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ACTA PLENARI
Número 3
Sessió ordinària del Plenari de l’Ajuntament del dia 14 de maig de 2020
ASSISTENTS:
Alcalde-President:
En Josep Almenar i Navarro (PSOE)

EL/LA SECRETARIO/A ACCTAL
JOSE VICENTE APARISI APARISI
29/07/2020

FIRMADO POR

Regidors i Regidores:
Guillem Tortosa i Soriano (PSOE)
Maria Elena Ruiz Pérez (PSOE)
Delia López Moya (PSOE)
José Alberto Sanchis Cuesta (PSOE)
Patricia Salgado Alcaide (PSOE)
Asdrúbal Ferrer 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 Hernández (P. POPULAR)
Remedios Pellicer Martínez (P. POPULAR)
Maria José Royo i Córdoba (CIUDADANOS)
Diego Soriano i Alonso (CIUDADANOS)
Excusa la seua presència:
Rosario González i Fernández (PSOE)
Mario Guillén i Rodríguez (PSOE)
Secretaria General
Lorena Andreu Guillem
Vicesecretari Interventor
José Vicente Aparisi Aparisi
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Picanya, a catorze de maig de dos mil vint.
Escaientment convocats i notificats mitjançant l’Orde del Dia comprensiu dels assumptes que
s’han de tractar es reuniren, per videoconferència, 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-cinc minuts la Presidència declara obert l’acte telemàticament per
videoconferència, amb el següent
ORDE DEL DIA
El Sr. Alcalde President sotmet a ratificació la inclusió dels punts de l’ordre del dia per haver
sigut convocats abans de ser dictaminats.
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Tots els Regidors i Regidores ho ratifiquen per UNANIMITAT
Al temps, el Sr. Alcalde sotmet a votació la inclusió de dos punts extraordinaris a l’Orde del Dia
i per UNANIMITAT del membres presents es declara inclòs.
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (16 de gener i 12 de març
de 2019). 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.
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JOSE VICENTE APARISI APARISI
29/07/2020

FIRMADO POR

2.- DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2019. Sr. Alcalde
dóna pas a aquest punt de l’Orde del dia
El Sr. Tresorer presenta i explica el següent Informe i Proposta d’Acord, dictaminada prèviament
per la corresponent Comissió Informativa:
“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Atès l’informe de l’Interventor sobre la liquidació del Pressupost General de la Corporació
corresponent a l’any 2019.
Considerant que l’aprovació de la liquidació del Pressupost és competència pròpia de l'Alcaldia,
conforme a l'article 41.18 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, article 172.3 de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, article 90.1 del RD 500/1990, de 20 d'abril.
Per tot allò exposat RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la liquidació del Pressupost General de la Corporació de 2019, amb el següent
resum:
A.- Resultat pressupostari de l’exercici.

CONCEPTES
a) Operacions corrents
b) Operacions de
capital
1.Total operacions no
financeres (a+b)
c) Actius financers
d) Passius financers
2. Total operacions
financeres (c+d)
I. RESULTAT
PRESSUPOSTARI DE
L'EXERCICI (I=1+2)
AJUSTOS
3. Crédits gastats
finançats amb

DRETS
OBLIGACIONS
RECONEGUTS RECONEGUDES
NETS
NETES

AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

9.944.840,84

7.426.309,48

2.518.531,36

712.798.64

3.257.026,69

-2-544-228,05

10.657.639,48

10.683.336,17

-25.696,69

0,00
2.485.321,90

0,00
1.164.868,21

0,00
1.320.453,69

2.485.321.90

1.164.868,21

1.320.453,69
1.294.757,00

1.083.133,34
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romanent de tresoreria
per a despeses
generals
4. Desviacions de
finançament negatives
de l'exercici
5. Desviacions de
finançament positives
de l'exercici
II. TOTAL AJUSTOS
(II=3+4-5)
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
AJUSTAT (I+II)

760.371,15
1.204.128,35
639.376,14
1.934.133,14

B.- Romanents de crèdit.
COMPROMESOS

53.748,13

NO COMPROMESOS

2.821.689,52

TOTAL

2.875.437,65

C.- Romanent de Tresoreria.

1. Fons líquids

IMPORTS
ANY
ANTERIOR
1.973.008,72 1.123.385,18

2. Drets pendents de cobrament
+ del Pressupost corrent
+ de Pressupostos tancats
+ d'Operacions no pressupostàries

4.168.089,94 5.174.492,20
1.215.660,92 2.440.531,65
2.923.716,81 2.565.195,03
28.712,21
168.765,52

3. Obligacions pendents de pagament
+ del Pressupost corrent
+ de Pressupostos tancats
+ d'Operacions no pressupostàries

1.911.078,39 3.008.398,90
1.587.790,44 2.703.742,83
5.864,43
16.585,13
317.423,52
288.070,94

COMPONENTS

IMPORTS
ANY

4. Partides pendents d'aplicació
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

84.975,33
28.350,54
113.825,87

902,33
7.259,50
8.161,83

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat

4.314.995,60 3.290.380,81
1.825.752,33 1.599.275,77
756.407,38
197.048,87

IV. Romanent de Tresoreria per a Gastos Generals

1.732.835,89 1.494.056,17

SEGON.- Fixar el dubtós cobrament en la quantia d’1.825.752,33.€
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TERCER.- Donar compte al Ple a la propera sessió que celebre.”
Els Regidors i Regidores es donen per ASSABENTATS.
3.- DACIÓ DE COMPTE D’INFORMACIÓ REMESSA AL MINHAP SOBRE: Sr. Alcalde dóna pas
a aquest punt de l’Orde del dia

EL/LA SECRETARIO/A ACCTAL
JOSE VICENTE APARISI APARISI
29/07/2020
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El Sr. Tresorer presenta i explica
corresponent Comissió Informativa:

els

següents Informes, dictaminada prèviament per la

3.1 Període mig de pagament primer trimestre 2020.
“Assumpte: Període Mig de Pagament primer 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
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
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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 2019:
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 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:
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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:
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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:

Període Mig de Pagament corresponent al Primer Trimestre de 2020
Ràtio d'operacions pagades

34,81 dies

Import d'operacions pagades:

1.942.123,56 €

Ràtio d'operacions pendents de pagament:

149,32 dies

Import d'operacions pendents de pagament:

14.664,72 €

Període Mig de pagament:

35,67 dies”

3.2 Morositat primer trimestre 2020
“INFORME TRIMESTRAL 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.
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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.
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.”
3.3 Estat d’execució del pressupost del primer trimestre 2020.
“Assumpte: Estat execució 1er 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.
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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”.

EL/LA SECRETARIO/A ACCTAL
JOSE VICENTE APARISI APARISI
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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.
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

10.132.380,41

Ajustos per
operacions
internes

Ajustos
pròpia Entitat

9.201.263,08

-241.242,52

Capacitat/Necessitat Finançament de la Corporació Local

0,00

Capac./Nec.
Financ. Entitat
689.874,81

689.874,81

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 4.917.252,38

0,00

0,00

0,00

0,00 4.917.252,38

0,00

0,00 4.917.252,38

0,00

0,00

0,00

0,00 4.917.252,38

Nivell Deute Viu

4.917.252,38

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 2,1% per a 2017.
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
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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.”
3.4 Pla Pressupostari a mig termini 2021-2023
“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

EL/LA SECRETARIO/A ACCTAL
JOSE VICENTE APARISI APARISI
29/07/2020

FIRMADO POR

Considerant el que es disposa en l'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'Abril, d'Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera en el qual s'estableix l'obligatorietat d'elaborar i aprovar un
marc pressupostari a mitjà termini en el qual s'emmarcarà l'elaboració dels seus Pressupostos
anuals i a través del com es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius
d'estabilitat pressupostària i de deute públic.
Considerant que l'article 3.1 de la citada norma estableix que l'elaboració, aprovació i execució
dels Pressupostos i altres actuacions que afecten a les despeses o ingressos dels diferents
subjectes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei es realitzarà en un marc d'estabilitat
pressupostària, coherent amb la normativa europea, entenent-se per estabilitat pressupostària de
les Administracions Públiques la situació d'equilibri o superàvit estructural.
Considerant el que es disposa en l'article 6 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, que estable la remissió
al Ministeri per mitjans telemàtics i mitjançant signatura electrònica entre uns altres, dels plans
pressupostaris a mig termini.
Considerant que el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha obert la plataforma electrònica per a la
presentació dels Plans Pressupostaris a mig termini, període 2021-2023 per a la seua remissió
abans del 14 de març de 2020.
Per açò RESOLC:
PRIMER: Aprovar el Pla pressupostari que s'acompanya i que conté les projeccions de les
principals partides d'ingressos i despeses per al període 2021-2023 partint del 2020, tenint en
compte la seua evolució tendencial, en el qual s'emmarcarà l'elaboració dels Pressupostos anuals
per a garantir una programació pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat
pressupostària i de deute públic als efectes previstos en l'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'Abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i l'article 6 de l'Ordre
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre.
SEGON: Procedir a la remissió del marc pressupostari al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques per mitjans electrònics i mitjançant signatura electrònica en compliment del previst en
l'article 6 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.”

Els Regidors i Regidores del Ple es donen per ASSABENTATS.
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS: Sr. Alcalde dóna pas a aquest
punt de l’Orde del dia
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El Sr. Tresorer presenta i explica els següent Informes i Propostes d’Acord, dictaminades
prèviament per la corresponent Comissió Informativa.
4.1 Reconeixement extrajudicial de crèdits 10/2020
Explica que són factures de l’any passat que no s’han inclòs al pressupost. Una d’elles és la llum
de la piscina perquè es pensava que era una quantitat i al fer més utilització de la piscina, la
despesa s’ha disparat.
L’altra factura correspon a la neteja per la caiguda de fulles.
“PROPOSTA D’ACORD

EL/LA SECRETARIO/A ACCTAL
JOSE VICENTE APARISI APARISI
29/07/2020

FIRMADO POR

Atesa la necessitat d’aprovar la relació de factures compressiva d’operacions pendents
d’aplicar al pressupost municipal de l’entitat en la quantia de 43.855,62€
Considerant el que disposa la legislació especifica en la matèria del que disposa l’article
60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la
Llei 39/1998, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals en matèria de pressupostos.
Considerant que l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits és competència del
Ple de la Corporació, d’acord amb el que preveu l’art. 22.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
Reguladora de les Bases del Règim local; article 50.11 del RD 2568/1986, de 28 de novembre i
article 168.4 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Regulador de
les Hisendes Locals, havent de ser aprovat l’expedient per majoria simple del nombre legal dels
membres de la Corporació, segons el que disposa l’article 47.1 de la Llei 7/1985.
Vista la necessitat d’imputar al pressupost de gastos de 2020 els gastos abans
assenyalats, que precisen de l'oportuna modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari i
suplement de crèdit.
Considerant el que disposen els articles 177 de R.D.L. 2/2004 de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, referent a la forma de
finançament de la Modificació de crèdit que es proposa.
Considerant el que disposa així mateix en l'esmentat precepte, i l'article 37.3 del Reial
Decret 500/1990, referent que l'òrgan competent de l'expedient és el Ple de la Corporació
Considerant el que estableixen els articles 169 de l'esmentat Text Refós i 38.2 del Reial
Decret 500/1990, sobre informació, reclamacions i publicitat, en sentit idèntic a l'aplicable per a
l'aprovació dels Pressupostos de l'Entitat.
Vistos els fets exposats i fonaments jurídics d'aplicació, PROPOSE:
PRIMER.- Aprovar el Reconeixement extra judicial de crèdits, per incorporació de factures
compressives d’operacions pendents d’aplicar a Pressupost segons annex de llistat adjunt que
ascendeix a la quantia de 43.855,62 € en Pressupost Municipal de l’Entitat Local de l’any 2020.

Tercero
A95758389

Nombre Ter.
IBERDROLA CLIENTES,
S.A.U.

Documento
Importe
Texto Libre
21191128030024002
8.189,03 Potencia facturada PP 138 kW
x 31 días x 0,162119 €/kW día /
PLL 122 kW x 31 días x
0,099974 €/kW día / PV 114
kW x 31 d
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A95758389

IBERDROLA CLIENTES,
S.A.U.

21191227030023613

6.923,45 Potencia facturada PP 112 kW
x 30 días x 0,162119 €/kW día /
PLL 120 kW x 30 días x
0,099974 €/kW día / PV 115
kW x 30 d

A95758389

IBERDROLA CLIENTES,
S.A.U.

21191227030023195

B46840732

OBREMO S.L.

19FACT‐ 8315

A46027660

S.A. AGRICULTORES DE LA 019 1807
VEGA DE VALENCIA
RADIO DIFUSION TORRE, Emit‐ 639
SL

2.509,72 Potencia facturada PP 68 kW x
29 días x 0,162119 €/kW día /
PLL 68 kW x 29 días x 0,099974
€/kW día / PV 68 kW x 29 días
11.851,72 OBRA: REPARACIÓ DE LA
PISCINA CUBIERTA MUNICIPA
13.655,70 SERVICIO EXTRAORDINARIO
LIMPIEZA CAIDA DE HOJA
726,00 PROGRAMAS VARIOS
COBERTURAS INFORMATIVAS

B96553920

SEGON.- Aprovar inicialment la Modificació de Crèdit núm. 10/2020 el detall de la qual
s'explicita a continuació:
APLICACIÓ
CONCEPTE
342 632
Inversions esportives
CRÈDIT EXTRAORDINARI

IMPORT
11.851,72 €
11.851,72 €

APLICACIÓ
CONCEPTE
163.22700
Neteja carrers i parcs
342.22100
Energia Elèctrica instal. Esportives
432.22699
Conveni audiovisuals
SUPLEMENTS DE CRÈDIT

IMPORT
13.655,70
17.622,20
726,00
32.003,90

€
€
€
€

FINANÇAT MITJANÇANT ROMANENT DE CRÈDIT
PARTIDA
CONCEPTE

IMPORT

870 00

43.855,62 €

Per a despeses generals
Total

43.855,62 €

TERCER.- Exposar al públic la Modificació de crèdit núm. 10/2020, previ anunci en el
Butlletí Oficial de la Província per quinze dies, durant els quals podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant del Ple, considerant-se definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no
s'hagueren presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a
resoldre-les.”
Sense deliberació, es sotmesa a votació i APROVADA PER UNANIMITAT
4.2 Amortització de préstecs 11/2020
El Sr. Tresorer explica que quan es va aprovar solꞏlicitar el préstec de l’IVACE, la part que ens deu
per a cancelꞏlar el préstec, l’IVACE ha de tornar uns diners a l’Ajuntament.
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“PROPOSTA D’ACORD
Atesa la possibilitat d’aprovar una amortització extraordinària de préstecs per tal de reduir
la càrrega financera de l’ajuntament en la quantia de 493.925,72€
Considerant el que disposen els articles 177 de R.D.L. 2/2004 de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, referent a la forma de
finançament de la Modificació de crèdit que es proposa.
Considerant el que disposa així mateix en l'esmentat precepte, i l'article 37.3 del Reial
Decret 500/1990, referent que l'òrgan competent de l'expedient és el Ple de la Corporació

EL/LA SECRETARIO/A ACCTAL
JOSE VICENTE APARISI APARISI
29/07/2020

FIRMADO POR

Considerant el que estableixen els articles 169 de l'esmentat Text Refós i 38.2 del Reial
Decret 500/1990, sobre informació, reclamacions i publicitat, en sentit idèntic a l'aplicable per a
l'aprovació dels Pressupostos de l'Entitat.
Vistos els fets exposats i fonaments jurídics d'aplicació, PROPOSE:
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació de Crèdit núm. 11/2020 el detall de la qual
s'explicita a continuació:

APLICACIÓ
011.913

CONCEPTE
Amortització préstecs a llarg termini

IMPORT
493.925,72 €

SUPLEMENTS DE CRÈDIT

493.925,72 €

FINANÇAT MITJANÇANT ROMANENT DE CRÈDIT
PARTIDA
CONCEPTE
870 00

IMPORT

Per a despeses generals

493.925,72 €

Total

493.925,72 €

SEGON.- Exposar al públic la Modificació de crèdit núm. 11/2020, previ anunci en el
Butlletí Oficial de la Província per quinze dies, durant els quals podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant del Ple, considerant-se definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no
s'hagueren presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a
resoldre-les.”
Desprès de la deliberació que a continuació es transcriu, es sotmesa a votació i APROVADA PER
UNANIMITAT.
Deliberació:
El Sr. Carles Cortés, Regidor del G.M. Compromís, proposa deixar damunt de la taula
aquesta proposta d’amortització del préstec perquè diu que com l’amortització és voluntària, eixos
diners podien estar disponibles per a possibles despeses del COVID com necessitats socials,
promocions del comerç i reforç d’empreses del poble.
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El Sr. Alcalde explica que està pendent que arriben els fons de l’IVACE, quasi 500.000€ i
quan arriben, es preveu tornar-los. No es va a adelantar, sinó que es fa previsió pressupostària i
quan envien els diners, es pagaran.
4.3 Despeses coronavirus 12/2020
“PROPOSTA D’ACORD
Atesa la necessitat d’aprovar crèdit pressupostari per fer front a les despeses que es
deriven de les adquisicions i treballs a efectuar per tal de contindre en el municipi la pandèmia
derivada del COVID19, estimada en la quantia de 200.000,00€

EL/LA SECRETARIO/A ACCTAL
JOSE VICENTE APARISI APARISI
29/07/2020

FIRMADO POR

Vista la necessitat d’imputar al pressupost de gastos de 2020 els gastos abans
assenyalats, que precisen de l'oportuna modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari i
suplement de crèdit.
Considerant el que disposen els articles 177 de R.D.L. 2/2004 de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, referent a la forma de
finançament de la Modificació de crèdit que es proposa.
Considerant el que disposa així mateix en l'esmentat precepte, i l'article 37.3 del Reial
Decret 500/1990, referent que l'òrgan competent de l'expedient és el Ple de la Corporació
Considerant el que estableixen els articles 169 de l'esmentat Text Refós i 38.2 del Reial
Decret 500/1990, sobre informació, reclamacions i publicitat, en sentit idèntic a l'aplicable per a
l'aprovació dels Pressupostos de l'Entitat.
Vistos els fets exposats i fonaments jurídics d'aplicació, PROPOSE:
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació de Crèdit núm. 12/2020 el detall de la qual
s'explicita a continuació:
APLICACIÓ
311.22110

CONCEPTE
IMPORT
Productes
neteja
i
altres
100.000,00 €
subministraments. COVID19
311.22799
Treballs realitzats per altres empreses.
100.000,00 €
COVID19
CRÈDIT EXTRAORDINARI
200.000,00 €
FINANÇAT MITJANÇANT ROMANENT DE CRÈDIT
PARTIDA
CONCEPTE
870 00

IMPORT

Per a despeses generals

200.000,00 €

Total

200.000,00 €

SEGON.- Exposar al públic la Modificació de crèdit núm. 12/2020, previ anunci en el
Butlletí Oficial de la Província per quinze dies, durant els quals podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant del Ple, considerant-se definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no
s'hagueren presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a
resoldre-les.”
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Desprès de la deliberació que es transcriu a continuació, es sotmesa a votació i APROVADA amb
el següent resultat:
A FAVOR:
13. GM Socialista (9), GM Ciudadanos (2) i GM. PP (2)
EN CONTRA: 0.
ABSTENCIÓ: 2. GM Compromís (2).
Deliberació:

EL/LA SECRETARIO/A ACCTAL
JOSE VICENTE APARISI APARISI
29/07/2020

FIRMADO POR

El Sr. Xavier Rius, Portaveu del G.M. Compromís, proposa de nou que es quede damunt
de la taula la modificació de crèdit, no sols per la moció que ells han presentat que parla de diners
per a despeses de prevenció, d’ajudes, etc... per a que també done temps a que en una Junta de
Govern es puga debatre tranquilꞏlament com es van a destinar els diners i depenent de la partida
on es destinen els diners, es poden moure o no.
Comenta que no urgeix i amb la liquiditat que està facilitant la Diputació, donaria temps no sols a
debatre la moció, sinó fins i tot a donar oportunitat a que es manifesten altres.
El Sr. Alcalde contesta que arreplega la idea de reunir-se i poder fer una Junta de
Portaveus o una Comissió que s’explique allò que es veja que va a fer falta cara al futur. Més que
res és per a poder pagar el que ja està fet com desinfecció, mascaretes, etc...sense tocar ni
superàvit, ni fons ni res. Més endavant, en la mesura en que es van ficar els serveis municipals en
marxa, farà més falta i són fons que es van a anar incrementant conforme van fent falta.
Lo important és tindre una xifra pressupostària per poder anar pagant totes les despeses que ja
s’estan fent del tema.
El Sr. Rius pregunta si és que ja s’han gastat 200.000€.
El Sr. Alcalde contesta que no, però a lo millor 100.000€ podria ser que sí i continuem
gastant.
El Sr. Rius diu que els agradaria saber en qué s’han gastat doncs unes coses es poden
deduir però altres es desconeixen totalment. Comenta que demanaran un informe amb tot el detall
perquè les despeses han de distribuir-se de manera equitativa i amb la filosofia que tenim una
ciutadania, empreses o autònoms, comerços que tenim que facilitar que tinguen possibilitats i no
amb la filosofia de quina persona regala, com si fòra un regal que fa el Sr. Almenar. Comenta que
lo lògic seria que això anara per convocatòria.
El Sr. Alcalde respon que la filosofia és ajudar a totes les persones, des de la primera fins a
l’última, siguen autònoms, empresaris, persones amb dificultats econòmiques, famílies, etc..
respecte a lo que és la seguretat davant el COVID i respecte als serveis públics que ara no tenim i
que tenim que començar a ficar en marxa. Per exemple, si tenim que obrir la piscina, ens va a
costar diners, perquè si està tancada hi ha que indemnitzar, i si s’obri i no pot entrar tot el món,
també ens va a costar diners.
La filosofia és arribar a totes les persones. En cap moment, ningú va a dir que l’Alcalde ha fet això
o allò. És un tema de l’Ajuntament i entre tots ho tenim que fer. Hi haurà un llistat amb totes les
despeses.

4.4 Inversions 13/2020
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“PROPOSTA D’ACORD
Atesa la necessitat d’aprovar crèdit pressupostari per fer front a diverses inversions,
estimada en la quantia de 420.000,00€
Vista la necessitat d’imputar al pressupost de gastos de 2020 els gastos abans
assenyalats, que precisen de l'oportuna modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit.
Considerant el que disposen els articles 177 de R.D.L. 2/2004 de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, referent a la forma de
finançament de la Modificació de crèdit que es proposa.

EL/LA SECRETARIO/A ACCTAL
JOSE VICENTE APARISI APARISI
29/07/2020

FIRMADO POR

Considerant el que disposa així mateix en l'esmentat precepte, i l'article 37.3 del Reial
Decret 500/1990, referent que l'òrgan competent de l'expedient és el Ple de la Corporació
Considerant el que estableixen els articles 169 de l'esmentat Text Refós i 38.2 del Reial
Decret 500/1990, sobre informació, reclamacions i publicitat, en sentit idèntic a l'aplicable per a
l'aprovació dels Pressupostos de l'Entitat.
Vistos els fets exposats i fonaments jurídics d'aplicació, PROPOSE:
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació de Crèdit núm. 13/2020 el detall de la qual
s'explicita a continuació:
APLICACIÓ
151.22706

CONCEPTE
REDACCIO PROJECTES TECNICS

IMPORT
25.000,00 €

171.609

PARC JOVE VISTABELLA

35.000,00 €

171.609

JARDINERIA

459.609

PINTURA PONTS

50.000,00 €

134.619

CARRIL BICI

50.000,00 €

491.626

SMART CITY

50.000,00 €

933.622

ADQUISICIÓ IMMOBLE

100.000,00 €

110.000,00 €

SUPLEMENT DE CREDITS

420.000,00 €

FINANÇAT MITJANÇANT ROMANENT DE CRÈDIT
PARTIDA
CONCEPTE
870 00

IMPORT

Per a despeses generals

420.000,00 €

Total

420.000,00 €

SEGON.- Exposar al públic la Modificació de crèdit núm. 13/2020, previ anunci en el
Butlletí Oficial de la Província per quinze dies, durant els quals podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant del Ple, considerant-se definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no
s'hagueren presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a
resoldre-les.”
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Sense deliberació, es sotmesa a votació i APROVADA PER UNANIMITAT
La Sra. Remedios Pellicer, Regidora del G.M. Popular, pregunta per l’adquisició d’un immoble.
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’un immoble que es ven, al costat de la Policia Local.
Comenta que s’ha considerat prudent i que es podria comprar per a les necessitats municipals de
cara al futur i precisament perquè està lindant a l’Ajuntament.

EL/LA SECRETARIO/A ACCTAL
JOSE VICENTE APARISI APARISI
29/07/2020

FIRMADO POR

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLÀ ECONÒMIC FINANCER 2020-2021. Sr. Alcalde dóna
pas a aquest punt de l’orde del dia
Es dóna compte de l’expedient per part del Sr. Tresorer i explica la següent PROPOSTA
dictaminada per la corresponent Comissió Informativa.
“PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO
2020-2021
I.

FUNDAMENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en caso de incumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la Administración
incumplidora formulará un Plan Económico-Financiero que permita en el año en curso y en el
siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto.
La situación económica actual viene marcada por un entorno de contracción de la actividad y
problemas en la sostenibilidad de las finanzas públicas. En este contexto, la estabilidad
presupuestaria ha pasado de ser un objetivo de la política económica a articularse en términos de
obligación legal y constitucional. Asimismo, la situación de las cuentas de las Administraciones
Públicas ha sufrido un fuerte deterioro, lo que hace aún más necesaria la búsqueda del equilibrio
presupuestario.
ÁMBITO SUBJETIVO:
El presente Plan Económico-Financiero pretende corregir la situación de Inestabilidad y Regla de
Gasto consolidada del ayuntamiento de Picanya.
Se ha incumplido el objetivo de regla de gasto tal como refleja el informe de la intervención
municipal emitido a la liquidación del presupuesto de 2019.
OBJETIVOS:
Los objetivos que se pretenden obtener con el presente Plan Económico-Financiero es que el
Ayuntamiento alcance unos niveles de cumplimiento de las magnitudes económico financieras que
permitan valorar positivamente la situación económica de la Corporación.
A tal fin, se debe conseguir que:
 El Nivel de Endeudamiento consolidado no supere los límites marcados legalmente para
cada ejercicio.
 La Estabilidad Presupuestaria consolidada nos ofrezca una situación de Superávit o de
Capacidad de Financiación.
 Se cumpla con la Regla de Gasto.
 Se cumpla con el Período Medio de Pago.
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Para lograr esto, es necesario la elaboración del presente Plan que se estructurará en las
siguientes fases:
1ª Fase: Diagnóstico de la Situación Actual: en donde se analizarán las magnitudes descritas y
otras que se consideren pertinentes para detectar cuál es el motivo del incumplimiento de las
Reglas Fiscales.
2ª Fase: Estrategias de Actuación y medidas a adoptar: se proponen las principales medidas que
se pretenden llevar a cabo para corregir la situación y se debe cuantificar el efecto que dichas
medidas tendrán sobre la economía de la entidad. Se señalarán los objetivos a lograr con la
aplicación del Plan en relación con la Capacidad/Necesidad de Financiación, Límite de Gasto y
Nivel de Deuda.

EL/LA SECRETARIO/A ACCTAL
JOSE VICENTE APARISI APARISI
29/07/2020

FIRMADO POR

3ª Fase: Puesta en marcha del Plan Económico-Financiero; en esta fase se tienen que llevar a la
práctica las medidas propuestas y desarrolladas en la fase anterior conforme al Calendario de
actuación que se apruebe.
4ª Fase: Control y Seguimiento del Plan. El control será realizado por el órgano de Tutela
financiera (MEH, CCAA, Pleno) a través de los Informes de Intervención trimestrales, semestrales
o anuales (de aprobación del Presupuesto, Liquidación del Presupuesto, Obligaciones
Trimestrales, etc.) en los que se ponga de manifiesto si se están cumpliendo los objetivos
marcados en el propio Plan. En los casos en que los incumplimientos que se pretendían subsanar
se mantengan, se procederá a la revisión de las medidas de acción del Plan, a la adopción de
medidas nuevas y a la reformulación del presente Plan Económico-Financiero.
II. PRIMERA FASE: DIAGNOSTICO ECONÓMICO FINANCIERO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL
El diagnóstico se ha realizado partiendo de los datos de la liquidación del ejercicio 2019, y las
estimaciones para 2020 y 2021 contenidas en el Plan Presupuestario a Medio Plazo 2021-2023 ya
aprobado.
Conclusiones.
El diagnóstico de la situación financiera actual de ayuntamiento se detalla en el anexo adjunto, en
que se presentan las siguientes conclusiones:
1.1- Estabilidad Presupuestaria
Ejercicio 2019
Ingresos no
financieros
10.657.639,48

Gastos no
financieros
10.683.336,17

Ajustes propia
entidad
262.144,88

Ajustes por
Capacidad/necesidad
operaciones
financiación
internas
0,00
236.448,19.

Ejercicio 2020
Ingresos no
financieros
10.076.544,41

Gastos no
financieros
9.035.426,48

Ajustes propia
entidad
-241.242,52

Ajustes por
Capacidad/necesidad
operaciones
financiación
internas
0,00
799.875,41

Ejercicio 2021
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Ingresos no
financieros

Gastos no
financieros

9.802.842,15

Ajustes propia
entidad

8.805.671,44

-331.858,85

Ajustes por
operaciones
internas
0,00

Capacidad/necesidad
financiación
665.311,86

1.2- Regla de Gasto

EL/LA SECRETARIO/A ACCTAL
JOSE VICENTE APARISI APARISI
29/07/2020

FIRMADO POR

Ejercicio 2019
Gasto
computable
liquidación
2018:
7.581.453,06
Ejercicio 2020
Base Gasto
computable
liquidación
2019:
8.149.277,35
Ejercicio 2021
Base Gasto
computable
liquidación
2020:
8.385.000,00

Tasa
referencia
2019

Aumentos y
disminuciones
(art.12.4)

7.786.152,29

Tasa
referencia
2020

Aumentos y
disminuciones
(art.12.4)

8.385.606,39

Tasa
referencia
2021

Aumentos y
disminuciones
(art.12.4)

8.636.550,00

Gasto
computable Cumplimiento/incumplimiento
liquidación
regla gasto
2019
7.786.152,29 8.149.277,35
-363.125,06
Límite regla
gasto 2019

Gasto
computable Cumplimiento/incumplimiento
liquidación
regla gasto
2020
8.385.606,39 8.385.000,00
606,39
Límite regla
gasto 2020

Gasto
computable Cumplimiento/incumplimiento
liquidación
regla gasto
2021
8.636.550,00 8.636.000,00
550,00
Límite regla
gasto 2021

1.3- Sostenibilidad Financiera
1.3.1- Deuda Pública

Drn
corrientes
9.944.840,84

Ejercicio 2019
Ajustes DF 31ª LPGE
Drn
Deuda PDE
2013
ajustados
0,00 9.944.840,84
5.140.510,15

Coeficiente
endeudamiento
51,69%

Drn
corrientes
9.776.544,41

Ejercicio 2020
Ajustes DF 31ª LPGE
Drn
Deuda PDE
2013
ajustados
0,00 9.776.544,41
4.484.909,78

Coeficiente
endeudamiento
45,87%

Drn
corrientes
9.802.842,15

Ejercicio 2021
Ajustes DF 31ª LPGE
Drn
Deuda PDE
2013
ajustados
0,00 9.802.842,15
3.489.967,04

Coeficiente
endeudamiento
35,60%

1.3- Sostenibilidad Financiera
1.3.2- Deuda Comercial y PMP
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Deuda comercial
corriente
744.644,41

Ejercicio 2019
Deuda comercial
Saldo 413
cerrados
1.358,56
43.855,62

Total deuda
comercial
789.858,59

Deuda comercial
corriente
500.000,00

Ejercicio 2020
Deuda comercial
Saldo 413
cerrados
0,00
0,00

Total deuda
comercial
500.000,00

Deuda comercial
corriente
500.000,00

Ejercicio 2021
Deuda comercial
Saldo 413
cerrados
0,00
0,00

Total deuda
comercial
500.000,00
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PMP
8,45

PMP
10,00

PMP
10,00

Se concluye:
La liquidación del presupuesto del ejercicio 2019 arroja superávit por 236.448,19.
Se ha incumplido la regla de gasto a la liquidación de 2019, aunque no se prevé el incumplimiento
de la regla de gasto ni en 2020 ni en 2021.
También el PMP se sitúa muy por debajo del máximo legal previsto, tanto para el ejercicio 2019
como para la previsión de 2020 y 2021.
III. SEGUNDA FASE: ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS A ADOPTAR
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en su artículo 21, en caso de incumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, el
Ayuntamiento debe formular un plan económico-financiero que permita en el año en curso y el
siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto.
A la vista de las conclusiones señaladas anteriormente solamente se ha incumplido la
regla de gasto a la liquidación de 2019, no previéndose el incumplimiento de ninguna otra
magnitud a la ejecución de 2020 ó 2021.
Por tanto, no cabe adoptar ninguna medida tendente al aumento de los ingresos o la
disminución de los gastos, sino solamente adquirir el compromiso de no incumplir la Estabilidad
Presupuestaria y la Regla del gasto al ejecutar el presupuesto de 2020 y 2021.
IV. TERCERA FASE: EJECUCIÓN DEL PLAN ECONOMICO-FINANCIERO
Tal como se ha señalado, no cabe adoptar medidas adicionales a la propia ejecución del
presupuesto de 2020 y 2021.
V. CUARTA FASE: CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN
Una vez aprobado el Plan y puesto en marcha las medidas propuestas en el mismo es
necesario que se proceda a comprobar periódicamente que estas nos permiten alcanzar los
objetivos marcados.
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Dichas comprobaciones se realizarán por la Intervención municipal con ocasión del cumplimiento
de las obligaciones trimestrales de remisión de información por parte del Ayuntamiento al
Ministerio de Hacienda. De los citados informes se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento y a los
órganos encargados de la ejecución del mismo para que adopten las medidas complementarias
que sean necesarias para alcanzar los objetivos marcados por el Plan.
Dichas comprobaciones se realizarán por la Intervención municipal con ocasión de la aprobación
de la Liquidación del Presupuesto de cada ejercicio económico en el que se analizará el
cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gastos y Nivel de Deuda.

EL/LA SECRETARIO/A ACCTAL
JOSE VICENTE APARISI APARISI
29/07/2020

FIRMADO POR

a) Si en dichos informes se aprecia cumplimiento de los objetivos marcados se dará por
finalizado la ejecución del Plan Económico-Financiero.
b) Si en dicho informe se aprecia INCUMPLIMIENTO de algunos de los objetivos marcados
se remitirá al Pleno para que en los plazos que marca la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se proceda a su revisión y
aprobación con las medidas complementarias necesarias para alcanzar los objetivos
legalmente establecidos.”
Sense deliberació, es sotmesa a votació i APROVADA amb el següent resultat:
A FAVOR:
EN CONTRA:
ABSTENCIÓ:

13. GM Socialista (9), GM Compromís (2) i GM Ciudadanos (2).
0.
2. GM Popular.

6.- DACIÓ DE COMPTE DE L’AUDITORIA MEDIAMBIENTAL DE LA SINDICATURA DE
COMPTES. El Sr.Alcalde dóna pas a aquest punt del Orde del dia.
Es dóna compte de l’expedient per part del Sr. Tresorer i explica la següent PROPOSTA
dictaminada per la corresponent Comissió Informativa.
“PROPOSTA
Vist el Reial Decret 316/2019, de 26 abril del Ministeri per a la Transició Ecològica que modifica el
Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, pel que es regula la concessió directa de subvencions a
projectes singulars de entitats locals que afavorisca el pas a una economia baixa en carboni en el
marc del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.
Atenent a l’article 12, punt 4, lletra a) de la convocatòria establida pel RD 616/2017, es requereix
certificat d’acord de l’òrgan de govern o de representació competent en relació a la participació
dita convocatòria.
Atenent que d’acord amb allò disposat en la lletra ñ) del punt 2 de l’article 22 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, l’aprovació del projecte és competència del
Ple.
Atenent que en la Memòria descriptiva elaborada per a la solꞏlicitud de la subvenció s’estableix un
únic capítol en el que es justifica l’actuació elegible que correspon de les esmentades en la
mesura 6 del Annex I de les Bases. Així, es pretén substituir les lluminàries, llums i equips de
regulació de les instalꞏlacions de l’enllumenat exterior i dels semàfors per lluminàries i fonts de
llum de major rendiment i eficiència (tecnologia LED).
Vist que, la concessió d’aquesta ajuda suposarà la inversió encaminada a la renovació de
instalꞏlacions d’enllumenat exterior en el municipi de Picanya, es proposa la solꞏlicitud de la
següent ajuda per al municipi de Picanya.
Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER.- Aprovar la participació i acceptació expressa del procediment regulat pel Reial Decret
616/2017, de 16 de juny, pel que es regula la concessió directa de subvencions a projectes
singulars d’entitats locals que afavorisquen el pas a una economia baixa en carboni en el marc del
Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.
SEGON.- Aprovar les actuacions que composen el projecte singular subvencionable de
“Renovació de les instalꞏlacions d’enllumenat exterior en el municipi de Picanya (València)” i la
dotació pressupostària per a dur-la a terme. Esta aprovació pressupostària es troba condicionada
a l’obtenció de cofinançament FEDER per a dur-la a terme.

EL/LA SECRETARIO/A ACCTAL
JOSE VICENTE APARISI APARISI
29/07/2020

FIRMADO POR

TERCER.- Aprovar la Memòria descriptiva “Renovació de les instalꞏlacions d’enllumenat exterior
en el municipi de Picanya (València)” redactada per l’enginyer industrial Andreu Sendra Pardo
(COIICV 7.390) per un import total d’1.396.678,36 € (IVA inclòs), per a la solꞏlicitud d’ajuda per
import de 698.339,18€ del Ministeri de Transició Ecològica en el marc del Programa Operatiu
FEDER de creixement sostenible 2014-2020.
QUART.- Facultar a l’Alcalde President de l’Ajuntament de Picanya, D. Josep Almenar i Navarro
per a fer les gestions precises per a la consecució de l’objectiu.”
Els Regidors i Regidores assistents al Ple, es donen per ASSABENTATS
6bis.- DESPATX EXTRAORDINÀRI:
El Sr. Alcalde dona pas als dos punts extraordinaris de l’Orde del Dia, inclosos i aprovats al
començament del Ple.
A) PROPOSTA D’ACORD DE SUSPENSIÓ DE COBRAMENT DE LES LLICÈNCIES
D’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC PER A LA INSTALꞏLACIÓ DE TAULES I
CADIRES I SIMILARS. Sr. Alcalde dóna pas a aquest punt de l’Orde del dia
Es presenta i explica el següent Informe i Proposta d’Acord, dictaminada prèviament per la
corresponent Comissió Informativa incorporat com a despatx extraordinari.
“Proposta d'acord de suspensió de cobrament de les llicències d'ocupació de terrenys
d'ús públic per a la instalꞏlació de taules i cadires i similars.
Vist l'estat d'alarma en què es troba actualment el país, declarat per RD 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19, així com les diferents fases de desescalada previstes pel Govern, motiu pel qual
els diferents comerços d’hostaleria de la població van haver de deixar els seus serveis habituals, i
necessàriament deixar d’ocupar la via pública amb taules i cadires.
En el moment actual, Espanya ha iniciat un procés de reducció gradual de les mesures
extraordinàries de restricció de la mobilitat i del contacte social establides mitjançant el citat Reial
decret 463/2020, de 14 de març. Així, el passat 28 d'abril de 2020 el Consell de Ministres va
adoptar el Pla per a la transició cap a una nova normalitat que estableix els principals paràmetres i
instruments per a la consecució de la normalitat. Aquest procés articulat en quatre fases, fase 0 a
fase 3, ha de ser gradual i adaptable als canvis d'orientació necessaris en funció de l'evolució de
les dades epidemiològiques i de l'impacte de les mesures adoptades.
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Tanmateix, es va publicar (BOE 130 de 9 de maig de 2020) l’Ordre SND/399/2020, de 9 de
maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establides després de la
declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova
normalitat, que establix en l’article 15:
Article 15. Reobertura de les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i
restauració.
1. Podrà procedir-se a la reobertura al públic de les terrasses a l'aire lliure dels establiments
d'hostaleria i restauració limitant-se al cinquanta per cent de les taules permeses l'any
immediatament anterior sobre la base de la corresponent llicència municipal. En tot cas, haurà
d'assegurar-se que es manté la deguda distància física d'almenys dos metres entre les taules o,
en el seu cas, agrupacions de taules.
Atès que necessàriament tant la declaració de l’estat d’alarma com l’allargament de la
transició i desescalada afecta de ple a l’activitat econòmica del sector hostaler, tant per què en
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”.
En l'ànim d’afavorir i ajudar en la recuperació econòmica del sector hostaler de Picanya e
preservar la salut pública al mateix temps que s'intenta contribuir a recuperar l'activitat econòmica
s’estima convenient deixar en suspens el cobrament de dita taxa durant el període comprés entre
març i agost (tots dos inclosos) d’este any 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 març de
2020 fins agost de 2020, o mentre subsistisca la vigència de l'estat d'alarma i les seues
prorrogues, així com durant la progressiva implantació de les diferents fases de l'anomenat pla de
transició aprovat en el Consell de Ministres del passat dia 28 d'abril, i en funció dels diferents
instruments jurídics en què es materialitze aquest pla, si este termini s’allargara més enllà del 31
d’agost 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 març de
2020.”
S’especifica que és una suspensió inicial. Expliquen que la setmana següent es va a obrir 9 bars
només i el comportament ha estat prou bé. En principi seria una suspensió de 6 mesos
Sense deliberació és sotmesa a votació i aprovada per UNANIMITAT.
B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE PER A SOLꞏLICITUD DE SUBVENCIÓ A
L’IDAE Sr. Alcalde dóna pas a aquest punt de l’Orde del dia
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El Sr. Vicesecretari Interventor, presenta i explica el següent Informe-Proposta d’Acord i la
memòria descriptiva.
“PROPUESTA
Visto el Real Decreto 316/2019, de 26 abril del Ministerio para la Transición Ecológica que
modifica el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezca el paso a una economía
baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 20142020.

EL/LA SECRETARIO/A ACCTAL
JOSE VICENTE APARISI APARISI
29/07/2020

FIRMADO POR

Atendiendo en el artículo 12, punto 4, letra a) de la convocatoria establecida por el RD 616/2017,
se requiere certificado de acuerdo del órgano de gobierno o de representación competente en
relación con la participación en dicha convocatoria.
Atendiendo que de acuerdo con aquello dispuesto en la letra ñ) del punto 2 del artículo 22 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la aprobación del proyecto
es competencia del Pleno.
Atendiendo que en la Memoria descriptiva elaborada para la solicitud de la subvención se
establece un único capítulo en el que se justifica la actuación elegible que corresponde de las
mencionadas en la medida 6 del Anexo I de las Bases. Así, se pretende sustituir las luminarias,
lámparas y equipos de regulación de las instalaciones del alumbrado exterior y de los semáforos
por luminarias y fuentes de luz de mayor rendimiento y eficiencia (tecnología LED).
Visto que la concesión de esta ayuda supondrá la inversión encaminada a la renovación de
instalaciones de alumbrado exterior en el municipio de Picanya, se propone la solicitud de la
siguiente ayuda para el municipio de Picanya.
Se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobar la participación y aceptación expresa del procedimiento regulado por el Real
Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a
proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en
carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.
SEGUNDO.- Aprobar las actuaciones que componen el proyecto singular subvencionable de
“Renovación de las instalaciones de alumbrado exterior en el municipio de Picanya (València)” y la
dotación presupuestaria para llevarla a cabo. Esta aprobación presupuestaria se encuentra
condicionada a la obtención de cofinanciación FEDER para llevarla a cabo.
TERCERO.- Aprobar la Memoria descriptiva “Renovación de las instalaciones de alumbrado
exterior en el municipio de Picanya (València)” redactada por el ingeniero industrial Andreu Sendra
Pardo (COIICV 7.390) por un importe total de 1.396.678,36 € (IVA incluido), para la solicitud de
ayuda por importe de 698.339,18€ del Ministerio de Transición Ecológica en el marco del
Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.
QUART.- Facultar al Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Picanya, D. Josep Almenar y
Navarro para hacer las gestiones precisas para la consecución del objetivo.”
Sense deliberació és sotmesa a votació i aprovada per UNANIMITAT.
7.- PRESENTACIÓ DE MOCIONS. El Sr. Alcalde dóna pas a aquest punt de l’Orde del Dia.
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Pel Grup Municipal PSPV-PSOE es presenta UNA MOCIÓ, amb Registre d’entrada Nº :1371.
UNA.- Explica el Sr. Alcalde que és una moció aprovada per tots el Portaveus i encara que la
presenta el PSOE, la idea és que si estan tots d’acord, siga de tots els partits perquè fa referència
a un consens municipal de tots els ajuntaments contra el coronavirus.
Declaració Institucional FVMP
Unió del municipalisme valencià enfront del Coronavirus
Junta de Portaveus FVMP (15 d'abril de 2020)

EL/LA SECRETARIO/A ACCTAL
JOSE VICENTE APARISI APARISI
29/07/2020

FIRMADO POR

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, institució representativa del municipalisme de
la Comunitat Valenciana, davant la situació de crisi excepcional que requereix la màxima
responsabilitat de l’administració local per la seua proximitat a la ciutadania, vol participar els
ciutadans/es, administració autonòmica i estatal, el reconeixement a la gestió dels alcaldes/es,
regidors/es de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.
Com sempre les entitats locals, són la primera porta a la qual truca el ciutadà/na, el nostre
veí, i com sempre saben que trobaran resposta a les difícils situacions que està generant aquesta
crisi, amb el convenciment que el seu ajuntament atendrà el seu estat de necessitat. Una vegada
més, els càrrecs electes de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, estan al capdavant d'un
mandat, més «extraordinari» que mai, gestionant la lluita contra el Coronavirus i resolent amb
atenció, cura i fermesa les necessitats dels seus veïns.
La diversitat dels nostres 542 municipis, les entitats locals menors, les mancomunitats, les
diputacions provincials, comproven dia a dia els infortunis en les nostres vides de la pandèmia del
COVID-19, i visionen el seu abast en el present i per al futur immediat de la nostra societat.
Davant l'impacte del Coronavirus la diversitat del nostre municipalisme es transforma en un
concepte : Fer front a la pandèmia i lluitar units contra ella.
Els ajuntaments assumeixen amb lleialtat el seu paper dins de l’estructura institucional,
som Estat, i compten, amb les diputacions provincials i la Generalitat Valenciana per a oferir
a la ciutadania la responsabilitat, la gestió, els serveis i aqueix alé de seguretat que contribueix a
mitigar, en la mesura del possible, els problemes, adversitats i preocupacions dels nostres
veïns/es. Per a això, la unió del municipalisme i la coordinació amb la resta de les administracions
ha de ser el nostre capital social i el nostre eix d'actuació. La unió i la solidaritat son
imprescindibles perquè la democràcia funcione i només des de les sinèrgies institucionals i de la
societat civil podrem fer front a aquesta situació.
Per això, la importància de la unió del municipalisme i seguir les instruccions
establides per les autoritats sanitàries, establir mesures sempre conforme I nostre marc
legal, respectant l'autonomia local, mesures d'ajuda i d'acompanyament a les mesures estatals
i autonòmiques, la conscienciació de la ciutadania i per descomptat, les reivindicacions
municipalistes, dels aspectes que entenem son necessaris per a l l’acompliment del paper que
ens demanen, que ens exigen els nostres veïns i veïnes, que ara més que mai es fan més
visibles.
Per descomptat, la coordinació institucional i la cerca de solucions, sempre en el marc de
la legalitat, lluny d'individualismes que no condueixen a cap camí, ha de ser per damunt de tot el
nostre emblema en l’àrdua tasca de salvaguardar la salut de les persones dels nostres pobles i les
terribles conseqüències econòmiques i socials que arribaran. La força municipalista està subjecta
a la gestió del servei públic que presta.
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A vegades, l’ús desafortunat de xarxes socials per a desinformar, les propostes d’adoptar mesures
impossibles de dur a terme, juguen en contra de tots i especialment dels ciutadans, dels nostres
veïns, sumem desinformació i confusió a una situació d'extrema gravetat. No es pot improvisar el
futur amb decisions sense cap base, hem de ser un municipalisme solidari, allò que es faça durant
el Coronavirus serà decisiu per allò que vindrà després. Per això, hem de rebutjar aquest tipus de
conductes, sense que això S’interprete en cap moment com un menyscapte a la Llibertat
d’expressió i opinió recollits en I ‘article 20 de la Constitució Espanyola. És el moment de la unió
per a Lluitar contra el COVID 19, fora de partidismes, tots som municipi.
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JOSE VICENTE APARISI APARISI
29/07/2020
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Les entitats locals estan fent un esforç molt major de l’habitual, compleixen amb el seu
deure públic, polític i social, assumint compromisos més enllà del seu marc competencial;
adaptant-se a aquesta situació dinàmica pròpia de l'excepcionalitat que la pandèmia significa per
imprevista i sobrevinguda. És evident que les entitats locals de la \ comunitat Valenciana estan
capacitades per a assumir les competències i finançament que permeta escometre el
desenvolupament i creixement de les nostres ciutats, com sempre s'ha demostrat perquè
som els primers a respondre i sempre amb immediatesa i eficàcia.
L’única prioritat és la lluita contra el Coronavirus, per a aixà tots hem d’atendre les
recomanacions de les autoritats sanitàries. Només amb la unió, col•laboració i solidaritat de tots
podrem frenar la propagació d’aquesta pandèmia. L'esperit i l'entrega dels nostres
alcaldes/alcaldesses, regidors/es, així com dels treballadors municipals i voluntaris de
protecció civil, el seu compromís al costat del tenacitat, valentia i coratge de la ciutadania donen
la seguretat i esperança al fet que tirarem avant
Per tot això, I'FVMP fa costat a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, en totes
les actuacions vinculades amb la gestió municipal de la crisi sanitària generada per la pandèmia
del Coronavirus COVID-19, i agraeix l'extraordinari esforç realitza pels càrrecs electes.
Al mateix temps, considerem necessari mantindre la reivindicació de determinats aspectes
que són claus per a albirar la nostra Comunitat en un escenari de construcció positiva, per això
des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies:
I.
Instem al Govern d'Espanya que els ajuntaments puguen disposar del 100% del superàvit,
flexibilitzant la regla de despesa per a totes les entitats locals amb superàvit amb
independència que complisquen o no els requisits establits en la Disposició Addicional
sisena de la Llei orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, amb la
finalitat de palꞏliar els danys econòmics provocats per ll Estat d'Alarma.
II.

Permetre que els romanents de tresoreria obtinguts per les entitats locals s’ utilitzen per a
afrontar les mesures que la situació actual requereix, disposant del superàvit de 2019 i els
romanents acumulats d'anys anteriors. Així mateix, prestar una consideració especial als
ajuntaments que arrosseguen endeutament, per diferents circumstàncies, arbitrant
fórmules que els permeta fer front a l'eixida de la crisi perquè

III.

Instem al Govern d'Espanya que autoritze les entitats locals a realitzar despeses en
serveis, en el referit a l’apartat anterior, amb la finalitat que els ajuntaments puguen
implementar les mesures necessàries per a abordar els efectes produïts per la crisi del
Coronavirus, de manera que els ajuntaments puguen realitzar ajudes a PIMES,
autònoms, xicotet comerç per a fer costat al teixit empresarial local.

IV.

Instar a l'administració estatal i autonòmica a establir la participació de les entitats
locals en els Plans i Fons que es disposen per al restabliment econòmic i social de les
nostres ciutats. La coparticipació a tots els nivells, europeu, estatal, autonòmic i local,
en els Plans de dinamització per a reconstrucció de les nostres economies, és la base
per a activar i reparar el sistema productiu dels nostres pobles.
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V.

Solꞏlicitem una major participació en els Fons Europeus per a atendre amb eficàcia les
difícils circumstàncies econòmiques després de la pandèmia

VI.

Instar a la Generalitat Valenciana a estudiar un nou model que permeta compaginar amb
els ajuntaments L’establiment d'ajudes i subvenció s, per a arbitrar mesures compatibles
complementàries d'estímul desenvolupament de les PIMES, autònoms i altres
colꞏlectius.

VII.

Mantindre la coordinació amb I ‘administració autonòmica, especialment amb presidència
de la Generalitat, per a salvaguardar els interessos colꞏlectius del nostre poble. La
colꞏlaboració, i la gestió conjunta són necessàries per a afrontar la resolució d'aquesta
crisi sanitària.

VIII.

Reconèixer que la riquesa de la nostra terra és el nostre valor col•lectiu, més enllà de
signes polítics, Iloant la nostra concòrdia i creença que D'AQUESTA CRISI EIXIM
UNITS.

FIRMADO POR
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Per això, els grups polítics representats en I'FVMP i representants del municipalisme valencià
volem mostrar la nostra disposició activa en la reconstrucció econòmica i social de la nostra
Comunitat; des de la Lleialtat institucional i des de la necessària coordinació perquè
diputacions, Generalitat, mancomunitats i entitats locals participen col•lectivament en benefici de
per i per a la nostra Comunitat.
Sense deliberació es sotmesa a votació i APROVADA PER UNANIMITAT
Pel Grup Municipal COMPROMIS es presenta QUATRE MOCIONS,
UNA.- Que presenta el Portaveu del G.M., Sr. Xavier Rius. amb Registre d’entrada Nº
1211-.
“MOCIÓ PER GARANTIR EL FINANÇAMENT
NECESSARI PER PODER FER FRONT A LA CRISI DE LA COVID-19
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els valencians i valencianes patim un infrafinançament històric que ens situa en una anormalitat
democràtica: som l’única Comunitat Autònoma amb una renda per càpita inferior a la mitjana que
aporta recursos al sistema, en lloc de rebre’ls. Per a corregir esta injustícia les Corts han aprovat
nombroses resolucions en les quals es reclama la immediata reforma del sistema de finançament,
un nivell d’inversions d’acord amb el pes poblacional, i el pagament del deute acumulat per l’Estat
a causa de l’infrafinançament.
La crisi generada per l’emergència sanitària de la COVID-19, i les despeses extraordinàries que
ha generat a la Generalitat Valenciana, fan necessari afegir a les nostres reivindicacions un seguit
de mesures que garantisquen no només la liquiditat de la Generalitat, sinó la disponibilitat dels
recursos necessaris per a fer front a esta emergència sanitària així com a les necessitats
econòmiques i socials en els pròxims mesos.
És per això que presentem els següents
ACORDS
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L’Ajuntament de Picanya insta al Govern Estatal per tal de mitigar l’impacte de la crisi sanitària de
la COVID-19 i la posterior crisi econòmica a:
PRIMER- Suspendre l’aplicació dels límits de dèficit de les Comunitats Autònomes per a inversió,
despeses sanitàries, mesures socials i econòmiques i establir dèficits asimètrics per a la resta de
despeses.
SEGON- Efectuar transferències addicionals a les nacionalitats i regions infrafinançades, garantint
la suficiència financera de la Generalitat Valenciana per a l’exercici de les seues competències.
TERCER- Suspendre el pagament dels interessos del deute generat pel FLA i altres instruments
financers de l’Estat per garantir una major liquiditat de la Generalitat Valenciana.
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QUART- Efectuar la transferència dels 283 milions de la liquidació de l’IVA de desembre de 2017.
CINQUÉ- Permetre als Ajuntaments utilitzar els romanents de tresoreria per fer front a esta crisi i
injectar recursos en l’economia productiva.
SISÉ- Eliminar la taxa de reposició tant per a les Comunitats Autònomes com per a les Entitats
Locals.
SETÉ- Donar compte dels presents acords al Govern de l’Estat espanyol.”
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:

11. GM Socialista (9) i GM Compromís (2).
0.
4. GM Popular (2) i GM Ciudadanos (2)..”

El Sr. Guillem Tortosa, Portaveu del G.M. Socialista diu que el fet de que som un Comunitat
Autònoma infrafinanciada és una cosa que ja hem parlat en el Consistori. Diu que no tenen que fer
competicions i com ha dit el Sr. Puig, hi ha que ser prudents però no sumisos. I que des de la
responsabilitat que els caracteriza voten a favor.

DOS.- Que presenta el Regidor del G.M., Sr.Carles Cortés. amb Registre d’entrada Nº
1210-.
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Segons l'FMI, la crisi de la COVID-19 podria provocar una contracció del PIB a Espanya del 8%.
Aquesta dada podria ser optimista, segons el vicepresident del BCE Luis de Guindos estaríem
vivint la pitjor crisi econòmica des de la Guerra Civil.
L’Estat espanyol és dependent del turisme. L'any 2019, el sector turístic va representar el 15% del
PIB, quasi 3 milions de treballadors i treballadores directes i indirectes i més de 80 milions de
turistes posen de manifest la importància d’aquest sector per la nostra economia. Amb fronteres
tancades i por per contagis de la COVID-19 aquest sector es veurà greument afectat el que queda
d’any. El sector que ja ha perdut la campanya de Setmana Santa, dona per perduda també la
campanya d’estiu.
De la mateixa forma, el segon sector de l’economia estatal és la construcció, representant un 14%
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del PIB. Segons els experts en aquest sector, també existirà una greu recessió i baixada
d’inversions que provocaran un terratrémol de conseqüències desconegudes.
Estem vivint uns moments molt complicats i tots els indicadors econòmics estan assenyalant que
hi haurà una crisi econòmica molt important. Només podrem fer front a aquesta crisi amb unitat i
esforços compartits.

EL/LA SECRETARIO/A ACCTAL
JOSE VICENTE APARISI APARISI
29/07/2020

FIRMADO POR

La UE es va crear sota un ideal de benestar generalitzat. Un model propi front al neoliberalisme
salvatge dels Estats Units d’Amèrica i del socialisme autoritari de la Unió Soviètica. L’ideal de
democràcies avançades amb una forta sensibilitat social va ser el símbol que donava una raó de
ser a la integració regional europea. Una integració que hauria de donar eines al conjunt d’Estats
membres per ser més forts en un món globalitzat i amb fortes tensions econòmiques producte de
la inestabilitat dels mercats mundials.
Aquest espai d’integració europea està hui en perill. Reforçar la Unió Europea implica reforçar els
seus mecanismes de solidaritat i intervenció econòmica per enfortir als seus estats membres.
Des del començament de la crisi econòmica no hem tingut cap resposta a l’altura de les
circumstàncies per part de les institucions europees.
Per una banda, hem tingut la injecció de 750.000 milions d’euros en compres de bons per part del
BCE el passat 19 de març del 2020. Una injecció de capital insuficient per fer front a les
dimensions de la crisi econòmica que estem patint. D’una altra banda, s’està negociant
l‘alliberament de 500.000 milions d’euros del fons de rescat europeu (MEDE) que són fons
condicionats i també insuficients.
La resposta comunitària no pot quedar-se en mesures pal•liatives ni assistencialistes. Els estats
membres de la UE necessitem que les institucions europees estiguen a l'altura de les
circumstàncies històriques que estem vivint. Europa afronta un enorme repte que fins i tot alguns
auguren, pot posar en perill un futur compartit.
Des del País Valencià necessitem que s’activen tots els mecanismes possibles que reforcen la
UE, els seus mecanismes de solidaritat i suport que ens permeten eixir amb garanties d’esta
catàstrofe econòmica provocada per la COVID-19.
Per aquestes raons, presentem els següents:
ACORDS
UNO - L’Ajuntament de Picanya insta al govern estatal a defensar un Pla Europeu de
Reconstrucció contra la crisi socio-econòmica en totes les institucions europees.
El Pla Europeu Integral incorporarà;
a) Una política de mutualització del deute a través de l’emissió d’eurobons.
b) Inversions massives per a reactivar els sectors productius i aquest es fonamentarà en la
transició ecològica de l’economia. En qualsevol cas aquest pla no estarà subjecte a
condicionalitats que suposen reducció en inversió pública a llarg termini.
DOS - Donar compte dels presents acords al Govern de l’Estat espanyol.”
Després de la deliberació que seguidament es transcriu, la Moció es sotmesa a votació i queda
APROVADA amb la següent votació:
A FAVOR:

13. GM Socialista (9) i GM Compromís (2) i GM Popular (2)
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EN CONTRA:
ABSTENCIÓ:

0.
2. GM Ciudadanos (2)..

TRES.- Que presenta el Regidor del G.M., Sr. Carles Cortés amb Registre d’entrada Nº
1212-.
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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La pandèmia del COVID-19 ha demostrat, una vegada més, la importància de comptar amb uns
serveis públics forts, universals i ben finançats. Estos estan garantint una atenció de qualitat al
conjunt de la ciutadania en una emergència sanitària sense precedents. Suposen, a més, una
garantia d’igualtat on totes les ciutadanes i ciutadans gaudeixen dels mateixos drets. Allà on no
existeixen uns serveis públics d’estes característiques, el que determina si una persona rep una
atenció adequada és, senzillament, la seua capacitat econòmica.
Després d’anys de privatitzacions i retallades, ara, les institucions valencianes han treballat en la
direcció d’enfortir els serveis públics, garantir la seua universalitat i dotar-los dels recursos
necessaris per a atendre als valencians i valencianes, especialment aquells més vulnerables. És
evident, també, que encara queda un important camí per recórrer per comptar amb els serveis
públics que mereix la ciutadania. Per aconseguir este objectiu cal una aposta decidida i
coordinada des de l’àmbit europeu, estatal i autonòmic que entenga les partides pressupostàries
en sanitat, educació, serveis socials i altres àmbits de les polítiques socials, com una inversió
necessària i imprescindible pel benestar de les persones, que s’han de canalitzar a través d’un
sistema de titularitat i gestió pública.
És per això que presentem els següents ACORDS
PRIMER- L’Ajuntament de Picanya manifesta el seu suport als professionals públics de tots els
àmbits per la seua tasca durant la crisi del COVID-19 i es comprometen a seguir treballant pel seu
reconeixement professional.
SEGON.- L’Ajuntament de Picanya insta al Consell a continuar aprofundint en la construcció d’uns
serveis públics forts com a garantia d’igualtat i qualitat de vida dels valencians i valencianes,
retornant a la gestió pública els àmbits privatitzats.
TERCER- L’Ajuntament de Picanya insta al govern central a modificar la normativa adient per
blindar la inversió en els serveis públics com una despesa prioritària i exclosa de qualsevol
programa d’ajust pressupostari.
QUART- Donar compte dels presents acords al Govern de la Generalitat Valenciana i de l’Estat
espanyol.”
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 (9) i GM Compromís (2) i G.M. Ciudadanos (1)
0.
3. GM Popular (2) i GM Ciudadanos (1)..

Deliberació:
El Sr. Guillem Tortosa, Portaveu del G.M. PSOE, diu que evidentment la recolzen. Que la
crisi ha demostrat que els serveis públics garanteixen la resposta de l’Estat front a qualsevol
adversitat. Si hem aprés alguna cosa, és que cal reforçar el sistema públic, amb un finançament
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adequat i perquè no ens trobem amb uns serveis públics envellits i pobres. Per tot allò, manifesta
el sentit del vot a favor.
El Sr. Diego Soriano, Regidor del G.M. Ciudadanos, comença la intervenció preguntat que
li donen la definició de públic i diu, és públic que ho té que pagar l’Estat?.
Si és un servei que m’ha de donar l’Estat s’ha de contractar amb qui siga, sempre que siga el
millor i el més eficient. Dona igual qui ho dona, si l’espirit és donar un servei públic de l’Estat.
Manifesta el vot d’abstenció.

EL/LA SECRETARIO/A ACCTAL
JOSE VICENTE APARISI APARISI
29/07/2020

FIRMADO POR

El Sr. Carles Cortés, Regidor del G.M. Compromís, contesta a Ciudadanos diguen-li que
quan es parla de públic es referit a serveis essencials per a la vida de les persones que no poden
estar subjectes a beneficis d’empreses. Aquestos serveis vitals i essencials, es tenen que blindar
d’una forma pública perquè això és per a tot el món, si no, anirem a una sanitat com l’americana,
amb una sanitat privada que és més cara que la nostra i amb pitjors cobertures.
QUATRE.- Que presenta el Portaveu del G.M., Sr. Xavier Rius. amb Registre d’entrada Nº
1306-.
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Com a conseqüència de l’emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19, el Govern del
Regne d’Espanya ha declarat l’estat d’alarma en tot el territori de l'Estat mitjançant Reial decret
463/2020, de 14 de març.
L’impacte que està tenint aquesta situació d’excepcionalitat obliga al fet que les administracions
públiques, en l’àmbit de les seues competències, adopten amb la màxima celeritat aquelles
mesures tendents a palꞏliar els efectes que està patint la nostra societat.
La ràpida paràlisi de l’activitat que està afectant amplis sectors de la nostra economia fa
necessària l’adopció de mesures d’estímul del comerç local. Es per tot açò que formalitzem la
present
MOCIÓ
Previ informe del personal habilitat de caràcter estatal que corresponga, la Comissió Informativa
corresponent dictaminarà i s’elevarà al Plenari per a la seua aprovació de la següent proposta:

BASES PER A L’ESTABLIMENT D’AJUDES MUNICIPALS ALS AUTÒNOMS I COMERÇ LOCAL
ARTICLE 1. OBJECTE I ÀMBIT.
L’objecte les bases es establir la convocatòria que regula la concessió d’ajudes al comerç local,
professionals i autònoms, inclosos els socis/es de cooperatives de treball associat, per a
compensar la disminució d’ingressos derivada de la declaració de l’estat d’alarma.
ARTICLE 2. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ.
Aquestes subvencions es concediran de manera directa, en aplicació dels articles 22.2.c i 28,
apartats 2 i 3 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per concórrer raons
d’interès públic econòmic i social. En concret, el caràcter singular d’aquestes subvencions deriva
de la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que les motiven. De
conformitat amb l’article 30.7 de la Llei general de subvencions, la concessió d’aquestes
subvencions no requerirà una altra justificació que la indicada en l’article 6 d’aquest decret, sense
perjudici dels controls que s’efectuen amb posterioritat, que s’estendran a la totalitat dels
beneficiaris.
ARTICLE 3. PERSONES BENEFICIÀRIES I REQUISITS.
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1.- Podran ser-ne beneficiaris les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, que, sent
persona autònoma, microempresa o petita empresa de les definides conforme l'Annex I del
Reglament (UE) Núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, duguen a terme les
activitats empresarials o comercials en l'àmbit territorial del municipi de Picanya, que motiven la
concessió de la present ajuda, i que complisquen els requisits següents:
a.
Haver figurat ininterrompudament d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o
com a mutualistes, almenys, el període comprés entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març
de 2020.
b.
Haver suspès l’activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial Decret
463/2020, de 14 de març o, en cas de mantindre l’activitat, haver reduït la facturació corresponent
al mes anterior a la solꞏlicitud de l’ajuda en, almenys, un 50 per cent respecte de la mitjana
facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma. Quan la persona
solꞏlicitant no porte d’alta els 6 mesos naturals exigits per a acreditar la reducció d’ingressos, la
valoració es durà a terme tenint en compte el període d’activitat.
2.- Queden excloses les persones treballadores autònomes que:
a.
El 14 de març de 2020 foren perceptores de la prestació per desocupació o de la
corresponent protecció per cessament d’activitat, regulada en els articles 327 i següents del Text
Refós de la Llei General de la Seguretat Social aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30
d’octubre.
b.
El 14 de març de 2020 o data posterior foren treballadores per compte d’altre.
c.
Van obtindré rendiments nets de la seua activitat econòmica superiors a
30.000 euros en l’exercici 2019
d.
Incórreguen en alguna de les prohibicions previstes en el apartats 2 i 3 de l’article 13 de la
Llei general de subvencions.
ARTICLE 4. IMPORT DE LES AJUDES A L’ACTIVITAT [DUES OPCIONS, A) O B)

1

A). La quantia de l’ajuda ascendirà a 1.500 euros als que que hagen vist disminuïda la facturació
en més d’un 75 % i de 750 € per a la resta.
B). La quantia de l’ajuda ascendirà a x*2 per als que hagen vist reduïda la facturació en més de un
75% i de x per a la resta.2
c.
La dotació d’aquestes subvencions ascendeix a un import global màxim estimat de
150.000 euros (ACTIVITAT) i 25.000 euros (MILLORA), i es dotarà amb fons propis de
l’ajuntament de Picanya, sense perjudici de la seua possible ampliació amb fons procedents de
qualsevol altra administració que puga donar lloc a una generació, ampliació o incorporació de
crèdit; o fons procedents del romanent de tresoreria en cas que s’habilitara la disposició de crèdit.
d.
Aquestes ajudes s’imputaran a la línia de subvenció que s’habilite mitjançant el
corresponent expedient de modificació de crèdits.
ARTICLE 5. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOLꞏLICITUDS.
1

Es proposen dos redaccions alternatives, per als que disposen de dotació pressupostària la redacció a), per als
ajuntaments amb menor capacitat pressupostària, l’opció b). Per als ajuntaments que opten per la redacción b)
recomanem que es faça un càlcul aproximat utilitzant com a guía la següent fórmula:

2

Es pretén així ajustar l’import subvencionable amb la capacitat pressupostària, a efectes de que les ajudes 2 apleguen

efectivament a tots els beneficiaris, ja que els ajuntaments son l’última instància
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a.
La solꞏlicitud es presentarà telemàticament en la seu electrònica de l’ajuntament. Estarà
disponible la informació i documentació de la convocatòria i s’habilitarà l’accés a la seu electrònica
per a formular la solꞏlicitud i s’indicarà si s’opta a les ajudes a l’ACTIVITAT o a les MILLORES o a
totes dues. (Els ajuntaments que disposen de menys mitjans poden modificar esta base e indicar
que la solꞏlicitud es presentarà mitjançant instància genèrica, sempre i quan en la mateixa, així
com la documentació que s’adjunte, acredite els requisits per ser beneficiari).
b.
Per a la tramitació telemàtica s’haurà de disposar de signatura electrònica avançada, amb
un certificat admès per la seu electrònica. De no disposar de signatura electrònica avançada,
haurà d’acudir‐se a la representació a través de persona que si dispose d’ella, acreditant la representació.
ARTICLE 6. DOCUMENTACIÓ QUE HA D’ACOMPANYAR LA SOLꞏLICITUD

EL/LA SECRETARIO/A ACCTAL
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La mateixa que la que s’especifica en l’article 6 del Decret 44/2020 del Consell, d’aprovació de les
bases reguladores de concessió directa d’ajudes urgents a persones treballadores en règim
d’autònom afectades per la Covid-19, així com:
a.
Solꞏlicitud de la subvenció prevista en el decret 44/2020 del Consell per als que podrien ser
beneficiaris conforme a les bases del referit decret.
b.
Denegació expressa d’aquesta solꞏlicitud o certificat del silenci administratiu amb sentit
negatiu per als que podrien ser beneficiaris conforme a les bases del decret 44/2020 del Consell.
c.
Aquells que hagen vista disminuïda la seua facturació més d’un 50 % però menys d’un
75% hauran d’aportar declaració responsable de no haver solꞏlicitat la subvenció prevista en el
decret.
ARTICLE 7. INSTRUCCIÓ
1.
La instrucció del procediment correspondrà al departament de ______
2.
Examinades les solꞏlicituds, l’òrgan instructor emetrà informe on farà constar que es
compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes i formularà la proposta de
concessió a l’òrgan competent per resoldre.
3.
El criteri per a la concessió de la subvenció, fins esgotar ell crèdit disponible, serà:
a.
En primer lloc, prioritzar l’atorgament de subvencions als beneficiaris que hagen vist
disminuïda la seua facturació més d’un 75%.
b.
Com a criteri subsidiari, el moment de presentació de la solꞏlicitud, donant preferència a les
primeres. A aquest efecte, no es considerarà presentada una solꞏlicitud fins que s’aporte tota la
documentació requerida. En cas que diferents solꞏlicituds es completen en el mateix moment, es
prioritzaran les presentades per persones amb diversitat funcional i, en defecte d’això, per dones.
4.
El procediment podrà resoldre’s de manera parcial, a mesura que els solꞏlicitants
presenten la totalitat de la documentació exigida, però només al respecte dels beneficiaris que
tenen prioritat, és a dir, dels que hagen vist disminuïda la seua facturació en més d’un 75%.
ARTICLE 8. RESOLUCIÓ I RECURSOS.
1.
La competència per a resoldre sobre les solꞏlicituds presentades correspon a l’alcaldia, o
persona en qui delegue.
2.
La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà, si escau, les
condicions, obligacions i determinacions accessòries al fet que haja de subjectar-se el beneficiari.
3.
El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de 2 mesos des de la
finalització del termini de presentació de solꞏlicituds. La falta de resolució expressa suposarà
desestimació de la solꞏlicitud per silenci administratiu.
4.
La resolució contindrà informació de l’import previst de l’ajuda en equivalent de subvenció
bruta, així com del seu caràcter de mínims .
5.
La resolució posarà fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs
potestatiu de reposició de conformitat amb la llei 39/2015 o recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos davant el corresponent Jutjat, de conformitat amb la Llei 29/1998.
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ARTICLE 9. FORMA DE PAGAMENT.
La liquidació i pagament de les ajudes s’efectuarà una vegada justificat el compliment dels
requisits amb la documentació presentada juntament amb la solꞏlicitud. L’import de l’ajuda es
lliurarà d’una sola vegada després que es dicte la resolució de concessió.
ARTICLE 10. AJUDES DIRECTES A LA PROMOCIÓ DEL COMERÇ LOCAL ESPECIAL COVID19.
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En el cas que, una vegada valorades les solꞏlicituds de la part de la convocatòria ACTIVITAT, no
es concedira el total previst en la convocatòria, es distribuirà de manera lineal l'import sobrant
entre tota persona autònoma, microempresa o petita empresa de les definides conforme l'Annex I
del Reglament (UE) Núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, que duguen a terme
les activitats empresarials o comercials en l'àmbit territorial del municipi de Picanya i que es
presenten a aquesta convocatòria, especificant que es presenten a les AJUDES DIRECTES A LA
PROMOCIÓ DEL COMERÇ. L’import rebut haurà de ser justificat amb factures de despesa per a
la millora del seu comerç per garantir com a mínim les mesures preventives front a la infecció del
COVID-19 en benefici del conjunt de la població.
ARTICLE 10. OBLIGACIONS
A més del que es disposa en l’article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les
persones beneficiàries:
a.
Facilitar quantes dades i informació, en qüestions relacionades amb les subvencions
concedides, li siga requerit per l’ajuntament.
b.
Complir les obligacions de transparència establertes en la legislació bàsica, de conformitat
amb el que es disposa en l’article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de
transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas d’haver
percebut durant un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 10.000 euros. ”
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:

4. GM Compromís (2) i GM Popular (2)
9. GM Socialista (9)
2. GM Ciudadanos (2)..

Deliberació:
El Sr. Xavier Rius explica la Moció dient que serien unes bases que han de ser visades per
part dels habilitats nacionals, i per la comissio informativa corresponent. Està oberta a ajustar el
text.
Comenta que és una alternativa al plantejament que ha fet l’Ajuntament de València perquè
plantegen un complement a les ajudes que va a donar la Generalitat, una convocatòria on eixos
autònoms/comerços puguen presentarse, i si no cobren de la GV es complementa
Explica que per al xicotet comerç lo mateix. Es fa una convocatoria, i tots eixos comerços tindran
eixa quantia en igualtat de condicions i com a dret per a gastar-se en el que vullguen, en les
mesures que consideren millor per a fer front al COVID en allò que necesita cadascú, perquè cada
PYME té diferents necessitats.

Pàgina 33 de 44
AJUNTAMENT DE PICANYA

Código Seguro de Verificación: J2AA CUXK UTAZ TF4R 744M

ACTA PLENARI ORDINARI 14 MAIG 2020 - SEFYCU 1973387
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://picanyamesfacil.sedipualba.es/

Pág. 33 de 44

Alcaldia
EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
28/07/2020

FIRMADO POR

Expediente 446578Y

NIF: P4619500D

Si s’aproba, el que s’està aprobant és que tindria que ser fiscalitzada pels habilitats nacionals, i
després passaria a la discusió poítica perquè tindria que passar a la Comissió Informativa, no vol
dir que si s’aproba tinga que ser tal i com está presentada, es podria modificar.
El Sr. Diego Soriano, Regidor de Ciudadanos, diu que està d'acord amb les ajudes, l'única
cosa és que es troba a faltar és l'esment al comerç, empresa etc... que vaja a continuar després, i
que es comprometa amb un mínim de vida, perquè puga continuar amb l'activitat. No donar una
subvenció perque ha ocorregut això i ja està. Però està d'acord.

EL/LA SECRETARIO/A ACCTAL
JOSE VICENTE APARISI APARISI
29/07/2020

FIRMADO POR

El Sr. Guillem Tortosa, Portaveu del G.M.PSOE, Intervé agraint l’esperit constructiu i de
proposta de la moció. Diu que tots són coneixidors de que tot i que no forma part del marc
competencial de les Entitats Locals. Continua dient que si ens ajustem a la llei propiament dita.
considerem que és una visió legítima i un model possible pero no és el nostre. Nosaltres ens hem
de regir per un altre model d’ajudes i volem explicar-lo perquè el nostre sentit del vot será negatiu.
Explica que la segons ells, la prioritat com Ajuntament ha estat i va a continuar sent en garantir la
salut publica. És la nostra obligación garantir la protecció de xiquets, adults, majors, comerços,
empreses….Humilment podem dir que fins ara ha sigut així i volem continuar en eixa línia. Diu que
des de el primer dia, han mantingut el contacte amb el teixit comercial i empresarial del poble. Per
aixó, diu, que són partidaris d’un model diferent al proposat. Que volen que els recursos arriben a
tots. Assegurar que es garantisa les normes de protección i de seguretat. Que va més enllá d’una
ajuda circunstancial i momentánea. Diu que preferisen ser els facilitadors d’un model universal,
garantista i amb la salut pública com a guia, abans d’un altre d’ajuda unidireccional com és el que
proposa, que és legítim pero diferent al que ells proposen.
Explica que volen refernciar algunes de les accions que s’ha fet com és la desinfecció, recopilar
informació i difusió, assesoria jurídica per part de l’Ajuntament, s’ha garantiçat la salut pública per
als establiments i als clients que van, s’ha pintat les senyalitatzacions del principi als comerços.
Diu que cal ser facilitadors de que els treballadors puguen desenvolupar les tasques, s’ha fet el
repartiment de mascaretes, pantalles facials per a les empreses, comerç local, altres mesures
com l’adquisició de pantalles de metracrilato, aparells de presa de temperatura, s’ha fet llista dels
comerços que tenien servei de espera sense cues, ajornament dels impostos, taxes municipals
etc...
Passant a parlar del que és la moció en si, tendría que estar més adaptada a lo que és Picanya.
A continuació entra en detall en la moció i diu que hi han punts que caldria afinar. Que parla
d’autònoms no de comerços. Que hi han punts que es tendria que debatre. Es tendria que veure
Picanya a quina modalitat pertany, per vore el coeficient d’on ve, quin criteri obedeix. Diu que les
agradaria que la proposta estiguera més treballada per veure a Picanya com s’aplica. Diu que no
hi ha un marc competencial específic. No s’especifica els terminis tampoc.
Al Punt 7 per exemple, no es sap si la GVA sera capaç d’aportar la quantitat suficient per a arribar
a tots.
Per tot açó, diu que no consideren que siga un document que aporte unes bases clares i
reguladores.
Acaba la intervenció agraint l’espirit constructiu i de proposta que te la moció però que no
consideren que siga un document que aporte unes bases reguladores, que siguen clares, sinò
més bé un document a treballar. Está basada en el decret del consell sobre ajudes als autònoms.
Diu que es pot treballar, i es pot fer cami, pero que hui no van a votar a favor doncs diu que tenen
un altra via per a la concessio de les ajudes.
La Sra. Mª José Royo, Portaveu del G.M. Ciudadanos, comenta que està totalment d'acord
amb el model que l’Ajuntament haja facilitat totes les mesures de seguretat perquè és la forma
més ràpida d'assegurar que les empreses estiguen complint totes les mesures de seguretat.
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El Sr. Javier Montero, Portaveu del G.M. Partit Popular, diu que ratifiquen. Que estan
d'acord amb la moció perquè entenen que és la millor manera de fer costat al nostre comerç i els
serveis que reben els ciutadans de Picanya perquè cuidant d'ells i cal preocupar-se que puguen
eixir d'aquesta crisi. És basic per a la qualitat de vida de Picanya.
El Sr. Xavier Rius replica a que el art.1, diu que s’enten perfectament. Que el que volen és
respectar el text que ha enviat la Direcció General d’Administració Local a tots els ajuntaments.
Diu que és probable que hi haja que ajustar,
per això s’ha dit que si volen, es pot
treballar.Comenta que en la Direcció Gral d’Administració Local hi han tècnics que han ajudat a
redactar-la.
Diu que si s’accepta la filosofia després es treballa, però ja s’intuia que la filosofia no anava a ser
acceptada.
Continua dient que si no s’está d’acord amb la filosofía de les ajudes, no es faça matisacions. Es
pot discutir la filosofia, estaría la dictadura, en la que está el Sr feudal que tot ho controla ell, i si le
semblava bé, donava les ajudes.Ací es planteja que siga la empresa la que decidisca en qué ho
gasta (evidentment en allò que necessite).
Demana que es parle de si estan a favor o en contra, pero no entrar en detalls perquè després ja
es perfilaria.
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que el problema no és la redacció, sinò una manera
diferent d'entendre el que està passant. A Picanya hi ha 11.000 habitants, i diu que son
responsables de garantir que no tornem a darrere en el confinament. Diu que cal estar ací arribant
als 11.000 habitants de Picanya tinguen el projecte de vida o econòmic que tinguen i diu que
agrairia que tot el món estiguera al costat de l’Ajuntament.
Continua dient que al llarg del recorregut, s’invertirà de l'ordre de 50€ per habitant. Caldrà que fer
inversions que seran complementàries al que facen altres administracions per a que en este poble
la pandemia no torne a fer estragos. Diu que no és que no es vaja a ficar diners, sinò que es
posaran els recursos que facen falta per a la salut de les persones.
Diu que aprofita aquest moment per a agrair el treball del personal de l’Ajuntament, que
començant des del teletreball, aportació dels técnics, de comunicació, dels serveis socials, policia,
brigades etc..
També diu que també es podria parlar de, per què no s'estableix el salari minim vital per als
habitants de Picanya, ja que hi ha molta gent que es quedarà sense treball, i també ho
necessitaran. Ahi están els serveis socials treballant per tota la gent que te falta de soledat, de
falta d’aliments...Diu que ells volem arribar als 11.000 habiants i que des de eixa perspectiva,
volen que ho miren els altres partits de l’Ajuntament.
Es dirigeix al Sr. Rius i li diu que efectivament cal mirar per les 11.000 habitants. Que faltaria més
que l’Ajuntament no destinara a la pandemia el que rep de la Generalitat i que quan els Serveis
Sociales atenen a les persones que ho necessiten. Diu que no vol dir que el Sr. Rius deixe de
mirar pels 11.000 habitants de Picanya, però cada necessitat té una resposta.
.
8.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA (Març i Abril 2020) I D’ACTES DE
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (6 i 13 de març; 8 de maig 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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Descripción
Resolución Nº228 de 03/03/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/13
Resolución Nº229 de 03/03/2020: DECRET ALCALDIA APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/11
Resolución Nº230 de 03/03/2020: DECRET ALCALDIA APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/12
Resolución Nº232 de 03/03/2020: Aprovació relacions d'ingressos
Resolución Nº233 de 03/03/2020: DECRETO ALCALDIA APROBACIÓN TASA
Resolución Nº234 de 04/03/2020: RESOLUCIÓ APROVACIÓ CONVENI COL∙LABORACIÓ
Resolución Nº235 de 04/03/2020: RESOLUCIÓ CESSAMENT COM A POLICIA LOCAL INTERÍ
Resolución Nº236 de 04/03/2020: DECRETO ALCALDÍA APROBACIÓN TASA
Resolución Nº237 de 05/03/2020: Llicència municipal de segona ocupació
Resolución Nº238 de 05/03/2020: resolucio adjudicacio contracte menor obres
Resolución Nº239 de 05/03/2020: Llicència municipal de segona ocupació
Resolución Nº240 de 05/03/2020: Llicència municipal de segona ocupació
Resolución Nº241 de 05/03/2020: Llicència municipal de segona ocupació
Resolución Nº242 de 05/03/2020: Resolució d'alcaldia‐ subsanació‐ garatge comunitari
Resolución Nº243 de 05/03/2020: Aprovació relació de baixes
Resolución Nº244 de 05/03/2020: Denegació reducció cànon mensual parades mercat
Resolución Nº245 de 05/03/2020: RESOLUCIO NOMENAMENT INTERINS POLICIA LOCAL
Resolución Nº246 de 06/03/2020: Resolució Alcaldía autorització actes i instal∙lacions Falla Vistabella
Resolución Nº247 de 06/03/2020: Resolució Alcaldía autorització actes i instal∙lacions Falla Av Santa M del Puig
Resolución Nº248 de 06/03/2020: Resolució Alcaldía autorització actes i instal∙lacions Falla Pl País Valencià
Resolución Nº249 de 06/03/2020: Resolució d'alcaldia‐ autorització terrassa coberta ‐ av. santa maria del puig, 7
Resolución Nº250 de 06/03/2020: Resolució Alcaldía autorització actes i instal∙lacions Falla Bari del Carme
Resolución Nº251 de 06/03/2020: Resolució Alcaldía autorització actes Junta Local Fallera
Resolución Nº253 de 06/03/2020: Resolució canvi instructor
Resolución Nº254 de 06/03/2020: Resolució canvi instructor
Resolución Nº255 de 06/03/2020: Resolució canvi instructor
Resolución Nº256 de 06/03/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/16
Resolución Nº257 de 06/03/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/17
Resolución Nº258 de 06/03/2020: Resolució d'alcaldia ajudes serveis socials febrer
Resolución Nº259 de 06/03/2020: Devolució IIVTNU per sentència
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Resolución Nº260 de 06/03/2020: Estimar al∙legacions
Resolución Nº261 de 06/03/2020: Llicència municipal de segona ocupació
Resolución Nº262 de 06/03/2020: Proposta Resolució Alcaldia
Resolución Nº263 de 06/03/2020: ampliación plazo alegaciones
Resolución Nº264 de 06/03/2020: RESOLUCIÓ_ALCALDIA_NO AUTORIT CANVI PARADA MERCAT NO SEDENTARI
Resolución Nº265 de 09/03/2020: RESOLUCIÓ ALCALDIA AUTORITZACIÓ DE BENS
Resolución Nº267 de 10/03/2020: Resolució Cessament Pròrroga Comissió de Serveis
Resolución Nº268 de 11/03/2020: Resolució d'alcaldia‐ retirada precinte
Resolución Nº269 de 11/03/2020: designació advocat
Resolución Nº270 de 11/03/2020: designació advocat
Resolución Nº271 de 11/03/2020: Resolució aprovació PPMP 2021‐2023
Resolución Nº272 de 11/03/2020: Llicència municipal de segona ocupació
Resolución Nº273 de 11/03/2020: Estimació devolució fiança
Resolución Nº274 de 11/03/2020: RESOLUCIÓ ALCALDIA AUTORITZACIÓ DE BENS
Resolución Nº275 de 11/03/2020: Resolució Alcaldia aprovació devolució ingressos liquidació 2019.303.12758
Resolución Nº276 de 11/03/2020: aprovació certificació num 1
Resolución Nº277 de 11/03/2020: RESOLUCIÓ RELACIÓ DENÚNCIES MANCOMUNITAT 36/2019
Resolución Nº278 de 11/03/2020: RESOLUCIÓ RELACIÓ DENÚNCIES MANCOMUNITAT 35/2019
Resolución Nº279 de 11/03/2020: RESOLUCIÓ RELACIÓ DENÚNCIES MANCOMUNITAT 34/2019
Resolución Nº280 de 11/03/2020: RESOLUCIÓ RELACIÓ DENÚNCIES MANCOMUNITAT 33/2019
Resolución Nº281 de 11/03/2020: RESOLUCIÓ RELACIÓ DENÚNCIES MANCOMUNITAT 32/2019
Resolución Nº282 de 11/03/2020: Resolució Alcaldia aprovació devolució ingressos
Resolución Nº283 de 11/03/2020: aprovació certificació num 2
Resolución Nº284 de 11/03/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/19
Resolución Nº285 de 11/03/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 3/2020
Resolución Nº286 de 11/03/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 4/2020
Resolución Nº288 de 11/03/2020: Resolució productivitat 1er trimestre 2020 a Agent 53 Policia local
Resolución Nº289 de 12/03/2020: Resolució Alcaldia suspensió autorització actes i instal∙lacions Falla Vistabella
Resolución Nº290 de 12/03/2020: SUSPENSIÓ RESOLUCIÓ ALCALDIA FALLES 2020
Resolución Nº291 de 12/03/2020: Resolució Alcaldia suspensió autorització actes i instal∙lacions Falla Pl País Valencià
Resolución Nº292 de 12/03/2020: Resolució Alcaldia suspensió autorització actes i instal∙lacions Falla Barri del Carme
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Resolución Nº293 de 12/03/2020: Resolució Alcaldia suspensió autorització actes i instal∙lacions Falla Av Santa M del Puig
Resolución Nº294 de 12/03/2020: Resolució Alcaldia suspensió autorització actes i instal∙lacions Federació Junta Local Fallera
Resolución Nº295 de 12/03/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 5/2020
Resolución Nº296 de 12/03/2020: Llicència municipal de segona ocupació
Resolución Nº297 de 12/03/2020: Llicència municipal de segona ocupació
Resolución Nº298 de 12/03/2020: Llicència municipal de segona ocupació
Resolución Nº299 de 12/03/2020: Llicència municipal de segona ocupació
Resolución Nº300 de 12/03/2020: Resolució d'alcaldia‐ arxiu ‐ llicència d'obra major ‐ rosalia de castro, 16
Resolución Nº301 de 12/03/2020: Resolució tancament instal∙lacions
Resolución Nº302 de 12/03/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/20
Resolución Nº303 de 12/03/2020: Resolució d'alcaldia‐ efectivitat 1ª ocupació Rosalia de castro, 16
Resolución Nº304 de 13/03/2020: RESOLUCIO SOL∙LICITUD AUTORITZACIO COMISSIO DE SERVEIS TECNIC INFORMATIC
Resolución Nº305 de 13/03/2020: Aprovació liquidacions IBI
Resolución Nº306 de 13/03/2020: Estimació al∙legació IIVTNU
Resolución Nº307 de 16/03/2020: Resolució Alcaldia concessió Targeta Estacionament
Resolución Nº308 de 16/03/2020: Resolució Alcaldia llicència gos P.P. MMGB
Resolución Nº309 de 16/03/2020: Resolució anul∙lació prestec bens municipals
Resolución Nº310 de 20/03/2020: RESOLUCIÓ AVOCACIÓ COMPETÈNCIES JGL
Resolución Nº311 de 22/03/2020: Llicència municipal de segona ocupació
Resolución Nº312 de 25/03/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/21
Resolución Nº313 de 26/03/2020: Aprovació devolució d'ingressos
Resolución Nº314 de 26/03/2020: Aprovació devolució d'ingressos
Resolución Nº315 de 26/03/2020: Resolució pagament extraordinaris Policia Local gener i febrer 2020
Resolución Nº316 de 26/03/2020: Estimació al∙legació IIVTNU
Resolución Nº317 de 26/03/2020: Estimació al∙legació IIVTNU
Resolución Nº318 de 26/03/2020: Aprovació devolució de fiança
Resolución Nº319 de 26/03/2020: Resolució alta plaça 34 Aparcament Raga
Resolución Nº320 de 26/03/2020: Desestimació recurs IIVTNU
Resolución Nº321 de 26/03/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/22
Resolución Nº322 de 26/03/2020: Llicència municipal de segona ocupació
Resolución Nº323 de 26/03/2020: Resolució d'Alcaldia‐ arxiu expedient
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Resolución Nº324 de 26/03/2020: Resolució d'alcaldia‐ deficiències‐ huit de març, 16
Resolución Nº325 de 27/03/2020: RESOLUCIÓ CONTRACTACIÓ TÈCNIC AUXILIAR
Resolución Nº326 de 27/03/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/23
Resolución Nº327 de 27/03/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/25
Resolución Nº328 de 27/03/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/24
Resolución Nº329 de 27/03/2020: Desestimació devolució aval
Resolución Nº330 de 27/03/2020: Desestimació devolució aval
Resolución Nº331 de 27/03/2020: Desestimació devolució aval
Resolución Nº332 de 27/03/2020: RESOLUCIÓ PERMUTA PLAÇA AGENT DE POLICIA LOCAL
Resolución Nº333 de 27/03/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/27
Resolución Nº334 de 27/03/2020: Desestimació al∙legació IIVTNU
Resolución Nº335 de 27/03/2020: Estimació al∙legació parcial IIVTNU
Resolución Nº336 de 30/03/2020: Aprovació modificació parcial calendari fiscal 2020
Resolución Nº337 de 31/03/2020: RESOLUCIÓ PAGAMENT PRODUCTIVITAT 1er‐2020 a Agent 46193030.
Resolución Nº338 de 31/03/2020: Resolució ajudes març
Resolución Nº339 de 31/03/2020: Estimació al∙legació IIVTNU
Resolución Nº340 de 31/03/2020: RESOLUCIÓ COMPLEMENTARIA A CIRCULAR MESURES ORGANITZATIVES COVID19
Resolución Nº341 de 31/03/2020: Resolució d'Alcaldia‐ subsanació deficiències ‐ plaça pais valencià, 12
Resolución Nº342 de 01/04/2020: RESOLUCIÓ NOMENAMENT INTERÍ
Resolución Nº345 de 02/04/2020: Resolució d'alcaldia‐ no procedència cessió excés aprofitament
Resolución Nº360 de 07/04/2020: Resolució d'alcaldia‐efectivitat transmissió d'activitat‐ bar canari
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Descripción
Resolución Nº343 de 02/04/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/29
Resolución Nº344 de 02/04/2020: Aprovació fraccionament deutes
Resolución Nº346 de 02/04/2020: Estimació al∙legació IIVTNU
Resolución Nº347 de 02/04/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/30
Resolución Nº348 de 03/04/2020: Aprovació relacions d'ingressos
Resolución Nº349 de 06/04/2020: RESOLUCIO ESTIMACIÓ JUBILACIÓ ANTICIPADA
Resolución Nº350 de 06/04/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/32
Resolución Nº351 de 06/04/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/28
Resolución Nº352 de 06/04/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/31
Resolución Nº353 de 06/04/2020: Resolució Alcaldia acceptació subvenció
Resolución Nº354 de 06/04/2020: RESOLUCIÓ ADAPTACIÓ JORNADA MODALITAT TELETREBALL
Resolución Nº355 de 06/04/2020: Arxiu sol∙licitud bonificació IIVTNU per desestiment
Resolución Nº356 de 07/04/2020: ASSIGNACIÓ ÚS ARMA REGLAMENTÀRIA A AGENT 46193035.
Resolución Nº357 de 07/04/2020: RESOLUCIO SOL∙LICITUD AUTORITZACIÓ COMISSIÓ DE SERVEIS
Resolución Nº358 de 07/04/2020: Resolució d'alcaldia‐ arxiu ‐ escola gavina
Resolución Nº359 de 07/04/2020: Estimació al∙legació IIVTNU
Resolución Nº361 de 07/04/2020: Aprovació devolució d'ingressos
Resolución Nº362 de 08/04/2020: Aprovació relació de baixes
Resolución Nº363 de 08/04/2020: RESOLUCIÓ APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ PLA OCUPACIÓ LOCAL 2019
Resolución Nº364 de 08/04/2020: Aprovació fraccionament deutes
Resolución Nº365 de 08/04/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/33
Resolución Nº366 de 08/04/2020: RESOLUCIÓ APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBV. POL 2019
Resolución Nº367 de 08/04/2020: RESOLUCIÓ ALCALDIA BAIXA PLAÇA 31 APARCAMENT LA TARONJA
Resolución Nº368 de 08/04/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/34
Resolución Nº369 de 11/04/2020: RESOLUCIÓ PRÓRROGA COMISSIÓ DE SERVEIS VICESECRETARI
Resolución Nº370 de 14/04/2020: Devolució subvenció Diputació Pla Millora Espais Educatius Municipals 2019
Resolución Nº371 de 14/04/2020: RESOLUCIO NOMENAMENT INTERINA AGENT DE POLICIA LOCAL
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Resolución Nº372 de 14/04/2020: Cancelació bestreta caixa fixa ADL
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Resolución Nº373 de 15/04/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/35
Resolución Nº374 de 15/04/2020: Aprovació fraccionament deutes
Resolución Nº375 de 15/04/2020: Aprovació fraccionament deutes
Resolución Nº376 de 15/04/2020: Aprovació modificació crèdits 2020‐06
Resolución Nº377 de 15/04/2020: Resolució productivitat 1er trimestre 2020 Policia local
Resolución Nº378 de 16/04/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/37
Resolución Nº379 de 16/04/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/36
Resolución Nº380 de 16/04/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/39
Resolución Nº381 de 16/04/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/38
Resolución Nº382 de 16/04/2020: resolució d'alcaldia‐ aprovació projecte modificat‐ nau‐magatzem
Resolución Nº383 de 16/04/2020: Concessió bonificació IIVTNU
Resolución Nº384 de 16/04/2020: Estimació al∙legació IIVTNU
Resolución Nº385 de 16/04/2020: Resolució d'alcaldia‐ llicència construcció 6 naus
Resolución Nº386 de 16/04/2020: DECRETO ALCALDÍA APROBACIÓN TASA
Resolución Nº387 de 16/04/2020: Aprovació fraccionament deutes
Resolución Nº388 de 16/04/2020: Resolució d'alcaldia‐ subsanació‐ llicència segregació
Resolución Nº389 de 16/04/2020: Aprovació devolució d'ingressos
Resolución Nº390 de 16/04/2020: Desestimació al∙legació IIVTNU
Resolución Nº391 de 16/04/2020: Resolució d'alcaldia‐ autorització rehabilitació‐ vicent serrador, 30
Resolución Nº392 de 21/04/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2019/140
Resolución Nº393 de 21/04/2020: Estimació al∙legació IIVTNU
Resolución Nº394 de 21/04/2020: resolució d'alcaldia‐ adjudicació contractació serveis topogràfics
Resolución Nº395 de 21/04/2020: Resolució ajudes mes d'abril ‐ COVID‐19
Resolución Nº396 de 21/04/2020: Resolució d'Alcaldia‐ arxiu expedient‐ neteja vent de migjorn, 5
Resolución Nº397 de 21/04/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/41
Resolución Nº398 de 21/04/2020: resolució d'alcaldia‐ arxiu expedient‐paqueteria senyera,24
Resolución Nº399 de 22/04/2020: RESOLUCIÓ APROVACIÓ CONVOCATÒRIA POL 2020
Resolución Nº400 de 22/04/2020: resolució d'alcaldia‐ subsanació deficiències‐ canvi titul∙laritat activitat senyera, 30
Resolución Nº401 de 22/04/2020: Aprovació padró fiscal
Resolución Nº402 de 22/04/2020: Aprovació exempció IIVTNU
Resolución Nº403 de 22/04/2020: Aprovació devolució d'aval
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Resolución Nº404 de 22/04/2020: Aprovació devolució d'aval
Resolución Nº405 de 22/04/2020: Resolució d'alcaldia‐requeriment documentació‐ rehabilitació almassereta,9
Resolución Nº406 de 22/04/2020: resolucio adjudicacio contracte menor
Resolución Nº407 de 22/04/2020: resolucio adjudicacio contracte menor
Resolución Nº408 de 22/04/2020: resolucio adjudicacio contracte menor
Resolución Nº409 de 22/04/2020: resolucio adjudicacio contracte menor
Resolución Nº410 de 22/04/2020: Resolució d'alcaldia‐proposta arxiu‐ sant pasqual, 16
Resolución Nº411 de 22/04/2020: resolució d'alcaldia‐proposta arxiu‐ llicència parcel∙la 4 polígon 9
Resolución Nº412 de 22/04/2020: resolucio adjudicacio contracte menor
Resolución Nº413 de 22/04/2020: resolucio adjudicacio contracte menor
Resolución Nº414 de 24/04/2020: Resolució d'alcaldia‐ proposta arxiu‐ obres legalització polígon 10 parcel∙la 301
Resolución Nº415 de 24/04/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/42
Resolución Nº416 de 24/04/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/43
Resolución Nº417 de 24/04/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/44
Resolución Nº418 de 24/04/2020: Concessió exempció IIVTNU
Resolución Nº419 de 24/04/2020: Aprovació lliurament a justificar adqusició 500 protectors
Resolución Nº420 de 24/04/2020: Resolució concessió pagament a justificar adquisició taulells
Resolución Nº421 de 24/04/2020: resolucio adjudicacio contracte menor
Resolución Nº422 de 27/04/2020: RESOLUCIÓ PAGAMENT 1 OPERATIU A AGENT 46193030
Resolución Nº423 de 27/04/2020: Resolució delegant de nou les funcions a la JGL
Resolución Nº424 de 27/04/2020: resolucio adjudicacio contracte menor
Resolución Nº425 de 27/04/2020: Aprovació justificació lliurament a justificar
Resolución Nº426 de 27/04/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/45
Resolución Nº427 de 27/04/2020: Aprovació reposició en voluntària
Resolución Nº428 de 27/04/2020: Resolució ajudes abril
Resolución Nº429 de 27/04/2020: RESOLUCIO NOMENAMENT TECNIC RESPONSABLE INFORMÀTICA
Resolución Nº430 de 27/04/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/46
Resolución Nº431 de 29/04/2020: DECRETO ALCALDÍA APROBACIÓN TASA 1ER. TRIMESTRE 2020
Resolución Nº432 de 29/04/2020: DECRETO ALCALDÍA APROBACIÓN TASA 1ER. TRIMESTRE 2020
Resolución Nº433 de 29/04/2020: Resolució d'alcaldia‐ inici caducitat‐ polígon 3 parcel∙la 102
Resolución Nº434 de 29/04/2020: resolució d'alcaldia‐ desestimació al∙legacions‐ neteja polígon 8 parcel∙les 12 i 126
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Resolución Nº435 de 29/04/2020: Resolució d'alcaldia‐ requeriment documentació obres
Resolución Nº436 de 29/04/2020: Resolució d'alcaldia‐ requeriment subsanació‐ activitat c/ ricardo capella, 1
Resolución Nº437 de 29/04/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/48
Resolución Nº438 de 29/04/2020: Concessió pròrroga presentació IIVTNU
Resolución Nº439 de 30/04/2020: Aprovació liquidació pressupost 2019
Resolución Nº440 de 30/04/2020: resolucio adjudicacio contracte menor
Resolución Nº441 de 30/04/2020: resolucio adjudicacio contracte menor
Resolución Nº442 de 30/04/2020: resolucio adjudicacio contracte menor
Resolución Nº443 de 01/05/2020: Aprovació fraccionament deutes
Resolución Nº444 de 01/05/2020: No admissió a tràmit IIVTNU
Resolución Nº447 de 05/05/2020: Llicència municipal de segona ocupació
Resolución Nº448 de 05/05/2020: Resolució d'alcaldia‐ legalització activitat‐ santa maria del puig, 2
Resolución Nº449 de 05/05/2020: Resolució d'alcaldia‐ arxiu expedient‐ llicència obra major c/ sant josep, 15
Resolución Nº450 de 05/05/2020: Resolució d'Alcaldia‐ llicència d'obra snu‐ parcel∙la 110 polígon 14
Resolución Nº451 de 05/05/2020: Resolució d'alcaldia‐ arxiu expedient‐ polígon 9 parcel∙la 231
Resolución Nº452 de 05/05/2020: Resolució d'alcaldia‐ proposta arxiu‐ colón, 52
Resolución Nº453 de 05/05/2020: Resolució d'alcaldia‐ requeriment documentació‐ com.prop plaça pais valencià, 16
Resolución Nº454 de 05/05/2020: Resolució d'alcaldia‐ proposta execució subsidiaria‐polígon 9 parcel∙la 10
Resolución Nº455 de 05/05/2020: Resolució d'alcaldia‐requeriment documentació‐ c/ vent del garbí, 12
Resolución Nº457 de 05/05/2020: Resolució d'Alcaldia‐ requeriment documentació‐ polígon 12 parcel∙la 5
Resolución Nº458 de 05/05/2020: Resolució d'alcaldia‐ execució subsidiaria‐ neteja polígon 9 parcel∙la 42
Resolución Nº459 de 05/05/2020: Resolució d'alcaldia‐ proposta execució subsidiaria‐ polígon 9 parcel∙la 112
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9.- PRECS I PREGUNTES Sr. Alcalde dona pas a aquest punt de l’Orde del dia
La Sra. Remedios Pellicer, Regidora del G.M. Partit Popular, pregunta:
1.- Com es troba el tema de Mercadona i si hi ha algun canvi?
2.- Quins són els criteris per a la neteja?

EL/LA SECRETARIO/A ACCTAL
JOSE VICENTE APARISI APARISI
29/07/2020

FIRMADO POR

El Sr. Alcalde contesta:
1.-Que Mercadona volia canviar la situació i en el moment n’assabentarem, es van fer les gestions
i va ser el mateix dia que es fica el cartell com que anaven a tancar. A partir d’ahí, diu que ja no en
tenen més informació i que la voluntat de l’Ajuntament es que continue en Picanya.
2.-En quant a la neteja, hi ha dos criteris. El criteri general es que cada dos o tres dies es passa
per tots els carrers però a vegades, si un carrer està més brut es neteja més eixe que altre.
Comenta que és un tema complicat perquè cada vegada es gasta més diners en neteja i es neteja
millor però, falta més consciencia ciutadana.
El Sr. Carles Cortés, Regidor del G.M. Compromís, comenta que feren un prec de que
canviara l’hora de pas de la màquina de la neteja. S’ha realitzat?.
Pregunta també si s’ha fet alguna informació respecte a l’ajornament del pagament. S’ha publicitat
d’alguna forma?.
El Sr. Alcalde contesta que es complicat canviar l’hora perquè estan els horaris dels
treballadors. A vegades es modifica el lloc pel qual comença.
En contestació a la informació de l’ajornament s’ha publicitat en la web i l’App mòbil. També molta
gent pregunta directament a l’Ajuntament.
El Sr. Carles Cortés contesta que en quant a la màquina tinga en compte la normativa dels
decibels i a la publicitat que es podia haver informat d’altra forma perquè hi ha molta gent que no
té accés a internet. Diu que hi ha una franja de població que no se sol assabentar i igual que s’han
repartit les mascaretes, es podria haver fet un tríptic informant.

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