i de la ciutadania d’Almussafes de conformitat amb els
termes que consten en la proposta de modificació de la prestació dels servicis presentada pel
conseller  delegat  d’EPSA Antonio Orea Pedraza,  de data  10 de novembre de 2020,  que
s'inclourà  com a  normes  específiques  addicionals  en  les  ja  aprovades  i  vigents,  amb la
consegüent  modificació  de les  condicions  econòmiques  aprovades establint  un preu/hora
extraordinari.

Segon. Autoritzar l'Alcaldia per a la formalització de la modificació de l'encàrrec, en el qual
es faran constar les següents condicions:

a) Termini de realització de la prestació. Mentres dura la situació de crisi sanitària derivada
de la pandèmia COVID-19 i siga necessari l'adopció de mesures extraordinàries de neteja i
desinfecció.

b) Durant el termini de vigència de l'encàrrec, aquest podrà modificar-se per causes d'interés
públic i sempre que es justifique que amb aquesta modificació l'encàrrec es realitza de forma
més  eficaç  i  eficient.  Qualsevol  modificació  haurà  de  ser  prèviament  fiscalitzada  i
autoritzada per l'òrgan que el va autoritzar inicialment.

c) Règim de pagaments i bestretes. Serà el mateix que l'establit.

d) El  coordinador-supervisor de l'encàrrec serà el funcionari del departament d'urbanisme
que  serà  l'encarregat  de  dirigir,  supervisar  i  vigilar  que  l'execució del  treball  es  realitze
segons el que es preveu en les memòries i d'acord amb l'interés de l’Ajuntament, el qual
assumirà la funció de representant de l'Administració sense perjudici que puga ser assistit per
un altre personal públic que col·labore en les tasques assignades.

***

5. INTERVENCIÓ. Proposta aprovació expedient EXMOC/0056-2020-crèdit extraordinari i
suplement de crèdit per a inversions finançades amb RLTGG -2n expedient (Art. 82.3 ROF)

Es  procedeix  a  donar  compte  de  l'assumpte  de  referència,  dictaminat  per  la  Comissió
Informativa  de  Comptes,  Hisenda,  Treball  i  Desenvolupament,  Economia  i  Indústria,
celebrada el 2 de desembre de 2020.

Inicia les intervencions Lourdes Moreno Blay, actuant com a portaveu del grup municipal
Compromís, i presenta, en nom del seu grup la següent esmena de modificació que reparteix
entre els grups:

«Eliminar tots els suplements i creació d'aplicacions pressupostàries a càrrec del RLTGG a
excepció de les següents:

Descripció Aplicació pressupostària Import

Seguretat graderies del camp de 3420-20013-63200 5.000 euros
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futbol (Pla d'Inversions de 
Diputació, projecte)

Col·lectors de pluvials 1610-60900 600.000 euros

Obres d'accessibilitat Itinerari 1 i
4 del Pla d'Accessibilitat

1530-61900 150.000 euros

TOTAL 755.000 euros

Les  obres  d'accessibilitat  de  l'Itinerari  1  i  4  del  Pla  d'Accessibilitat  serien  un
suplement de crèdit a càrrec del RLTGG per un valor de 150.000 euros.»

Es vota la inclusió d'aquesta esmena per al seu tractament en aquesta sessió, la qual cosa
s'aprova per unanimitat.

L'alcalde estableix un recés de cinc minuts. Transcorregut este temps es reprén la sessió
ambl els mateixos assistents que figuren a l'inici de l'acta.

Es  promou  debat  sobre  la  proposta  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:

L'alcalde cedeix la paraula a Lourdes Moreno, que defensa la proposta perquè considera que
les inversions previstes amb càrrec a romanents no són necessàries ni prioritàries. És temps
de guardar, no de gastar. A continuació analitza les que considera necessàries i perqué.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portaveu del grup municipal popular, manifesta que des
del seu punt de vista hi ha actuacions que es poden deixar per a més endavant i unes altres
que seria convenient tindre-les en compte ara.

Lourdes Moreno intervé novament i amplia que s'ha dit, estem en una situació d'emergència
extraordinària, per tant, per a gastar cal prioritzar. Seguidament, enumera inversions al seu
judici prioritàries; destaca especialment el col·lector. Apunta que cal planificar despeses i diu
tindre  dubtes  sobre  la  viabilitat  d'executar  abans  d'abril  les  inversions  amb  càrrec  als
romanents.

Acabat el debat se sotmet l'esmena a votació amb el resultat de quatre vots a favor (tres de
els membres del grup municipal Compromís (Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina
Iborra i Josep Magraner i Ramon) i un del grup popular: Rafael Enrique Beltrán); i nou vots
en  contra,  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). Per tant no prospera l'esmena.

A continuació, s'inicia el debat previ a la votació de la proposta dictaminada per la comissió
informativa, sense tindre en compte l'esmena.

Davinia Calatayud Sebastià, actuant com a portaveu del grup municipal socialista, manifesta
que l’Ajuntament no ha de guardar, ha d'invertir, sinó no seria un bon gestor. A continuació
contesta una a una les propostes de l'esmena.
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Lourdes Moreno insisteix en la prioritat de les obres que s'inclouen en l'esmena.

Davinia  Catatayud,  en segona intervenció,  diu que  amb la  utilització dels  romanents  en
aquest moment estan avançant la gestió. Es poden anar executant a poc a poc les obres que
es pretenen dur a terme. Informa sobre el resultat de la gestió davant el director general de
l'aigua respecte a les obres de col·lectors, Sta. Creu, inclosos en el Pla confiança. Insisteix en
que no és el moment de guardar sinó de gastar.

A continuació passa a votar-se en fons de l'assumpte, se sotmet al Ple la proposta inicial
sense esmenar 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) i tres vots en contra dels membres del
grup municipal  Compromís  (Lourdes  Moreno Blay,  M.ª  Amparo  Medina  Iborra  i  Josep
Magraner i Ramon) i una abstenció del grup popular (Rafael Enrique Beltrán).

Ident: EXMOC/0056-2020–Crèdit extraordinari  i  suplement de crèdit 2a part per a
inversions finançades amb RLTGG

Per part de la Corporació es pretén realitzar una sèrie d'inversions que, per la seua
importància  i  període  d'execució,  així  com del  temps  necessari  per  a  la  tramitació  dels
corresponents expedients de contractació, el seu inici no pot demorar-se a l'exercici següent,
sent necessari dotar de crèdit suficient a través de les modalitats de modificació de crèdit de
suplement  de  crèdit  i  crèdit  extraordinari  per  a  poder  iniciar  en  cadascun  d'ells  el
corresponent expedient de contractació, sent les inversions i despeses corrents a realitzar,
d'acord amb l'informe de l'arquitecte municipal, els següents:

Descripció Aplicació
pressupostària

Import

Construcció del Casal Jove i Rocòdrom (Pla d'Inversions
de Diputació, inclou obra i projecte)

2313-20015-
62200

400.000’00

Construcció de pump track (obra i projecte) 2313-62200 80.000’00

Remodelació de carrers Plantades i Hospital en plataforma
única  (Pla  d'Inversions  de  Diputació,  inclou  solament
obra)

1530-20017-
61900

40.000’00

Seguretat graderies del camp de futbol (Pla d'Inversions
de Diputació, projecte)

3420-20013-
63200

5.000’00

Projecte  de  remodelació dels  carrers  Santa  Anna,  Plaça
del Mercat, Mestre Cardona i, carrers Plantades i Hospital
en  plataforma  única  (el  30%  es  correspon  amb  l'obra
inclosa en el Pla d'Inversions de Diputació) Import total

1530-20017-
61900

15.000’00

1530-22709 35.000’00
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50.000’00€

Actuació en Parc del Pontet 1710-61900 20.000’00

Balneari urbà en piscines d'Almussafes 3420-62200 600.000’00

Actuació de la Ronda Antoni Ludeña 1530-61900 100.000’00

Magatzem i serveis en Parc Rural 1710-62200 82.000’00

Col·lectors de pluvials 1610-60900 409.000’00

Adquisició  de  parcel·les  per  a  equipaments  i  serveis
municipals

1510-60000 1.365.000’00

Projecte  de  reforma  del  Parc  del  Poliesportiu  (Pla
d'Inversions de Diputació, projecte)

1710-20016-
61900

50.000’00

TOTAL 3.201.000’00
€

Vist l'informe de l'Intendent Cap en què s'indica que a causa de la modificació del
Reglament  General  de  Circulació,  aprovat  per  Reial  decret  1428/2003,  en  el  qual
s'introdueixen  una  sèrie  de canvis  en les  normes  generals  de  la  circulació de vehicles  i
vianants.

Vist que en aquest informe manifesta que amb la finalitat d'adaptar-se a la nova
normativa establida en el Reial decret, és necessari establir un pressupost per al canvi de la
senyalització de tot el municipi, ascendisc a 80.000’00 euros.

Vist que el Romanent Liquide de Tresoreria per a despeses generals procedent de la
Liquidació  de  l'exercici  2019  ascendeix  a  7.049.832’03  euros,  que  després  de  les
modificacions de crèdits amb càrrec a dita RLTGG realitzades durant l'exercici fins a la data
de  la  present  modificació,  ascendeix  a  un  RLTGG disponible  de  3.201.533’45  euros,  i
considerant que el muntant total de les despeses ascendiria a 3.281.000’00, no sent suficient
per tant el RLTGG disponible per a fer front al total, les despeses a incloure en el present
expedient serien els següents:

Descripció Aplicació
pressupostària

Import

Construcció del Casal Jove i Rocòdrom (Pla d'Inversions
de Diputació, inclou obra i projecte)

2313-20015-
62200

400.000’00
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Construcció de pump track (obra i projecte) 2313-62200 80.000’00

Remodelació de carrers Plantades i Hospital en plataforma
única  (Pla  d'Inversions  de  Diputació,  inclou  solament
obra)

1530-20017-
61900

40.000’00

Seguretat graderies del camp de futbol (Pla d'Inversions
de Diputació, projecte)

3420-20013-
63200

5.000’00

Projecte  de  remodelació dels  carrers  Santa  Anna,  Plaça
del Mercat, Mestre Cardona i, carrers Plantades i Hospital
en  plataforma  única  (el  30%  es  correspon  amb  l'obra
inclosa en el Pla d'Inversions de Diputació) Import total
50.000’00€

1530-20017-
61900

15.000’00

1530-22709 35.000’00

Actuació en Parc del Pontet 1710-61900 20.000’00

Balneari urbà en piscines d'Almussafes 3420-62200 600.000’00

Actuació de la Ronda Antoni Ludeña 1530-61900 100.000’00

Magatzem i serveis en Parc Rural 1710-62200 82.000’00

Col·lectors de pluvials 1610-60900 354.000’00

Adquisició  de  parcel·les  per  a  equipaments  i  serveis
municipals

1510-60000 1.365.000’00

Projecte  de  reforma  del  Parc  del  Poliesportiu  (Pla
d'Inversions de Diputació, projecte)

1710-20016-
61900

50.000’00

Adquisició de senyals- Control del Tràfic 1330-22114 55.000’00

TOTAL 3.201.000’00
€

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 desenvolupa el capítol primer del
Títol sisé 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).
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 Bases d'execució del pressupost de la corporació local.

 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 i suplement de crèdit

L'article 177.1 del TRLRHL disposa que “Quan haja de realitzar-se alguna despesa
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 d'una banda la creació de les aplicacions pressupostàries
pels conceptes i imports següents:

Descripció Aplicació
pressupostària

Import

Construcció de pump track (obra i projecte) 2313-62200 80.000’00

Magatzem i serveis en Parc Rural 1710-62200 82.000’00

Col·lectors de pluvials 1610-60900 354.000’00

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 516.000’00€

D'altra banda, suplementar les aplicacions pressupostàries següents en els imports
que s'indiquen:

Descripció Aplicació
pressupostària

Import

Construcció del Casal Jove i Rocòdrom (Pla d'Inversions
de Diputació, inclou obra i projecte)

2313-20015-
62200

400.000’00

Remodelació de carrers Plantades i Hospital en plataforma 1530-20017- 40.000’00
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única  (Pla  d'Inversions  de  Diputació,  inclou  solament
obra)

61900

Seguretat graderies del camp de futbol (Pla d'Inversions
de Diputació, projecte)

3420-20013-
63200

5.000’00

Projecte  de  remodelació dels  carrers  Santa  Anna,  Plaça
del Mercat, Mestre Cardona i, carrers Plantades i Hospital
en  plataforma  única  (el  30%  es  correspon  amb  l'obra
inclosa en el Pla d'Inversions de Diputació) Import total
50.000’00€

1530-20017-
61900

15.000’00

1530-22709 35.000’00

Actuació en Parc del Pontet 1710-61900 20.000’00

Balneari urbà en piscines d'Almussafes 3420-62200 600.000’00

Actuació de la Ronda Antoni Ludeña 1530-61900 100.000’00

Adquisició  de  parcel·les  per  a  equipaments  i  serveis
municipals

1510-60000 1.365.000’00

Projecte  de  reforma  del  Parc  del  Poliesportiu  (Pla
d'Inversions de Diputació, projecte)

1710-20016-
61900

50.000’00

Adquisició de senyals- Control del Tràfic 1330-22114 55.000’00

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 2.685.000’00
€

3.Tramitació de la modificació i Òrgan competent

Sobre aquest tema estableix 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 refereix l'article 169 d'aquesta llei.”

Per tant, l'òrgan competent per a l'aprovació del crèdit extraordinari i del suplement
de  crèdits,  és  el  Ple  de  la  Corporació,  previ  informe  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 es
disposa en el citat art. 177.4 del TRLRHL que assenyala “Aquest augment es finançarà amb
càrrec al romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos recaptats sobre els
totals previstos en el  pressupost corrent,  i  mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de

Identificador: NX62 zG+x iFRf RebO rMmo Fu3y Kas=

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



ACTA PLE
15/2020

17/21

despeses  d'altres  partides  del  pressupost  vigent  no  compromesos,  les  dotacions  del  qual
s'estimen reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. En l'expedient s'acreditarà que els
ingressos previstos en el pressupost vengen efectuant-se amb normalitat, llevat que aquells
tinguen caràcter finalista.”

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

a)  Amb  càrrec  al  Romanent  Líquid  de  Tresoreria,  calculat  d'acord  amb  el  que
s'estableix en els articles 101 a 104.”
[...]”

Per  tot  l'assenyalat  al Ple  de  la  Corporació,  previ  informe  de  la  Intervenció
Municipal, adopta els següents acords:

1. Aprovar la següent modificació de crèdit:

A) Per concessió de crèdits extraordinaris:

Descripció Aplicació
pressupostària

Import

Construcció de pump track (obra i projecte) 2313-62200 80.000’00

Magatzem i serveis en Parc Rural 1710-62200 82.000’00

Col·lectors de pluvials 1610-60900 354.000’00

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 516.000’00€

B) Per suplements de crèdit:

Descripció Aplicació
pressupostària

Import

Construcció del Casal Jove i Rocòdrom (Pla d'Inversions
de Diputació, inclou obra i projecte)

2313-20015-
62200

400.000’00

Remodelació de carrers Plantades i Hospital en plataforma
única  (Pla  d'Inversions  de  Diputació,  inclou  solament
obra)

1530-20017-
61900

40.000’00

Seguretat graderies del camp de futbol (Pla d'Inversions
de Diputació, projecte)

3420-20013-
63200

5.000’00
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Projecte  de  remodelació dels  carrers  Santa  Anna,  Plaça
del Mercat, Mestre Cardona i, carrers Plantades i Hospital
en  plataforma  única  (el  30%  es  correspon  amb  l'obra
inclosa en el Pla d'Inversions de Diputació) Import total
50.000’00€

1530-20017-
61900

15.000’00

1530-22709 35.000’00

Actuació en Parc del Pontet 1710-61900 20.000’00

Balneari urbà en piscines d'Almussafes 3420-62200 600.000’00

Actuació de la Ronda Antoni Ludeña 1530-61900 100.000’00

Adquisició  de  parcel·les  per  a  equipaments  i  serveis
municipals

1510-60000 1.365.000’00

Projecte  de  reforma  del  Parc  del  Poliesportiu  (Pla
d'Inversions de Diputació, projecte)

1710-20016-
61900

50.000’00

Adquisició de senyals- Control del Tràfic 1330-22114 55.000’00

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 2.685.000’00
€

2. El finançament es realitzarà amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria per a
Despeses Generals de l'exercici 2019.

CONCEPTE DESCRIPCIÓ EUROS

87000
Romanent  líquid  de  tresoreria  per  a
despeses generals

3.201.000’00€

TOTAL FINANÇAMENT 3.201.000’00€

3. Expose's al públic en els termes establits en la Llei a l'efecte de reclamacions.
”

***

6. TRESORERIA.  Dació  de  comptes  de  l'informe  de  Tresoreria  corresponent  al  tercer
trimestre de 2020

Es dóna compte de l'assumpte de referència per part de la Regidora delegada d’Hisenda, Mar
Albuixech Ponce. La corporació queda assabentada.

A tenor del que es disposa per la base huitena de les d'execució del pressupost per a 2020 es
dóna compte de la situació de la tresoreria municipal  corresponent al tercer trimestre de
2020.
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Existències a 1 de juliol de 2020

a) Bancs i caixa municipal 4.016.283,91

b) Bestretes de caixa fixa (pendents de tancar) 950,00

c) Pagaments a justificar (pendents de justificació) 2.994,75

d) Caixa en formalització 0,00

e) Valors 1.047.338,01

Cobraments des d'1 de juliol fins a 30 de setembre de 2020

f) Per cobraments de bestretes de caixa fixa 0,00

g) Per cobraments de pagaments a justificar 105,00

h) Per cobraments pressupostaris i no pressupostaris 10.157.791,06

i) Per cobraments en formalització 4.411.678,85

j) Per cobraments en valors 10.092,00

Pagaments des d'1 de juliol fins a 30 de setembre de 2020

k) Per pagaments de bestretes de caixa fixa 0,00

l) Per pagaments de pagaments a justificar 0,00

m) Per pagaments pressupostaris i no pressupostaris 8.080.621,67

n) Per pagaments en formalització 4.411.678,85

ñ) Per pagaments en valors 18.129,36

Existències a 30 de setembre de 2020

o) Bancs i caixa municipal (a+h-m) 6.093.453,30

p) Bestretes de caixa fixa (pendents de tancar) (b+f-k) 950,00

q) Pagaments a justificar (pendents de justificació) (c+g-l) 3.099,75

r) Caixa en formalització (d+i-n) 0,00

s) Valors (e+j-*ñ) 1.039.300,65

***

7. DESPATX EXTRAORDINARI

No es proposen assumptes en aquest punt.
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CONTROL I FISCALITZACIÓ

8. RESOLUCIONS  DE  L'ALCALDIA.  Donar  compte  dels  decrets  d'Alcaldia  des  del
1705/2020 fins a la 1867/2020

Rafael Enrique Beltrán Domènech, del grup municipal Popular, sol·licita informació sobre
les següents resolucions:

-RA 1805/2020 aprovació grup factures núm. 73, sobre la factura amb registre 002151, de
Castevila distribucions

L'alcalde li aclareix que són 7 exemplars.

-RA 1769, aprovació grup de factures núm. 71, la factura referent a lloguer de furgonetes

Davinia  explica  que  ha  sigut  necessari  a  causa  de  les  avaries  en  les  vehicles
municipals.

Josep Magraner i Ramon, de grup de Compromís, sol·licita informació sobre les següents
resolucions:

-RA 1731/2020 relativa a procés de selecció d'un arquitecte. Pregunta si la direcció d'obres
es continuaran fent per arquitectes de la localitat o si serà la persona que cobrisca aquesta
plaça la que ho farà.

Davinia Calatayud Sebastià explica que és un programa d'ocupació per a tasques de
suport al departament d'Urbanisme. La direcció dels projectes les continuaran fent
els arquitectes del poble.

9. PRECS

No es formulen

10. PREGUNTES

El Sr. Magraner, abans de formular la seua pregunta al Sr. alcalde, aclareix que li donarà
suport en qualsevol lloc on vaja a reclamar beneficis per al poble; a continuació li pregunta si
s'ha plantejat exercir la seua competència en la zona del polígon, i invertir en clavegueram,
etc.

L'alcalde, li respon, que les obres les va fer la Generalitat Valenciana a través del SEPIVA.
Si es va construir malament, que ho solucionen ells. Perquè la competència és d'ells. No es
mostra partidari d'utilitzar els diners del poble d'Almussafes per a solucionar el mal fet en
període governat pel Partit Popular.
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I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió a les 21.30 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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