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ACTA PLENARI
Número 8
Sessió ordinària del Plenari de l’Ajuntament del dia 12 de novembre de 2020
ASSISTENTS:
Alcalde-President:
En Josep Almenar i Navarro (PSOE)

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
08/01/2021

FIRMADO POR

Regidors i Regidores:
Rosario González i Fernández (PSOE)
Guillem Tortosa i Soriano (PSOE)
Maria Elena Ruiz i Pérez (PSOE)
Delia López i Moya (PSOE)
José Alberto Sanchis i Cuesta (PSOE)
Patricia Salgado i Alcaide (PSOE)
Asdrúbal Ferrer i Alcaide (PSOE)
Rosa María Alejos i Montoro (PSOE)
Fernando Lara Almenar (PSOE)
Xavier Rius i Torres (COMPROMIS)
Carles Cortés i Conejos (COMPROMIS)
Angel Javier Montero i Hernández (P. POPULAR)
Maria José Royo i Córdoba (CIUDADANOS)
Diego Soriano i Alonso (CIUDADANOS)
Excusa la seua presència:
Mario Guillén i Rodríguez (PSOE)
Remedios Pellicer i Martínez (P. POPULAR)
Secretaria General
Lorena Andreu i Guillem
Sotssecretaria
Bárbara López i Ramón
Interventor
José Vicente Aparisi i Aparisi
Tresorer
José Manuel Domenech i Bolea
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Picanya, a dotze de novembre de dos mil vint.
Escaientment convocats i notificats mitjançant l’Ordre del Dia comprensiu dels assumptes que
s’han de tractar, es reuniren sota la Presidència del Sr. Alcalde En Josep Almenar i Navarro, en
primera convocatòria, les persones adés esmentades, integrants de la majoria dels membres de la
Corporació, per a celebrar la sessió ordinària i pública.
Essent les vint hores i trenta minuts la Presidència declara obert l’acte telemàticament, per
videoconferència, amb el següent
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ORDE DEL DIA
El Sr. Alcalde President sotmet a ratificació la inclusió dels punts de l’orde del dia per haver
sigut convocats abans de ser dictaminats.
Tots els Regidors i Regidores ho ratifiquen per UNANIMITAT
Al temps, el Sr. Alcalde sotmet a votació la inclusió per urgència d’un punt a l’Orde del Dia, i per
UNANIMITAT del membres presents es declara inclòs.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
08/01/2021

FIRMADO POR

El Sr. Alcalde comença la sessió dient que abans de començar en els punts de l’Orde del Dia,
l’Alcaldia Presidència proposa un missatge de condol per la mort de la mare del Regidor Fernando
Lara Almenar.
Sense deliberació, s’aprova UNÀNIMEMENT per assentiment.
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (9 de juliol i 10 de setembre
de 2020). El Sr.Alcalde dóna pas a aquest punt de l’Orde del dia.
Com que no s’hi oposà ningú, les Actes van ser aprovades PER UNANIMITAT.
2. DACIÓ DE COMPTE D’INFORMACIÓ REMESA AL MINHAP SOBRE: : Sr. Alcalde dóna pas
a aquest punt de l’Orde del dia
El Sr. Tresorer presenta i explica
corresponent Comissió Informativa:

els

següents Informes, dictaminats prèviament per la

2.1 Estat d’execució del pressupost del tercer trimestre 2020 (Ex.604728A )
“Assumpte: Estat execució 3er trimestre 2020
Conformement a allò establit en l'art 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s’INFORMA:
A. LEGISLACIÓ APLICABLE:
- Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de Març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora d'Hisendes Locals.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
- Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
B. INFORME:
L'article 27 de la LOEPSF sobre instrumentació del principi de transparència, estableix en el seu
apartat 3 que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques podrà recaptar de les Comunitats
Autònomes i de les Corporacions Locals la informació necessària per a garantir el compliment de
les previsions d'aquesta Llei, així com per a atendre qualsevol altre requeriment d'informació exigit
per la normativa comunitària. I continua l'apartat 4 establint que “La concreció, procediment i
termini de remissió de la informació a subministrar per Comunitats Autònomes i Corporacions
Locals, així com la documentació que siga objecte de publicació per a coneixement general, seran
objecte de desenvolupament per Ordre del Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques”.
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L'incompliment de les obligacions de subministrament d'informació i transparència derivades de
les disposicions de la llei pot portar aparellada la imposició de les mesures previstes en l'article 20
de la LOEPSF.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
08/01/2021

FIRMADO POR

En compliment d’allò establit en l'art. 27.4 esmentat anteriorment es dicta l'ORDRE
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, que en el seu art. 16 estableix les obligacions trimestrals de
subministrament d'informació per les Entitats Locals, que, d'acord amb l'art. 5 del citat text, han
d'efectuar-se per mitjans electrònics a través del sistema que el Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques (MINHAP) habilite a aquest efecte. Amb dit objectiu, el ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques ha desenvolupat una sèrie de formularis base per al
compliment de la citada obligació, formularis que han sigut emplenats, enviats i signats a través de
l'oficina virtual d'entitats locals.
La informació remesa, corresponent a l'estat d'execució del segon trimestre, es resumeixen en el
contingut dels formularis següents:

Informe sobre el compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària
Ingressos
no financers

Entitat
17-46-193-AA-000 Picanya

Despesa
no financera

9.991.968,06

Ajustos per
operacions
internes

Ajustos
pròpia Entitat

8.570.000,00

-241.242,52

Capacitat/Necessitat Finançament de la Corporació Local

0,00

Capac./Nec.
Financ. Entitat
1.180.725,54

1.180.725,54

LA CORPORACIÓ LOCAL COMPLIX AMB L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

Informe del nivell de deute viu al final del període
Deute viu al final del període
Deute a curt
Emissions
termini
de deutes

Entitat

17-46-193-AA-000
Picanya
Total Corporació
Local

Operacions
amb
Entitats de
crèdit

Factoring
sense recurs

Avals
executats reintegrats

Altres
Amb
operacions Administracions
de crèdit
Públiques (FFEL)

Total Deute
viu
al final del
període

0,00

0,00 4.741.675,02

0,00

0,00

0,00

0,00 4.741.675,02

0,00

0,00 4.741.675,02

0,00

0,00

0,00

0,00 4.741.675,02

Nivell Deute Viu

4.741.675,02

Sobre el compliment de la regla de gasto:
D'acord amb allò previst en l'article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la variació de la despesa de l'ajuntament no podrà
superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut de mig termini de l'economia
espanyola, fixada en el 2,9% per a 2020.
No obstant açò, d'acord amb l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica
l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, solament es requereix informar
sobre el compliment de la regla de la despesa a la liquidació del pressupost.”
2.2 Període mig de pagament tercer trimestre 2020 (exp. 604727Z)
“Assumpte: Període Mig de Pagament tercer trimestre 2020
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La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
introdueix el concepte de període mig de pagament com a expressió del temps de pagament o
retard en el pagament del deute comercial, de manera que totes les Administracions Públiques, en
un nou exercici de transparència, hauran de fer públic el seu període mig de pagament que hauran
de calcular d'acord amb una metodologia comuna que es concreta en el Reial decret 635/2014, de
25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a
proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de
recursos dels règims de finançament, prevists en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
El període mig de pagament definit en aquest reial decret mesura el retard en el pagament
del deute comercial en termes econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal de
pagament establit en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Este mesurament
amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si l'Administració paga abans que
hagen transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions
d'obra, segons corresponga.
Este Reial decret assenyala en el seu article 6.2 el següent:
2. Les comunitats autònomes i les corporacions locals remetran al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques i publicaran periòdicament, d'acord amb el que es preveja en l'Ordre
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, la següent informació relativa al
seu període mig de pagament a proveïdors referit, segons corresponga, al mes o al trimestre
anterior:
a) El període mitjà de pagament global a proveïdors mensual o trimestral, segons
corresponga, i la seua sèrie històrica.
b) El període mitjà de pagament mensual o trimestral, segons corresponga, de cada
entitat i la seua sèrie històrica.
c) La ràtio mensual o trimestral, segons corresponga, d'operacions pagades de cada
entitat i la seua sèrie històrica.
d) La ràtio d'operacions pendents de pagament, mensual o trimestral, segons
corresponga, de cada entitat i la seua sèrie històrica.
La informació es publicarà en els seus portals web seguint criteris homogenis que permeten
garantir l'accessibilitat i transparència de la mateixa, per al que el Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques facilitarà a les comunitats autònomes i corporacions locals models tipus
de publicació.
I en la Disposició Transitòria única del mateix Reial Decret 635/2014 s’establix:
Mentre no es produïsca la modificació de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, les comunitats
autònomes i les corporacions locals incloses en l'àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135
del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, remetran al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per a la seua
publicació i seguiment, i publicaran abans del dia trenta de cada mes en el seu portal web, la
informació a la qual es refereix l'article 6 referida al mes anterior. La resta de corporacions locals
publicaran i comunicaran al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques aquesta informació
referida a cada trimestre de l'any abans del dia trenta del mes següent a la finalització d'aquest
trimestre.
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Per açò, la intervenció de l'ajuntament de Picanya elabora el present informe en el qual
s'arreplega la informació sobre les ràtios d'operacions pagades i operacions pendents de
pagament així com sobre el període mitjà de pagament, corresponents al tercer trimestre de 2020:
Àmbit subjectiu de l'informe
L'àmbit d'aquest informe queda circumscrit solament a la informació relativa al propi
ajuntament de Picanya, que es considera administració pública, ja que no existeixen organismes
autònoms ni entitats mercantils que pertanguen total o majoritàriament a l'ajuntament de Picanya.
Àmbit objectiu de l'informe
EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
08/01/2021

FIRMADO POR

El Reial decret 635/2014 arreplega en el seu article 3 les operacions a seleccionar per al
càlcul econòmic del període mitjà de pagament i assenyala que es tindran en compte les factures
expedides des de l'1 de gener de 2014 que consten en el registre comptable de factures o sistema
equivalent i les certificacions mensuals d'obra aprovades a partir d'aqueixa mateixa data.
Per a l'elaboració del present informe s'han exclòs les obligacions de pagament contretes
entre entitats que tenen la consideració d'Administracions Públiques. Igualment s'han exclòs les
propostes de pagament que han sigut objecte de retenció com a conseqüència d'embargaments,
manaments d'execució, procediments administratius de compensació o similars.
Font de la informació
La informació referida en aquest informe ha sigut obtinguda del sistema d'informació
comptable (SICALWIN) en el qual es troba integrat el registre comptable de factures, tant les
rebudes en format electrònic com en suport paper.
Càlcul de les ràtios i períodes mitjos de pagament
Per al càlcul dels ràtios i períodes mitjans s'han utilitzat les fórmules previstes en el Reial
decret 635/2014, modificades pel Reial Decret 1040/2017
La ràtio de les operacions pagades s'ha calculat d'acord amb la següent fórmula:

S'entén per nombre de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des de la data
d’aprovació de les certificacions d’obra o de l’aprovació dels documents que acrediten la
conformitat amb els béns entregats o serveis prestats, fins la data del pagament material per part
de l'Administració.
La ràtio d'operacions pendents de pagament s'ha calculat d'acord amb la següent fórmula:

S'entén per nombre de dies pendents de pagament, els dies naturals transcorreguts des de
la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acrediten la conformitat amb
els béns entregats o serveis prestats fins l’últim dia del període al que es referisquen les dades, en
aquest cas, fins el 30 de juny de 2019.
El període mig de pagament de cada entitat s'ha calculat d'acord amb la següent fórmula:
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Període Mig de Pagament corresponent al Tercer Trimestre de 2020
Ràtio d'operacions pagades

3,54 dies

Import d'operacions pagades:

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
08/01/2021

FIRMADO POR

1.293.524,53 €

Ràtio d'operacions pendents de pagament:

653,12 dies

Import d'operacions pendents de pagament:
Període Mig de pagament:

2.291,49 €

4,60 dies”

2.3 Morositat trimestre 2020 (exp. 604725X)
“INFORME RELATIU AL TERCER TRIMESTRE DE 2020 SOBRE EL COMPLIMENT DELS
TERMINIS PREVISTOS EN EL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DE LES ENTITATS
LOCALS (LLEI 15/2010)
En compliment d’allò establit en l'article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials, el Tresorer Municipal emet el següent INFORME
PRIMER.- El que es disposa en el present, s'ha realitzat atenent a les disposicions contingudes en
les normes següents:
- Guia per a l'elaboració dels informes trimestrals de morositat, del Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques.
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
- Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el Sector Públic.
- Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre per la qual es modifica l'Ordre HAP/2105/2012,
d'1 d'octubre per les quals es desenvolupen les obligacions de subministrament
d'informació prevists en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
SEGON.- Formen part del present tots els pagaments entre empreses i l'Administració, en aquest
cas l'Ajuntament, de conformitat amb el que es disposa en l'Art. 3.1 de la Llei 3/2004 i en el Reial
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic. Queden fora, per tant, totes les operacions que no estan basades en
una relació comercial, com per exemple despeses de personal, expropiacions o els que es
produeixen entre diferents entitats del sector públic.
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El registre comptable de factures està interrelacionat o integrat amb el sistema d'informació
comptable (art. 8 de la Llei 25/2013) en els termes establits per l'Ordre HAP/492/2014, de 27 de
març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de
les entitats de l'àmbit d'aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.
TERCER.- El termini per a remetre aquest Informe de Morositat, per part de la Intervenció
Municipal, al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través dels mitjans electrònics
habilitats a aquest efecte, finalitza l'últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de
l'any, d'acord amb l'Art. 16 de l'Ordre HAP 2075/2014.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
08/01/2021

FIRMADO POR

QUART.- S'adjunten al present informe els següents Annexos:
Annex I:
a) Pagaments realitzats en el Trimestre.
b) Interessos de demora pagats.
c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del Trimestre.
d) Factures o documents justificatius pendents de reconeixement de l’obligació amb
registre d’entrada superior a 3 mesos.”
Els Regidors i Regidores assistents al Ple es donen per ASSABENTATS.
3. .- DACIÓ DE COMPTE: Sr. Alcalde dóna pas a aquest punt de l’Orde del dia
Sr. Alcalde-President, explica els motius i la necessitat al temps que dona compte de les
resolucions, dictaminades prèviament per la corresponent Comissió Informativa:
3.1 Contracte d’emergència del servei de Consergeria en distintes dependències pel
COVID-19 (Exp. 558594A).
“RESOLUCIÓ
Visto el informe favorable de fiscalización emitido por el Interventor del Ayuntamiento de Picanya
sobre el contrato menor de servicio consistente en el servicio de conserjeria del municipio de
Picanya, por el virus Covid-19.
Visto el informe emitido por la Vicesecretaria del Ayuntamiento de Picanya sobre el contrato
menor de servicio consistente en el servicio de conserjeria del municipio de Picanya, por el virus
Covid-19 y que dice así:
“INFORME PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DEL
CONSERJERIA DEL MUNICIPIO DE PICANYA, POR EL VIRUS COVID-19

SERVICIO

DE

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional.
La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requirieron la
adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las circunstancias
extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de
enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el
extraordinario riesgo para sus derechos.
Visto el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como el artículo 34 y la
Disposición Final sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
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SEGUNDO. Por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Picanya se acordó la contratación y mediante
forma verbal, con carácter de emergencia conserjería de diversas dependencias para regular el
control de acceso del público a las mismas para garantizar y concienciar a la ciudadanía en el
cumplimiento de la normativa de distancia social impuesta por las autoridades sanitarias y que por
desgracia, se ha comprobado que en numerosas ocasiones no se viene cumpliendo, por un
importe de 5.753,40 (IVA incluido) con la empresa Servicios de conserjes SL, con CIF
B13517990, para garantizar la salud de los ciudadanos de Picanya, a fin de evitar contagios de
propagación del COVID-19.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
08/01/2021

FIRMADO POR

PRIMERO. El artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
que establece
«1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos
catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la
defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional:
a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar
la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad
sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos
formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. En caso
de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su
dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.
b) Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, sus Organismos
Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social o demás entidades
públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al Consejo de Ministros en el plazo máximo
de treinta días.
c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado
desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este plazo, la contratación
de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario.
d) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se observará lo dispuesto en
esta Ley sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la prestación.
En el supuesto de que el libramiento de los fondos necesarios se hubiera realizado a justificar,
transcurrido el plazo establecido en la letra c) anterior, se rendirá la cuenta justificativa del mismo,
con reintegro de los fondos no invertidos.
2.Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación acometida por la
Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán con arreglo a la tramitación
ordinaria regulada en esta Ley.»
SEGUNDO. De acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 (BOE n.º 67, de 14 de marzo de 2020) y el artículo 34 artículo 34 y la Disposición
Final sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Por su parte el Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
para responder al impacto económico del COVID-19, en su artículo 16 establece;
“La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de las entidades del sector
público para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata,
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siendo de aplicación el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/EU y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. “

TERCERO. Vista la concurrencia de fuerza mayor, dado que la Administración tiene la obligación
de atender el contrato desinfección y recogida de enseres especialmente contaminados por
Coronavirus, Covid-19, en el municipio de Picanya, de manera inmediata, lo que impide la
aplicación de las normas de contratación ordinarias.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
08/01/2021

FIRMADO POR

CUARTO.- A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y dada
la imprevisibilidad del suceso acontecido, cuyas circunstancias son de imposible previsión por una
administración diligente.
En uso de las atribuciones concedidas por el artículo el artículo 21.1 m) Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, contempla entre las atribuciones del Acalde, el
«Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios
públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta
inmediata al Pleno».
Atendiendo lo señalado con anterioridad se efectúa la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Declarar la ratificación de la contratación de emergencia del servicio con carácter de
emergencia conserjería de diversas dependencias para regular el control de acceso del público a
las mismas para garantizar y concienciar a la ciudadanía en el cumplimiento de la normativa de
distancia social impuesta por las autoridades sanitarias y que por desgracia, se ha comprobado
que en numerosas ocasiones no se viene cumpliendo, por un importe de 5.753,40 (IVA incluido)
con la empresa Servicios de conserjes SL, con CIF B13517990, para garantizar la salud de los
ciudadanos de Picanya, a fin de evitar contagios de propagación del COVID-19, a los meros
efectos de su toma en conocimiento por parte del Ayuntamiento en Pleno.
SEGUNDO.- Dar cuenta al Ayuntamiento en Pleno de Picanya de la siguiente resolución.”
Esta Alcaldia Presidencia RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar la ratificación de la contratación de emergencia del servicio con carácter de
emergencia conserjería de diversas dependencias para regular el control de acceso del público a
las mismas para garantizar y concienciar a la ciudadanía en el cumplimiento de la normativa de
distancia social impuesta por las autoridades sanitarias y que por desgracia, se ha comprobado
que en numerosas ocasiones no se viene cumpliendo, por un importe de 5.753,40 (IVA incluido)
con la empresa Servicios de conserjes SL, con CIF B13517990, para garantizar la salud de los
ciudadanos de Picanya, a fin de evitar contagios de propagación del COVID-19, a los meros
efectos de su toma en conocimiento por parte del Ayuntamiento en Pleno.
SEGUNDO.- Dar cuenta al Ayuntamiento en Pleno de Picanya de la siguiente resolución.”
3.2 Contracte d’emergència subministrament de mascaretes pel COVID-19 (Exp.
558168J).
“RESOLUCIÓN
Visto el informe favorable de fiscalización emitido por el Interventor del Ayuntamiento de Picanya
sobre el contrato menor de servicio consistente en el suministro de mascarillas al municipio de
Picanya, por el Covid-19.
Visto el informe emitido por la Vicesecretaria del Ayuntamiento de Picanya sobre el contrato
menor de suministro consistente en el suministro de mascarillas al municipio de Picanya, por el
Covid-19 y que dice así:
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“INFORME PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA DEL
SUMINISTRO DE MASCARILLAS EL MUNICIPIO DE PICANYA, POR EL VIRUS COVID-19
ANTECEDENTES DE HECHO

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
08/01/2021

FIRMADO POR

PRIMERO. La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional.
La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requirieron la
adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las circunstancias
extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de
enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el
extraordinario riesgo para sus derechos.
Visto el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como el artículo 34 y la
Disposición Final sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
SEGUNDO. Por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Picanya se acordó en el mes de julio la
contratación y mediante forma verbal, con carácter de emergencia el suministro de mascarillas
para la población del municipio para la protección personal ante el coronavirus, Covid-19, por un
importe de 24.079 euros (IVA incluido) con la empresa DISEÑOS MEDI S.L., con CIF B97054175,
para garantizar la salud de los ciudadanos y empleados públicos de Picanya, a fin de evitar
contagios de propagación del COVID-19, a fin de tener un depósito como consecuencia de la
entrada en funcionamiento de los colegios y demás servicios públicos. Todo ello como
consecuencia de la inseguridad generada como consecuencia de la pandemia y tener una
garantía de suministro a la población.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
que establece
«1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos
catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la
defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional:
a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar
la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad
sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos
formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. En caso
de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su
dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.
b) Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, sus Organismos
Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social o demás entidades
públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al Consejo de Ministros en el plazo máximo
de treinta días.
c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado
desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este plazo, la contratación
de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario.
d) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se observará lo dispuesto en
esta Ley sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la prestación.
En el supuesto de que el libramiento de los fondos necesarios se hubiera realizado a justificar,
transcurrido el plazo establecido en la letra c) anterior, se rendirá la cuenta justificativa del mismo,
con reintegro de los fondos no invertidos.
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2.Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación acometida por la
Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán con arreglo a la tramitación
ordinaria regulada en esta Ley.»
SEGUNDO. De acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 (BOE n.º 67, de 14 de marzo de 2020) y el artículo 34 artículo 34 y la Disposición
Final sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Por su parte el Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
08/01/2021

FIRMADO POR

para responder al impacto económico del COVID-19, en su artículo 16 establece:
“La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de las entidades del sector
público para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata,
siendo de aplicación el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/EU y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. “
TERCERO. Vista la concurrencia de fuerza mayor, por Coronavirus, Covid-19, en el municipio de
Picanya, de manera inmediata, lo que impide la aplicación de las normas de contratación
ordinarias.
CUARTO.- A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y dada
la imprevisibilidad del suceso acontecido, cuyas circunstancias son de imposible previsión por una
administración diligente.
En uso de las atribuciones concedidas por el artículo el artículo 21.1 m) Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, contempla entre las atribuciones del Acalde, el
«Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios
públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta
inmediata al Pleno».
A la vista de lo anteriormente indicado se realiza la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Declarar la ratificación de la contratación de emergencia del suministro de mascarillas
para evitar la propagación del coronavirus, Covid-19, que se han formalizado verbalmente a
principios de mes de julio para el suministro de los mismos en el mes de septiembre, por un
importe de 24.079 € (IVA incluido), para garantizar la salud de los ciudadanos de Picanya, a fin de
evitar contagios de propagación del COVID-19, a la empresa Diseños Medi SL con CIF
B97054175, a los meros efectos de su toma en conocimiento por parte del Ayuntamiento en
Pleno.
SEGUNDO.- Dar cuenta al Ayuntamiento en Pleno de Picanya de la siguiente resolución.”
Esta Alcaldia Presidencia RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar la ratificación de la contratación de emergencia del suministro de mascarillas
para evitar la propagación del coronavirus, Covid-19, que se han formalizado verbalmente a
principios de mes de julio para el suministro de los mismos en el mes de septiembre, por un
importe de 24.079 € (IVA incluido), para garantizar la salud de los ciudadanos de Picanya, a fin de
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evitar contagios de propagación del COVID-19, a la empresa Diseños Medi SL con CIF
B97054175, a los meros efectos de su toma en conocimiento por parte del Ayuntamiento en
Pleno.
SEGUNDO.- Dar cuenta al Ayuntamiento en Pleno de Picanya de la siguiente resolución.”
Els Regidors i Regidores assistents al Ple, es donen per ASSABENTATS.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
08/01/2021

FIRMADO POR

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA XARXA D’ENTITATS LOCALS DE
L’AGENDA 2030 (Ex. 469371E) Sr. Alcalde dona pas a aquest punt de l’Orde del Dia
Es presenta i explica la següent proposta dictaminada prèviament per la corresponent Comissió
Informativa
“PROPOSTA D'ADHESIÓ A LA XARXA D'ENTITATS LOCALS PER A CONTRIBUIR
AL
COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE L'AGENDA 2030
“INFORME PROPOSTA
ASSUMPTE: Adhesió a la Xarxa d’Entitats Locals per a contribuir al compliment dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.
ANTECEDENTS:
PRIMER. El passat 26 de maig es va rebre a l’Ajuntament de Picanya la circular 54/2020 de la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies, sobre la creació de la Xarxa d’Entitats Locals per a
contribuir al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030. En
esta comunicació es tractaven els següents punts:
• La comunicació de l’acord de la Junta de Govern de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies de 26 de novembre de 2019 de creació de la Xarxa d’Entitats Locals per a
desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030.
• L’objectiu de la Xarxa d’afavorir la coordinació d’actuacions dels Governs Locals en aquesta
matèria, permetent aconseguir millors resultats en la implementació de l'Agenda 2030 en
els municipis i províncies, a través de la localització i desenvolupament dels ODS en
l'àmbit local.
• La invitació a l'adhesió a l’esmentada Xarxa.
SEGON. L'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible és un pla d'acció que naix del
compromís dels Estats membres de les Nacions Unides, l'objectiu principal de la qual és vetlar per
la protecció de les persones, el planeta i la prosperitat.
El 25 de setembre de 2015, els 193 Estats membres de l’Assemblea de les Nacions Unides, de tot
el món, es van comprometre a adoptar l'Agenda 2030, un programa impulsat per l'ONU que forma
part del Programa de les Nacions Unides per al desenvolupament, i que aborda 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible, (ODS), concretament són els següents:
“OBJETIVO 1: FIN DE LA POBREZA
Para lograr este Objetivo de acabar con la pobreza, el crecimiento económico debe ser inclusivo,
con el fin de crear empleos sostenibles y de promover la igualdad.
OBJETIVO 2: HAMBRE CERO
El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el desarrollo y son vitales
para la eliminación del hambre y la pobreza.
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OBJETIVO 3: SALUD Y BIENESTAR
Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es fundamental garantizar una vida saludable y
promover el bienestar universal.
OBJETIVO 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD
La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible.
OBJETIVO 5: IGUALDAD DE GÉNERO
La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria
para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
08/01/2021

FIRMADO POR

OBJETIVO 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en que queremos
vivir.
OBJETIVO 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que se enfrenta
el mundo en la actualidad.
OBJETIVO 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar nuestras políticas económicas
y sociales destinadas a erradicar la pobreza.
OBJETIVO 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
Las inversiones en infraestructura son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible.
OBJETIVO 10: REDUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
Reducir la desigualdad en y entre los países.
OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo sostenible.
Reducir la desigualdad en y entre los paises
OBJETIVO 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos
recursos.
OBJETIVO 13: ACCIÓN POR EL CLIMA
El cambio climático es un reto global que no respeta las fronteras nacionales.
OBJETIVO 14: VIDA SUBMARINA
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible.
OBJETIVO 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
OBJETIVO 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los
niveles.
OBJETIVO17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.”
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La Xarxa d’Entitats Locals es constituirà amb els Governs Locals que es comprometen a
implementar els ODS de l'Agenda 2030 de manera transversal en les polítiques públiques
municipals.
TERCER. Com objectius específics de la Xarxa destaquen els següents:

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
08/01/2021

FIRMADO POR

• Promoure el coneixement, sensibilització i implantació dels ODS de l'Agenda 2030 en les
entitats locals espanyoles, mitjançant l'enfortiment institucional i la implicació dels diferents
actors locals.
• Enfortir i legitimar el paper estratègic que juguen les autoritats locals en el desenvolupament
de l'Agenda 2030 a Espanya de cara a aconseguir la millor incidència política, promovent
el treball en xarxa i la cerca d'aliances que impulsen polítiques de cohesió a nivell local i
una adequada articulació multinivell (central, autonòmica i local) i multiactor per a la
construcció i implementació de l'Agenda 2030 a nivell local.
• Actuar com a fòrum d'intercanvi i experiències entre els Governs Locals que integren la
Xarxa.
• Oferir serveis d'assessorament i assistència per als seus membres, formació de tècnics i la
mútua cooperació entre les autoritats de les Entitats Locals en la localització dels ODS de
l'Agenda 2030 a Espanya.
• Treballar amb els Governs Locals línies d'actuació concretes després de la crisi provocada
pel COVID-19 per a donar una resposta en el territori alineada amb l'Agenda 2030.
PROPOSTA D’ACORD
Vistos els antecedents exposats, es proposen els següents acords:
PRIMER. Adherir-se a la Xarxa d’Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030.
SEGON. Assumir la Declaració de l'Agenda 2030 aprovada en el XII Plenari de la FEMP.
TERCER. Elaborar una anàlisi de situació i un pla de localització i implementació dels ODS de
l'Agenda 2030.
QUART. Designar un representant polític per a l'Assemblea de la Xarxa d’Entitats Locals per a
desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030.
CINQUÉ. Designar un representant tècnic per a assistència a reunions i grups de treball de la
Xarxa d’Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030.
SISÉ. Acordar el pagament de la quota anual.”
Sense deliberació, es sotmesa a votació i APROVADA PER UNANIMITAT.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ DE COBRAMENT DE LES LLICÈNCIES
D’OCUPACIÓ DE VIA PÙBLICA PER TAULES I CADIRES (590709E). El Sr. Alcalde dóna pas a
aquest punt de l’Orde del Dia.
El Sr. Tresorer explica la següent proposta dictaminada prèviament per la corresponent Comissió
Informativa.
“Proposta d'acord de suspensió de cobrament de les llicències d'ocupació de terrenys d'ús
públic per a la instal·lació de taules i cadires i similars.
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Vist l’actual pandèmia ocasionada pel COVID-19, així com la crisis econòmica provocada per la
reducció de l’activitat social, que afecta de ple a l’activitat econòmica del sector hostaler, tant per
tractar-se bàsicament d’autònoms i xicotetes empreses, i dels treballadors contractats en estos
establiments.
Atès que la vigent ordenança reguladora de la taxa per ocupació de via pública amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa estableix en l'article 8é que “la meritació tindrà lloc l’1 de gener i
tindrà caràcter anual, el període impositiu comprendrà l’any natural”.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
08/01/2021

FIRMADO POR

En l'ànim d’afavorir i ajudar en la recuperació econòmica del sector hostaler de Picanya i
preservar la salut pública al mateix temps que s'intenta contribuir a recuperar l'activitat econòmica,
el plenari de l’ajuntament ja va estimar convenient deixar en suspens el cobrament de dita taxa
durant el període comprés entre març i agost (tots dos inclosos) d’este any 2020, mitjançant acord
pres en sessió celebrada el 14 de maig de 2020.
Però atès l’allargament de la situació de crisi econòmica, es considera necessari allargar el
període de suspensió fins el 31 de desembre de 2020.
Per la qual cosa, de conformitat amb el que s'estableix en els arts. 56 i 98 de la LPACAP i vist
l'informe de Secretaria obrant en l'expedient, i entenent no suspès el procediment a l'empara del
que es preveu en el punt 4 de la Disposició Addicional 3a del RD 463/2020, per referir-se a una
situació estretament vinculada amb els fets de l'estat d'alarma, s'efectua la següent proposta
d'acord:
PRIMER.- Suspendre l'aplicació del cobrament de la taxa regulada en la vigent ORDENANÇA
REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES AMB
FINALITAT LUCRATIVA, de manera excepcional, amb efectes des de 1 de setembre de 2020, fins
el 31 de desembre de 2020.
SEGON.- Determinar que l'anterior suspensió afectarà a totes les llicències d’ocupació de via
pública per taules i cadires que ja hagueren estat concedides amb anterioritat a l’1 de setembre de
2020.”
Sense deliberació, es sotmesa a votació i APROVADA PER UNANIMITAT.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE BONIFICACIÓ D’IBI URBANA PER ACTIVITATS
D’ESPECIAL INTERES DE L’HOTEL CISCAR (Exp.616378F). Sr. Alcalde dóna pas a aquest
punt de l’Orde del dia
El Sr. Tresorer presenta i explica
corresponent Comissió Informativa:

la

següent proposta, dictaminada prèviament per la

“INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Vista la sol·licitud presentada per Javier A. Picazo Císcar, en representació de HNOS PICAZO
CÍSCAR CB, sobre bonificació d’IBI urbana.
De conformitat amb el que es disposa en el punt 2 quart de l’article 74 del RD Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els
ajuntaments mitjançant ordenança podran regular una bonificació per a immobles on es
desenvolupen activitats econòmiques d’especial interés. Correspon al ple de la corporació la seua
declaració, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus
membres.
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El Ple de l’Ajuntament celebrat el 20-10-2015, va introduïr aquesta bonificació en l’article 9.5 de
l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, el qual diu:
S’aplicarà una bonificació de fins el 95 per cent de la quota íntegra de l’impost a favor dels
immobles en els que es desenvolupen activitats econòmiques que es declaren d’especial interès o
utilitat municipal. La bonificació es concedirà per a un màxim de 4 anys, prèvia sol·licitud dels
interessats, acompanyada de la documentació que permeta valorar les circumstàncies socials,
culturals, historicoartístiques o de foment de l’empleament que puguen justificar la declaració
d’especial interès o utilitat municipal. En tot cas, la declaració d’especial interès o utilitat municipal
correspondrà al Plé de la corporació, en la que a més, aprovarà la bonificació aplicable a concedir
dins el màxim previst.
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LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
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La
sol·licitud
es
realitza
pels
titulars
de
l’immoble amb
referència cadastral
1685209YJ2618N0001GR ubicat en Av Alqueria de Moret 31. En l’esmentat immoble es realitza
una activitat econòmica d’hotel. Segons els sol·licitants aquesta activitat dóna a conéixer el
municipi, es genera activitat econòmica en la població per part de les persones allotjades que
consumeixen productes i serveis del municipi, així com perquè part de la plantilla viu en aquesta
població.
Els sol·licitants han gaudit d’aquesta bonificació des de 2016 fins a 2019, ambdós inclosos, en un
percentatge del 50%.
En sessió del plenari de 9 de juliol de 2020, es va aprovar la declaració d’especial interés de
l’activitat i la concessió de la bonificació d’un 50% per als any 2021 i 2022.
Per a l’exercici 2020, el sol·licitant no ha gaudit de cap bonificació en l’impost, i a més, en este any
2020 l’actual pandèmia causada pel Covid19 ha afectat especialment l’activitat hotelera, i per este
motiu es considera adient ampliar la bonificació concedida fins el 95% per a l’any 2021:
Percentatge

Bonificació

95%

A pagar
19.520,64

1.027,40

Per tot açò ES PROPOSA al Plenari:
Primer. Aprovar la concessió de la bonificació sol·licitada per HNOS PICAZO CÍSCAR CB per a
l’immoble amb referència cadastral 1685209YJ2618N0001GR ubicat en Av Alqueria de Moret 31,
per a l’any 2021 per un percentatge del 95%, i per a l’any 2022 en un percentatge del 50%.”
Desprès de les deliberacions que a continuació es transcriu, es sotmet a votació i es APROVADA
amb el següent resultat:
A FAVOR:
EN CONTRA:
ABSTENCIÓ:

14. GM Socialista (10), GM Compromís (2) i GM Ciudadanos (2).
0.
1. GM Popular.

Deliberació:
El Sr. Javier Montero, Portaveu del G.M. Popular, comenta que el Hotel ha tingut 4 anys per a
solucionar el valor cadastral. Enten que altres Entitats no reben ajudes i es deuria fer alguna cosa
més general i no tan particular.
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI LABORAL 2021 (Exp. 618775K).- El Sr.
Alcalde explica que s’ha rebut escrit de la Direcció Territorial d’Ocupació i Treball de la Conselleria
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d’Economia, Hisenda i Ocupació, on demanen, amb la finalitat d’elaborar el Calendari Laboral de
la Província de València per al proper any 2021, es fixen les festes laborals de caràcter local per a
l’esmentat any, presentant la següent :
“PROPOSTA D´ACORD PLENARI
ASSUMPTE: Calendari Laboral 2021.
Atesa la entrada nº 3854, de 5 de novembre de 2020, del Registre General per la que el Servei
Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria de la Conselleria d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball demana la comunicació per banda d´aquesta Administració
de les dos festivitats locals per a l’any 2021.
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08/01/2021
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Considerant el art. 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 de Treballadors en relació amb l’art. 46 del Reial Decret
2001/1983, de 28 de juliol, sobre Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i
Descansos.
Considerant que és un acord de competència plenària, como s’indica a l’esmentada entrada, per
majoria simple.
S’ACORDA:
PRIMER.- Fixar com a festes laborals de caràcter local per a l’any 2021 els següents dies:
-El dia 7 de juliol, Festa de La Sang.
-El dia 8 de setembre, Festa de la Mare de Déu del Montserrat.
SEGON.- Posar en coneixement del Servei Territorial de Treball de la Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i de la representació sindical de l’Ajuntament
l’anterior acord.”
Sense deliberació, es sotmesa a votació i APROVADA PER UNANIMITAT.
8. PRESENTACIÓ DE MOCIONS. El Sr. Alcalde dóna pas a aquest punt de l’Orde del Dia
Pel Grup Municipal PSPV-PSOE es presenta UNA MOCIÓ,
UNA.- Que presenta la Regidora del G.M., la Sra. Patricia Salgado, amb Registre
d’entrada Nº 3940
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A L'AJUNTAMENT DE PICANYA
A FI QUE SIGA CONSIDERAT, DEBATUT I, POSTERIORMENT, APROVAT PEL PLE AMB
MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA L'EXPLOTACIÓ SEXUAL I EL TRÀFIC DE DONES,
XIQUETES I XIQUETS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 23 de setembre es va commemorar el Dia internacional contra l'explotació sexual i el tràfic
de dones, xiquetes i xiquets. Aquesta pràctica, estesa per tot el món, és una manifestació
extrema de la desigualtat de les dones i de la pobresa en què viuen en la nostra societat.
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El tràfic de dones i de xiquetes amb finalitats d'explotació sexual és un dels negocis més terribles
que hi ha al món, si no el pitjor. Segons les dades de les Nacions Unides i de la Unió Europea, les
dones i les xiquetes representen el 71% de les víctimes de tràfic detectades arreu del món; i del
80% de les identificades a Europa occidental, el 95% acaben prostituïdes. L'explotació sexual és
la forma més comuna d'explotació (59%) seguida del treball forçat (34%). Les dones, a més, es
troben entre les més afectades per la pandèmia.
Compartim la crida de Nacions Unides perquè la resposta a la COVID-19 i a la recuperació
mundial posterior assignen un lloc prioritari a la dignitat i els drets humans. Hem de redoblar els
esforços per protegir les víctimes del tràfic i evitar que les persones vulnerables siguen
explotades.
Des de l'Ajuntament de Picanya assumim que des dels nostres àmbits competencials hem de
continuar treballant per pal·liar la desprotecció tan greu de les dones, de les xiquetes i dels xiquets
víctimes d'explotació sexual.
Així mateix volem reconèixer el treball de les organitzacions i dels col·lectius que durant la crisi
continuen prestant serveis vitals: localitzen les víctimes i les ajuden a tindre accés a la justícia, a la
salut, a l'assistència i a la protecció socials; i eviten que es produïsquen més actes d'abús i
d’explotació.
La igualtat entre dones i homes serà inassolible mentre es compren, es venguen i s’exploten
sexualment dones, xiquetes i xiquets. Els estudis i les experiències en altres països ens indiquen
que allà on s'ha regularitzat la prostitució n’ha augmentat. Per tant, entenem que per a combatre’n
el tràfic amb finalitats d'explotació sexual de manera efectiva cal fer desaparèixer la prostitució.
Cal abolir-la i erradicar el tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual, defensar la
dignitat de les dones i acabar amb les xarxes i les màfies que exploten dones, xiquetes i xiquets
per lucrar-se. Hem de protegir i assistir les víctimes, cooperar amb els països d'origen i
conscienciar la ciutadania que és una forma d'esclavitud.
La prostitució i l'explotació sexual són un dels rostres més cruels de la feminització de la pobresa,
així com una de les pitjors formes de violència contra les dones el sofriment de les quals s'ha
agreujat a causa de la pandèmia.
Per això, des del grup socialista de l'Ajuntament de Picanya sol·licitem als altres grups municipals
el suport als següents acords:
1. El Govern municipal implementarà, des dels serveis municipals, plans i mesures d'educació
afectiva i sexual, de prevenció i de sensibilització per a desincentivar el consum de pornografia i
prostitució, especialment dirigides a homes i de manera específica a homes joves.
2. S'adoptaran mesures que eviten la publicitat de serveis de prostitució.
3. S'instarà el govern autonòmic, dins del seu marc competencial, a impulsar les mesures
necessàries per al desenvolupament d'una estructura de suport multidisciplinari per a les víctimes;
a generar consciència social contrària a la compra i consum de prostitució i a la imatge vexatòria
de les dones; i a perseguir la delinqüència organitzada dedicada a aquesta activitat il·lícita.
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4. S'afermarà la col·laboració amb les organitzacions i col·lectius que presten serveis d'assistència
a les víctimes.
5. Es donarà trasllat d'aquest acord plenari al Govern de la Generalitat Valenciana.”

Sense deliberació, la Moció es sotmesa a votació i queda APROVADA PER UNANIMITAT:
Pel Grup Municipal COMPROMIS es presenta DOS MOCIONS,
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UNA.- Que presenta el Portaveu del G.M., Sr. Xavier Rius. amb Registre d’entrada Nº
3822 -.
“MOCIÓ: SUPORT I AJUDES AL XICOTET COMERÇ LOCAL
El xicotet comerç és bàsic per al benestar del funcionament social d’un municipi i de les persones
que l’habiten.
En general una gran majoria dels productes que ofereixen són a preus competitius i social i
ecològicament beneficiosos al reduir distàncies, despesa logística i transport. Per això es
redueixen embolcalls plàstics, porexpan, consums energètics, etc.
Estar basat en el comerç de proximitat beneficia als productors locals i els mateixos comerços
ofereixen més i millors llocs de feina (estabilitat, proximitat al lloc de residència, etc) incrementant
la circulació monetària i comercial beneficiant el circuit financer local, al contrari que les grans
empreses on els beneficis van a mans d’uns pocs i majoritàriament no reverteixen en el propi
municipi sinó en altes municipis, territoris i fins i tots Estats.
Suporta millor l’impacte de les caigudes de vendes i l’impacte de les crisi.
Preserven les senyes d’identitat cultural tradicionals, humanitza les relacions socials propiciant i
mantenint un tracte humà amable i personalitzat reforçant el sentiment de comunitat (promou la
cohesió social, facilita llocs de trobada).
Són una major garantia de compliment de normatives locals (tractaments d’elaboració i producció,
homologacions i normes de seguretat).
Aquest comerç tradicional aporta raciocini i frena el consumisme cec i compulsiu que es dona en
grans superfícies i centres comercials.
En la majoria de casos els comerciants són del poble, practiquen un comerç basat en la proximitat
i la professionalitat, lluny de les superfícies que tenen treballadors amb contractes de condicions
precàries i d’elevada rotació humana. Saben, malgrat que el guany no és gran, que la seua
supervivència depèn de l’atenció i qualitat del seu gènere.
Els comerços de queviures en concret:
a) Incrementen el consum de productes de temporada, són més frescos (conservant els nutrients
al màxim en contraposició dels sotmesos a cambres frigorífiques i trasllats de llarga durada
temporal).
b) Ajuden al medi amb la conservació d’espècies autòctones, fomenta la biodiversitat en
l’ecosistema al ser un element de fre als monocultius i agricultura intensiva.
c) Fomenten el consum saludable
En resum un bon teixit de comerç local, viu, genera:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Proximitat
Tracte humà, especialitzat i garantía de qualitat
Sostenibilitat del medi.
Genera riquesa i ocupació local
Contribueix a l’equilibri i millora la economia domèstica
Diversitat
Salut.
Fa poble.

Per tot això, proposem al Ple el següent ACORD
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LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
08/01/2021

FIRMADO POR

1. L’ajuntament de Picanya acorda elaborar un Pla Municipal d’urgència de suport al xicotet
comerç que serà presentat per a la seua aprovació al Plenari en el termini màxim de dos mesos.
2. El Pla valorarà:
Propostes amb línies d’actuació quantificades econòmicament amb càrrec als ingressos
extraordinaris rebuts de distintes administracions i d’altres específics rebuts per adoptar mesures
per pal·liar els efectes de la COVID. Entre aquestes línies a valorar:
a) Ajudes al consum amb xecs-consum com per exemple ha fet l’ajuntament d’Ontinyent
https://comarcalcv.com/la-iniciativadontinyent-de-xecs-consum-per-incentivar-el-comerc-localinjecta236-000-e-en-el-seu-primer-mati/ https://www.quedataontinyent.com/
b) Ajudes a la renovació de retolació dels comerços (amb bonificacions especials per als que
incorporen el valencià, d’acord amb allò establert a l’Estatut d’Autonomia per a promoció i
protecció del valencià. (incloent-ne als de nova obertura o reobertura)
c) Ajudes als comerços que s’incloguen en un nou programa (podria denominar-se “Radar”) per
col·laborar amb els Serveis Socials municipals per detectar anomalies en l’entorn de convivència
i/o absències inhabituals de clients, per prevenir situacions de risc sobretot en persones grans.
d) Incloure les actuacions que ja s’estan realitzant amb resultat satisfactori per part de
l’ajuntament (assessorament, Fira del xicotet comerç, suport a l’associacionisme del xicotet
comerç, etc).
e) La instauració o promoció d’un servei que facilite la compra-online i el repartiment posterior a
domicili. (orientat a persones majors, amb dificultats de mobilitat o les que per motius laborals
tenen difícil coincidir amb l’horari d’obertura. Possibles ajudes a millorar la innovació, competivitat
digital, etc.
f) Ajudes amb un programa pilot per a l’obertura de nous comerços en locals buits en zones
menys saturades de la població per garantir un “equilibri territorial” i d’oferta basada en la
diversitat (peixcateria, reparació calcer...)
g) Repàs de la normativa municipal per adaptar-la a les circumstàncies en especial les condicions
establertes en la ordenança (i el Reglament) per als comerços ubicats en el Mercat propietat de
l’Ajuntament, com element irradiador d’aquestes línies i exemplificador de l’aposta institucional.
h) Altres que puguen ser aportades per associacions, partits, sindicats...”
Després de la deliberació que seguidament es transcriu, la Moció es sotmesa a votació i queda
NO APROVADA amb la següent votació:
A FAVOR:
EN CONTRA:
ABSTENCIÓ:

5. GM Compromís (2), GM Popular (1) i GM Ciudadanos (2)
10. GM Socialista (10)
0

Deliberació:
La Sra. Mª Jose Royo, Portaveu del G.M. Ciudadanos, manifesta que no estan d’acord al 100%
amb totes les propostes però que votaran a favor.
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El Sr. Javier Montero, Portaveu del G.M. Popular, diu que està totalment d’acord.
El Sr. Guillem Tortosa, Portaveu del G.M. Socialista, diu que coincideixen amb l’esperit de la
moció i valora positivament la proposta, però des de l’inici de la pandèmia s’ha seguit una línia per
a donar suport al xicotet comerç.
Continua dient que agraeixen molt la proposta constructiva però en quant a cadascun dels punts,
però vol explicar tot el que l’Ajuntament realitza i literalment diu:
“Respecte a les diferents propostes d’actuació que es fan, passem a comentar-les amb tot
l’esperit positiu de crítica constructiva i d’explicar com s’actua a l’Ajuntament i com s’està ja
treballant en alguns dels aspectes proposats:

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
08/01/2021

FIRMADO POR

1) proposta Xecs-Consum:
a. Som coneixedors dels plans que han elaborat nombrosos ajuntaments, alguns d’ells també
governats pel nostre partit (Llíria, Xàtiva).
b. Ens sembla un bon model, no ho negarem, per tal de facilitar la dinamització i l’estímul de la
xarxa de comerç local.
c.
De fet, i en col·laboració amb l’associació de l’empresariat i el Xicotet comerç de Picanya,
venen desenvolupant-se campanyes amb el mateix estil ací a Picanya.:
i.
A 2019 de fet, abans del COVID i que aparegués aquests
sistema com a una novetat, l’Ajuntament ja col·laborava amb un xecs “ PASSAPORT DE
COMPRES” que facilitaven la disponibilitat de 10 euros amb la compra a establiments concrets
del Municipi per incentivar les compres al comerç associat.
ii.
A la que s’ha llençat enguany, vigent des d’aquest octubre, la
xifra ha passat a ser de 15 euros renovant i ampliant la red de comerços on podran fer-se les
compres.
2) Retolació de comerços. Aquest és un punt certament dubtós i controvertit. Han existit, des de
fa molts anys, ajudes per a la retolació de comerços (especialment si es feien en valencià per
mitjà d’ajudes que com és lògic, partien des de la Conselleria d’Educació a l’àrea de Política
Lingüística) en mans, actualment, de Compromís, i que no sabem molt bé per què, s’ha deixat de
subvencionar.
És una política lo suficientment important, com per a que pensem que no haja de ser a discreció
d’un Ajuntament el que es tracta, efectivament, d’una política d’àmbit autonòmic
3) Programa Radar de detecció d’anomalies en l’entorn de convivència o prevenció de
situacions de risc en persones majors.
a. Entenem que pot ser un programa més de profit en gran àrees urbanes o municipis grans.
b. Ací, tal i com s’ha demostrat amb les nombroses actuacions portades a terme durant la
pandèmia, tenim uns serveis socials accessibles i resolutius per poder dur a terme les accions
que siguen necessàries.
4) Actuacions que s’esmenten (les 10 Fires Comercials que s’han fet, en diferents llocs del
poble per animar cada zona comercial: Generalitat Valenciana, Plaça País valencià i Avinguda de
L’Horta)l’assessorament o el suport a l’assossiacionisme), no cal oblidar altres com:
a. Les 12 edicions de la ruta de la tapa (la d’Abril d’enguany malauradament va haver de
suspendre’s),
b. Les campanyes de promoció de la compra al comerç local (i del respecte a les mesures
sanitàries)
c.
La nova ubicació del mercat dels Dijous.
d. El pla d’ocupació anual de foment del treball que inclou entre d’altres que l’Ajuntament
subvenciona anualment, amb 1.200€ als emprenedors i emprenedores locals que constitueixen
la seua empresa o xicotet conmerç.
e. Posada en marxa d’un nou servei gratuït per als comerços i xicotetes empreses per a la
creació de la microweb del negoci.
f.
D’altres que me’n deixaré xense anomenar...
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5) Servei de facilitació de compra on-line.
Durant la pandèmia l’ajuntament va oferir a través de l’àrea de comunicació el seu suport
informatiu i de foment amb el que es va anomenar “el SERVEI SENSE ESPERES” on tot una
série de comerços facilitaven comandes per whatsapp, telèfon o correu-e per a recollir en tenda o
amb servei de lliurament a domicili.
Durant la pandèmia i en col·laboració amb un parell de veïns de la localitat es va treballar en un
sistema (que incloïa una APP) per fer possible aquest servei, encara que allò va quedar un poc en
terreny mullat, i actualment es busca una fórmula (i tenim contacte) per veure de fer possible la
col·laboració empresarial per tal de portar a terme un projecte d’aquestes característiques.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
08/01/2021

FIRMADO POR

Però no podem obviar la dificultat tècnica i logística que se’n desprèn i la competència de grans
grups de transport que prop de la gran ciutat, dificulten la implantació de sistemes com aquest.
6) Ajudes innovació/digitalització
a. A banda de la posada en marxa de la servei d’assessorament per a la creació de les webs.
b. Ampliació de la red de fibra òptica (2-3 anys) de la que es beneficien els comerços locals.
c.
Previst abans que acabe l’any i en col·laboració amb l’AEPI la creació un programa d’ajudes
a la digitalització de la red comercial local, que ja us detallarem més avant.
7) Programa pilot per subvencionar l’obertura de nous comerços a zones menys
saturades.
a. Creiem que es tracta d’un marc competencial possiblement supramunicipal pel que fa a ixe
tipus d’ajudes, que correspondria proposar des de la Conselleria de Comerç i ocupació.
b. No podem obviar:
i.
que hi ha un element d’iniciativa privada en l’obertura de
comerços (el nostre paper el cobrim des del pla Municipal de foment del treball amb les ajudes
comentades)
ii.
Que hi ha un eix comercial clar al poble (Senyera, Santa Maria
del Puig i voltants de la plaça del País)
c.
En aquest sentit sí que hem intentat i tractat de descentralitzar d’aquest eix els formats de
grans supermercats i altres, repartits per diferents zones del poble, i que això també ha facilitat la
dinamització de les zones on s’han instal·lat, de fet no es bal·ladí que per exemple, a Vistabella
disposem de farmàcia o de l’escoleta --> polítiques dirigides des de l’Ajuntament.
8) Pel que fa al repàs de les normatives municipals. Arrepleguem el guant, és cert que hi ha
normatives com la del Mercat de l’any 87, i de fet es treballa actualment en la renovació i
actualització de la normativa.
Per tant i resumint, no farem suport a la moció perquè no creiem que siga necessari la implantació
de cap pla Municipal d’urgència donat que es treballa ja en plans i propostes concretes.
Agraïm això sí, l’esperit constructiu i que com ha quedat a la vista, coincidim en algunes de les
possibles propostes que aporta Compromís, i que ja treballem de fet a L’Ajuntament.”
El Sr. Xavier Rius, Portaveu del G.M. Compromís, diu que en aquest ajuntament es fan coses
millor que en altres i també en altres ajuntaments es fan coses millor que ací.
Els Xecs bono està tenint una bona resposta.
Igual que hem parlat de l’hotel, diu que ells parlen del xicotet comerç.
Per a evitar la duplicitat, la Conselleria ha preferit optar per polítiques més globals.
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Diu que es te que fer un pla especial que reforcen coses de les quals s’estan fent bé però en
aquest moment d’urgència caldria ser publicitat.
La venta on line, continua dient, ha fallat en un primer moment. Que ells parlen d’alguns projectes
que habiliten un sistema que tenen un cost però desprès, tenen molt bons resultats i no el que
vinguen unes persones a repartir en temps de pandèmia.
En quant a l’EMCUJU, no s’ha demanat. Es tracta de al voltant de 20.000€ per a poder contractar
a gent. Comenta que si l’Ajuntament tinguera un regidor o regidora delegat en comerç, açò no
hauria passat. L’Alcalde no aplega a tot i no hi ha competències delegades.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
08/01/2021

FIRMADO POR

Estes mesures són un plan Municipal d’urgència amb la participació de tots i hi ha una sèrie
d’idees. Fer desprès una bona campanya que tota la ciutadania i comerços s’enteren...Entenem
que açó no és tancat.
DOS.- , amb Registre d’entrada Nº3823, ES RETIRADA

9. DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA (Setembre i Octubre 2020) I
D’ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (11-18 i 25 de setembre i 2-8-16-23 i 30
d’octubre de 2020).- Sr. Alcalde dona pas a aquest punt de l’Orde del dia.
Es dóna compte de les actes de Junta de Govern Local nomenades al punt i que prèviament s’han
enviat per al seu coneixement als regidors i regidores, així com les resolucions d’Alcaldia referides
que són les següents:
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08/01/2021

FIRMADO POR

Descripción

Servicio

Resolución Nº869 de 02/09/2020: Resolució d´Alcaldia- DR 1ª Ocupació C/ Joan Fuster 19

Urbanisme

Resolución Nº870 de 02/09/2020: Resolució Alcaldia DR 1ª Ocupació C/ Joan Fuster, 23

Urbanisme

Resolución Nº871 de 02/09/2020: Resolució Alcaldia DR 1ª Ocupació C/ Joan Fuster, 17

Urbanisme

Resolución Nº875 de 02/09/2020: Resolució alta gual 1677

Economia

Resolución Nº883 de 03/09/2020: Resolució contractació mascaretes per COVID-19

Secretaria

Resolución Nº884 de 03/09/2020: Resolució contractació neteja per COVID-19

Secretaria

Resolución Nº885 de 04/09/2020: RESOLUCIÓ RECTIFICACIÓ BASES

Personal

Resolución Nº886 de 04/09/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/116

Economia

Resolución Nº887 de 04/09/2020: RESOLUCIO_ALCALDIA_SOL_SUBVENCIÓ_EDUCACIÓ_C-ESCOLARS

Educació

Resolución Nº888 de 04/09/2020: Aprovació ajornament deutes

Economia

Resolución Nº889 de 04/09/2020: Aprovació devolució d'ingressos

Economia

Resolución Nº890 de 04/09/2020: Resolució d'alcaldia-sol·licitud subvenció reacciona

Urbanisme

Resolución Nº891 de 07/09/2020: Resolució contractació baldeig carrers

Secretaria

Resolución Nº892 de 09/09/2020: Resolució d´Alcaldia- Subvenció Reacciona

Urbanisme

Resolución Nº893 de 09/09/2020: Resolució baixa gual 882

Economia

Resolución Nº894 de 09/09/2020: Resolució d'Alcaldia Denegació ****0598*

Serveis Socials

Resolución Nº895 de 09/09/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/118

Economia

Resolución Nº896 de 09/09/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/120

Economia

Resolución Nº899 de 09/09/2020: Resolució d´Alcaldia- Desistiment *****6329

Serveis Socials

Resolución Nº900 de 09/09/2020: Resolució d´Alcaldia- Desistiment ***6746**

Serveis Socials

Resolución Nº901 de 09/09/2020: Resolució aprovació linies fonamentals pressupost 2021

Economia

Resolución Nº902 de 14/09/2020: Resolució Alcaldia DR 1ª Ocupació C/ Blasco Ibañez, 52

Urbanisme

Resolución Nº903 de 14/09/2020: Resolució d'Alcaldia DR 1ª Ocupació Blasco Ibáñez 44

Urbanisme

Resolución Nº904 de 14/09/2020: Resolució d'Alcaldia DR 1ª Ocupació Blasco Ibáñez 46

Urbanisme

Resolución Nº905 de 14/09/2020: Resolució d'Alcaldia DR 1ª Ocupació Blasco Ibáñez 48

Urbanisme

Resolución Nº906 de 14/09/2020: Resolució d´Alcaldia- Segona Ocupació C/ José Marti Ros, 14

Urbanisme

Resolución Nº907 de 14/09/2020: Resolució d´Alcaldia DR 1º Ocupació- C/ Joan Fuster, 25

Urbanisme

Resolución Nº908 de 14/09/2020: Resolució Alcaldia DR 1ª Ocupació Av. Blasco Ibañez, 50

Urbanisme

Resolución Nº909 de 14/09/2020: resolución convalidación

Vicesecretaria

Resolución Nº910 de 14/09/2020: Resolució aprovació pagament a justificar adquisició mascaretes

Economia
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Resolución Nº911 de 14/09/2020: RESOLUCIÓ SOL.LICITUD BORSA AJUNTAMENT ALAQUÀS

Policia

Resolución Nº912 de 14/09/2020: Resolució aprovació trasllat gual 1599

Economia

Resolución Nº913 de 14/09/2020: Resolució d´Alcaldia- Requeriment esmena final d´obra- C/ Federico Garcia Lorca, 12

Urbanisme

Resolución Nº914 de 14/09/2020: Resolució d'alcaldia- proposta desestiment- verge del pilar,6

Urbanisme

Resolución Nº915 de 14/09/2020: Resolució baixa gual 1591

Economia

Resolución Nº916 de 14/09/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/121

Economia

Resolución Nº917 de 14/09/2020: Resolució baixa gual 1536

Economia

Resolución Nº918 de 14/09/2020: RESOLUCIÓ LLISTA PROVISSIONAL ADMESSOS

Personal

Resolución Nº919 de 14/09/2020: RESOLUCIO DELEGACIÓ FUNCIONS EN VICESECRETARIA E INTERVENTOR

Secretaria

Resolución Nº920 de 14/09/2020: Resolució d'alcaldia- proposta arxiu- rosalia de castro, 30

Urbanisme

Resolución Nº922 de 15/09/2020: Resolució d'Alcaldia DR 2ª Ocupació

Urbanisme

Resolución Nº923 de 15/09/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/123

Economia

Resolución Nº924 de 15/09/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/122

Economia

Resolución Nº925 de 15/09/2020: Resolució baixa gual 1357

Economia

Resolución Nº926 de 15/09/2020: Resolució canvi titularitat gual 44

Economia

Resolución Nº927 de 15/09/2020: Resolució d'alcaldia- subsanació deficiències- obra av.germanies, 9

Urbanisme

Resolución Nº928 de 15/09/2020: Resolució d'alcaldia- subsanció deficiències- generalitat valenciana,44

Urbanisme

Resolución Nº929 de 15/09/2020: Resolució d'alcaldia- subsanació deficiències- sèquia de rascanya, 32-34-36

Urbanisme

Resolución Nº930 de 16/09/2020: Resolució consolidació de grau Bárbara

Secretaria

Resolución Nº931 de 16/09/2020: RESOLUCIÓ APROVANT LLISTA PROVISSIONAL_BORSA TECNIC GESTIO HABITATGE

Personal

Resolución Nº932 de 17/09/2020: Resolució d'alcaldia- aprovació inicial estudi detall

Urbanisme

Resolución Nº933 de 17/09/2020: Aprovació devolució d'ingressos

Economia

Resolución Nº934 de 17/09/2020: RESOLUCIÓ LLICÈNCIA GOS PP JJMM

Policia

Resolución Nº935 de 17/09/2020: Aprovació devolució fiança

Economia

Resolución Nº936 de 17/09/2020: Aprovació devolució d'ingressos

Economia

Resolución Nº937 de 17/09/2020: PARKING CAMIONS LA TARONJA- COMUNICACIÓ CANVI ÚS

Policia

Resolución Nº938 de 17/09/2020: RESOLUCIÓ TARGETA MR FBG

Policia

Resolución Nº939 de 17/09/2020: Resolució Alcaldia concessió Targeta Estacionament AAL

Policia

Resolución Nº940 de 17/09/2020: Resolució d'alcaldia- proposta col·laboració fugues poliesportiu

Urbanisme

Resolución Nº941 de 17/09/2020: Resolució aprovació reposició fons ACF J/2020/15

Economia

Resolución Nº942 de 17/09/2020: Resolució aprovació reposició fons ACF J/2020/14

Economia

Pàgina 25 de 33

AJUNTAMENT DE PICANYA

Código Seguro de Verificación: J2AA JXVX NWFQ PWUX XLNV

ACTA PLENARI 12 DE NOVEMBRE DE 2020 - SEFYCU 2440531
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://picanyamesfacil.sedipualba.es/

Pág. 25 de 33

Alcaldia
FIRMADO POR

Expediente 613282F

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
07/01/2021

NIF: P4619500D

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
08/01/2021
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Resolución Nº943 de 17/09/2020: Aprovació devolució fiança

Economia

Resolución Nº944 de 17/09/2020: Estimació al·legació IIVTNU

Economia

Resolución Nº945 de 17/09/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/125

Economia

Resolución Nº946 de 17/09/2020: Resolució baixa gual 1010

Economia

Resolución Nº947 de 17/09/2020: Resolució d'alcaldia- requeriment subsanació- c/ jose marti ros, 14

Urbanisme

Resolución Nº948 de 17/09/2020: Resolució d'alcaldia- requeriment subsanació- sèquia de rascanya, 32

Urbanisme

Resolución Nº949 de 17/09/2020: resolució d'alcaldia- subsanació deficiències- sèquia de rascanya,17

Urbanisme

Resolución Nº950 de 17/09/2020: Resolució d'alcaldia- subsanació autoliquidació- vent de migjorn,7

Urbanisme

Resolución Nº951 de 17/09/2020: Aprovació canvi titularitat IBI d'ofici

Economia

Resolución Nº952 de 17/09/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO

Contractació

Resolución Nº953 de 17/09/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO

Contractació

Resolución Nº955 de 18/09/2020: Resolució d'alcaldia- deficiències final d'obra- vent del garbí,11

Urbanisme

Resolución Nº956 de 18/09/2020: RESOLUCIÓ CORRECCIÓ ERRORS LLISTA PROVISSIONAL ADMESSOS_BORSA TECNIC
INSPECTOR_rect
Resolución Nº957 de 18/09/2020: Aprovació devolució d'ingressos

Personal

Resolución Nº958 de 18/09/2020: Resolució d'alcaldia- proposta canvi escocells

Urbanisme

Resolución Nº959 de 21/09/2020: RESOLUCIO

Vicesecretaria

Resolución Nº960 de 21/09/2020: Aprovació devolució d'ingressos

Economia

Economia

Resolución Nº961 de 22/09/2020: Resolució denegació ampliació terrasa BAR AITANA

Economia

Resolución Nº963 de 22/09/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-02 IR

Economia

Resolución Nº964 de 22/09/2020: Resolucio Alcaldia devolució ingressos

Esports

Resolución Nº965 de 22/09/2020: Resolucio Alcaldia devolució ingressos

Esports

Resolución Nº966 de 22/09/2020: RESOLUCIÓ PAGAMENT EXTRAORDINARIS P LOCAL FINS AGOST 2020

Policia

Resolución Nº967 de 22/09/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO

Contractació

Resolución Nº968 de 22/09/2020: Desestimació devolució ingressos

Economia

Resolución Nº969 de 22/09/2020: RESOLUCIÓ TARGETA ESTACIONAMENT MR AVR

Policia

Resolución Nº970 de 22/09/2020: RESOLUCIÓ TARGETA ESTACIONAMENT MR CBB

Policia

Resolución Nº971 de 23/09/2020: Aprovació pròrroga IIVTNU

Economia

Resolución Nº972 de 23/09/2020: Aprovació pròrroga IIVTNU

Economia

Resolución Nº973 de 23/09/2020: Resolució llista provisional admesos i exclosos

Personal

Resolución Nº974 de 23/09/2020: Aprovació fraccionament deutes

Economia
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Alcaldia
FIRMADO POR

Expediente 613282F

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
07/01/2021

NIF: P4619500D

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
08/01/2021

FIRMADO POR

Resolución Nº975 de 23/09/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/127

Economia

Resolución Nº976 de 23/09/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2019/126

Economia

Resolución Nº977 de 25/09/2020: Aprovació pròrroga IIVTNU

Economia

Resolución Nº978 de 25/09/2020: Aprovació pròrroga IIVTNU

Economia

Resolución Nº979 de 25/09/2020: Aprovació pròrroga IIVTNU

Economia

Resolución Nº980 de 25/09/2020: Resolució Alcaldia concessió Targeta Estacionament JAG

Policia

Resolución Nº981 de 25/09/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO

Contractació

Resolución Nº982 de 25/09/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-26 GC

Economia

Resolución Nº983 de 25/09/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-27 GC

Economia

Resolución Nº984 de 25/09/2020: Aprovació devolució d'ingressos

Economia

Resolución Nº985 de 25/09/2020: Aprovació devolució d'ingressos

Economia

Resolución Nº986 de 25/09/2020: Resolució Cessament per baixa voluntaria JMB

Personal

Resolución Nº987 de 28/09/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/128

Economia

Resolución Nº988 de 28/09/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/129

Economia

Resolución Nº989 de 28/09/2020: resolucio nomenament instructor
Resolución Nº990 de 28/09/2020: DECRETO ALCALDÍA APROBACIÓN TASA

Responsabilitat
patrimonial
Economia

Resolución Nº991 de 28/09/2020: RESOLUCIO

Contractació

Resolución Nº992 de 29/09/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/130

Economia

Resolución Nº993 de 29/09/2020: DECRET ALCALDIA APROVACIÓ TAXA

Economia

Resolución Nº994 de 29/09/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO

Contractació

Resolución Nº995 de 29/09/2020: RESOLUCIO DE BAIXA ACTIVITAT

Contractació

Resolución Nº996 de 29/09/2020: Resolució Alcaldia autorització us instal·lacio esportiva

Esports

Resolución Nº997 de 29/09/2020: Resolució Alcaldia autorització us instal·lacio esportiva

Esports

Resolución Nº998 de 29/09/2020: Resolució Alcaldia autorització us instal·lacio esportiva

Esports

Resolución Nº999 de 29/09/2020: Resolució Alcaldia autorització us instal·lacio esportiva

Cultura

Resolución Nº1000 de 29/09/2020: Resolució Alcaldia autorització us instal·lacio esportiva

Esports

Resolución Nº1001 de 01/10/2020: RESOLUCIÓ RELACIÓ DENÚNCIES MANCOMUNITAT 40

Policia

Resolución Nº1002 de 01/10/2020: RESOLUCIÓ RELACIÓ DENÚNCIES MANCOMUNITAT 38

Policia

Resolución Nº1003 de 01/10/2020: RESOLUCIÓ RELACIÓ DENÚNCIES MANCOMUNITAT 37

Policia

Resolución Nº1004 de 01/10/2020: RESOLUCIÓ RELACIÓ DENÚNCIES MANCOMUNITAT 39

Policia
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Alcaldia
FIRMADO POR

Expediente 613282F

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
07/01/2021

NIF: P4619500D

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
08/01/2021

FIRMADO POR

Resolución Nº1005 de 01/10/2020: Resolució d'alcaldia- sol·licitud col·laboració reparació fugues en Parc Jaume I i C/ Gómez ferrer

Urbanisme

Resolución Nº1006 de 01/10/2020: Aprovació relacions d'ingressos

Economia

Resolución Nº1007 de 01/10/2020: resolucio contractacó EMCORP

Intervenció

Resolución Nº1008 de 01/10/2020: Aprovació relació de baixes

Economia

Resolución Nº1009 de 01/10/2020: Resolució alta gual 1679

Economia

Resolución Nº1010 de 01/10/2020: Resolució baixa gual 384

Economia

Resolución Nº1011 de 01/10/2020: Resolució alta gual 1678

Economia

Resolución Nº1012 de 01/10/2020: Resolució Alcaldia autorització us instal·lacio cultural

Cultura

Resolución Nº1013 de 01/10/2020: Resolució Alcaldia autorització us instal·lacio cultural

Cultura

Resolución Nº1015 de 01/10/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO

Contractació

Resolución Nº1016 de 01/10/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO

Contractació

Resolución Nº1017 de 01/10/2020: RESOLUCIÓ LLICÈNCIA GOS PP GFMD

Policia

Resolución Nº1018 de 01/10/2020: Resolució desestimant subvenció 2020 a El Coet

Cultura

Resolución Nº1028 de 06/10/2020: RESOLUCIO EXPOSICIO AL TAULER

Contractació

Resolución Nº1038 de 08/10/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO

Contractació
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Alcaldia
FIRMADO POR

Expediente 613282F

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
07/01/2021

NIF: P4619500D

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
08/01/2021

FIRMADO POR

Descripción

Servicio

Resolución Nº1014 de 01/10/2020: Resolució ajudes mes de setembre

Serveis Socials

Resolución Nº1019 de 01/10/2020: Resolució d´Alcaldia- Arxiu ordre d´execució

Urbanisme

Resolución Nº1020 de 02/10/2020: Resolució llistat definitiu Tècnic/a Auxiliar Informàtica

Personal

Resolución Nº1021 de 02/10/2020: Resolució llistat definitiu Tècnic/a Gestió Juríd. habitatge

Personal

Resolución Nº1022 de 02/10/2020: Resolució llistat definitiu Tècnic/a Inspector Serveis Municipals

Personal

Resolución Nº1023 de 02/10/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/132

Economia

Resolución Nº1024 de 02/10/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/131

Economia

Resolución Nº1025 de 05/10/2020: Resolució d'alcaldia- efectivitat activitat- oriola,32

Urbanisme

Resolución Nº1027 de 06/10/2020: Resolució d'alcaldia-proposta arxiu oe catarroja, 27

Urbanisme

Resolución Nº1029 de 07/10/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO

Contractació

Resolución Nº1030 de 07/10/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/133

Economia

Resolución Nº1031 de 07/10/2020: DECRET ALCALDIA APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2002

Economia

Resolución Nº1032 de 07/10/2020: Resolució d'alcaldia- subsanació deficiències- garatge comunitari

Urbanisme

Resolución Nº1033 de 07/10/2020: Resolució d'alcaldia- proposta arxiu oe neteja parcel·les sèquia de benager,9

Urbanisme

Resolución Nº1034 de 07/10/2020: Resolucio Alcaldia devolució ingressos

Esports

Resolución Nº1035 de 07/10/2020: Resolució Alcaldia autorització us instal·lacio cultural

Cultura

Resolución Nº1036 de 07/10/2020: Aprovació devolució d'ingressos

Economia

Resolución Nº1037 de 07/10/2020: Resolució baixa gual 1627

Economia

Resolución Nº1039 de 08/10/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2001

Economia

Resolución Nº1040 de 08/10/2020: Resolució aprovació pagament a justificar adquisició material informàtic

Economia

Resolución Nº1041 de 08/10/2020: Aprovació devolució d'ingressos

Economia

Resolución Nº1042 de 08/10/2020: Aprovació devolució d'ingressos

Economia

Resolución Nº1043 de 08/10/2020: Aprovació devolució d'ingressos

Economia

Resolución Nº1044 de 08/10/2020: Estimació al·legació IIVTNU

Economia

Resolución Nº1045 de 08/10/2020: Estimació al·legació IIVTNU

Economia

Resolución Nº1046 de 08/10/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2003

Economia

Resolución Nº1047 de 08/10/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-28 GC

Economia

Resolución Nº1048 de 08/10/2020: Resolució ajudes per a pal·liar situacions vulnerables provocades per la Covid-19

Serveis Socials

Resolución Nº1049 de 14/10/2020: RESOLUCIO INICI EXPEDIENT

Contractació

Resolución Nº1050 de 14/10/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2007

Economia
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Alcaldia
FIRMADO POR

Expediente 613282F

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
07/01/2021

NIF: P4619500D

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
08/01/2021

FIRMADO POR

Resolución Nº1051 de 14/10/2020: Resolució d'alcaldia- adequació fums- plaça concòrdia,2

Urbanisme

Resolución Nº1052 de 14/10/2020: RESOLUCIO D'INICI EXPEDIENT

Contractació

Resolución Nº1053 de 14/10/2020: Resolució d´Alcaldia- Campanya 25/11/2020 Mancomunitat Intermunicipal l´Horta Sud

Serveis Socials

Resolución Nº1054 de 14/10/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO

Contractació

Resolución Nº1055 de 14/10/2020: Resolució aprovació resposició fons ACF J/2020/18

Economia

Resolución Nº1056 de 14/10/2020: Resolució reposició ACF Policia J/2020/17

Economia

Resolución Nº1057 de 14/10/2020: Resolució d'alcaldia- permabilització ciclista cv 33

Urbanisme

Resolución Nº1058 de 14/10/2020: resolució d'alcaldia- reiteració sol·licitud autorització judicial- 9 d'octubre

Urbanisme

Resolución Nº1059 de 14/10/2020: Resolució concessíó terrasa WAI

Economia

Resolución Nº1060 de 14/10/2020: Resolució Desestimació devolució fiança DR PLAY

Economia

Resolución Nº1061 de 14/10/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO

Contractació

Resolución Nº1062 de 14/10/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO LLICENCIES OFFICE

Contractació

Resolución Nº1063 de 14/10/2020: Resolució aprovació reposició fons ACF J/2020/16

Economia

Resolución Nº1064 de 14/10/2020: Resolució alta gual 1680

Economia

Resolución Nº1065 de 14/10/2020: Aprovació devolució d'ingressos

Economia

Resolución Nº1066 de 14/10/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2005

Economia

Resolución Nº1067 de 14/10/2020: Aprovació justificació lliurament a justificar

Economia

Resolución Nº1068 de 14/10/2020: Resolució canvi titularitat gual 108

Economia

Resolución Nº1069 de 14/10/2020: Resolució canvi titularitat gual 568

Economia

Resolución Nº1070 de 14/10/2020: Resolució aprovació justificació lliurament a justificar adquisició mascaretes

Economia

Resolución Nº1071 de 19/10/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2008

Economia

Resolución Nº1072 de 19/10/2020: Resolució baixa gual 351 i 1139

Economia

Resolución Nº1073 de 19/10/2020: Resolució nomenament Policia Local interina

Personal

Resolución Nº1074 de 19/10/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO CONTRACTE DOSIFICADORS

Contractació

Resolución Nº1075 de 19/10/2020: Resolució d'alcaldia- proposta arxiu- llicència ambiental- braç de dijous,4b

Urbanisme

Resolución Nº1076 de 19/10/2020: Resolució Cessament per baixa voluntaria NGG

Personal

Resolución Nº1077 de 19/10/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO DESPATX I MOBILIARI SERV SOC

Contractació

Resolución Nº1078 de 19/10/2020: resolució d'alcaldia- proposta arxiu- sant francesc, 66

Urbanisme

Resolución Nº1079 de 19/10/2020: RESOLUCIÓ CANVI UBICACIÓ MERCAT NO SEDENTARI (MERCAT DE DIJOUS) I PARADES
AUTORITZADES
Resolución Nº1080 de 19/10/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO REDACCIO PROJECTE ASFALTAT CARRERS

Desenvolupament
Local
Contractació
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Alcaldia
FIRMADO POR

Expediente 613282F

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
07/01/2021

NIF: P4619500D

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
08/01/2021

FIRMADO POR

Resolución Nº1081 de 19/10/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO CONTRACTE MAMPARES

Contractació

Resolución Nº1082 de 20/10/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO

Contractació

Resolución Nº1083 de 20/10/2020: DECRETO ALCALDÍA APROBACIÓN DE TASA

Economia

Resolución Nº1084 de 20/10/2020: Aprovació lliurament a justificar adquisició taulells

Economia

Resolución Nº1085 de 20/10/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2004

Economia

Resolución Nº1086 de 20/10/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2010

Economia

Resolución Nº1087 de 20/10/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2009

Economia

Resolución Nº1088 de 20/10/2020: RESOLUCIO

Contractació

Resolución Nº1089 de 20/10/2020: Desestimació al·legació IIVTNU

Economia

Resolución Nº1090 de 20/10/2020: Resolució d´Alcaldia- Efectivitat Declaració Responsable 1ª Ocupació C/ Isabel de Villena, 19

Urbanisme

Resolución Nº1091 de 21/10/2020: RESOLUCIÓ PAGAMENT PRODUCTIVITAT 3er-2020 A POLICIA LOCAL

Policia

Resolución Nº1092 de 21/10/2020: Aprovació reposició en voluntària 3T

Economia

Resolución Nº1093 de 21/10/2020: RESOLUCIÓ LLICÈNCIA ARMA ICR

Policia

Resolución Nº1094 de 21/10/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2011

Economia

Resolución Nº1095 de 21/10/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2012

Economia

Resolución Nº1096 de 21/10/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2013

Economia

Resolución Nº1097 de 24/10/2020: Resolució Alcaldia autorització us instal·lacio cultural

Cultura

Resolución Nº1098 de 24/10/2020: Resolució Alcaldia autorització us instal·lacio cultural

Cultura

Resolución Nº1099 de 24/10/2020: Resolució Alcaldia autorització us instal·lacio esportiva

Esports

Resolución Nº1100 de 25/10/2020: resolucio rectificacio errades aprovació certificació

Subvenciones

Resolución Nº1101 de 25/10/2020: Resolució baixa gual 1378

Economia

Resolución Nº1102 de 25/10/2020: Resolució Alcaldia desestimant la devolució d'ingressos

Esports

Resolución Nº1103 de 25/10/2020: RESOLUCIO

Contractació

Resolución Nº1104 de 25/10/2020: Aprovació devolució d'ingressos

Economia

Resolución Nº1105 de 25/10/2020: Aprovació devolució d'ingressos

Economia

Resolución Nº1106 de 25/10/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-29 TF

Economia

Resolución Nº1107 de 26/10/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2018

Economia

Resolución Nº1108 de 26/10/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2019

Economia

Resolución Nº1109 de 26/10/2020: Resolució pròrroga contractació Ester Expósito

Secretaria

Resolución Nº1110 de 26/10/2020: Resolució baixa gual 1660

Economia

Resolución Nº1111 de 26/10/2020: Aprovació devolució d'ingressos

Economia
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Alcaldia
FIRMADO POR

Expediente 613282F

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
07/01/2021

NIF: P4619500D

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
08/01/2021

FIRMADO POR

Resolución Nº1112 de 27/10/2020: Resolució d´Alcaldia- sol·licitud col·laboració reparació fugues jardí cementeri municipal

Urbanisme

Resolución Nº1113 de 29/10/2020: Resolució reincorporació M.Ade

Personal

Resolución Nº1114 de 31/10/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2021

Economia

Resolución Nº1115 de 31/10/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2022

Economia

Resolución Nº1116 de 31/10/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2023

Economia

Resolución Nº1117 de 31/10/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2024

Economia

Resolución Nº1118 de 31/10/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2025

Economia

Resolución Nº1119 de 31/10/2020: Resolució ajudes octubre

Serveis Socials

Resolución Nº1120 de 31/10/2020: RESOLUCIÓ TARGETA MR RSB

Policia

Resolución Nº1121 de 31/10/2020: Resolució Alcaldia concessió Targeta Estacionament

Policia

Resolución Nº1122 de 31/10/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO ASSISTENCIA TECNICA CONTRACTE DE NETEJA

Contractació

Resolución Nº1123 de 31/10/2020: RESOLUCIO ALCALDIA APROVACIO CERTIFICACIO Nº 8

Contractació

Resolución Nº1124 de 31/10/2020: RESOLUCIO ALCALDIA APROVACIO CERTIFICACIO Nº 7

Contractació

Resolución Nº1125 de 31/10/2020: RESOLUCIO ALCALDIA APROVACIO CERTIFICACIO Nº 6

Contractació

Resolución Nº1126 de 31/10/2020: RESOLUCIO APROVACIO CERTIFICACIO Nº 2 I FINAL

Contractació

Resolución Nº1127 de 31/10/2020: RESOLUCIÓ APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA AMB CONVENI
REGULADOR
Resolución Nº1128 de 31/10/2020: Aprovació devolució d'ingressos sentència

Educació
Economia

Resolución Nº1129 de 31/10/2020: Aprovació devolució d'ingressos sentència

Economia

Resolución Nº1130 de 31/10/2020: Resolució d´Alcaldia- Llicència de segregació

Urbanisme

Resolución Nº1131 de 31/10/2020: Desestimació bonificació IIVTNU

Economia

Resolución Nº1132 de 31/10/2020: Estimació al·legació IIVTNU

Economia

Resolución Nº1133 de 31/10/2020: RESOLUCIO APROVACIO CERTIFICACIO Nº 1

Contractació

Resolución Nº1134 de 31/10/2020: Declaració prescripció

Economia

Resolución Nº1135 de 31/10/2020: RESOLUCIO INICI EXPEDIENT PLAGUES

Contractació

Resolución Nº1146 de 02/11/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2026

Economia

Resolución Nº1147 de 03/11/2020: resolucio contractació delineant

Intervenció

Resolución Nº1158 de 04/11/2020: Desestimació bonificació IBI urbana 2020

Economia

Resolución Nº1165 de 06/11/2020: Resolució Alcaldia autorització us instal·lacio esportiva

Esports

Resolución Nº1166 de 06/11/2020: Resolució Alcaldia autorització us instal·lacio esportiva

Esports

Resolución Nº1171 de 07/11/2020: Resolució d´Alcaldia- requeriment legalització contenidor Pol.3, Parcel·la 31

Urbanisme
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Alcaldia
EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
07/01/2021

FIRMADO POR

Expediente 613282F

NIF: P4619500D

10.

PRECS I PREGUNTES El Sr. Alcalde dona pas a aquest punt de l’Orde del dia.

El Sr. Carles Cortés, Regidor del G.M. Compromís, pregunta:
1.- Hi ha una guia dels arbres i de parcs que hi ha al poble? Si disposa d’ella, que se l’envie.
2.-Prega que fique mesures de pacificació del trànsit al C/ Ricardo Capella cap a la passarel·la.
Els vianants que van cap a l’escola...els vehicles no paren.
El pas de vianants és molt perillós.
Demanem que informe a Jefatura Policial.
EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
08/01/2021

FIRMADO POR

El Sr. Alcalde contesta que se li contestarà.
La Sra. M. José Royo, Portaveu del G.M. Ciudadanos, diu que es pot fer un estudi per a ficar
purificadors d’aire amb filtres en les escoles municipals i en instal·lacions municipals.
El Sr. Alcalde contesta que s’està fent un seguiment de Conselleria en les escoles perquè es té
que complir amb les mesures de tindre les finestres obertes i l’aula estiga ventilada, no obstant,
demanarem la informació al respecte.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’alçà la sessió a les vint-i-una hores i vint-i-set minuts.
S’estén la present acta dels acords adoptats, el contingut de la qual certifique com a Secretari,
amb el Vistiplau de l’Alcalde.
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