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ACTA DE SESSIÓ

(Aprovada en sessió ordinària 9/2022, de 8 de setembre)

Sessió núm. 7/2022

Òrgan: PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES

Caràcter: ordinari

Data: 7 de juliol de 2022

Hora: 20.00 hores

Lloc: saló de plens de l'Ajuntament

Presideix: Antonio González Rodríguez, alcalde (PSOE)

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

Mª Amparo Medina Iborra

Josep Magraner i Ramon

Francisco Girona Salesa

Grup municipal Partido Popular 

Rafael Beltrán Domenech

Secretària accidental: M.ª Ángeles Ferrandis Domènech

Interventor municipal: José Luis Aira Carrión
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PART RESOLUTÒRIA

1.  APROVACIÓ  ACTES  ANTERIORS.  Aprovar  l'esborrany  de  l'acta  de  la  sessió
ordinària 6/2022, de 2 de juny

2. SECRETARIA. Establiment, si escau, dels dies de festes locals corresponents a 2023
(Exp. Sg. 1033754W)

3.  SECRETARIA. Aprovació, si escau, del cesse de l'aplicació del coeficient reductor
aplicat  al  cànon de la  Concessió  de  serveis  per  a l'explotació  i  manteniment  de la
cafeteria situada en el centre cultural al no estar vigents les mesures restrictives que el
van  motivar,  preses  en  el  seu  moment  a  causa  de  la  pandèmia  COVID-19  (Exp.
SEC/cma/005-2021 Sg. 729965Q) (82.3 ROF)

4. SECRETARIA. Aprovació, si escau, del cesse de l'aplicació del coeficient reductor
aplicat al cànon de la  Concesisó de serveis per a l'explotació i manteniment del bar
situat en Passeig del Parc núm. 5 al no estar vigents les mesures restrictives que ho van
motivar,  preses  en  el  seu  moment  a  causa  de  la  pandèmia  COVID-19  (Exp.
SEC/cma/012-2021 Sg.  757305N) (82.3 ROF)

5.  INTERVENCIÓ.  Aprovació,  si  escau,  de  la  justificació  assignacions  a  grups
municipals corresponent a l'exercici 2021 i assignació per a l'exercici 2022 (Exp. Sg.
993005Z)

6. INTERVENCIÓ. Aprovació,  si  escau,  d'expedient  de crèdit  extraordinari  per a la
renovació del tram de xarxa d'aigua potable en C/ Barranc del Tramusser finançat per
RLTGG (Exp. EXMOC/0024-2022 – Sg. 1045964D)(82.3 ROF)

7.  INTERVENCIÓ.  Aprovació,  si  escau,  de  crèdit  extraordinari  (Exp.
EXMOC0021/2022 – Sg. 1029190F)

8.  URBANISME.  Aprovació de l'execució de l'acord plenari  adoptat  el  7  d'abril  de
2022,  relatiu  a  l'adquisició  de  sòl  per  a  donar  accessibilitat  a  la  zona  esportiva.
Resolució conveni urbanístic firmat el 28 de setembre de 2005 (Sg. 768230M)

9. DESPATX EXTRAORDINARI

CONTROL I FISCALITZACIÓ

10. RESOLUCIONS DEL A ALCALDIA. Dació de compte dels decrets d'Alcaldia des
del 978 fins al 1314 de 2022

11 PRECS

12. PREGUNTES
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

PART RESOLUTÒRIA
1.  APROVACIÓ  ACTES  ANTERIORS.  Aprovar  l'esborrany  de  l'acta  de  la  sessió
ordinària 6/2022, de 2 de juny

Es dona compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària 6/2022, de 2 de juny. Se
sotmet a votació ordinària i s'aprova per unanimitat dels tretze membres presents i de
dret de la Corporació.
DELIBERACIONS: No es produeixen.

***
2. SECRETARIA. Establiment, si escau, dels dies de festes locals corresponents a 2023
(Exp. Sg. 1033754W)

Es dona compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió Informativa de
Govern Obert, Règim Interior, Personal, Contractació, Participació, Seguretat Ciutadana
i Benestar Animal, en sessió celebrada el 22 de juny 2022, segons la proposta transcrita
a continuació:

Vist  que  s'ha  rebut  escrit  del  Servei  Territorial  de  Treball,  Economia  Social  i
Emprenedoria, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball, en el qual indica que, per tal d’elaborar el calendari laboral de la Província de
València per a l'any pròxim, i referent a les dues festes laborals de caràcter local, se
sol·licita  d'aquesta  corporació  l'acord  pel  qual  es  determinen  les  dues  festes  locals
d'Almussafes per a l'any següent, és a dir, per a 2023. En aquest es comunica que, en el
cas que les dues festivitats o una d'aquestes coincidiren amb diumenge, festa nacional o
modificacions  que  introduïsca  la  Generalitat  Valenciana,  la  Direcció  Territorial  ho
comunicaria perquè s'adoptara un nou acord. 
Atés  el  que  es  disposa  per  l'article  37.2  del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2015,  de  23
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, així
com amb el  preceptuat per l'article 46 del  Reial  Decret  2001/1983, de 28 de juliol,
declarat vigent per la disposició derogatòria única del Reial Decret 1561/1995, de 21 de
setembre, sobre jornades especials de treball, en el qual es diu que han de fixar-se les
festes laborals de caràcter local en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, totes aquestes
retribuïdes i no recuperables. 

Vist que l'article 30.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les  Administracions  Públiques  disposa que  l'Administració  de l'Estat  i  les
Administracions  de  les  Comunitats  Autònomes,  amb  subjecció  al  calendari  laboral
oficial,  fixaran,  en el  seu respectiu  àmbit,  el  calendari  de dies inhàbils  a l'efecte de
còmput  de  terminis,  havent  de  comprendre  el  calendari  aprovat  per  les  comunitats
autònomes  els  dies  inhàbils  de  les  entitats  que  integren  l'Administració  local
corresponent al seu àmbit territorial.
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Vist que la determinació de les festes locals en un municipi té rellevància no sols a
efectes laborals, sinó que també incideix en la determinació dels dies que es consideren
hàbils  a  l'efecte  de  còmput  de  terminis  administratius  i  judicials,  vàlida  realització
d'actes processals per part dels poders públics i particulars, obertura d'oficines públiques
i jutjats, així com en dies inhàbils per al tràfic jurídic i mercantil.

Se sotmet l'assumpte a votació ordinària i s'adopten els següents acords per unanimitat
dels tretze membres presents i de dret de la Corporació:

1. Establir com a festes locals, amb caràcter retribuït i no recuperable per a l'any
2023, els següents dies:

- 13 de juliol (dijous) festivitat de Sant Bertomeu
- 17 de juliol (dilluns- se trasllada pel dia 16) festivitat de la Santíssima Creu.

2. Comunicar aquest acord al Servei Territorial de Treball, Economia Social i
Emprenedoria,  de  la  Conselleria  d'Economia  Sostenible,  Sectors  Productius,
Comerç i Treball.

DELIBERACIONS: No es produeixen.

***
3.  SECRETARIA.  Aprovació,  si  escau,  del  cessament  de  l'aplicació  del  coeficient
reductor aplicat al cànon de la Concessió de serveis per a l'explotació i manteniment de
la cafeteria situada en el centre cultural al no estar vigents les mesures restrictives que el
van  motivar,  preses  en  el  seu  moment  a  causa  de  la  pandèmia  COVID-19  (Exp.
SEC/cma/005-2021 Sg. 729965Q) (82.3 ROF)

Es dona compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió Informativa de
Govern Obert, Règim Interior, Personal, Contractació, Participació, Seguretat Ciutadana
i  Benestar  Animal,  en  sessió  celebrada  el  6  de  juliol  2022,  amb  posterioritat  a  la
convocatòria d'aquesta sessió plenària, per la qual cosa es procedeix en primer lloc a
ratificar la seua inclusió en l'ordre del dia i el seu tractament en aquesta sessió, la qual
cosa s'acorda per unanimitat dels tretze membres presents i de dret de la Corporació:,
segons la proposta transcrita a continuació:
En relació a l'expedient SEC/cma/005-2021, contracte de concessió de serveis per a
l'explotació i  manteniment  de la  cafeteria  situada en el  Centre  Cultural,  dins  de les
actuacions dutes a terme per a eliminar el coeficient reductor en el seu moment acordat,
i sobre la base dels següents,

Antecedents de fet
1. El contracte de concessió de serveis per a l'explotació i manteniment de la Cafeteria
situada en el Centre Cultural, es va adjudicar a Irene Raga Martínez per resolució de
l'Alcaldia número 1136 d'11 de juny de 2021.

2. L'expedient es va tramitar sota les circumstàncies excepcionals ocasionades per la
pandèmia del Covid 19, de tal  manera que en la clàusula 5.2 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars s'estableix que “Tenint en compte la situació actual causada
per la pandèmia COVID-19, es creu convenient l'aplicació d'un coeficient reductor del
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pagament a realitzar que es pot establir en la quantitat de 0,65, a aplicar mentre dure
aquesta situació sanitària, passant després a 1 mitjançant acord Plenari”.

3. En data de 24 de març de 2022, la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública
dicta  resolució  amb les  noves  mesures  en matèria  de salut  pública  en l'àmbit  de la
Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la
Covid-19,  derivades  del  context  de  millora  de  la  situació  epidemiològica,  amb una
cobertura de vacunació de 93,7% en població major de 12 anys (segons informe del
Ministeri de Sanitat, 18 de març) i la immunitat generada a partir d'infeccions naturals,
es considera que la majoria de la població està protegida contra la COVID-19 greu pel
que  procedeix  continuar  amb el  procés  de  desescalada  mantenint  exclusivament  les
mesures generals bàsiques de control no farmacològiques com l'ús adequat de màscara,
especialment en interiors, la ventilació adequada en els espais tancats i la higiene de
mans». 
En la part dispositiva setena, apartat 2, s'estableix que queda sense efecte la Resolució
de 21 de febrer de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual
s'acorden mesures en matèria de salut pública en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, a
conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.”

Es constata que queden derogades totes les restriccions en els establiments d'hostaleria i
restauració que pogueren afectar l'exercici de l'activitat i per tant, generaren disminució
dels seus ingressos.
4. Figura en l'expedient informe, de data 9 de juny de 2022, emés pel responsable del
contracte en el qual es conclou que no procedeix continuar amb el coeficient reductor
del pagament aplicat del 0,65 establit en el Plec de Clàusules Administratives per al
contracte  de  concessió  de  serveis  per  a  l'explotació  i  manteniment  de  la  Cafeteria
situada en el Centre Cultural (SEC/cma/005-2021).

Per tot  l'anteriorment  exposat,  se sotmet  l'assumpte a votació ordinària  al  Ple  de la
Corporació, com a òrgan competent d'acord amb l'indicat en la clàusula 5.2. del Plec de
Clàusules Administratives Particulars, i s'adopten els següents acords per  unanimitat
dels tretze membres presents i de dret de la Corporació:

PRIMER.- Deixar d'aplicar el coeficient reductor del pagament aplicat del 0,65
establit en el Plec de Clàusules Administratives per al contracte de concessió de
serveis  per  a  l'explotació  i  manteniment  de  la  Cafeteria  situada  en  el  Centre
Cultural.

L'eficàcia del present acord serà a partir de l'endemà de la notificació. 
SEGON.-  Notificar  el  present  acord  a  l'empresa  adjudicatària,  amb  indicació
expressa dels recursos que contra aquesta procedisquen.

TERCER.- Comunicar el present acord a l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament.
DELIBERACIONS:

No  es  promou  debat  però  intervé  Davinia  Calatayud  Sebastià,  delegada  de  l'àrea,
explicant la motivació de la proposta.
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Intervenen breument Josep Magraner i Ramón, de Compromís, i Rafael Beltrán, del
grup popular, i manifesten la seua conformitat amb la proposta sempre que, en cas de
reproduir-se  les  circumstàncies  que  van  motivar  la  reducció  del  cànon,  s'acorde
l'aplicació de nou de coeficient reductor.

L'alcalde es mostra conforme.
***

4.  SECRETARIA.  Aprovació,  si  escau,  del  cessament  de  l'aplicació  del  coeficient
reductor aplicat al cànon de la Concessió de serveis per a l'explotació i manteniment del
bar situat en Passeig del Parc núm. 5 al no estar vigents les mesures restrictives que ho
van  motivar,  preses  en  el  seu  moment  a  causa  de  la  pandèmia  COVID-19  (Exp.
SEC/cma/012-2021 Sg. 757305N) (82.3 ROF)
Es dona compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió Informativa de
Govern Obert, Règim Interior, Personal, Contractació, Participació, Seguretat Ciutadana
i  Benestar  Animal,  en  sessió  celebrada  el  6  de  juliol  2022,  amb  posterioritat  a  la
convocatòria d'aquesta sessió plenària, per la qual cosa es procedeix en primer lloc a
ratificar la seua inclusió en l'ordre del dia i el seu tractament en aquesta sessió, la qual
cosa s'acorda per unanimitat dels tretze membres presents i de dret de la Corporació,
segons la proposta transcrita a continuació:

En  relació  a  l'expedient  SEC/cma/012-2021,  contracte  de  concessió  de  serveis  per  a
l'explotació  i  manteniment  del  bar  situat  en  el  Passeig  del  Parc,  núm 5,  dins  de  les
actuacions dutes a terme per a eliminar el coeficient reductor en el seu moment acordat, i
sobre la base dels següents,
Antecedents de fet

1. El contracte de concessió de serveis per a l'explotació i manteniment del bar situat en el
Passeig del Parc, núm. 5, es va adjudicar al Sr. Isidro Vicente Benavente per resolució de
l'Alcaldia número 1041 de 28 de maig de 2021.
2.  L'expedient  es  va  tramitar  sota  les  circumstàncies  excepcionals  ocasionades  per  la
pandèmia  del  Covid  19,  de  tal  manera  que  en la  clàusula  5.2  del  Plec  de Clàusules
Administratives Particulars s'estableix que “Tenint en compte la situació actual causada per
la  pandèmia  COVID-19,  es  creu  convenient  l'aplicació  d'un  coeficient  reductor  del
pagament a realitzar que es pot establir en la quantitat de 0,65, a aplicar mentre dure
aquesta situació sanitària, passant després a 1 mitjançant acord Plenari”.

3. En data de 24 de març de 2022, la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública dicta
resolució amb les noves mesures en matèria de salut pública en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19,
derivades  del  context de millora de la situació epidemiològica,  amb una cobertura de
vacunació  de 93,7% en població  major  de 12  anys (segons  informe del  Ministeri  de
Sanitat, 18 de març) i la immunitat generada a partir d'infeccions naturals, es considera que
la majoria  de la  població està  protegida contra  la  COVID-19 greu pel  que procedeix
continuar amb el procés de desescalada mantenint exclusivament les mesures generals
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bàsiques de control no farmacològiques com l'ús adequat de màscara, especialment en
interiors, la ventilació adequada en els espais tancats i la higiene de mans». 

En la part dispositiva setena, apartat 2, s'estableix que queda sense efecte la Resolució de
21 de febrer de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual
s'acorden mesures en matèria de salut pública en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, a
conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.”
Es constata que queden derogades totes les restriccions en els establiments d'hostaleria i
restauració que pogueren afectar l'exercici de l'activitat i per tant, generaren disminució
dels seus ingressos.

4. Figura en l'expedient informe, de data 10 de juny de 2022, emés pel responsable del
contracte en el qual es conclou que no procedeix continuar amb el coeficient reductor del
pagament aplicat del 0,65 establit en el Plec de Clàusules Administratives per al contracte
de concessió de serveis per a l'explotació i manteniment del bar situat en el Passeig del
Parc, núm 5, (SEC/cma/012-2021).
Per  tot  l'anteriorment  exposat,  se  sotmet  l'assumpte  en  votació  ordinària  al  Ple  de  la
Corporació, com a òrgan competent d'acord amb l'indicat en la clàusula 5.2. del Plec de
Clàusules Administratives Particulars, i s'adopten els següents acords per unanimitat dels
tretze membres presents i de dret de la Corporació:

PRIMER.- Deixar d'aplicar el coeficient reductor del pagament aplicat del 0,65
establit en el Plec de Clàusules Administratives per al contracte de concessió de
serveis per a l'explotació i manteniment del bar situat en el Passeig del Parc, núm 5.
L'eficàcia del present acord serà a partir de l'endemà de la notificació. 

SEGON.-  Notificar  el  present  acord  a  l'empresa  adjudicatària,  amb  indicació
expressa dels recursos que contra aquesta procedisquen.
TERCER.- Comunicar el present acord a l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament.

DELIBERACIONS:
En aquest punt no es promou debat però intervé breument Davinia Calatayud Sebastià i
explica la proposta que, en essència, és la mateixa que l'anterior punt.

***
5.  INTERVENCIÓ.  Aprovació,  si  escau,  de  la  justificació  assignacions  a  grups
municipals corresponent a l'exercici 2021 i assignació per a l'exercici 2022 (Exp. Sg.
993005Z)

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 21 de juny 2022, segons la proposta transcrita a continuació:

En sessió extraordinària celebrada el dia 7 de desembre de 2020 pel Ple de la
Corporació,  van  ser  concedides  als  diferents  grups  polítics  municipals  PSOE,  Bloc
Nacionalista  Valencià  Coalició  Compromis,  i  Partit  Popular,  les  següents  dotacions
econòmiques  per  a  l'exercici  2021 per  import  de  9.500’00€,  3.500’00€ i  1.500’00€
respectivament.
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Considerant que a tenor del que es disposa per l'article 73.3 de la LBRL els

grups polítics municipals hauran de portar una comptabilitat específica de les dotacions
econòmiques assignades que posaran a la disposició del Ple de la Corporació, sempre
que aquest el demane.

Considerant  que  en  els  acords  presos  s'estableix  l'obligació  de  justificar  la
dotació econòmica assignada i s'encarrega a aquest Interventor el seu control previ.

L'actuació de la Intervenció i el control de la justificació es realitza per ordre del
Ple de la Corporació i es limita a:

- La comprovació que els justificants s'adeqüen a la legalitat quant a la seua forma.
-  Comprovació  de  què  no  es  tracta  de  despeses  per  remuneracions  de  personal  de
qualsevol tipus al servei de la corporació o l'adquisició de béns que puguen constituir
actius fixos de caràcter patrimonial.

La Intervenció no entra en el fons dels justificants, ja que d'una altra manera,
estaria  controlant  l'activitat  política  i  l'autonomia  en  la  despesa  dels  grups  polítics
municipals, i açò no és competència de la Intervenció.

En aquests  termes i  amb les limitacions indicades  s'ha procedit  a controlar  i
revisar la justificació presentada pels diferents grups polítics:

Se comprueba que las justificaciones se han presentado dentro del plazo que
concedió el pleno a los distintos grupos municipales (30 de abril).

Vistes les mateixes, HE D'INFORMAR:

PRIMER. D'acord amb l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de  Bases  de  Règim  Local  (LRBRL),  “El  Ple  de  la  Corporació,  amb  càrrec  als
Pressupostos  anuals  d'aquesta,  podrà  assignar  als  grups  polítics  una  dotació
econòmica que haurà de comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups i
un altre variable, en funció del nombre de membres de cadascun d'ells, dins dels límits
que, en el seu cas, s'establisquen amb caràcter general en les Lleis de Pressupostos
Generals de l'Estat i sense que puguen destinar-se al pagament de remuneracions de
personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o a l'adquisició de béns que
puguen constituir actius fixos de caràcter patrimonial.”

SEGON. Així mateix, l'article 73.3 de la LRBRL també assenyala que els grups
polítics hauran de portar una comptabilitat específica aquestes dotacions econòmiques
assignades, que posaran a la disposició del Ple de la Corporació, sempre que aquest el
demane.

TERCER.  Cap  grup  municipal  aporta  la  comptabilitat  específica  a  què  es
refereix l'article 73 de la LRBRL.

QUART. El Grup Municipal PSOE, amb NIF V97973804, aporta un conveni de
col·laboració entre el grup municipal socialista a l'Ajuntament d'Almussafes i el partit
socialista obrer espanyol d'Almussafes.

Aquest conveni té determinades clàusules en les quals la Intervenció municipal
en cas de la seua execució hauria d'analitzar si s'ajusten al que es disposa per l'article
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73 de la LBRL, quant a aportacions del grup municipal socialista al partit socialista, i
acreditació de la prestació dels serveis que s'indiquen.

En el cas que ens ocupa el grup municipal socialista aporta com a justificació
de la despesa les factures pagades pel partit socialista obrer espanyol per la seua seu
en carrer Pineda. D'acord amb la clàusula Sexta del conveni que ens ocupa estableix
que “El grup municipal socialista d'Almussafes farà, en un 80% del temps, ús de la seu
del partit socialista obrer espanyol d'Almussafes, situada al carrer Pineda número 5
d'Almussafes”

Per tant d'acord amb aquest conveni el  80% de la  despesa de lloguer seria
acceptable imputar-lo a despeses de funcionament del grup municipal socialista. Per
part seua, i encara que no s'indica en el citat conveni, les factures per subministrament
de llum que venen a nom del grup municipal socialista haurien d'imputar-se en un 80%
a aquest i no al 100%.

Respecte  a  la  resta  de  factures  s'ha  comprovat  que  compleixen  els  requisits
formals, corresponen a l'exercici 2021 i venen a nom del grup municipal socialista,
sense  entrar  en  el  fons  de  la  despesa,  ja  que  d'una  altra  manera  seria  controlar
l'activitat política dels grups municipals, competència que no em correspon.

En  el  control  de  les  factures  s'ha  comprovat  que  la  factura  número
21210126010083837 relativa al subministrament de llum del període comprés entre el
21/12/2020 i el 25/01/2021, per import de 28’27 euros, abasta part de 2020 i per tant
únicament  s'ha  tingut  en  compte  com  a  justificació  la  part  proporcional  entre
01/01/2021 i el 25/01/2021. Així mateix aquesta factura es presenta dues vegades, per
la qual cosa només es computa una vegada.

La factura número 002/37495, per import de 57’00 euros, relativa a l'adquisició
d'una  impressora,  no  pot  ser  admesa  ja  que  es  tracta  d'un  bé  actiu  de  caràcter
patrimonial.

La factura número 118, per import de 46’50 euros, relativa a cartelleria, no es
té en compte per error en import total facturat.

Per tant el resum de la despesa computable seria el següent:

Concepte Import % imputació Imputació

Suministre Llum 212’98€ 80% 170’38€

Lloguer 5.761’31€ 80% 4.609’05€

Publicitat i
carteleria

5.679’30€ 100% 5.679’30€

Total 11.653’59€ 10.458’73€

La despesa computable  com a despesa corresponent  a  l'assignació del  grup
municipal socialista seria de 10.458’73 €, suficient per a justificar l'assignació de 2021
per import de 9.500’00 euros.
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CINQUÉ. El Grup Municipal Bloc Nacionalista Valencià Coalició Compromis,

amb NIF G97529671, aporta les següents factures, el resum de les quals és el següent:

Lloguer de local 3.676’57€

Total 3.676’57€

La  quantitat  justificada  ascendeix  a  3.676’57  euros,  import  suficient  per  a
justificar l'assignació de 2021, per import de 3.500’00 euros.

SISÉ.  El  Grup  Municipal  Partit  Popular,  amb  NIF  G97475305,  aporta  els
documents següents, el resum dels quals és el següent:

Kilometratge 718’20€

Total 718’20€

Per part del grup municipal popular i el seu únic regidor, es presenta detall dels
quilòmetres realitzats pel regidor amb motiu dels seus desplaçaments, des del seu lloc
de  treball  a  Picanya  a  l'Ajuntament  d'Almussafes,  per  a  assistir  a  les  Comissions
Informatives i Plens, dels quals forma part per la seua condició de regidor.

El  Sr.  regidor  del  grup  municipal  popular  manifesta  que  vol  mantindre  la
discreció sobre el seu lloc de treball, davant la petició de la Intervenció municipal que
acredite que efectivament té el seu lloc de treball a Picanya. Davant aquesta petició la
Intervenció li demana, que en l'exercici de les meues funcions, acredite el lloc de treball
davant l'òrgan de control intern. El Sr. Regidor acredita aquest extrem. Comprovant la
Intervenció a través de google maps que la distància d'anada i volta al lloc de treball és
al voltant de 60 quilòmetres, per la ruta més ràpida, que és la que sol indicar  google
maps.

També s'ha comprovat el nombre d'assistències mensuals realitzades, i en alguns
casos, supera les declarades pel Sr. Regidor, així com els quilòmetres. El preu aplicat a
cada quilòmetre és l'establit per la normativa vigent per als funcionaris públics.

Per tot l'indicat, la justificació presentada pel Sr. Regidor del grup municipal
popular com a despeses de funcionament del grup (en aquest cas unipersonal) ascendeix
a 718’20 euros. Aquest import no és suficient per a justificar l'assignació de l'any 2021
(1.500’00  euros),  per  la  qual  cosa  el  grup  municipal  popular  haurà  de  retornar  la
diferència,  això  és,  la  quantitat  de  781’80  euros,  o  que  li  siga  compensada  de
l'assignació de l'exercici 2022.
Se  sotmet  l'assumpte  a  votació  ordinària  amb  resultat  de  deu  vots  a  favor dels
integrants dels grups PSOE i Partit Popular, cap vot en contra  i tres abstencions del
grup Compromís, que suposen la majoria absoluta dels tretze membres de dret de la
Corporació, i s'adopten amb els següents acords:

1.  Aprovar  les  justificacions  presentades  pels  diferents  grups  municipals,
respecte a les assignacions econòmiques concedides en l'exercici 2021.
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2.  Requerir  al  Grup  Municipal  Popular  la  devolució  o  compensació  de  la

quantitat no justificada per import de 781’80 euros.

3. Notificar el present acord als grups polítics municipals.
4.  Autoritzar,  disposar  i  reconéixer  l'obligació  de  pagament  de  les  quantitats

acordades en l'Acord Ple de data 7 de desembre de 2020, per a l'exercici  2022, als
diferents grups municipals:

- Assignació fixa per grup municipal  500’00 euros.
- Assignació variable per regidor 1.000’00 euros.

Aquesta  assignació  s'abonarà  als  grups  municipals,  sempre  que  s'aprove  la
justificació de 2021, i es reintegren o compensen les quantitats no justificades.

5.  Les  assignacions  no  podran  destinar-se  al  pagament  de  remuneracions  de
personal  de  qualsevol  tipus  al  servei  de la  corporació,  o  a  l'adquisició de béns  que
puguen constituir actius fixos de caràcter patrimonial.

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

7.  Els  grups polítics  municipals presentaran abans del  dia 30 d'abril  de l'any
següent a la percepció de l'assignació de 2022, una relació de les despeses realitzades
juntament amb els seus justificants davant la Intervenció Municipal.

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

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

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

En aquest  punt  no  es  promou debat  però  intervé  Josep  Magraner  i  Ramon,  com a
portaveu  del  grup  municipal  Compromís,  fa  notar  que  la  justificació  i  l'aprovació
d'assignacions es proposen en aquesta ocasió en un únic acord, la qual cosa impedeix
votar en sentit diferent cadascun dels aspectes de la proposta. El seu grup està conforme
amb la justificació però no amb la proposta d'assignacions perquè considera que no
afavoreix als grups xicotets. Per això s'abstindran. 

***

6. INTERVENCIÓ. Aprovació,  si  escau,  d'expedient  de crèdit  extraordinari  per a la
renovació del tram de xarxa d'aigua potable en C/ Barranc del Tramusser finançat per
RLTGG (Exp. EXMOC/0024-2022 – Sg. 1045964D)(82.3 ROF)
Es dona compte de l'assumpte de referència, dictaminat per la Comissió Informativa de
Comptes,  Hisenda,  Treball  i  Desenvolupament,  Economia  i  Indústria,  en  sessió
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celebrada  el  5  de  juliol  2022,  amb  posterioritat  a  la  convocatòria  d'aquesta  sessió
plenària, per la qual cosa es procedeix en primer lloc a ratificar la seua inclusió en
l'ordre del dia i el seu tractament en aquesta sessió, la qual cosa s'acorda per unanimitat
dels tretze membres presents i de dret de la Corporació, segons la proposta transcrita a
continuació:

Vist l'informe emés per l'Enginyer tècnic industrial de data 16 de juny de 2022
en el qual es posa de manifest la urgent renovació de la canonada de l'aigua potable al
carrer Barranc del Tramusser pels problemes de manteniment que està donant, ja que es
repara i torna a trencar-se, amb la consegüent molèstia als veïns, sobretot en el garatge
que s'inunda.

Vist informe jurídic emés per la Tècnic d'administració general en data 16 de
juny de 2022 en el qual s'indica l'aplicació de la tramitació d'emergència d'acord amb
l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i
indicant  la  situació  que  fonamenta  la  necessitat  d'actuar  de  manera  immediata  pel
continu  problema  d'inundació  del  garatge  comunitat  de  veïns  de  la  C/  Barranc  del
Tramusser i l'afectació de l'ascensor a la mateixa comunitat, tenint en compte que part
de la rasa de la canonada es troba oberta per les contínues reparacions.

Vista la resolució d'alcaldia núm. 1181 de data 20/06/2022 per la qual es resol
aplicar  la  tramitació  d'emergència  prevista  en  el  art.  120  de  la  LCSP,  així  com la
tramitació i aprovació de la modificació pressupostària de crèdit extraordinari per no
existir consignació pressupostària en el pressupost 2022.
Se  sotmet  l'assumpte  a  votació  ordinària  amb  resultat  de  deu  vots  a  favor dels
integrants dels grups PSOE i Partit Popular, cap vot en contra  i tres abstencions del
grup Compromís, que suposen la majoria absoluta dels tretze membres presents i de dret
de la Corporació, i s'adopten amb els següents acords:

1. Concedir el següent crèdit extraordinari:

Aplicació
presupostària

Concepte Import

1610-61900 9.386’97€

TOTAL CRÉDIT EXTRAORDINARI 9.386’97€  

2.  La  concessió  de  crèdit  extraordinari  es  finançarà  amb càrrec  al  romanent
líquid de tresoreria per a despeses generals pel mateix import.

Subconcepte Descripció Import

87000 Romanent de Tresoreria per a despeses generals 9.386’97€

TOTAL FINANCIACIÓ 9.386’97€  

3. Publique's el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de València,
en els termes legalment establits.
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4.  Comunique's  a  la  Intervenció i  Tresoreria  Municipals,  així  com als  departaments
interessats, als efectes oportuns.

DELIBERACIONS:
Intervé en primer Davinia Calatayud Sebastià, regidora delegada de l'àrea, explicant la
proposta i la necessitat i urgència de l'actuació que ha motivat l'adjudicació del contracte
per a procedir a l'obra. El que ara es proposa és la generació d'un crèdit extraordinari per
a procedir a pagar la factura.

Intervé Josep Magraner i Ramon, de Compromís, manifesta la seua preocupació davant
la  disminució  del  romanent,  segons  consta  en  els  informes,  que  tal  vegada
impossibiliten més endavant fer aquest tipus d'inversions. Avança que s'abstindran.
Contesta Davinia Calatayud que el manteniment correspon a l'empresa, però nosaltres,
hem de fer la inversió. S'utilitza el romanent de Tresoreria, en tot cas és una actuació
que no es pot postergar. 

Tanca el Sr. alcalde.

***
7.  INTERVENCIÓ.  Aprovació,  si  escau,  de  crèdit  extraordinari  (Exp.
EXMOC0021/2022 – Sg. 1029190F)

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 21 de juny 2022, segons la proposta transcrita a continuació:

Vist  l'informe-proposta  de la Regidora d'Urbanisme i  Medi Ambient,  de data
02/06/2022, en el qual manifesta que el Ple de l'Ajuntament d'Almussafes, en sessió
celebrada el dia 7 d'abril de 2022, va acordar:

“Primer.-  Declarar  l'incompliment  del  Conveni  de  28  de  setembre  de  2005,
subscrit  entre el  M.I.  Ajuntament d'Almussafes i  Sr.  Rafael López Alepuz i  Nemesia
Anrubia Albert pel qual després de la cessió gratuïta de la superfície de 902’64 m² de
la finca registral 4577 d'Almussafes, per a donar “accessibilitat a la zona esportiva”
del Camp de futbol, l'Ajuntament havia de reconéixer un aprofitament corresponent al
dret cedit en sòl urbanitzable confrontant; compromís que no s'ha pogut portar terme,
per la qual cosa procedeix resoldre el conveni donant lloc a la liquidació d'acord amb
l'article 52 de la Llei 40/2015, d'1 octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.

Segon.- Traslladar l'informe de valoració emés per l'arquitecte municipal que
fixa el valor de la parcel·la en 81.634,76 euros, concedint una audiència de 15 dies als
interessats per a al·legar el que al seu dret convinga.”

Vist que En data 13 d'abril de 2022, es notifica el citat acord a Sr. Rafael López
Alepuz i a D Nemesia Anrubia Albert, concedint un termini de 15 dies perquè al·leguen
el que estimen procedents, i en data 2 de maig de 2022 amb registre d'entrada número
2766, els interessats accepten la valoració proposada per 81.634,76 €.
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Així mateix, reunit l'Equip de Govern i estudiades les opcions de pagament, es

proposen els següents pagaments:

L'import del valor de la parcel·la de 81.634,76 €, es realitzarà en 5 anualitats,
sent els següents pagaments per anualitat:

1a Anualitat, any 2022, quantitat de: 16.326,95 euros.

2a Anualitat, any 2023, quantitat de: 16.326,95 euros.
3a Anualitat, any 2024, quantitat de: 16.326,95 euros.

4a Anualitat, any 2025, quantitat de: 16.326,95 euros.
5a Anualitat, any 2026, quantitat de: 16.326,96 euros.

Vist que es tracta d'una despesa per al qual no existeix crèdit en els pressupostos de
2022.
Se  sotmet  l'assumpte  a  votació  ordinària  amb  resultat  de  deu  vots  a  favor  dels
integrants dels grups PSOE i Partit Popular, cap vot en contra  i tres abstencions del
grup Compromís, que suposen la majoria absoluta dels tretze membres de dret de la
Corporació, i s'adopten amb els següents acords:

1. Conceder el siguiente crédito extraordinario:

Aplicació
presupostària

Concepte Import

3420-60000 Instalacions esportives

Inversions noves en terrenys

16.326,95€

TOTAL 16.326,95€  

2. El suplement de crèdit es finançarà amb càrrec a la baixa de crèdit
d'altres aplicacions pressupostàries pel mateix import.

Subconcepte Descripció Import

1510-60000 Urbanisme. Inversions en terrenys per
a actuacions urbanístiques.

16.326,95
€

TOTAL FINANCIACIÓ 16.326,95
€

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

4.  Comunique's  a  la  Intervenció  i  Tresoreria  Municipals,  així  com  als
departaments interessats, als efectes oportuns.

DELIBERACIONS:

En  aquest  punt  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:
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Intervé en primer lloc Davinia Calatayud Sebastià, com a portaveu del grup socialista,
explicant  la  proposta  que  està  relacionada amb el  punt  que  ve  a  continuació  per  a
permetre el pagament dels compromisos adquirits en aquell conveni.

Intervé Josep Magraner i Ramón, del grup Compromís, fa notar que a l'abril, quan es va
retirar l'expedient del Ple perquè faltava l'informe d'Intervenció, es va dir que la partida
estava creada. Ara es comprova que no és així el que obliga a fer una altra modificació
de crèdit més.
Intervé Rafael Enrique Beltrán Domènech, del grup popular, i comenta que aquest és un
acord al qual es va arribar fa dècades, l'Ajuntament no va complir la seua part en el seu
moment i ara l'ha de fer. S'estranya de les anualitats i pregunta si és un acord al qual s'ha
arribat.

Intervé Davinia Calatayud i contesta la pregunta de Magraner. Les valoració estimada
va fer possible pressupostar. Els diners estaven, però no en la partida correcta, que es
crea ara per a esta comesa.
A continuació contesta a Rafael Beltran i li confirma que les anualitats són un acord que
s'ha arribat amb les famílies.

Intervé Josep Magraner assenyalant que és estrany que l'informe de valoració se signe
després de la valoració. Anuncia l'abstenció del seu grup.
Tanca el  Sr.  alcalde puntualitzant que el  romanent  va on es necessita,  si  existeix el
romanent és perquè s'ha fet una bona gestió. A continuació explica en què s'han utilitzat
els  romanents en els  diferents exercicis  i  fa  una comparativa de la  gestió  entre uns
governs i altres. 

***
8.  URBANISME.  Aprovació de  l'execució  de l'acord  plenari  adoptat  el  7  d'abril  de
2022,  relatiu  a  l'adquisició  de  sòl  per  a  donar  accessibilitat  a  la  zona  esportiva.
Resolució conveni urbanístic signat el 28 de setembre de 2005 (Sg. 768230M)

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
el 23 de juny 2022, segons la proposta transcrita a continuació:

ANTECEDENTS

El dia 28 de setembre de 2005, es va signar un conveni entre el M.I. Ajuntament
d'Almussafes  i  Sr.  Rafael  López  Alepuz  i  Nemesia  Anrubia  Albert  per  a  facilitar
l'execució del projecte d'obres de “ACCESSIBILITAT A la ZONA ESPORTIVA”, la
qual cosa suposa la necessitat de procedir a l'ocupació de 902’64 m² d'una finca inscrita
en el Registre de la Propietat de Sueca en el Tom 1300, Llibre 72 d'Almussafes, Foli
249, Finca núm. 4577, Inscripció 4a, propietat dels anteriors senyors.
L'Ajuntament  Ple,  en  sessió  extraordinària  celebrada  el  14  d'octubre  de  2005,  va
ratificar el Conveni sense cap vot en contra.

Amb Registre d'entrada 2104, de 16/04/2021 els interessats van presentar escrit
en els següents termes: 
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“1.  Que amb data  de  28  de  setembre  de  2005,  va  signar  amb l'Ajuntament

d'Almussafes  el  conveni  de  cessió  gratuïta  de terrenys a  canvi  d'edificabilitat  en  la
revisió del Pla General d'Ordenació Urbana”. Aquest conveni urbanístic va ser ratificat
per acord del Ple de data de 14 d'octubre de 2005. Els terrers a què fa referència aquesta
instància es troben inscrits en el Registre de la Propietat de Sueca en el  Tom 1300,
Llibre 72 d'Almussafes, foli 249, finca 4577.

2. Que atés que l'aprovació a la data no s'ha produït , a la vista del temps transcorregut
sense la contraprestació convinguda”, sol·licitant per tot l'exposat a arribar a un acord
de resolució amistosa del conveni.

El 24 de febrer de 2022 es va emetre informe de l'Arquitecte municipal.

El 30 de març de 2022, es va emetre informe jurídic amb proposta d'acord, per la
Tae d'urbanisme.

El 31 de març de 2022, la Secretària General informa favorablement la proposta
d'acord de l'expedient.

Per Acord Plenari de 7 d'abril de 2022, es va adoptar acord amb els següents
punts:

“Primer.-  Declarar  l'incompliment  del  Conveni  de  28  de  setembre  de  2005,
subscrit entre el M.I. Ajuntament d'Almussafes i Sr. Rafael López Alepuz i Nemesia
Anrubia Albert pel qual després de la cessió gratuïta de la superfície de 902’64 m² de la
finca registral 4577 d'Almussafes, per a donar “accessibilitat a la zona esportiva” del
Camp de futbol, l'Ajuntament havia de reconéixer un aprofitament corresponent al dret
cedit en sòl urbanitzable confrontant; compromís que no s'ha pogut portar terme, per la
qual cosa procedeix resoldre el conveni donant lloc a la liquidació d'acord amb l'article
52 de la Llei 40/2015, d'1 octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.

Segon.-  Traslladar  l'informe de valoració emés per  l'arquitecte  municipal que
fixa  el  valor  de la  parcel·la  en  81.634,76€,  concedint  una audiència  de 15 dies  als
interessats per a al·legar el que al seu dret convinga.

En cas d'acceptació, iniciar expedient de modificació de crèdit, necessari per a
fer  front  a  aquest  compromís,  quedant  condicionat  el  compromís  a  l'existència  de
crèdit”.

El 2 de maig de 2022, amb registre d'entrada 2766, els propietaris interessats
accepten expressament l'acord adoptat i el preu proposat.

El 10 de maig de 2022, amb informe i intervenció 50/2022, pel qual s'informa
que l'aplicació pressupostària adequada és la 3420-60000, però que per a l'any 2022 no
existeix  pressupost,  per  la  qual  cosa  ha  de  procedir-se  a  la  concessió  d'un  crèdit
extraordinari, proposant diferents alternatives.

El 20 de maig de 2022, l'equip de govern acorda proposar la fragmentació del
pagament en les 5 anualitats i quanties següents:

1a Anualitat, any 2022, quantitat de: 16.326,95 euros.

2a Anualitat, any 2023, quantitat de: 16.326,95 euros.
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3a Anualitat, any 2024, quantitat de: 16.326,95 euros.

4a Anualitat, any 2025, quantitat de: 16.326,95 euros.
5a Anualitat, any 2026, quantitat de: 16.326,96 euros.

El  2  de  juny  de  2022,  la  Regidora  d'urbanisme  va  proposar  al  departament
d'intervenció de l'Ajuntament finançar el crèdit corresponent, amb la baixa de crèdits
d'altres  aplicacions  pressupostàries  1510  60000  INVERS.  EN  TERRENYS
ACTUACIONS URBANÍSTIQUES.

El  20 de juny de 2022,  emet  la  TAE d'Urbanisme informe jurídic  proposant
l'adopció d'acord plenari per a l'aprovació del pla de pagaments.

El 20 de juny de 2022, s'emet proposta d'Alcaldia a l'Ajuntament.
Per  informe  fiscal  núm.  66/2022,  de  21  de  juny  sobre  fiscalització  prèvia

limitada,  es  fiscalitza  de  conformitat  la  proposta  de  fragmentació  del  pagament
“condicionat l'acord de compromís, al fet que existisca crèdit adequat i suficient” atés
que “en l'actualitat no existeix crèdit adequat i suficient per a fer front al compromís que
es proposa adquirir. El crèdit per a fer front a l'anualitat de 2022 s'està tramitant en el
*EXMOC 0021/2022”, havent de consignar-se les quantitats necessàries per a fer front
al compromís en les anualitats següents.

Vist  l'informe fiscal,  s'emet nou informe i  proposta d'Alcaldia a l'Ajuntament
Ple, en els termes:

“LEGISLACIÓ APLICABLE

 • Llei 1/2021, de 18 de juny, de la Generalitat, de de Text Refós de la Llei d'Ordenació
del Territori, Urbanisme i Paisatge (TRLOTUP).
 • Pla General d'Ordenació Urbana d'Almussafes, aprovat definitivament el 22 d'abril de
1994. Les normes aplicables són les corresponents a Sòl Urbà Residencial.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
ÚNICA.- D'acord amb l'article 22.2. e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril de Bases

de Règim Local correspon al Ple de l'Ajuntament “la determinació dels recursos propis
de  caràcter  tributari;  l'aprovació  i  modificació  dels  pressupostos,  i  la  disposició  de
despeses en matèria de la seua competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord
amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals”, la seua aprovació
correspon al ple. 

Vista la proposta de l'equip de govern de proposar la fragmentació del pagament
de  81.634,76€ per  al  pagament  de  la  parcel·la  objecte  d'aquest  expedient,  en  les  5
anualitats i quanties següents:

1a Anualitat, any 2022, quantitat de: 16.326,95 euros.

2a Anualitat, any 2023, quantitat de: 16.326,95 euros.
3a Anualitat, any 2024, quantitat de: 16.326,95 euros.

4a Anualitat, any 2025, quantitat de: 16.326,95 euros.
5a Anualitat, any 2026, quantitat de: 16.326,96 euros. 
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Tenint  en  compte,  que  els  propietaris  interessats  han  acceptat  expressament

aquesta proposta de pagament, per mitjà del present informe.

Se sotmet l'assumpte a votació ordinària i s'adopten els següents acords per unanimitat
dels tretze membres presents i de dret de la Corporació:

Primer.-  Acordar  la  fragmentació  del  pagament  de  81.634,76.-  €  en  cinc
anualitats per a l'adquisició de 902,64 m² pertanyents a la finca registral d'Almussafes
núm. 4577 propietat  de don Rafael López Alepuz i  donya Nemesia Anrubia Albert,
condicionat el pagament d'aquesta quantia, a l'existència de crèdit adequat i suficient,
que per al pagament de l'anualitat de 2022, està en tramitació el EXMOC 0021/2022.

Segon.- I, vist l'informe de fiscalització prèvia limitada núm. 66/2022, s'acorde
així  mateix  per  l'Ajuntament  en  ple,  el  compromís  de  despesa  suficient  per  als
pagaments dels exercicis de 2023, 2024, 2025 i 2026; per al que s'haurà de consignar les
quantitats necessàries per a fer front al compromís en els pressupostos municipals de
2023, 2024, 2025 i 2026.
DELIBERACIONS:

En  aquest  punt  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 delegada de l'àrea, explicant la proposta.

Pren la paraula Josep Magraner i Ramon, del grup Compromís sobre estos dos aspectes
de la proposta:

-Fraccionament del pagament en anualitats. Es mostra estranyat que es faça així
quan no hi ha problemes de liquiditat, màximament quan la suma total està en la
partida. Es pregunta si el motiu és mantindre el romanent en el pròxim exercici.

-Sobre el romanent. Aquest es crea des que s'aprova la Llei de Racionalització de
l'Administració Pública. De 2011 a 2015 es genera romanent. Aquest conveni,
aturat tans anys, es resol quan han vingut els interessats a queixar-se.

Intervé a continuació Rafael Beltran Domènech, del grup popular, sobre tres aspectes de
la proposta:

-Fraccionament  del  pagament  en  anualitats.  Diu  no  creure's  que  la  família,
després de 20 anys, no vulga cobrar la totalitat d'una vegada.
-Sobre  el  romanent.  Prové  d'una  llei  aprovada  pel  Partit  Popular.  Gràcies  a
aquesta llei s'han acumulat quantitats que ara pot gastar l'actual equip de govern.

-Respecte de la gestió. No ha sigut millor sinó que s'han recaptat més impostos i,
per tant, han hagut més ingressos de les empreses. Menciona l'auditoria que s'ha
fet a la recaptació.

Intervé de nou la Sra. Calatayud sobre la conformitat de les famílies amb el pagament
fraccionat i insisteix que la partida sí que té tots els diners que requereix aquest acord.

El Sr. Magraner intervé reiterant els seus arguments.
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Tanca  el  debat  el  Sr.  alcalde.  Inicia  la  seua  intervenció  criticant  eixa  Llei  de
racionalització perquè, aqueix control estatal i autonòmic ha ofegat les administracions
locals, sobretot les que no tenien una situació de desequilibri pressupostari. El romanent
acumulat es podia haver utilitzat durant la legislatura de 2007-20012, quan governava
l'ara oposició. No es van fer inversions ni es va amortitzar deute.

Respecte a l'increment d'ingressos, convé que les empreses en el seu conjunt han pagat
més. Això es deu al fet que s'ha realitzat una inspecció tributària, de l'IAE i de l'IBI,
aconsellada per l'interventor municipal. La inspecció continua oberta, ara enfocada en
l’ICIO.
Dona una sèrie de dades sobre la inspecció tributària realitzada. 

Manifesta que el seu equip de govern és partidari que tots, empreses i habitants del
poble, paguen el que corresponga. Este augment d'ingressos permet una planificació de
baixades d'impostos a la població, per exemple el de l'IBI, actualment en els mínims
legals.

***

9. DESPATX EXTRAORDINARI
No es presenten assumptes en aquest punt.

CONTROL I FISCALITZACIÓ
10. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Dació de compte dels decrets d'Alcaldia des
del 978 fins al 1314 de 2022

La corporació queda assabentada.
Deliberacions: no es produeixen.

11 PRECS
No es formula cap prec.

12. PREGUNTES
Josep Magraner formula les següents preguntes:

_ Pla Edificant. En relació a les obres previstes en aquest Pla, en el CEIP Almassaf, que
han passat dues vegades pel Ple corporatiu, i que ja té diners afectats i drets reconeguts,
però no,  que ell  sàpia,  s'ha iniciat  cap procés de licitació de l'obra.  La pregunta és
començarà el nou curs i les obres no estaran acabades?

Contesta Davinia Calatayud Sebastià, regidora delegada de l'àrea, i explica els
motius  per  a  aquestes  dilacions  de  l'execució:  Els  preus  de  les  obres  estan
desorbitats. Aquesta obra va a càrrec de la Conselleria i és aquesta la que ha
d'actualitzar  les  quantitats  perquè  és  difícil  que  amb  aqueix  pressupost  es
presenten oferisques per a poder adjudicar les obres. S'ha insistit a la Conselleria
que ens ha donat un marge més ampli per a poder licitar i en aqueixa fase està el
projecte ara.

Josep  Magraner  pregunta  si  aquesta  sol·licitud  d'ampliació  de  la  dotació  s'ha  fet
formalment.
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Intervé  de  nou  Davinia  Calatayud  explicant  les  diverses  gestions  que  s'han
realitzat sobre aquest tema. La conformitat de Conselleria està, falta la dotació.

Intervé el Sr. alcalde mostrant preocupació davant el retard que percep per part
de  la  Conselleria.  Això es  deu al  fet  que  totes  les  administracions  es  veuen
afectades per les variacions de preus. Es requereix conformitat de la Conselleria
i si, mentre es tramita la licitació, hi ha variacions de preu pot quedar-se deserta.
És necessari ser més àgils, d'una altra manera entrem en un cercle viciós.

Josep Magraner formula ara una pregunta dirigida al regidor delegat Dignitat Animal
relatiu al «nucli zoològic» que segons va dir en l'últim plenari s'havia anat a prendre
mesures d'un solar. Vol saber on està eixe solar i que partides si finançarà esta inversió.

Contesta Jaume Wic Rosa que s'han fet els treballs de mesurament i s'iniciarà el
projecte amb càrrec al pròxim pressupost. Previsiblement en el camp rural.

L'alcalde dona la paraula ara a Rafael Beltrán Doménech que, respecte de la moció que
va presentar amb la proposta que les pistes de pàdel siguen gratuïtes i que únicament es
pagara  la  llum,  se  li  conteste  que  ja  hi  havia  un  informe referent  a  això  sobre  les
instalacions esportives. Vol saber en quin punt està eixe informe i si es pot veure.

Pau Bosch Alepuz,  regidor delegat de l'àrea,  contesta que l'informe no és sobre una
revisió general dels preus de totes les instal·lacions sinó concretament el del pàdel.
Francisco Girona Salesa formula dues preguntes al regidor de comunicació:

-Si Almussafes WebTV és un mitjà de comunicació del poble per què a l'oposició no se
li dona mai veu?
-S'ha creat algun protocol sobre on s'ha de situar la càmera la WebTV

Contesta  Jaume  Wic  Rosa,  delegat  de  l'àrea,  que  la  funcionària  encarregada  de
Comunicació és la que diu on ha d'anar situada la càmera,  no fa falta cap protocol.
Sobre la presència o no de l'oposició en les  transmissions,  diu no tindre la  mateixa
percepció, ara bé, al no tindre delegació estan menys presents perquè els regidors que
apareixen  entrevistats  en  els  actes  que  se  celebren  són els  que  tenen  competències
relacionades amb estos actes. 
Tanca el Sr. alcalde dient que, si hagueren acceptat les delegacions que es van oferir a
l'oposició en constituir-se l'actual corporació i hagueren treballat per al poble, tindrien
més presència en la WebTV. Si volen eixir en els mitjans accepten alguna delegació.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió a les 20:57 hores
del  dia  d'inici;  de  tot  això  s'estén  aquesta  acta  autoritzada  per  mi,  la  secretària
accidental,  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.


