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ACTA DE SESSIÓ
(Aprovada en sessió ordinària 16/2021, de 4 de novembre)

Sessió núm. 14/2021

Òrgan: PLE DE L’AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES

Caràcter: ordinari

Data: 7 d’octubre de 2021

Hora: 20.00 hores

Lloc: saló de plens de l’Ajuntament

Presideix: Antonio González Rodríguez, alcalde (PSOE)

Regidors assistentes:

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

Mª Amparo Medina Iborra

Josep Magraner i Ramon

Grup municipal Partit Popular 

Rafael Beltrán Domenech

Secretaria general: Nieves Barrachina Lemos

Interventor municipal: José Luis Aira Carrión
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S'incorpora per al tractament de l'últim punt Lourdes Moreno Blay, de Compromís.

La  sessió  tindrà  caràcter  presencial  i  públic,  l'aforament  permès  dependrà  de  la
legislació vigent en el moment de la celebració.

ORDRE DEL DIA:

PART RESOLUTÒRIA

1.  APROVACIÓ  ACTES  ANTERIORS.  Aprovar  l'esborrany  de  l'acta  de  la  sessió
ordinària 13/2021, de 9 de setembre

2. SECRETARIA. Modificació del Pla Estratègic de Subvencions. Inclusió subvencions
nominatives a les entitats de gestió i modernització empresarial dels polígons industrials
Joan Carles I i Nord

3.  SECRETARIA. Pròrroga  Conveni  de  Col·laboració  subscrit  entre  l'Ajuntament
d'Almussafes i el Registrador de la Propietat de Sueca, en el seu nom i representació del
Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya

4. DESPATX EXTRAORDINARI

4.1.  ALCALDIA. Proposta  conjunta  de  tots  els  grups  municipals  d'aprovar  moció
perquè s'institucionalitze el 25 d'octubre com a dia del Comerç Local a la Comunitat
Valenciana

4.2. INTERVENCIÓ. Proposta d'aprovació del crèdit extraordinari per a crear nova línia
de subvenció nominativa a EGM Polígon Nord (EXMOC0041/2021)

4.3. URBANISME. Proposta d'aprovació de l'expedient expropiatòria del sòl necessari
per a la construcció d'una glorieta en l'accés sud d'Almussafes, carretera CV-42, PK
15+550 (Expt: 15/2020. Segex 850089E)

4.4. ALCALDIA. Presa de raó de renúncia regidora de la Corporació i elevar a la Junta
Electoral Central proposta de designació de qui haja de substituir-la

CONTROL I FISCALITZACIÓ

5 RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar compte dels decrets d'Alcaldia des del
1581/2021 fins a la 1780/2021

6. PRECS

7. PREGUNTES
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.  APROVACIÓ ACTES ANTERIORS. Aprovar  l'esborrany de l'acta  de la  sessió
ordinària 13/2021, de 9 de setembre

Es dona compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària 13/2021, de 9 de setembre.
Se sotmet  a votació ordinària i  s'aprova per unanimitat  dels  onze membres presents
(Voten a favor: Antonio González Rodríguez,  Davinia Calatayud Sebastià,  Alejandro
Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce,
Juan Pablo Bosch Alepuz, Jaime Wic Rosa, Mª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner
i Ramon i Rafael Beltrán Doménech). El que suposa la majoria absoluta de membres de
la Corporació.

En aquest punt no es produeixen intervencions.

***

2.  SECRETARIA. Modificació  del  Pla  Estratègic  de  Subvencions.  Inclusió
subvencions  nominatives  a  les  entitats  de  gestió  i  modernització  empresarial  dels
polígons industrials Joan Carles I i Nord

Es dona compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió Informativa de
Comptes,  Hisenda,  Treball  i  Desenvolupament,  Economia  i  Indústria,  en  sessió
celebrada el 28 de setembre de 2021.

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:

Intervé Davinia Calatayud Sebastià, explicant els termes de la proposta d'acord.

Intervé  Josep Magraner  i  Ramon,  de  Compromís,  manifestant  que  davant  la
situació  d'incertesa  del  polígon,  en la  qual  la  factoria  Ford ix  en  la  premsa,
qualsevol iniciativa que puga ajudar estan a favor.

Se sotmet el referit assumpte a votació ordinària i s'aprova per unanimitat dels onze
membres  presents  (Voten  a  favor:  Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud
Sebastià,  Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Mar Albuixech Ponce, Juan Pablo Bosch Alepuz, Jaime Wic Rosa, Mª Amparo Medina
Iborra, Josep Magraner i Ramon i Rafael Beltrán Doménech). El que suposa la majoria
absoluta de membres de la Corporació.
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Antecedents de fet

Providència  de  l'Alcaldia  de  data  21  de  setembre  de  2021,  relativa  a  la
procedència d'iniciar procediment per a la modificació del Pla Estragégico de
Subvencions  de  l'Ajuntament  d'Almussafes,  incloent  les  subvencions
nominatives corresponents a les EGM dels Polígons Industrials Joan Carles I i
Nord, sol·licitant informe a la secretària general sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.

Vist l'informe de la secretària general número 25 de data 22 de setembre de 2021
que es transcriu a continuació:

«Aquesta secretària, en compliment del que s'estableix en l'article 3.3d) del RD
128/2018,  de  16  de  març  que  regula  el  règim  jurídic  dels  funcionaris
d'administració  local  amb  habilitació  de  caràcter  nacional,  a  la  vista  de
l'assumpte referenciat emet el següent informe:

Antecedents de fet

Providència de  l'Alcaldia  de  data  21  de  setembre  de  2021,  relativa  a  la
procedència d'iniciar procediment per a la modificació del Pla Estratègic de
Subvencions de l'Ajuntament d'Almussafes, incloent les subvencions nominatives
corresponents a les EGM dels Polígons Industrials Joan Carles I i Nord.

Vist  que  per  acord  plenari  de  data  12  de  desembre  de  2019 es  va  acordar
l'autorització  de  la  constitució  de  l'Entitat  de  Gestió  i  Modernització  Àrea
Industrial denominada Polígon Nord, aprovant-se el conveni de col·laboració
corresponent.

Vist  que  per  acord  plenari  de  data  21  de  desembre  de  2020 es  va  acordar
autorització de la constitució de l'Entitat de Gestió i Modernització (EGM) del
Polígon  Industrial  Joan  Carles  I,  aprovant-se  el  conveni  de  col·laboració
corresponent.

Vist  que  en  relació  a  la  EGM  Polígon  Nord,  per  acta  de  l'Assemblea
Extraordinària de data 2 d'octubre de 2020 es va acceptar per l'Ajuntament una
subvenció  del  30% del  pressupost  de  l'entitat  per  a  la  seua gestió,  tal  com
consta en aquesta acta obrant en l'expedient.

Vist que en relació a la EGM Polígon Industrial Joan Carles I i en virtut del
Conveni  de  col·laboració  aprovat  clausula  VI  Financiacion  de  la  EGM
s'estableix: “El finançament de la EGM es farà amb càrrec a les contribucions
dels  seus  integrants,  sense  perjudici  d'altres  aportacions  com  a  donacions,
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subvencions i ajudes públiques de les Administracions, i la subvenció que en el
seu cas s'atorgue per l'Ajuntament d'Almussafes, per a les finalitats establida en
l'apartat I d'aquest conveni.”

Sent que de conformitat amb la memòria relativa a les fonts de finançament
(quotes,  membres)  i  titulars  i  percentatge  de  representació  dins  de  l'entitat,
s'establia  que:  “Addicionalment,  i  reflectit  en  el  conveni  amb  l'Ajuntament,
l'entitat rebrà una subvenció d'un import nominal de 20.000 € per any, sempre
condicionada a  la  disposició  pressupostària,  la  qual  correspon a  un  import
aproximat  del  33%  dels  ingressos  per  quotes  de  l'associació,  destinant-se
aquesta subvenció a dos possibles fins, compatibles entre si, i que requeriran
aprovació en assemblea:

• Execució de projectes d’interés per als membres de l'entitat 

• Bonificació de quotes”

Normativa aplicable

-Estatal

• Llei 7/1985 RBRL

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

• Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, per el que s'aprova el Reglament
de la Llei  General de Subvencions, d'ara en avant RGS

-Autonòmica

• Llei 8/2010 de Règim Local de la Comunitat Valenciana

-Municipal 

• L'Ordenança Municipal de Subvencions de l'Ajuntament

• Les  Normes  Municipals  d'Execució  Pressupostària  que  resulten
aprovades  per  a  cada  exercici  al  costat  de  la  tramitació  dels
Pressupostos. 

Si  bé no té  caràcter normatiu,  a l'efecte  de definir  l'estratègia i  objectius  a
aconseguir:

-Pla  Director  d'Almussafes,  aprovat  per  l'Ajuntament  Ple  en  sessió
celebrada el 6 d'octubre de 2016.

-Pla municipal d'igualtat entre dones i homes, aprovat per l'Ajuntament
Ple en sessió celebrada l'1 de març de 2018.
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-Pla d'accessibilitat aprovat per l'Ajuntament Ple en sessió celebrada el
6 d'octubre de 2016.

-Política  de  l'estratègia  municipal  de  contractació,  aprovada  per
l'Ajuntament Ple en sessió celebrada el 5 de desembre de 2017.

-Pla d'infància, aprovat per l'Ajuntament Ple en sessió celebrada el 6
d'agost 2018.

-Acord Ple 7 febrer de 2019 Responsabilitat social (Codi ètic).

-Pla  Estratègic  de  Subvencions  de  l'Ajuntament  d'Almussafes  aprovat
per l'Ajuntament Ple en sessió celebrada el 9 de gener de 2020 i vigent a
partir del 21 de gener de 2020.

Consideracions

Els  Plans  Estratègics  de  Subvencions  tenen  caràcter  programativo  i  el  seu
contingut no crea drets ni obligacions. La seua efectivitat quedarà condicionada
a la posada en pràctica de diferents línies de subvencions atenent, entre altres
condicionants a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici.

Vista  que  la  concessió  de  subvencions  ha  d'estar  vinculada  a  una  línia
estratègica de subvencions i que per al compliment dels objectius imposats en la
mateixa ha d'establir-se línia de subvencions genèriques o nominatives.

Vist que el Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament d'Almussafes aprovat
per acord plenari de 9 de gener de 2020 i publicat en el BOP de 21 de gener de
2020 no contempla la subvenció nominativa a la EGM Joan Carles I i Polígon
Nord.

Considerant que tota subvenció atorgada per l'Ajuntament ha de sotmetre's al
procediment  legal  que  es  desprén  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,
General de Subvencions i RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei General de Subvencions.

Vist el Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament d'Almussafes 2020-2023
aprovat per l'Ajuntament en sessió celebrada el 9 de gener de 2020 i publicada
en  el  BOP número  13  de  20  de  gener  de  2020,  que  és  un  instrument  de
planificació de la política municipal de subvencions i  objectius a aconseguir
amb aquesta.

Vist  que  aquest  Pla  recull  els  objectius  estratègics  a  aconseguir  amb  les
diferents línies de subvencions i que de conformitat amb la clàusula 7a, remitent
com a annex de les línies de subvencions generals a les quals s'aproven en els
pressupostos  municipals  per  al  2020-2023,  així  com en relació a l'annex  de
subvencions nominatives, annex dels pressupostos que s'aproven en els exercicis
2020-20203.
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Vist que el pressupost 2021, segons informació del departament d'Intervenció,
consta  expediente  modificació  crèdits  habilitant  partida  per  subvenció  a  la
EGM Joan Carles I, la quantitat de 20.000 € concepte estudis sobre economia
circular i elaboració pàgina web.

Vist  que  per  a  la  EGM Polígon  Nord no consta  subvenció  nominativa  amb
càrrec al pressupost 2021, però segons acta de la Assemblea Extraordinària de
data 2 d'octubre de 2020, “revisió i actualització del pla d'actuació: subvenció
de suport a la gestió de l'Ajuntament, s'accepta per l'Ajuntament un suport del
30% del pressupost de l'entitat per a la seua gestió.”

Atenent que en l'article 22.2 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de
Subvencions  es  troba  recollides  les  subvencions  nominatives  regulant  els
requisits i el seu règim jurídic establint que: “ (…) 2. Podran concedir-se de
manera directa les següents subvencions:

a) Les previstes nominativament en els Pressupostos Generals de l'Estat, de les
Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals, en els termes recollits en els
convenis i en la normativa reguladora d'aquestes subvencions.

A l'efecte  del  que  s'estableix  en  el  paràgraf  anterior,  s'entén  per  subvenció
prevista nominativament en els Pressupostos Generals de l'Estat aquella en què
almenys la seua dotació pressupostària i beneficiari apareguen determinats en
els estats de despesa del Pressupost. L'objecte d'aquestes subvencions haurà de
quedar determinat expressament en el corresponent conveni de col·laboració o
resolució  de  concessió  que,  en  tot  cas,  haurà  de  ser  congruent  amb  la
classificació funcional i econòmica del corresponent crèdit pressupostari. (...)”

És pel que es fa necessària la modificació del Pla Estratègic incloent en el text
del mateix una nova línia estratègica que fomente l'associacionisme industrial, i
per a la consecució d'aquest objectiu, crear una línia de subvenció nominativa
per als Polígons Industrials Joan Carles I i Nord.

Vist que l'òrgan competent per a la seua aprovació és el Ple de l'Ajuntament atés
que fins  i  tot  no tenint  caràcter  nominatiu,  és  un instrument  de planificació
estratègica de l'activitat subvencional o de foment i de gestió econòmica. No
requerint-se de la majoria absoluta o quòrum especial

No obstant això, el procediment d'aprovació de la modificació, serà el mateix
que per a l'aprovació del Pla, és a dir, aprovació provisional pel ple, exposició
al públic durant 30 dies, publicant-se edicte en el BOP. En cas de no presentar-
se al·legacions a l'acord provisional s'entendrà definitiu, i la modificació del Pla
Estratègic entrarà en vigor una vegada publicat el seu text íntegre en el BOP,
donant-se publicitat en el portal de transparència de l'Ajuntament.

Una  vegada  aprovada  definitivament  la  modificació  i  sense  perjudici  de  la
modificació  pressupostària  pertinent,  haurà  de  tramitar-se  el  pertinent
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expedient  de  concessió  de  subvenció  nominativa  a  través  de  l'aprovació  del
conveni corresponent. 

Conclusions

A la vista de l'informat procedeix si s'estima pertinent, la modificació del Pla
Estratègic de Subvencions, incloent les subvencions nominatives a les Entitats
de Gestió i Modernització Empresarial dels Polígons Industrials Joan Carles I i
Nord,  a  través  d'una  nova  línia  estratègica  que  fomente  l'associacionisme
industrial.»

En consideració a aquest informe el Ple adopta el següent acord:

PRIMER: Modificar  el  Pla  Estratègic  de  Subvencions  2020-2023  de
l'Ajuntament d'Almussafes, creant una nova línia estratègica de subvenció: línia
estratègica  número  11:  Foment  a  l'associacionisme  industrial.  Per  a  la
consecució d'aquest objectiu es crea una línia de subvenció nominativa per a la
EGM empresarial dels Polígons Industrials Joan Carles I i Polígon Nord, com a
mesura de foment per a l'impuls d'infraestructures, dotacions i serveis necessaris
per  al  desenvolupament  eficient  i  econòmic,  social  i  mediambientalment
sostenible de les activitats econòmiques, millorant la gestió i qualitat del sòl i la
competitivitat de les empreses.

SEGON: Sotmetre aquesta modificació a informació pública, i es publica edicte
per termini de 30 dies en el BOP a l'efecte d'al·legacions.

TERCER: Transcorregut dit termini, si no es produeixen al·legacions s'entendrà
elevat a definitiu l'acord provisional i es publicarà el text de la modificació en el
BOP.  Es  publicarà igualment  en  el  Portal  de  Transparència  de  l'Ajuntament
d'Almussafes.

***

3.  SECRETARIA. Pròrroga  Conveni  de  Col·laboració  subscrit  entre  l'Ajuntament
d'Almussafes i el Registrador de la Propietat de Sueca, en el seu nom i representació del
Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya

Es dona compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió Informativa
d'Urbanisme, Activitats, Medi Ambient, Cementeri, Obres i Serveis, en sessió celebrada
l'1 d'octubre de 2021.

No es promou debat però intervé Davinia Calatayud Sebastià explicant els termes de la
proposta d'acord.
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Se sotmet el referit assumpte a votació ordinària i s'aprova per unanimitat dels onze
membres  presents  (Voten  a  favor:  Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud
Sebastià,  Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Mar Albuixech Ponce, Juan Pablo Bosch Alepuz, Jaime Wic Rosa, Mª Amparo Medina
Iborra, Josep Magraner i Ramon i Rafael Beltrán Doménech). El que suposa la majoria
absoluta de membres de la Corporació.

A  SSUMPTE:   Pròrroga  Conveni  de  Col·laboració  subscrit  entre  l'Ajuntament
d'Almussafes  i  el  Registrador  de  la  Propietat  de  Sueca,  en  el  seu  nom  i
representació del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya.
(Segex 844384F)

A  ntecedents de   fet  

Vist que en data 14 de setembre de 2017 per acord plenari,  es va procedir  a
aprovar  el  Conveni  de  Col·laboració  entre  l'Ajuntament  d'Almussafes  i  el
Registrador de la Propietat de Sueca, per a fer efectiva, en format electrònic,
l'obligació  dels  registradors  de  la  propietat,  de  comunicar  a  l'Ajuntament
d'Almussafes l'intercanvi d'informació i notificació d'actes i acords de naturalesa
urbanística, subscrit el 21 de desembre de 2017.

Vist que en virtut de la clàusula tercera del conveni té una duració de quatre anys
des de la seua signatura, podent ser prorrogat per quatre anys més. La pròrroga
del  conveni  requerirà  conformitat  expressa  manifestada  per  escrit  de  manera
prèvia al seu venciment.

Vist  que per  provisió  de  l'alcaldia  de  data  14  de setembre  de  2021 s'acorda
s'inicie expedient per  a la  pròrroga del citat  conveni  sol·licitant  informe a la
secretària general.

Vist l'informe de la secretària general número 24, de data 14 de setembre de
2021, favorable a la pròrroga esmentada, havent-se de, no obstant això modificar
la clàusula quarta relacionada a la protecció de dades de caràcter personal per a
adaptar-la a la normativa vigent en aquest moment, això és, Reglament Europeu
de  Protecció  de  Dades  de  Caràcter  Personal.  Reglament  UE  2016/679  del
Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals
(LOPD-GDD).

Havent  donat  compte  d'aquest,  això  suposa  una  millora  i  modernització  del
sistema  de  remissió  i  tractament  de  la  informació,  mitjançant  la  posada  a
disposició pel Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya de
la  plataforma  tecnològica  a  través  de  les  quals  es  realitzarà  la  presentació
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telemàtica de documents i  es remetran les diferents  notificacions que han de
tindre lloc conforme al  present conveni,  sent els  actors principals del  mateix
l'Ajuntament  d'Almussafes  i  el  Registre  de  la  Propietat  de  Sueca,  d'ací  la
conveniència de la seua pròrroga.

Per això, s'estima procedent prorrogar aquest conveni, perquè això suposa un
benefici  per a l'ajuntament per l'intercanvi d'informació i l'accés a la base de
dades  del  registre,  la  qual  cosa  tindrà  efecte  en  l'eficàcia  de  la  gestió  i  en
l'eficiència.

Fonaments de drets

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL),
art. 57, modificada per la LRSAL.
RDL 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions
Legals vigents en matèria de Règim Local, modificat per la LRSAL.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Llei  39/2015,  d'1  d'octubre  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic, art. 48. 
Llei 13/2015, de 24 de juny, de Reforma de la Llei Hipotecària i TR de la Llei de
Cadastre Immobiliari aprovat per RDL1/2004 de 5 de març.
Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques
(art. 38).
Llei  11/2007,  de  22  de  juny,  d'Accés  Electrònic  dels  Ciutadans  als  Serveis
Públics.
Llei  8/2010,  de Règim Local  de la  Comunitat  Valenciana  LRLCV,  Convenis
Interadministratius.
Reglament Orgànic Municipal.
Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de
2016.
Llei  orgànica  3/2018,  de  5  de  desembre  de  Protecció  de  Dades  Personals  i
Garantia de Drets Digitals (LOPD-GDD).

Per tot l’anterior, el Ple va adoptar el següent acord:

PRIMER: La subscripció de la pròrroga del Conveni de Col·laboració entre
l'Ajuntament d'Almussafes i el Registre de la Propietat de Sueca en el seu nom i
en  representació  del  Col·legi  de  Registradors  de  la  Propietat  i  Mercantils
d'Espanya, per quatre anys més, és a dir, del 21 de desembre de 2021 al 21 de
desembre de 2025,  conformement a  les  condicions  que  es  van establir  en el
conveni, en el seu moment subscrit, modificant-se únicament la clàusula quarta,
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relativa al compliment de la Llei de Protecció de Dades Personals, per a adaptar-
la a la normativa en vigor.

SEGON: Facultar  al  Sr.  Alcalde  per  a  la  signatura  de la  citada  pròrroga  de
conveni a través d'una addenda a aquest, el text de la qual s'adjunta com a annex
al present conveni.

TERCER: Notificar aquest acord a la Sra. Registradora de la Propietat de Sueca
als efectes oportuns.

***

4. DESPATX EXTRAORDINARI

Intervé Josep Magraner i Ramón manifestant que Lourdes Moreno Blay té la intenció de
vindre a aquest Ple per a acomiadar-se i sol·licitant que el punt relatiu a l'acceptació de
la renúncia de la regidora es pose en últim lloc.

A proposta  dels  grups  municipals  que  conformen el  Ple  de  l'Ajuntament,  l'Alcaldia
altera l'ordre del dia que queda com segueix:

4.1.  ALCALDIA. Proposta  conjunta  de  tots  els  grups  municipals  d'aprovar  moció
perquè s'institucionalitze el 25 d'octubre com a dia del Comerç Local a la Comunitat
Valenciana

Es dona compte de la moció de referència.

En votació ordinària i per unanimitat de tots els presents s'acorda incloure l'assumpte en
aquesta sessió per al seu tractament i votació.

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:

Intervé Alejandro Fuentes Valero procedint a la lectura de la proposta d'acord i
explicant els termes d'aquesta.

Intervé Josep Magraner i Ramón manifestant que el seu grup està a favor del
comerç local, van haver altres iniciatives que van quedar paralitzades que van en
detriment del xicotet comerç, però aquesta proposta és beneficiosa i votaran a
favor.

Intervé  Rafael  Beltran  Domenech  manifestant  que  està  en  la  mateixa  línia  i
sol·licita que la moció siga de tots els grups municipals.

Contesta l'alcalde que no hi ha inconvenient.
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Alejandro Fuentes Valero, regidor delegat de Cultura, Comerç i Mercat, amb el
vistiplau de l'Alcaldia presenta, per a la seua inclusió en l'ordre del dia del Ple,
deliberació i votació en el seu cas, el següent assumpte:

Se sotmet el referit assumpte a votació ordinària i s'aprova per unanimitat dels onze
membres  presents  (Voten  a  favor:  Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud
Sebastià,  Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Mar Albuixech Ponce, Juan Pablo Bosch Alepuz, Jaime Wic Rosa, Mª Amparo Medina
Iborra, Josep Magraner i Ramon i Rafael Beltrán Doménech). El que suposa la majoria
absoluta de membres de la Corporació.

«MOCIÓ PER A DONAR SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL 25 D’OCTUBRE
COM A DIA DEL COMERÇ LOCAL A LA COMUNITAT VALENCIANA

El comerç local a la Comunitat Valenciana és un sector clau en el desenvolupament de
la  societat  valenciana.  La  seua  importància  resideix  en  els  efectes  econòmics,
mediambientals,  territorials  i  socials  que van associats  a  la  seua  activitat,  el  que el
converteix en una peça fonamental del teixit socioeconòmic valencià.

En aquest sentit el paper que juga dins de l’economia real és essencial per a la transició
del model econòmic que necessitem. Fet que aquest sector ha evidenciat més que mai al
llarg  d’aquesta  pandèmia,  ja  que  ha  posat  l’accent  en  atendre  les  necessitats  de  la
població  que  més  ho  necessitava  i  adaptant-se  a  unes  circumstàncies  canviats  i
imprevisibles.

Per tot això des de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum de la Conselleria
d’Economia  Sostenible,  Sectors  Productius,  Comerç  i  Treball,  vol  donar  el
reconeixement que aquest sector es mereix amb la creació del Dial del Comerç local el
dia 25 d’octubre.

Amb tot, volem destacar que el comerç local potencia els canals de venda de proximitat,
així com els de kilòmetre zero i venda sense intermediaris o venda directa.  Aquests
canals permeten generar experiències de compra més personalitzades i major capacitat
per atendre les diferents necessitats de les poblacions locals.

Així mateix, el comerç de proximitat té un impacte mediambiental menor que altres
tipus  de  comerç,  ja  que  redueix  els  kilòmetres  que  recorren  moltes  de  les  seues
mercaderies  per  arribar  als  consumidors  finals  i  amb  això  la  petjada  de  carboni
associada  a  aquests  canals  de  distribució.  D’igual  manera,  els  desplaçaments  als
comerços locals freqüentment es caracteritzen per no necessitar de transport motoritzat
tant de les persones consumidores com dels treballadors i treballadores del sector. Fet
que,  alhora,  també  ens  permet  reduir  els  problemes  associats  al  transit  excessiu  i
congestió que pateixen alguns nuclis urbans, com els de les ciutats més grans del nostre
territori. 
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Igualment,  dins  del  comerç  local  existeixen  diferents  opcions  de  venda  que  ens
permeten reduir el plàstic i els envasos no reutilitzables associats al consum, com és el
cas, entre altres, de la venda a granel. D’aquesta manera, acabem produint una menor
generació de residus.

Per tot l'exposat, des de l'Ajuntament d'Almussafes adoptem els següents acords:

1. Donar suport a la iniciativa de celebrar el Dia del Comerç local el pròxim 25
d'octubre a la Comunitat Valenciana, per tal de potenciar la importància que té
dins d’un model econòmic sostenible i inclusiu, i per ser un element essencial
per a la qualitat de vida dels nostres pobles i ciutats.

2. Fer  extensiu  aquest  acord  plenari  als  grups  parlamentaris  de  les  Corts
Valencianes  i  a  la  Direcció  General  de  Comerç,  artesania  i  consum  de  la
Conselleria d’Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat
Valenciana.»

***

4.2. INTERVENCIÓ. Proposta d'aprovació del crèdit extraordinari per a crear nova
línia de subvenció nominativa a EGM Polígon Nord (EXMOC0041/2021)

Es dona compte de l'assumpte de referència. Se sotmet al Ple que aprova el seu debat i
votació en aquesta sessió per unanimitat dels membres presents.

No es promou debat però intervé Davinia Calatayud Sebastià explicant els termes de la
proposta d'acord: es tracta del modificat de crèdit per a la subvenció nominativa del
Polígon Nord.

Se sotmet el referit assumpte a votació ordinària i s'aprova per unanimitat dels onze
membres  presents  (Voten  a  favor:  Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud
Sebastià,  Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Mar Albuixech Ponce, Juan Pablo Bosch Alepuz, Jaime Wic Rosa, Mª Amparo Medina
Iborra, Josep Magraner i Ramon i Rafael Beltrán Doménech). El que suposa la majoria
absoluta de membres de la Corporació.

Expedient:  EXMOC0041/2021  Crèdit  extraordinari  subvenció  nominativa  EGM
Polígon Nord amb càrrec a baixes de crèdit.

Per  part  de  la  Corporació  es  pretén  la  creació  d'una  línia  de  subvenció
nominativa per a donar cobertura pressupostària a un conveni amb la EGM Polígon
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Nord  d'Almussafes,  amb  NIF  G40637431,  per  a  la  seua  potenciació  a  través  del
finançament de la creació de la seua pàgina web i la col·laboració amb l'entitat en la
posada en marxa d'un Pla d'autoprotecció per a facilitar dades.

Vist l'informe de l'Enginyer Tècnic Industrial de data 4 d'octubre de 2021.

Es tracta d'una despesa que no pot demorar-se fins a l'exercici següent i per al
qual no existeix crèdit, sent necessari la creació d'una línia de subvenció nominativa en
els pressupostos de 2021, en els termes de l'article 22.2. a) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions :

Aplicació 
presupostaria

Codi
línia

Beneficiari Finalitat Quantia
Forma de
concessió

4220-48200
Indrustria –

Transferencies
corrents

2
EGM 

Polígon Nord

Elaboració de pàgina web
i col·laboració en la

posada en marxa d'un Pla
d'Autoprotecció

2.500,00€
Conveni

de
colaboració

TOTAL SUBVENCIÓ NOMINATIVA 2.500,00€

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 2.500,00€

Aquest crèdit extraordinari es finançarà mitjançant la baixa de crèdits de despeses de
l'aplicació  pressupostària  1610.60900  “Col·lectors  pluvials  -  Altres  inversions  noves  en
infraestructures  i  béns”  que  no  es  troba compromesa  i  que,  segons  l'informe de  l'Enginyer
Tècnic Industrial no es té la intenció de realitzar més actuacions.

Vist  això  es  PROPOSA al  Ple  de  la  Corporació,  previ  informe  de  la  Intervenció
municipal, l'adopció del següent acord:

1. Crear la següent línia de subvenció nominativa, mitjançant l'aprovació d'un crèdit
extraordinari,  a  tenor  del  que es disposa per  l'article  22.2.  a)  de  la  Llei  38/2003,  de 17 de
novembre, General de Subvencions, amb el següent detall:

Aplicació 
presupostaria

Codi
línia

Beneficiari Finalitat Quantia
Forma de
concessió

4220-48200
Indrustria –

Transferencies
corrents

2
EGM

Polígon
Nord

Elaboració de pàgina web i
col·laboració en la posada

en marxa d'un Pla
d'Autoprotecció

2.500,00€
Conveni de
colaboració
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TOTAL SUBVENCIÓ NOMINATIVA 2.500,00€

2. El finançament del crèdit extraordinari serà mitjançant la baixa de crèdits de despeses
de  l'aplicació  pressupostària  1610.60900  “Col·lectors  pluvials  -  Altres  inversions  noves  en
infraestructures  i  béns”,  que no es  troba compromesa i  que,  segons l'informe de l'Enginyer
Tècnic Industrial no es té intenció de realitzar més actuacions.

Aplicació
presupostaria

Descripció Import

1610.60900
Colectors pluvials - Altres inversions noves en

infraestructures i bens
2.500,00 €

TOTAL FINANCIACIÓ 2.500’00€

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

***

4.3. URBANISMO. Proposta d'aprovació de l'expedient expropiatòria del sòl necessari
per  a  la  construcció d'una glorieta  en  l'accés  sud d'Almussafes,  carretera  CV-42,PK
15+550 (Expt: 15/2020. Segex 850089E)

Es dona compte de l'assumpte de referència. Se sotmet al Ple que aprova el seu debat i
votació en aquesta sessió per unanimitat dels membres presents.

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:

Intervé  la  Sra.  Davinia  Calatayud  Sebastià  explicant  en  què  consisteix
l'expropiació  dels  terrenys,  l'import  i  que  els  propietaris  afectats  estan  tots
d'acord.

Intervé Josep Magraner i Ramón preguntant per l'informe fiscal que és del 4 de
noviembre de 2020, si estan solucionades les observacions, si ja estan tots els
propietaris d'acord.

Contesta Davinia Calatayud Sebastià que sí.

Finalitzant aquest punt s'integra al saló de plens Lourdes Moreno Blay.

Se sotmet el referit assumpte a votació ordinària i s'aprova per unanimitat dels onze
membres  presents  (Voten  a  favor:  Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud
Sebastià,  Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
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Mar Albuixech Ponce, Juan Pablo Bosch Alepuz, Jaime Wic Rosa, Mª Amparo Medina
Iborra, Josep Magraner i Ramon i Rafael Beltrán Doménech). El que suposa la majoria
absoluta de membres de la Corporació.

Expt: 15/2020. Segex 850089E.
Afer: CONSTRUCCIÓ GLORIETA I MILLORA DE SEGURETAT PER VIANANTS I
CICLISTES,  EN LA CARRETERA CV-42. ACCÉS SUD ALMUSSAFES. 

ANTECEDENTS

Per Orve de 25 de febrer de 2020, REGAGE20s00000951841 del Servei
Territorial d’Obres Públiques de València, es va comunicar que d’acord amb la
sol·licitud  municipal,  i  en  acompliment  de  les  instruccions  rebudes  per  la
Subdirecció General de Mobilitat, el  document tècnic de primera proposta i
disseny, que d’acord amb l’alçament topogràfic realitzat, duga a la redacció del
Projecte   de  Construcció  considerant:  la  geometria  i  dimensions,  reposició
d’accessos a la propietat, reposició de serveis, geometria d’illes deflectores i de
passos vianants.

En escrit de 2 de juny de 2020, el Cap del Servei  Territorial d’Obres
Públiques  de  València  remet  proposta  tècnica  per  tal  que  l’Ajuntament  done
conformitat o formule les observacions que estime oportunes. I en tot cas, es
tinga en compte les següents precisions:

1.- L’execució de l’obra queda condicionada en tot cas, a l’existència de
crèdit suficient i adequat per a la seua execució.

2.- L’Ajuntament ha de posar a disposició els terrenys necessaris per a
l’execució de l’obra fent els tràmits oportuns amb els propietaris i afectats, fent-
ho constar per escrit, i sent certificat per la Secretària municipal.

3.- Conformitat per Acord plenari de l’actuació plantejada. 
4.- Donada la conformitat a l’Administració Autonòmica, no es podrà fer

cap modificació del projecte.
5.- Executada l’obra, la conservació i explotació de l’obra correspondrà a

l’Ajuntament, tret de la calçada i el voral.

El 15 de octubre de 2020 s’emet informe tècnic de valoració estimat del
cost adquisició dels terrenys necessaris.

El 15 d’octubre de 2020, per Providència d’Alcaldia s’incoa expedient de
transferència de crèdit per adquirir el sòl necessari per l’execució de l’obra. 

El 26 d’octubre de 2020, s’emet informe tècnic sobre la identificació de
les parcel·les afectades, descripció de característiques i proposta de valoració.

El 27 d’octubre de 2020, s’emet informe jurídic sobre el procediment a
seguir.
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El 4 de  novembre  de 2020,  per  informe fiscal  s’informa que  existeix
aplicació  pressupostària  1510-60000 del  pressupost  de  2020 per  24.000€ per
adquirir els terrenys necessaris per dur a terme l’actuació per tal de cedir-los a la
Generalitat Valenciana per construir la glorieta esmentada.

Per Resolució d’Alcaldia nº 1738/2021, de 9 de novembre s’accepta la
proposta  del  projecte  d’obres  presentat  per  la  Direcció  General  d’Obres
Públiques Transports i Mobilitat Sostenible de 2 de juny de 2020, i es declara
expressament la utilitat pública o interés social de l’actuació de construcció de
«Glorieta en accés sud a Almussafes, Carretera CV-42, PK 15+550, la relació de
béns i drets a expropiar, els propietaris afectats i la proposta de valoració dels
terrenys objecte de l’actuació.

El 23 de novembre de 2020, al Butlletí Oficial de la  Província nº 83, es
publica la relació de béns i drets afectats, els propietaris afectats i proposta de
valoració  dels  terrenys  objecte  de  l’actuació,  i  es  remet  notificació
individualitzada als propietaris afectats.

El 10 de juny de 2021, amb la referència 202100025652, es fa retenció de
crèdit a l’aplicació 2021151060000 segons el suplement EXMOC 11/2021 amb
càrrec a RTGG.

El 16 de  juny de 2021,  es  remet  per  la  Conselleria  el  Projecte  de la
rotonda accés sud d’Almussafes des de la CV 42. 

El 4 d’octubre de 2021, s’emet informe jurídic de la Tae d’urbanisme,
amb proposta d’acceptació del just preu acordat amb els propietaris afectats per
l’actuació, als termes que s’exposen a continuació:

«LEGISLACIÓ APLICABLE
 

—Els  articles  24  a  31  i  85  de  la  Llei  de  16  de  desembre  de  1954,  sobre
Expropiació Forçosa.
—L'article 3.4 del Decret de 26 d'abril de 1957, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei d'Expropiació Forçosa.
—L'article 105 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació
del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.
—Els articles 42 i següents del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació urbana.
—Els articles 194 a 204 del Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Reglament de Gestió Urbanística per al desplegament i aplicació de
la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana.

CONSIDERACIONS
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PRIMER.- Vista la proposta de la Conselleria per a la construcció de
rotonda en el accés sud a Almussafes des de la CV 42 PK 15+550, que va ser
acceptada per l’Ajuntament per la Resolució d’Alcaldia nº 1738/2021, de 9 de
novembre,  i  en  la  que  es  va  declarar  la  utilitat  pública  i  interès  social  de
l’actuació.

Feta  la  notificació  individual  al  propietaris  afectats  i  publicada
l’actuació  en  el  Bop  de  23  de  novembre  de  2020,  no  havent-se  rebut  cap
al·legació, s’ha arribat a un acord indemnitzatori amb els propietaris afectats
per dur a terme la cessió dels terrenys necessaris.

SEGON.-   Es  relacionen  a  continuació  les  parcel·les  afectades
(identificació per referència cadastral i  número de finca registral) ,  titulars,
superfície afectada i el preu de cessió:

1.- 
PROPIETARIS:  FCO.  SANTIAGO  MAGRANER  DUART;  MARIA  CARMEN
ULL PEREZ
PARCEL·LA CADASTRAL: 46035A009000750000PM
FINCA REGISTRAL: 101 d’Almussafes. CRU: 46047000069172
SUPERFÍCIE A EXPROPIAR: 216 m²
PREU EXPROPIACIÓ: 3.451,90 € 

2.
PROPIETARI: JOSÉ ROSA CALATAYUD
PARCEL·LA CADASTRAL: 46035A009001620000PY
FINCA REGISTRAL: 6513. CRU: 46047000105788
SUPERFÍCIE A EXPROPIAR: 113 m²
PREU EXPROPIACIÓ:2.716,52 €

3.-
PROPIETARI:  M.ª DEL PILAR ROSA BELTRÁN
PARCEL·LA CADASTRAL:46035A009000760000PO
FINCA REGISTRAL: 1073 CRU: 46047000073780
SUPERFÍCIE A EXPROPIAR: 106 m²
PREU EXPROPIACIÓ:1.693,99 €

4.-
PROPIETARIS:  Hereus  Estrella  Alapont  Villalba,  comunitat  hereditària
constituïda  per  SALVADOR  PLA  CHOVÍ,  JUAN  C.  PLA  ALAPONT,  Mª
ESTRELLA PLA ALAPONT i SALVADOR PLA ALAPONT.
PARCEL·LA CADASTRAL:46035A009000790000PD
FINCA REGISTRAL: 8076. CRU: 46047000116586. 
SUPERFÍCIE A EXPROPIAR: 272 m²
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PREU EXPROPIACIÓ:5.722,88 €

5.-
PROPIETARIS: VICENTA JOSEFA DUART BLAY
PARCEL·LA CADASTRAL:46035A009001640000PQ
FINCA REGISTRAL: 8077. Idufir: 46047000116593.
SUPERFÍCIE A EXPROPIAR: 317 m²
PREU EXPROPIACIÓ:5.065,98 €

7.-
PROPIETARIS:  RICARDO  BARGUES  MAGRANER,  MANUEL  BARGUES
MAGRANER  I  MARIA  JOSÉ  BARGUES  MAGRANER.  (  Hereus  Josefina
Magraner Villalba)
PARCEL·LA CADASTRAL:46035A009001890000PA
FINCA REGISTRAL: 5261. CRU:  46047000096826
SUPERFÍCIE A EXPROPIAR: 105 m²
PREU EXPROPIACIÓ:1.678,00 €

8.- 
PROPIETARIS: JOAQUÍN APARICI MORATÓ
PARCEL·LA CADASTRAL:46035A009001900000PH
FINCA REGISTRAL: 14232. IDUFIR 46047000890431
SUPERFÍCIE A EXPROPIAR: 79 m²
PREU EXPROPIACIÓ:1.262,50 €

6.- Acequia Real del Júcar 46035A009090110000PX  10 m²
0,00 €
9.- Acequia Real del Júcar (Gva) 46035A010090400000PA  321 m²

         0,00 €

TERCER.- El import conjunt dels béns a expropiar és de 21.591,18.-€. 

Sent  que  per  part  de  la  Conselleria  està  condicionada  l’actuació  a
l’existència de crèdit suficient i adequat per a la seua execució, existeix retenció
de crèdit nº 25.652, del pressupost de 2021, per 25.000€ a càrrec de l’aplicació
pressupostària  1510-60000.

QUART.-  Estableix  el  Reglament  de  la  Llei  d’Expropiació  forçosa  a
l’article que “El acuerdo de adquisición se entenderá como partida alzada por
todos conceptos, y el pago del precio, libre de toda clase de gastos e impuestos,



ACTA PLE
14/2021

20/24

a tenor de lo dispuesto en el art. 49 de la ley, sin que proceda el pago del premio
de afección a que se refiere el art. 47”.

QUINT.- Estableix l’article 60 del Reglament de la LEF que  “Cuando
los bienes objeto de la expropiación sean inscribibles en algún registro público,
el  expropiante o el  beneficiario solicitarán la inscripción en el  mismo de la
transmisión, constitución o extinción de los derechos que hayan tenido lugar
para la expropiación forzosa 

A tal efecto, será título bastante el acta de pago o resguardo de depósito
a que se refiere el artículo 50 de la Ley, en su caso, y el acta de ocupación. 

SEXT.-  L’òrgan competent per aprovar l’expropiació per mutu acord és
el  Plenari,  per  disposició  de  l’article  3.4  del  Reglament  d’Expropiació
Forçosa». 

A la vista de tot l’exposat, dins de la competència conferida per l’article
3.4 del Reglament d’Expropiació Forçosa, con relación al  article 22.1.c) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, l’adopció del
següent ACORD:

Primer.-  Aprovar  el  preu  acordat  amb el  veïns  afectats  per  cedir  els
terrenys  necessaris  per  a  l’execució  de  la  Rotonda  accés  sud  a  Almussafes,
Carretera  CV-42,  PK 15+550,  fixant-se el  preu just  en  les  següents  quanties
segons superfície expropiada i titular:

• De la  finca  registral  d’Almussafes  nº  101,  propietat  de  FRANCISCO
SANTIAGO MAGRANER DUART; MARIA CARMEN ULL PEREZ,
es cedeixen 216 m2, per 3.451,90 €.   

• De la finca registral  d’Almussafes nº 6513, propietat  de  JOSÉ ROSA
CALATAYUD, es cedeixen 113 m2, per 2.716,52 €    

• De la finca registral d’Almussafes nº 1073, propietat de M.ª DEL PILAR
ROSA BELTRÁN, es cedeixen    106 m2, per 1.693,99 €.

• De la finca registral d’Almussafes nº 8076, propietat de Hereus Estrella
Alapont Villalba, comunitat hereditària constituïda per SALVADOR PLA
CHOVÍ, JUAN C. PLA ALAPONT, Mª ESTRELLA PLA ALAPONT i
SALVADOR PLA ALAPONT, es cedeixen 272 m², per 5.722,88 €    

• De la  finca  registral  d’Almussafes  nº  8077,  propietat  de   VICENTA
JOSEFA DUART BLAY, es cedeixen 317 m2, per 5.065,98 €   

• De  la  finca  registral  d’Almussafes  nº  5261,  propietat  de  RICARDO
BARGUES  MAGRANER,  MANUEL  BARGUES  MAGRANER  I
MARIA JOSÉ  BARGUES  MAGRANER,  es  cedeixen  105 m2,  per
1.678,00 €   



ACTA PLE
14/2021

21/24

• De la  finca  registral  d’Almussafes  nº  14232,  propietat  de  JOAQUÍN
APARICI MORATÓ, es cedeixen 79 m2, per 1.262,50 €.

• La Acequia Real del Júcar, cedeix la superfície de 10 m² en la parcel·la
cadastral 46035A009090110000PX i de  321 m²  en la parcel·la cadastral
46035A010090400000PA  sense  indemnització  però  condicionada
l’execució  a  la  restitució  íntegra  del  servei  segons  el  document
d’acceptació de 30 de setembre de 2021.

I  amb eixa  finalitat,  es  proceda  a  reconèixer  l’obligació  i  disposar  el
pagament de la indemnització individualitzada per finca registral, amb càrrec a
la l’aplicació pressupostària  1510-60000 del pressupost municipal vigent.

Segon.- Donar per conclòs l’expedient i procedir a l’Acta de pagament i
ocupació de la finca.

Tercer.- Posar  els  terrenys adquirits  a  disposició  de  la  Conselleria  de
Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per a l’execució de l’obra.

Quart.-  Remetre còpia compulsada de les actes d’ocupació i pagament
efectuades a efecte de que se realitzen els tràmits oportuns per a la inscripció
dels sòls expropiats a nom de l’Ajuntament d’Almussafes. 

Quint.- Remetre certificació de la Secretària de l’Ajuntament de l’Acord
plenari adoptat, on s’acredite el compliment de les consideracions posades per la
Conselleria  al  seu  escrit  de  proposta  de  2  de  juny  de  2020  com a  requisit
necessari per al inici de les obres.

***

4.4. ALCALDIA. Presa de raó de renúncia regidora de la Corporació i elevar a la Junta
Electoral Central proposta de designació de qui haja de substituir-la

Es dona compte de l'assumpte de referència. En votació ordinària i per unanimitat de
tots els presents s'acorda incloure l'assumpte en aquesta sessió per al seu tractament i
votació.

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:

Intervé Amparo Medina Iborra agraint en nom del grup municipal Compromís la
labor realitzada per Lourdes que sempre ha estat al nostre costat, sap que no és
una decisió fàcil, però és la correcta, som persones per damunt de tot, està la part
familiar, social i laboral, valora que és una persona valenta, i  fer-li arribar el
nostre afecte com a regidora i persona.
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Intervé Rafael Beltran Doménech manifestant que ja li ha transmés a Lourdes
personalment el seu afecte i que sent molt que es vaja, però abans de res som
persones, s'emporta un amic d'ací i espera que li vaja molt bé.

Intervé Davinia Calatayud Sebastià manifestant que des del PSOE li agraeixen la
tasca exercida, i els desitgen que li vaja molt bé.

Intervé  el  Sr.  alcalde  manifestant  que  li  agraeix  el  treball  que  ha  fet  per
l'ajuntament, que independentment que es posen o no d'acord, abans de res som
persones i veïns i veïnes d'aquest poble, a nivell personal li desitja que li vaja
molt bé.

Intervé Lourdes Moreno Blay manifestant que tanca una etapa i obri una altra.
Ha estat  sis  anys  dedicant-se  al  poble,  porta  temps  meditant-lo,  però  té  una
professió abandonada i  per això li  ho va replantejar.  En aquests  anys  com a
regidora li han passat coses bones, ha conegut a persones i s'emporta a Rafael
com a amic, i per a mi això ha sigut una experiència bona. Segur al poble com a
veïna,  ens  veurem,  parlarem i  ens  saludarem.  El  meu  agraïment  a  la  meua
companya  i  company  de  partit,  i  a  Rafael,  encara  que  tinguem  ideologias
diferents. Deixa la porta entreoberta, diu que no deixa el partit. Finalment el seu
agraïment al públic que ha tingut en els plens per ser respectuós. Gràcies.

Se sotmet el referit assumpte a votació ordinària i s'aprova per unanimitat dels onze
membres  presents  (Voten  a  favor:  Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud
Sebastià,  Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Mar Albuixech Ponce, Juan Pablo Bosch Alepuz, Jaime Wic Rosa, Mª Amparo Medina
Iborra, Josep Magraner i Ramon i Rafael Beltrán Doménech). El que suposa la majoria
absoluta de membres de la Corporació.

Assumpte:  Presa  de  raó  de  renúncia  regidora  de  la  Corporació  i  elevar  a  la  Junta
Electoral Central proposta de designació de qui haja de substituir-la

Vista la renúncia al seu càrrec presentada per Lourdes Moreno Blay, regidora per la
candidatura del Compromís, en data 4 d'octubre de 2021, amb Registre d'Entrada núm.
5907.

Vist el que s'estableix en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General, així com en la Instrucció de la Junta Electoral Central sobre substitució de
càrrecs representatius locals, de 10 de juliol de 2003, procedeix, prèvia presa de raó
d'aquesta renúncia per part del Ple de l'Ajuntament, elevar a la Junta Electoral proposta
de designació de qui haja de substituir-lo,  de conformitat  amb la llista de candidats
presentada per Compromís per Almussafes en les últimes eleccions locals, indicant el
nom de la persona a la persona correspon cobrir la vacant.

Comprovada aquesta llista de candidats, publicada en el BOP núm. 75, de 24 d'abril de
2019, es constata que correspon a Manuel Wic Rosa qui, mitjançant escrit amb Registre
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General d'Entrada núm. 5965, de 5 d'octubre de 2021 renunciant a ser nomenat regidor.
La  identitat  del  renunciant  queda  verificada  quant  a  la  seua  identitat  mitjançant
diligència expedida per la secretària general, i que consta en l'expedient.

Es constata que el següent candidat en la referida llista, és Salvador Marín Asunción.

Per tot l'anterior i vist l'informe de la secretària general 26/2021 relatiu al procediment a
seguir, es proposa a l'Ajuntament Ple:

Primer. Prendre raó de la renúncia presentada per Lourdes Moreno Blay al seu
càrrec de regidora d'aquesta Corporació per la candidatura Compromís.

Segon.  Elevar  a  la  Junta  electoral  Central  proposta  de  designació  a  favor
Salvador Marín Asunción, a qui correspon cobrir la vacant, segons la llista de
cantidatos presentada per la candidatura de Compromís en les últimes eleccions
locals i publicada en el BOP núm. 78, de 24 d'abril de 2019.

Tercer. Remetre certificat del present acord a la Junta Electoral Central perquè
expedisca la credencial acreditativa de la condició d'electe a favor del candidat
referit.

***

CONTROL I FISCALITZACIÓ

5 RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar compte dels decrets d'Alcaldia des del
1581/2021 fins a la 1780/2021.

Sobre aquest punt no es van produir intervencions. El Ple queda assabentat.

6. PRECS

No es van formular.

7. PREGUNTES

Intervé Josep Magraner i Ramon preguntant per la rotonda de l'eixida cap a Sollana, va
eixir en premsa que s'anava a fer, sol·licita se li proporcione informació.

Contesta  l'alcalde  que  el  projecte  total  és  de  quatre  rotondes,  una  a  l'altura  de  la
residència, l'altra a l'altura del parc de la Constitució, la tercera és la que comenta i la
quarta la d'Algemesí. En aquesta legislatura entraran dues o tres rotondes, aqueix és el
projecte llevat que decidisquen modificar-lo i no construir alguna rotonda.
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Intervé Josep Magraner i sol·licita que es faça força perquè es faça la de l'eixida sud del
poble que connecta amb Algemesí, per a evitar els problemes amb tots els camions que
passen.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió a les 20.30 hores
del dia d'inici; de tot això s'estén aquesta acta autoritzada per mi la secretària general,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 s'estableix en el
ROM.


