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ACTA PLENARI
Número 7
Sessió ordinària del Plenari de l’Ajuntament del dia 10 de setembre de 2020
ASSISTENTS:
Alcalde-President:
En Josep Almenar i Navarro (PSOE)

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
11/11/2020

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)
Remedios Pellicer i Martínez (P. POPULAR)
Maria José Royo i Córdoba (CIUDADANOS)
Diego Soriano i Alonso (CIUDADANOS)
Excusa la seua presència:
Mario Guillén i Rodríguez (PSOE)
Secretaria General
Lorena Andreu i Guillem
Sotssecretaria
Bárbara López i Ramón
Interventor
José Vicente Aparisi Aparisi
Tresorer
José Manuel Domenech i Bolea
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Picanya, a deu de setembre 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 quaranta minuts la Presidència declara obert l’acte telemàticament, per
videoconferència, amb el següent
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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
ORDE DEL DIA
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (23 de juliol de 2020). El Sr.Alcalde
dóna pas a aquest punt de l’Orde del dia.

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
11/11/2020

FIRMADO POR

El Sr. Diego Soriano, Regidor del G.M. Ciudadanos, comenta que en el punt de l’Orde del dia no
apareix el sentit del vot.
Més tard, pren la paraula la Sra. Secretaria para aclarir on figurava el sentit del vot, doncs apareix
davant de les deliberacions.
Aclarida l’acta i com que no s’hi oposà ningú, l’ Acta va ser aprovada 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 segon trimestre 2020 (expedient 521188Y).
“Assumpte: Estat execució 2on 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”.
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.
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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

10.227.771,53

Ajustos per
operacions
internes

Ajustos
pròpia Entitat

9.463.566,24

-197.386,90

Capacitat/Necessitat Finançament de la Corporació Local

0,00

Capac./Nec.
Financ. Entitat
566.818,39

566.818,39

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
Entitat

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

Deute a curt
Emissions
termini
de deutes

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 4.984.753,93

0,00

0,00

0,00

0,00 4.984.753,93

0,00

0,00 4.984.753,93

0,00

0,00

0,00

0,00 4.984.753,93

Nivell Deute Viu

4.984.753,93

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 segon trimestre 2020 (expedient 521191C)
“Assumpte: Període Mig de Pagament segon trimestre 2020
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
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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.
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 segon trimestre de 2020:
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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 ALCALDE
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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 SegonTrimestre de 2020
Ràtio d'operacions pagades

5,64 dies

Import d'operacions pagades:

1.734.853,82 €

Ràtio d'operacions pendents de pagament:

9,23 dies

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

184.018,01 €

5,98 dies”

2.3 Morositat segon trimestre 2020 (expedient 521194F)
“INFORME RELATIU AL SEGON 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.
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.
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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.
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.”
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Els Regidors i Regidores del 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 emergència neteja espais públics COVID (expedient 549944M)
“RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN EN INSTALACIONES
DEL MUNICIPIO DE PICANYA, POR EL VIRUS COVID-19
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.
SEGUNDO. Por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Picanya se acordó la contratación y mediante
forma verbal, con carácter de emergencia la desinfección por coronavirus, Covid-19, en las
instalaciones del Ayuntamiento de Picanya, por un importe de 23.753,75 (IVA incluido) con la
empresa Biosval Ambiental S.L.U, con CIF B40525933, para garantizar la salud de los ciudadanos
de Picanya, a fin de evitar contagios de propagación del COVID-19.
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:
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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.

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
11/11/2020

FIRMADO POR

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,

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 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».
RESUELVO:
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PRIMERO.- Declarar la ratificación de la contratación de emergencia del servicio desinfección por
coronavirus, Covid-19, de los edificios y espacios públicos del municipio de Picanya, que se que
se han formalizado verbalmente desde el 14 de marzo hasta el 31 de agosto de 2020, por un
importe de 23.753,75 € (IVA incluido), para garantizar la salud de los ciudadanos de Picanya, a fin
de evitar contagios de propagación del COVID-19, a la empresa Biosval Ambiental SLU con CIF
B40525933, 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 emergència subministrament mascaretes (Exp. 551124A)

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
11/11/2020

FIRMADO POR

“RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA DEL SUMINISTRO DE MASCARILLAS
Y EPIS PARA EL MUNICIPIO DE PICANYA, POR EL VIRUS COVID-19
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.
SEGUNDO. Por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Picanya se acordó la contratación y mediante
forma verbal, con carácter de emergencia el suministro de mascarillas y epis para la población del
municipio para la protección personal ante el coronavirus, Covid-19, por un importe de 35.797,31
(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.
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.
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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.

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
11/11/2020

FIRMADO POR

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,
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 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».
RESUELVO:
PRIMERO.- Declarar la ratificación de la contratación de emergencia del suministro de mascarillas
y epis para evitar la propagación del coronavirus, Covid-19, que se que se han formalizado
verbalmente desde el 14 de marzo hasta el 30 de julio de 2020, por un importe de 35.797,31 €
(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.”
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3.3 Contracte
(Exp.552235T)

emergència

desinfecció

carrers

i

replegada

especial

de

fem

“RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE
VIALES DEL MUNICIPIO DE PICANYA, POR EL VIRUS COVID-19
ANTECEDENTES DE HECHO

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
11/11/2020

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 la contratación y mediante
forma verbal, con carácter de emergencia la desinfección mediante baldeo por coronavirus, Covid19, en los viales del municipio de Picanya así como la retirada de enseres de residencia de tercera
edad especialmente afectada por el COVID 19, por un importe de 44.331,70 (IVA incluido) con la
empresa SA Agricultores de la Vega de Valencia, con CIF A46027660, para garantizar la salud de
los ciudadanos de Picanya, a fin de evitar contagios de propagación del COVID-19.
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.
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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.»

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
11/11/2020

FIRMADO POR

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,

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 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».
RESUELVO:
PRIMERO.- Declarar la ratificación de la contratación de emergencia del servicio desinfección
mediante baldeo por coronavirus, Covid-19, de los viales del municipio de Picanya así como
recogida de enseres de residencia de tercera edad, que se que se han formalizado verbalmente
desde el 14 de marzo hasta el 31 de agosto de 2020, por un importe de 44.331,70 € (IVA
incluido), para garantizar la salud de los ciudadanos de Picanya, a fin de evitar contagios de
propagación del COVID-19, a la empresa SA Agricultores de la Vega con CIF A46027660, 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.”
El Sr. Alcalde dona pas als Regidors i Regidores del Ple preguntant si tenen algun dubte o alguna
aclaració:
El Portaveu del G.M. Partit Popular agraeix que s’hagen realitzat, especialment la replegada de
fem.
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El G.M. Ciudadanos, G.M. Compromís i G.M. Socialista manifesten que no tenen cap qüestió.
Els Regidors i Regidores es donen per ASSABENTATS.
4. PRESENTACIÓ DE MOCIONS. El Sr. Alcalde dóna pas a aquest punt de l’Orde del Dia
Pel Grup Municipal COMPROMIS es presenta TRES MOCIONS,

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
11/11/2020

FIRMADO POR

UNA.- Que presenta el Portaveu del G.M., Sr. Xavier Rius. amb Registre d’entrada Nº
2917 nomenada Moció per l’autonomia financera dels municipis valencians, la qual solꞏlicita la
seua retirada -.
DOS.Nº2917

Que presenta el Regidor del G.M., Sr. Carles Cortés. amb Registre d’entrada

“MOCIÓ SOBRE LES PRESUMPTES ILꞏLEGALITAS COMESES PER MEMBRES DE LA CASA REIAL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En els últims mesos, són diversos els mitjans de comunicació internacionals que han publicat
informacions sobre la presumpta procedència ilꞏlícita de la fortuna que Joan Carles de Borbó i
Borbó manté a través d'una trama financera offshore. El fiscal de Ginebra Yves Bertossa manté
oberta una investigació sobre este cas de presumpte blanqueig agreujat de capitals. Segons les
informacions publicades en mitjans de comunicació, les indagacions es centren en dues
fundacions (Lucum i Zagatka) amb diversos comptes bancaris.
La fundació panamenya Lucum, amb un compte al banc suís Mirabaud i amb Joan Carles I com a
primer beneficiari, va rebre en 2008 el dipòsit de 64,8 milions d'euros (100 milions de
dòlars)provinents de la casa reial saudita.
Les investigacions vinculen aquesta donació amb l'adjudicació a un conglomerat d'empreses
espanyoles de la construcció del conegut com a «AVE del desert» en Aràbia Saudita. Els fons
s'haurien transferit en 2012 cap a un dipòsit en les Illes Bahames a nom de Corinna Larsen,
relacionada amb l'ex monarca.
Addicionalment, s'investiga l'ingrés d'1,9 milions d'euros que suposadament Joan Carles I va
portar en una maleta a la casa del seu gestor financer a Ginebra en 2010, quan tornava d'un
viatge d'Abu Dhabi i que, segons la declaració d'aquest, li hauria regalat el rei de Bahrain;
així com una donació de Kuwait de 5 milions d'euros a Corinna Larsen dies després d'un viatge
oficial del llavors monarca a aquest país.
Quant a la fundació Zagatka, propietat d'Àlvar d'Orleans-Borbó, es va crear a Liechtenstein l'1
d'octubre de 2003 i va obrir un compte en el banc suís Credit Suisse a través de la qual es van
abonar desenes de vols privats durant 11 anys dels quals es van beneficiar Joan Carles de
Borbó i Borbó i Corinna Larsen.
L'ex monarca apareix com a tercer beneficiari de la fundació.
Segons les informacions publicades, tant la fundació Zagatka com la fundació Lucum
comptava entre els seus beneficiaris l'actual cap d'Estat, Felip VI, i altres membres de la casa
reial. Arran de l'eixida a la llum d'aquestes informacions, la casa reial va emetre un comunicat en
el qual l'actual monarca admetia haver tingut coneixement d'aquests fets feia més d'un any, en
març de 2019. També va anunciar la renúncia a part de l'herència del seu progenitor. Segons
diversos juristes, aquesta renúncia no té cap validesa jurídica, ja que el Codi civil no permet ni la
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renúncia a una herència amb caràcter previ a la mort de la persona que genera eixe dret ni, donat
el cas, que aquesta renúncia siga parcial, és a dir, a només una part de l'herència
En l'àmbit judicial, el passat dia 8 de juny, la Fiscalia del Tribunal Suprem va anunciar que
assumia la investigació derivada de les diligències de la Fiscalia contra la Corrupció i la
Criminalitat Organitzada en el cas «AVE del desert». Paralꞏlelament, al Congrés dels Diputats s'ha
tornat a presentar una proposta de creació de comissió d'investigació al voltant de la trama
vinculada a les presumptes ilꞏlegalitats comeses per membres de la casa reial i les influències
polítiques, diplomàtiques i comercials amb l'Aràbia Saudita.
Un Estat de dret avançat no pot emparar comportaments que atempten contra els més
elementals principis ètics. L'existència d'un règim
de monarquia
parlamentària no
pot
comportar l'existència de zones d'impunitat contràries al principi d'igualtat que consagra l'article 14
de la Constitució. Els diferents poders públics han d'assegurar que aquest principi es respecta, i
que les fortunes obtingudes de manera ilꞏlícita o contràries als valors de la integritat a través
de l'aprofitament d'una posició institucional tan important com el càrrec de cap d'Estat,
revertisquen finalment en el benestar de la societat a través dels pressupostos dels serveis
públics fonamentals.
Per aquestes raons, proposem els següents:
ACORDS
1. El Ple de l’Ajuntament de Picanya acorda manifestar:
a) El seu suport a la realització d'una àmplia comissió d'investigació al si del congrés relativa a la
trama vinculada a les presumptes ilꞏlegalitats comeses per membres de la casa reial i les
influències polítiques, diplomàtiques i comercials amb l'Aràbia Saudita.
b) La necessitat de destinar a enfortir els pressupostos públics de la sanitat,educació i polítiques
socials els recursos provinents de l'herència de Joan Carles de Borbó i Borbó, així com
qualsevol actiu, inversió o estructura financera l'origen de la qual, característiques o finalitat
puguen no estar d'acord amb la legalitat o amb els criteris de rectitud i integritat que han de regir
l'activitat institucional i privada i que han d'informar l'activitat de la corona.
2.El Ple de l’Ajuntament de Picanya acorda que del present acord es remeta una còpia a Les
Corts Valencianes, al Congrés dels Diputats, al Govern d'Espanya i a la Casa de Sa Majestat el
Rei.”
Després de la deliberació que seguidament es transcriu, la Moció es sotmesa a votació i queda
NO APROVADA amb la següent votació:
A FAVOR:
2. GM Compromís (2)
EN CONTRA:
9. GM Socialista (9)
ABSTENCIÓ:
5. GM Popular (2) i GM Ciudadanos (2) i la Sra. Rosa Alejos, Regidora
del G.M. Socialista.
Deliberació:
La Sra. Mª Jose Royo, Portaveu del G.M. Ciudadanos, manifesta la seua abstenció perquè perquè
no concerneix el nostre Municipi i diu que el que més i el que menys té alguna cosa que ocultar.
El Sr. Javier Montero, Portaveu del G.M. Popular, motiva la seua abstenció dient que no considera
que sea el plenari de Picanya, el foro per a debatre aquesta qüestió.

Pàgina 14 de 25
AJUNTAMENT DE PICANYA

Código Seguro de Verificación: J2AA FZE4 M2FY XQ4A TYTE

ACTA PLENARI ORDINARI 10 SETEMBRE 2020 - SEFYCU 2265546
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://picanyamesfacil.sedipualba.es/

Pág. 14 de 25

Alcaldia
EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
11/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 552487T

NIF: P4619500D

El Sr. Guillem Tortosa, Regidor del G.M. Socialista, diu que dins del seu partit hi ha postures
diverses en quant al paper de la Monarquia i segurament tenen moltes coincidències, però no és
l’àmbit on discutir-se aquesta qüestió.
El Sr. Carles Cortés contesta al G.M. Ciudadanos dient que afecta a tots els pobles doncs fent la
comparativa de lo que val un colꞏlegi, equival a molts colꞏlegis que es podrien construir i per tant,
afecta a tot el món.
Li contesta al G:M. Socialista que el que demanen és una comissió d’investigació a les conductes
del Rei. Que hi haja transparència. No és el debat de Monarquia SI o NO.
Tots els Grups intervenen reiterant-se en la postura inicial de cadascun.

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
11/11/2020

FIRMADO POR

TRES.- Que presenta el Portaveu, el Sr. Xavier Rius,. amb Registre d’entrada Nº2917
“MOCIÓ PER PROPOSAR AL PROFESSOR VICENT ALBERT GABARDA CEBELLÁN, PER A
SER GUARDONAT AMB UN DELS PREMIS O DISTINCIONS DEL 9 D'OCTUBRE DE LA GENERALITAT VALENCIANA.
Les raons per les quals s'ha pensat en la seua persona resulten, a parer nostre, més que sòlides.
Vicent Gabarda és Doctor en Geografia i Història per la Universitat de València, en la qual
exerceix actualment com a professor.
En el camp de la recerca, no tan sols ha estat el pioner de l'estudi de la repressió franquista al
País Valencià, sinó que ha mantingut una constant, consistent i coherent trajectòria investigadora,
enriquint el coneixement de part del nostre passat immediat mitjançant una àmplia sèrie de
publicacions de caràcter nacional i internacional d'innegable valor científic, gràcies al seu complet
domini de la matèria i la seua constància per a enfrontar- se a les dificultats que presenta l'accés a
fonts arxivístiques disseminades i de difícil accés. Tot això corroborat per la seua meritòria
participació en tallers, jornades, seminaris i congressos en els quals ha donat a conèixer els
seus avanços en el
camp de la repressió franquista. També ha participat en diversos
documentals, sent una de les seves publicacions
més destacades Els afusellaments al País Valencià (1938 - 1956). Llibre de referència per a tots
els interessats tant en l’estudi de la repressió com
en la recerca dels seus familiars
assassinats
A més, al llarg de gairebé trenta anys d'incessant labor, també s'ha dedicat a difondre de manera
constant les seues recerques entre un públic no especialista com el demostra l'enorme quantitat
de colꞏlaboracions relacionades amb la Memòria Democràtica en les quals ha participat de
diverses maneres; igual que la seua presència en consells científics, comissions de la veritat,
debats, taules redones, colꞏloquis, premsa, ràdio, televisió i conferències, però sempre demostrant
la seua màxima autoritat en el camp de la repressió franquista.
La seua perseverança al llarg de tots aquests anys ha aconseguit superar enormes obstacles de
tota mena, destacant el clima polític advers, aconseguint evitar excessos que sense
la seua actuació haguessen estat irreversibles, com en el cas de les zones dedicades a fosses
comunes en el cementiri de València, entre moltes altres. El professor Gabarda ha presentat un
enorme desplegament informatiu i formatiu sobre les exhumacions al País Valencià.
Amb tot, els mèrits que conflueixen en la seua persona no acaben aquí. Des de fa anys, el
professor Gabarda hi ha colꞏlaborat amb nombrosos colꞏlectius memorialistes, destacant la seua
colꞏlaboració en la Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià i
en la Plataforma de les fosses de Paterna.
Considerem que és de justícia premiar la important aportació i dedicació de Vicent Ga- barda
Cebellán a la seua Comunitat per les seues excelꞏlents contribucions a un coneixement de la
nostra història recent, que sense la seua tenacitat i lliurament resultaria inconcebible
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Per aquestes raons, proposem els següents:
ACORDS
1.- Proposar al professor Vicent Albert Gabarda Cebellán, per a ser guardonat en la pròxima
edició (2020) amb un dels Premis o distincions del 9 d'Octubre de la Generalitat Valenciana.
2.- Siga remesa còpia del present acord a secretaria de la Presidència de la Generalitat
Valenciana: sec.pre@gva.es

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
11/11/2020

FIRMADO POR

Després de la deliberació que seguidament es transcriu, la Moció es sotmesa a votació i queda
APROVADA amb la següent votació:
A FAVOR:
EN CONTRA:
ABSTENCIÓ:

12. GM Socialista (10), i GM Compromís. (2).
0.
4 GM Popular (2) i GM. Ciudadanos (2)

Deliberació:
La Sra. Mª Jose Royo, Portaveu del G.M. Ciudadanos, manifesta que no té res en contra de la
moció, però seguint amb el seu criteri, no concerneix el nostre Municipi.
El Sr. Javier Montero, Portaveu del G.M. Popular, motiva la seua abstenció dient que no es un
tema d’interès directe amb el Poble.
El Sr. Guillem Tortosa, Regidor del G.M. Socialista, diu que estan a favor.
El Sr. Xavier Rius agraeix al PSOE el seu vot a favor i done suport als valors democràtics.

5. DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA (Juliol i Agost 2020) I D’ACTES DE
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ( 26 de juny i 3-10-17-24 i 31 de juliol 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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Resolución Nº690 de 01/07/2020: Resolució d'alcaldia- efectivitat activitat- sèquia de benager 21

Urbanisme

Resolución Nº691 de 01/07/2020: RESOLUCIO

Vicesecretaria

Resolución Nº692 de 03/07/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/87

Economia

Resolución Nº693 de 03/07/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/88

Economia

Resolución Nº694 de 03/07/2020: resolucio aprovacio certicacio obra num 2 i 3

Contractació

Resolución Nº697 de 03/07/2020: RESOLUCIO SOL.LICITUD SUBVENCIO

Vicesecretaria

Resolución Nº698 de 03/07/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/91

Economia

Resolución Nº699 de 06/07/2020: RESOLUCIÓ CONTRACTACIÓ PROGRAMA SEPE 2020

Personal

Resolución Nº700 de 06/07/2020: resolucio adjudicacio contracte menor

Vicesecretaria

Resolución Nº701 de 06/07/2020: resolucio adjudicacio contracte menor

Contractació

Resolución Nº702 de 06/07/2020: Aprovació relacions d'ingressos

Economia

Resolución Nº703 de 06/07/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/90

Economia

Resolución Nº704 de 06/07/2020: Resolució baixa plaça 6 Aparcament La Taronja

Policia

Resolución Nº705 de 06/07/2020: Resolució aprovació reposició fons ACF J/2020/9

Economia

Resolución Nº706 de 06/07/2020: resolucio aprovacio certificacio final

Contractació

Resolución Nº707 de 06/07/2020: Aprovació relació de baixes

Economia

Resolución Nº708 de 07/07/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/92

Economia

Resolución Nº709 de 07/07/2020: Resolució delegació Presidència de la Comissió Valoració Habitatges Municipals

Alcaldia

Resolución Nº712 de 08/07/2020: Resolució d´ Alcaldia- Proposta d´ arxiu, revisió final d´ obra

Urbanisme

Resolución Nº713 de 08/07/2020: Concessió exempció IIVTNU

Economia

Resolución Nº714 de 10/07/2020: RESOLUCIÓ PRÓRROGA NOMENAMENT ADMINISTRATIVA

Personal

Resolución Nº715 de 10/07/2020: Resolució reposicio ACF Policia J/2020/10

Economia

Resolución Nº716 de 10/07/2020: Resolució d'alcaldia- requeriment documentació llicència d'intervenció- doctor herrero,17

Urbanisme

Resolución Nº717 de 10/07/2020: resolucio aprovacio certicacio obra num 4

Contractació

Resolución Nº718 de 10/07/2020: resolucio adjudicacio contracte menor

Contractació

Resolución Nº719 de 10/07/2020: Resolució Alcaldia concessió Targeta Estacionament ALLLB

Policia

Resolución Nº720 de 10/07/2020: RESOLUCIÓ LLICÈNCIA ARMES JVPQ

Policia

Resolución Nº721 de 10/07/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-20 GC

Economia

Resolución Nº722 de 10/07/2020: RESOLUCIÓ PRÒRROGA NOMENAMENT ADMINISTRATIVA ÀREA ECONÒMICA

Personal

Resolución Nº723 de 10/07/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/94

Economia

Resolución Nº724 de 13/07/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/95

Economia
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Resolución Nº725 de 13/07/2020: Resolució Alcaldía- Declaració Responsable segona ocupació C/ Doctor Herrero, 25-8

Urbanisme

Resolución Nº726 de 13/07/2020:
RESOLUCIO_ALCALDIA_SOL_SUBVENCIÓ_XARXA_MUNIC_CONTRA_VIOLÈNCIA_GENERE
Resolución Nº727 de 16/07/2020: RESOLUCIO BODEGA

Desenvolupament Local
Economia

Resolución Nº728 de 16/07/2020: RESOLUCIO MANIVELA

Economia

Resolución Nº729 de 16/07/2020: RESOLUCIO

Economia

Resolución Nº730 de 16/07/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/99

Economia

Resolución Nº731 de 16/07/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/98

Economia

Resolución Nº732 de 16/07/2020: RESOLUCIO ASADORA

Economia

Resolución Nº733 de 16/07/2020: RESOLUCIO CORSO

Economia

Resolución Nº734 de 16/07/2020: RESOLUCIO HORTA

Economia

Resolución Nº735 de 16/07/2020: Resolució aprovació reposició fons ACF J/2020/11

Economia

Resolución Nº736 de 16/07/2020: Resolució alta gual 1665

Economia

Resolución Nº737 de 16/07/2020: Resolució alta gual 1666

Economia

Resolución Nº738 de 16/07/2020: RESOLUCIO TERRASSA BON APPETIT

Economia

Resolución Nº739 de 16/07/2020: RESOLUCIO BAR AVENIDA

Economia

Resolución Nº740 de 16/07/2020: RESOLUCIO LA CASSOLA

Economia

Resolución Nº741 de 16/07/2020: RESOLUCIO TERRASSA BLACK CAT

Economia

Resolución Nº742 de 16/07/2020: Desestimació devolució ingressos

Economia

Resolución Nº743 de 16/07/2020: RESOLUCIO TERRASSA PENSAT I FET

Economia

Resolución Nº744 de 16/07/2020: RESOLUCIO TERRASSA CA PEPA

Economia

Resolución Nº745 de 16/07/2020: resolucio aprovacio certicacio obra num 8

Contractació

Resolución Nº746 de 16/07/2020: resolucio aprovacio certicacio obra num 6 i ultima

Contractació

Resolución Nº747 de 16/07/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/97

Economia

Resolución Nº748 de 16/07/2020: resolucio aprovacio certicacio obra num 5

Contractació

Resolución Nº749 de 16/07/2020: RESOLUCIO - LA ABUELA

Economia

Resolución Nº750 de 16/07/2020: RESOLUCIO - MEDITERRANI

Economia

Resolución Nº751 de 16/07/2020: RESOLUCIO - PEAMFLO

Economia

Resolución Nº752 de 16/07/2020: RESOLUCIO - ALBABEL

Economia

Resolución Nº753 de 16/07/2020: RESOLUCIO - LA LLUNA

Economia

Resolución Nº754 de 17/07/2020: RESOLUCIÓ APROVANT LES BASES CONVOCATÒRIA 2 PLACES AGENT POLICIA
LOCAL PER CONSOLIDACIÓ

Personal
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Resolución Nº755 de 20/07/2020: RESOLUCIÓ APROVANT BASES BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A INSPECTOR/A
SERVEIS MUNICIPALS
Resolución Nº756 de 20/07/2020: RESOLUCIO

Personal

Resolución Nº757 de 20/07/2020: resolucio aprovacio certicacio obra num 9

Contractació

Resolución Nº758 de 20/07/2020: resolucio aprovacio certicacio obra num 10

Contractació

Vicesecretaria

Resolución Nº759 de 20/07/2020: resolucio aprovacio certicacio obra num 11 i última

Contractació

Resolución Nº760 de 20/07/2020: resolucio aprovacio certicacio obra num 5

Contractació

Resolución Nº761 de 21/07/2020: resolucio adjudicacio contracte menor

Contractació

Resolución Nº762 de 21/07/2020: Estimació alꞏlegació IIVTNU

Economia

Resolución Nº763 de 21/07/2020: RESOLUCIÓ APROVANT OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA 2020

Personal

Resolución Nº764 de 21/07/2020: Resolució d'alcaldia- efectivitat segona ocupació- senyera, 7-11

Urbanisme

Resolución Nº765 de 21/07/2020: RESOLUCIO SOL.LICITUD SUBVENCIO

Vicesecretaria

Resolución Nº766 de 21/07/2020: RESOLUCIO LOS AMIGOS

Economia

Resolución Nº767 de 21/07/2020: RESOLUCIO VALKIRIA

Economia

Resolución Nº768 de 21/07/2020: RESOLUCIO CANICA

Economia

Resolución Nº769 de 21/07/2020: RESOLUCIO BAR ANGEL

Economia

Resolución Nº770 de 21/07/2020: RESOLUCIO BAR AITANA

Economia

Resolución Nº771 de 21/07/2020: RESOLUCIO

Economia

Resolución Nº772 de 21/07/2020: RESOLUCIO PETISA

Economia

Resolución Nº773 de 21/07/2020: RESOLUCIO - PETISA

Economia

Resolución Nº774 de 21/07/2020: resolucio aprovacio del pla de seguretat i salut

Contractació

Resolución Nº775 de 21/07/2020: Resolució d'alcaldia- llicència d'obertura - c/ Pius XII,5

Urbanisme

Resolución Nº776 de 22/07/2020: RESOLUCIÓ RECTIFICACIÓ ERRADA RESOL NUM. 755

Personal

Resolución Nº777 de 22/07/2020: RESOLUCIÓ APROVANT BASES BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE GESTIÓ
JURÍDICA EN MATÈRIA D'HABITATGE
Resolución Nº778 de 23/07/2020: RESOLUCIÓ APROVANT BASES BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS AUXILIARS
D'INFORMÀTICA
Resolución Nº779 de 23/07/2020: RESOLUCIÓ PAGAMENT PRODUCTIVITAT 2on-2020 A POLICIA LOCAL

Personal

Resolución Nº780 de 23/07/2020: DECRET ALCALDIA APROVACIÓ TAXA

Economia

Resolución Nº781 de 23/07/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/102

Economia

Personal
Policia

Resolución Nº782 de 24/07/2020: Resolució d'alcaldia- solꞏlicitud ARRUR

Urbanisme

Resolución Nº783 de 24/07/2020: Resolució canvi instructor

Responsabilitat patrimonial
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Alcaldia
FIRMADO POR

Expediente 552487T

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
11/11/2020

NIF: P4619500D

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
11/11/2020

FIRMADO POR

Resolución Nº784 de 24/07/2020: RESOLUCIÓ SOLꞏLICITANT CESSIÓ DADES BORSA TÈCNIC INFORMÀTIC

Secretaria

Resolución Nº785 de 24/07/2020: RESOLUCIO NOMENAMENT INTERINA ADMINISTRATIVA

Secretaria

Resolución Nº786 de 24/07/2020: RESOLUCIÓ DECLARANT SITUACIÓ DE JUBILACIÓ

Personal

Resolución Nº787 de 24/07/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-21 TF

Economia

Resolución Nº788 de 24/07/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-22 TF

Economia

Resolución Nº789 de 24/07/2020: Desestimació alꞏlegació IIVTNU

Economia

Resolución Nº790 de 24/07/2020: Resolució d'alcaldia- requeriment subsanació- isabel villena,1

Urbanisme

Resolución Nº791 de 24/07/2020: resolucio adjudicacio contracte menor

Contractació

Resolución Nº792 de 24/07/2020: resolucio adjudicacio contracte menor

Contractació

Resolución Nº793 de 24/07/2020: resolucio adjudicacio contracte menor

Contractació

Resolución Nº794 de 24/07/2020: RESOLUCIO SOL.LICITUD DE SUBVENCIO

Vicesecretaria

Resolución Nº795 de 24/07/2020: DECRET ALCALDIA APROVACIÓ TAXA

Economia

Resolución Nº796 de 24/07/2020: Aprovació devolució d'ingressos

Economia

Resolución Nº797 de 28/07/2020: RESOLUCIO APROVACIO CERTIFICACIO Nº 5

Contractació

Resolución Nº798 de 29/07/2020: resolucio adjudicacio contracte menor

Contractació

Resolución Nº799 de 29/07/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-24 GC

Economia

Resolución Nº800 de 29/07/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/107

Economia

Resolución Nº801 de 29/07/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/106

Economia

Resolución Nº802 de 29/07/2020: resolució finalizació expedient

Responsabilitat patrimonial

Resolución Nº803 de 29/07/2020: RESOLUCIO AUTORITZANT COMISSIÓ DE SERVEIS

Secretaria

Resolución Nº804 de 29/07/2020: Resolució d'alcaldia- inneCessarietat llicència segregació

Urbanisme

Resolución Nº805 de 29/07/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 23/2020

Economia

Resolución Nº806 de 29/07/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/103

Economia

Resolución Nº807 de 29/07/2020: Resolució d'alcaldia- proposta d'arxiu- motor desamparats

Urbanisme

Resolución Nº808 de 29/07/2020: Resolució aprovació reposició fons ACF J/2020/12

Economia

Resolución Nº809 de 31/07/2020: RESOLUCIO ACEPTACIO SUBVENCIO SERVEIS SOCIALS PROGRAMES

Vicesecretaria

Resolución Nº810 de 31/07/2020: Resolució canvi instructor

Responsabilitat patrimonial

Resolución Nº811 de 31/07/2020: Resolució canvi instructor

Responsabilitat patrimonial

Resolución Nº812 de 31/07/2020: Resolució canvi instructor

Responsabilitat patrimonial

Resolución Nº813 de 31/07/2020: resolucio aprovacio certicacio obra num 1

Contractació

Resolución Nº814 de 31/07/2020: Aprovació devolució d'ingressos

Economia
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Alcaldia
FIRMADO POR

Expediente 552487T

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
11/11/2020

NIF: P4619500D

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
11/11/2020

FIRMADO POR

Resolución Nº815 de 31/07/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO

Contractació

Resolución Nº816 de 31/07/2020: Resolució alta gual 1675

Economia

Resolución Nº817 de 31/07/2020: Resolució alta gual 1674

Economia

Resolución Nº818 de 31/07/2020: Resolució alta gual 1673

Economia

Resolución Nº819 de 31/07/2020: Resolució alta gual 1669

Economia

Resolución Nº820 de 31/07/2020: Resolució alta gual 1670

Economia

Resolución Nº821 de 31/07/2020: Resolució alta gual 1671

Economia

Resolución Nº822 de 31/07/2020: Resolució alta gual 1667

Economia

Resolución Nº823 de 31/07/2020: Resolució alta gual 1672

Economia

Resolución Nº824 de 31/07/2020: Desestimació alꞏlegació IIVTNU

Economia

Resolución Nº825 de 31/07/2020: Resolució alta gual 1668

Economia

Resolución Nº826 de 31/07/2020: Resolució ajudes serveis socials mes de juny

Serveis Socials

Resolución Nº827 de 31/07/2020: Concessió pròrroga presentació IIVTNU

Economia

Resolución Nº828 de 31/07/2020: Resolució Delegació Alcaldia agost 2020

Secretaria

Resolución Nº829 de 31/07/2020: Resolució alta gual 1676

Economia

Resolución Nº830 de 01/08/2020: resolucio requeriment subsanació

Responsabilitat patrimonial

Resolución Nº831 de 01/08/2020: resolucio nomenament instructor

Responsabilitat patrimonial

Resolución Nº832 de 01/08/2020: Resolució nomenament instructor

Responsabilitat patrimonial

Resolución Nº833 de 01/08/2020: RESOLUCIÓ LLICÈNCIA GOS PP VMPG

Policia

Resolución Nº835 de 03/08/2020: resolucio requeriment subsanació

Responsabilitat patrimonial
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FIRMADO POR

Expediente 552487T

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
11/11/2020

NIF: P4619500D

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
11/11/2020

FIRMADO POR

Descripción

Servicio

Resolución Nº834 de 03/08/2020: RESOLUCIO CONFORMITAT RENUNCIA COMISSIO DE SERVEIS

Vicesecretaria

Resolución Nº836 de 05/08/2020: resolucio solꞏlicitud autoritzacio comissio de serveis

Vicesecretaria

Resolución Nº837 de 06/08/2020: resolució autorització comissió serveis

Vicesecretaria

Resolución Nº838 de 07/08/2020: resolucio delegació funcions

Vicesecretaria

Resolución Nº839 de 07/08/2020: resolucio nomenament tècnic informàtic A2

Vicesecretaria

Resolución Nº840 de 07/08/2020: resolucio adjudicacio contracte menor

Contractació

Resolución Nº841 de 07/08/2020: Resolució Alcaldia DR 1ª Ocupació C/ Blasco Ibañez, 42

Urbanisme

Resolución Nº842 de 07/08/2020: Resolució Alcaldia DR 1ª Ocupació C/ Joan Fuster, 27

Urbanisme

Resolución Nº843 de 07/08/2020: Llicència municipal de segona ocupació

Urbanisme

Resolución Nº844 de 07/08/2020: Resolució Alcaldía acord solꞏlicitud subvecnió

Urbanisme

Resolución Nº845 de 13/08/2020: resolucio adjudicacio contracte menor

Contractació

Resolución Nº846 de 13/08/2020: resolucio adjudicacio contracte menor

Contractació

Resolución Nº847 de 13/08/2020: resolucio adjudicacio contracte menor

Contractació

Resolución Nº848 de 13/08/2020: resolucio nomenament instructor

Responsabilitat patrimonial

Resolución Nº849 de 13/08/2020: resolucio nomenament instructor

Responsabilitat patrimonial

Resolución Nº850 de 13/08/2020: resolucio prorroga contracte

Contractació

Resolución Nº851 de 13/08/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/110

Economia

Resolución Nº852 de 13/08/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/111

Economia

Resolución Nº853 de 13/08/2020: resolucio rectificacio errades

Vicesecretaria

Resolución Nº854 de 13/08/2020: resolució desestiment

Responsabilitat patrimonial

Resolución Nº855 de 14/08/2020: Resolució d´Alcaldia- DR 1ª Ocupació C/ Federico Garcia Lorca, 12

Urbanisme

Resolución Nº856 de 14/08/2020: DR 1ª Ocupació - C/ Joan Fuster, 21

Urbanisme

Resolución Nº857 de 14/08/2020: Resolució d´Alcaldia DR 1º Ocupació- C/ Joan Fuster, 29

Urbanisme

Resolución Nº858 de 24/08/2020: Resolució d´Alcaldia- Aprovació separata i innecesarietat llicència d´obres i pagament
taxes
Resolución Nº859 de 24/08/2020: Resolució d´Alcaldia- DR 1ª Ocupació C/ Vent del Garbí, 11

Urbanisme

Resolución Nº860 de 26/08/2020: Resolució ajudes agost

Serveis Socials

Urbanisme

Resolución Nº861 de 26/08/2020: Resolució d´Alcaldia- Proposta d´arxiu

Urbanisme

Resolución Nº862 de 31/08/2020: resolucio requeriment subsanació permis circulació

Responsabilitat patrimonial

Resolución Nº863 de 31/08/2020: Resolució Alcaldia- Subsanació Deficiències

Urbanisme
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EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
11/11/2020

NIF: P4619500D

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
11/11/2020

FIRMADO POR

Resolución Nº864 de 02/09/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/112

Economia

Resolución Nº865 de 02/09/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/113

Economia

Resolución Nº866 de 02/09/2020: Resolució d'alcaldia- desestiment i arxiu- sant joan baptista,7

Urbanisme

Resolución Nº867 de 02/09/2020: Resolució Alcaldia- subsanació deficiències

Urbanisme

Resolución Nº868 de 02/09/2020: Resolució d´Alcaldia- esmena final d´obra C/ Rosalia de Castro, 28

Urbanisme

Resolución Nº872 de 02/09/2020: Resolució d´Alcaldia- Subsanació deficiències DR OVP C/ Colon, 42

Urbanisme

Resolución Nº873 de 02/09/2020: Resolució d´Alcaldia- requeriment subsanació deficiències C/ Alqueria Mangarrota, 19

Urbanisme

Resolución Nº874 de 02/09/2020: Aprovació relació de baixes

Economia

Resolución Nº876 de 02/09/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-25 TF

Economia

Resolución Nº877 de 02/09/2020: Resolució resposició ACF Policia J/2020/13

Economia

Resolución Nº878 de 02/09/2020: Resolució d´Alcaldia Habitatges municipals ***0872**

Serveis Socials

Resolución Nº879 de 02/09/2020: Resolució d´Alcaldia Habitatges municipals ***6812**

Serveis Socials

Resolución Nº880 de 02/09/2020: Resolució d´Alcaldia Habitatges municipals ****5079*

Serveis Socials

Resolución Nº881 de 03/09/2020: Resolució d´Alcaldia Habitatges municipals ***0713**

Serveis Socials

Resolución Nº882 de 03/09/2020: Aprovació relacions d'ingressos

Economia
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Alcaldia
EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
11/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 552487T

NIF: P4619500D

6. 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, diu:
1.- En agost s’ha observat que la recollida del contenidor blau no ha segut normal. Recullen el
cartró de fòra i l’entrada dels contenidors, es quedaven ¾ plens. Per què esta nova forma de
recollir el paper-cartró?

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
11/11/2020

FIRMADO POR

El Sr. Alcalde contesta que s’activat molt el consumisme de la ciutadania en Amazon i les
compres virtuals i, fins que no es modifique el contracte per a renovar-lo o ampliar-lo, perquè cal
adequar-lo a la realitat.
La Ciutadania també necessita sensibilitzar-se, perquè cal desfer-lo i no ficar-lo fòra del
contenidor.
El Sr. Xavier Rius, Portaveu del G.M. Compromís diu:
1.- En primer lloc vull reiterar un prec i és que fiquen el valencià en la nova plataforma de
Sedipualba, perquè et dona la possibilitat de triar l’idioma i li marque el valencià però desprès no
continua tot en valencià.
2.- Preguntar per la Instalació de càmeres de control i vigilància a la via pública a Picanya. No hi
ha cartells que ho indique.
Quantes càmeres hi ha i el funcionament? i Quin és el motiu de ficar-se en eixos punts?
El Sr. Alcalde contesta que solꞏlicita que es faça per escrit i es contestarà per escrit. Li comenta
que Picanya està en projecte de SMART CITY en el qual estan molts ajuntaments, inclòs el de
València. Ara estan instalꞏlant-se i alguna funciona com a prova.
El Sr. Xavier Rius contesta que la farà per escrit i realitza altra pregunta:
3.- Amb agosticidad han eixit places per a borses de treball en distints llocs de treball de
l’Ajuntament.
M’ha estranyat perquè normalment es fan en temps de màxima audiència i així que es presente
més gent, de manera que es pot triar millor als candidats.
Una de les borses, no està en la RPT que és la borsa per a tècnic d’habitatge que a més està
externalitzat, i no sé si es convoca perquè el contracte va a finalitzar i com que és necessari,
mentre es trau la borsa....
Desprès hi ha dos borses més per a Inspector de serveis i per a informàtic però m’estranya que es
traga en borsa de treball en lloc de traure la plaça directament, doncs desprès de negociar les
bases en mesa de negociació, publicar-les i tot el procediment, desprès es té que tornar a fer lo
mateix per a traure la plaça definitiva doncs estalviaríem diners als picanyers i picanyeres. Cal fer
la mateixa tasca per a traure la plaça i es pot fer més àgil i garantisca per a l’Ajuntament.
També m’ha estranyat el temari. Per al grup C es demana més temes que per als altres que són
grup B.
La taxa també és molt variable. Es demana al grup A, 40€ i a un policia 80€...
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Alcaldia
EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
11/11/2020

FIRMADO POR

Expediente 552487T

NIF: P4619500D

No entenc els criteris que s’han seguit per a fer-lo. Per tant, demane que m’expliquen els criteris
que s’han seguit per a :
a) Realitzar la publicitat en eixa època de l’any.
b) Criteri per a demanar la quantitat de temes, doncs no corresponen amb el grup de titulació.
c) El preu de les taxes.

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
11/11/2020

FIRMADO POR

No havent-hi més assumptes a tractar, s’alçà la sessió a les vint-i-una hores i trenta 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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