Alcaldia
FIRMADO POR

Expediente 662690D

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
24/02/2021

NIF: P4619500D

ACTA PLENARI
Número 1
Sessió ordinària del Plenari de l’Ajuntament del dia 14 de gener de 2021
ASSISTENTS:
Alcalde-President:
En Josep Almenar i Navarro (PSOE)

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021

FIRMADO POR

Regidors i Regidores:
Rosario González i Fernández (PSOE)
Guillem Tortosa i Soriano (PSOE)
Maria Elena Ruiz i Pérez (PSOE)
José Alberto Sanchis i Cuesta (PSOE)
Patricia Salgado i Alcaide (PSOE)
Asdrúbal Ferrer i Alcaide (PSOE)
Fernando Lara Almenar (PSOE)
Xavier Rius i Torres (COMPROMIS)
Carles Cortés i Conejos (COMPROMIS)
Angel Javier Montero i Hernández (P. POPULAR)
Remedios Pellicer i Martínez (P. POPULAR)
Maria José Royo i Córdoba (CIUDADANOS)
Diego Soriano i Alonso (CIUDADANOS)
Excusa la seua presència:
Mario Guillén i Rodríguez (PSOE)
Delia López i Moya (PSOE)
Rosa María Alejos i Montoro (PSOE)
Secretaria General
Lorena Andreu i Guillem
Sotssecretaria
Bárbara López i Ramón
Interventor
José Vicente Aparisi i Aparisi
Tresorer
José Manuel Domenech i Bolea
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Picanya, a catorze de gener de dos mil vint-i-u.
Escaientment convocats i notificats mitjançant l’Ordre del Dia comprensiu dels assumptes que
s’han de tractar, es reuniren sota la Presidència del Sr. Alcalde En Josep Almenar i Navarro, en
primera convocatòria, les persones adés esmentades, integrants de la majoria dels membres de la
Corporació, per a celebrar la sessió ordinària i pública.
Essent les vint hores la Presidència declara obert l’acte telemàticament, per videoconferència,
amb el següent

Pàgina 1 de 45
AJUNTAMENT DE PICANYA

Código Seguro de Verificación: J2AA LDVE D9WQ QVYP 9NYJ

ACTA PLENARI ORDINARI 14 GENER 2021 - SEFYCU 2581484
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://picanyamesfacil.sedipualba.es/

Pág. 1 de 45

Alcaldia
FIRMADO POR

Expediente 662690D

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
24/02/2021

NIF: P4619500D

ORDE DEL DIA
El Sr. Alcalde President sotmet a ratificació la inclusió dels punts de l’orde del dia per haver
segut convocats abans de ser dictaminats.
El Sr. Javier Montero, Portaveu del G.M. Popular, sol·licita que les convocatòries es realitzen
conforme a la normativa i amb els seus temps perquè puguen estudiar els punts amb més temps.
Desprès d’aclarida la circumstància d’aquesta convocatòria, es sotmet a votació i tots els Regidors
i Regidores ho ratifiquen per UNANIMITAT

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021

FIRMADO POR

Al temps, el Sr. Alcalde sotmet a votació la inclusió per urgència de dos Mocions per no estar
inclosos a l’Orde del Dia, una sobre l’IVACE i altra del II Pla d’igualtat, i, amb el vot a favor dels
Grups Municipals Ciudadanos i PSOE i l’abstenció dels G.M. Compromís i Partit Popular per no
disposar de la documentació amb el temps requerit, queda APROVADA.
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (9 de novembre i 22 de
desembre de 2020). El Sr.Alcalde dóna pas a aquest punt de l’Orde del dia, presentant la del 9 de
novembre i deixant damunt la taula l’acta del dia 22 de desembre de 2020.
Com que no s’hi oposà ningú, l’Acta presentada va ser aprovada PER UNANIMITAT.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ, DE L’ADHESSIÓ AL SERVEI MANCOMUNAT DE GESTIÓ,
TRAMITACIÓ I RECAPTACIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT.
Sr. Alcalde dóna pas a aquest punt de l’Orde del dia
Es presenta i explica
Informativa:

la proposta, dictaminada prèviament per la corresponent Comissió

“ACUERDO A ADOPTAR POR EL AYUNTAMIENTO DE PICANYA COMO MIEMBRO DE LA
MANCOMUNIDAD PARA LA ADHESION AL SERVICIO MANCOMUNADO DE GESTION,
TRAMITACION Y RECAUDACION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE
TRAFICO.
El Pleno de la Mancomunidad Intermunicipal de l’Horta Sud, en sesión de fecha 4 de junio de
2008, acordó el establecimiento del nuevo servicio de tramitación, gestión y liquidación de
expedientes sancionadores en materia de trafico, y su ofrecimiento a todos los Ayuntamientos
miembros de la Mancomunidad.
La adhesión al servicio se ha estado realizando por parte de este Ayuntamiento mediante la firma
de convenios administrativos de adhesión al servicio.
Actualmente y por necesidades del servicio público, la Mancomunitat precisaba contar con una
regulación propia en la materia, siendo necesaria la aprobación de un Reglamento regulador del
servicio en cuestión, para evitar la fórmula de los convenios administrativos, ya que con la
adhesión al servicio mediante acuerdo plenario de los municipios interesados y su posterior
aceptación por parte de la Mancomunidad, sería suficiente.
Por ello, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Mancomunitat, de fecha 8 de julio de
2020, se aprobó inicialmente el Reglamento del Servicio mancomunado de gestión, tramitación y
recaudación de expedientes sancionadores en materia de tráfico, acuerdo que ha resultado
definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
publicado en el B.O.P. de Valencia nº 179 de 16 de septiembre de 2020.
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El planteamiento mancomunado redunda en una mayor economía de escala, compartiendo
recursos humanos, materiales e informáticos y posibilitando la implantación de sistemas
tecnológicamente más avanzados en la prestación del servicio.
Este Ayuntamiento, integrante de la Mancomunitat, es titular de las potestades tributarias,
financieras y de ejecución forzosa que le reconoce, entre otros, el art. 4 de la LRBRL, y tiene
atribuida la competencia para la gestión, liquidación, recaudación e inspección de sus tributos
propios; las cuales son susceptibles de ser ejercidas mancomunadamente, de acuerdo con la
normativa de régimen local.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021

FIRMADO POR

Se estima conveniente para los intereses municipales la adhesión al “Servicio de gestión,
tramitación y recaudación de expedientes sancionadores en materia de tráfico” de la
Mancomunitat de l’Horta Sud.
Corresponde al Pleno del Ayuntamiento la adhesión a los servicios mancomunados.
Por ello, se formula la siguiente propuesta de ACUERDO:
PRIMERO. - Aprobar la adhesión al “Servicio de gestión, tramitación y recaudación de
expedientes sancionadores en materia de tráfico” de la Mancomunitat de l’Horta Sud, con sujeción
a los términos y condiciones que resultan del Reglamento del Servicio. Las competencias
incluidas en la adhesión al servicio comprenden la gestión integral administrativa y de cobro de los
expedientes sancionadores en materia de tráfico.
SEGUNDO. - Delegar en la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud la tramitación, gestión,
liquidación y recaudación de los expedientes sancionadores en materia de tráfico.
TERCERO. - Autorizar a la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud la publicación de la
presente delegación en el B.O.P.
CUARTO. - Autorizar a la Alcaldía para que adopte las medidas y dicte las órdenes precisas para
la efectividad del presente acuerdo.
QUINTO. - Trasladar este acuerdo a la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud.”
Sense deliberació, es sotmesa a votació i APROVADA PER UNANIMITAT.
3. .- DACIÓ DE COMPTE: Sr. Alcalde dóna pas a aquest punt de l’Orde del dia
Sr. Alcalde-President, explica els motius i la necessitat al temps que dona compte de les
resolucions, dictaminades prèviament per la corresponent Comissió Informativa:
3.1 Contracte d’emergència de subministrament de purificadors pel COVID-19 (Exp.
671122P).
“RESOLUCIÓ
Vist l’informe favorable de fiscalització emés per I’Interventor de l’Ajuntament de Picanya sobre el
contracte de subministrament de purificadors per al municipi de Picanya, pel virus covid-19.
Vist l’informe emés per la Vicesecretaria de l’Ajuntament de Picanya sobre el contracte menor de
subministrament de subministrament de purificadors per al municipi de Picanya, pel virus covid-19
i que diu així:
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“INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE DECLARACIÓ D'EMERGÈNCIA DEL
SUBMINISTRAMENT DE PURIFICADORS EL MUNICIPI DE PICANYA, PEL VIRUS COVID-19
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. L'Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació
d'emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional. La rapidesa en
l'evolució dels fets, a escala nacional i internacional, van requerir l'adopció de mesures immediates
i eficaces per a fer front a aquesta conjuntura. Les circumstàncies extraordinàries que concorren
constitueixen, sens dubte, una crisi sanitària sense precedents i d'enorme magnitud tant pel molt
elevat nombre de ciutadans afectats com per l'extraordinari risc per als seus drets.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021

FIRMADO POR

Vist el Reial decret 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 l'article 34 i la Disposició Final
sisena del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer
front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.
SEGON. Per l'Arquitecte tècnic municipal, en data 26 de novembre de 2020 s'emet informe, que
obra en l'expedient on es conclou:
“CONCLUSIONS
1.- Quan l'edifici, en origen, no dispose de sistemes de ventilació mecànica amb filtres HEPA, la
guia recomana l'obertura de finestres accessibles, afavorint la ventilació creuada.
2.- Respecte de l'ús de radiadors amb ventiladors, els mateixos estan segurs a les habitacions
individuals, però per contra s'han d'evitar per als espais col·lectius quan hi ha diverses persones
presents en aquest espai.
3.- Si el sistema d'aire condicionat o ventilació no està ben mantingut i amb filtres HEPA,
existeixen dos mecanismes potencials a través dels quals podria contribuir a la transmissió del
virus: el sistema en si podria recircular aire contaminat; i/o podria crear condicions interiors
(temperatura i humitat) que afavorisquen la supervivència del virus.
4.- Disposar d'informació de la ventilació dels espais ens indica si la ventilació està dins dels
marges de seguretat, per a això hem d'instal·lar mesuradors de CO² en els llocs on romanguen
persones.
5.- Les nostres opcions en els locals ocupats passen per prendre quatre mesures:
(1) augmentar la ventilació natural,
(2) reduir l'ocupació
(3) dotar-los amb unitats portàtils de renovació d'aire equipades amb filtres d'alta eficiència HEPA,
col·locats adequadament i ben dimensionats, i
(4) disposar de mesuradors de CO² que ens mantinguen informats de la qualitat de l'aire.
PROPOSTA ORGANITZATIVA LOCALS MUNICIPALS Els locals municipals són llocs ocupats per
diverses persones treballadores, on a més accedeixen persones de l'exterior per a ser ateses.
3 Els equips d'aire condicionat instal·lats en els nostres locals no suporten l'ús de filtres HEPA, per
tant, es desaconsella el seu ús. Per a garantir la major ventilació es considera oportuna l'obertura
de les finestres practicables i deixar les portes obertes, depenent dels valors que es registren en
els mesuradors de CO², mantenint-nos en els marges de seguretat. Es desaconsella l'ús de
radiadors o elements que generen un gran flux d'aire en espais ocupats per diverses persones.
És molt recomanable adquirir unitats portàtils equipades amb filtres d'alta eficiència HEPA per a
millorar la qualitat de l'aire en els espais ocupats per persones.
TERCER.- A la vista de l'informe presentat, atesa la baixada notable de les temperatures, al més
que probable desproveïment del producte (tal com ha ocorregut en altres moments de la
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pandèmia) així com la novetat oferida per part dels tècnics municipals que fins hui no s'havia posat
de manifestos, pel Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Picanya es va acordar la contractació i
mitjançant forma verbal, amb caràcter d'emergència el subministrament de purificadors per a les
dependències municipals, així com centres educatius i llocs de pública concurrència, a fi d'evitar al
màxim la propagació del virus COVID 19, per un import total sense IVA de 74.497,50 € a les
següents empreses (tal com consta en els pressupostos obrants en l'expedient:
DITECO, S. a. CIF. A46048922 34.333,75€ Purificadors d'aire. Mesuradors CO2
COMERCIALITZADORA ELECTRODOMÈSTICS, S. a. CIF. A46156394 40.288,75 € Purificadors
d'aire.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021

FIRMADO POR

Tot això com a conseqüència de la inseguretat generada com a conseqüència de la pandèmia i
tindre una garantia de subministrament a la població.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. L'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que
estableix
«1. Quan l'Administració haja d'actuar de manera immediata a causa d'esdeveniments
catastròfics, de situacions que suposen greu perill o de necessitats que afecten la defensa
nacional, s'estarà al següent règim excepcional:
a) L'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, podrà ordenar
l'execució del necessari per a remeiar l'esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda,
o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part, sense subjectar-se als requisits formals
establits en la present Llei, fins i tot el de l'existència de crèdit suficient. En cas que no existisca
crèdit adequat i suficient, una vegada adoptat l'acord, es procedirà a la seua dotació de
conformitat amb el que s'estableix en la Llei General Pressupostària.
b) Si el contracte ha sigut celebrat per l'Administració General de l'Estat, els seus Organismes
Autònoms, Entitats Gestores i Serveis Comuns de la Seguretat Social o altres entitats públiques
estatals, s'adonarà d'aquests acords al Consell de Ministres en el termini màxim de trenta dies.
c) El termini d'inici de l'execució de les prestacions no podrà ser superior a un mes, comptat des
de l'adopció de l'acord previst en la lletra a). Si s'excedira aquest termini, la contractació
d'aquestes prestacions requerirà la tramitació d'un procediment ordinari.
d) Executades les actuacions objecte d'aquest règim excepcional, s'observarà el que es disposa
en aquesta Llei sobre compliment dels contractes, recepció i liquidació de la prestació.
En el cas que el deslliurament dels fons necessaris s'haguera realitzat a justificar, transcorregut el
termini establit en la lletra c) anterior, es rendirà el compte justificatiu d'aquest, amb reintegrament
dels fons no invertits.
2.Les restants prestacions que siguen necessàries per a completar l'actuació escomesa per
l'Administració i que no tinguen caràcter d'emergència es contractaran conformement a la
tramitació ordinària regulada en aquesta Llei.»
SEGON. D'acord amb el que es disposa pel Reial decret 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
(BOE núm. 67, de 14 de març de 2020) i l'article 34 article 34 i la Disposició Final sisena del Reial
decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte
econòmic i social del COVID-19.
Per la seua part el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per
a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19, en el seu article 16 estableix:
“L'adopció de qualsevol mena de mesura directa o indirecta per part de les entitats del sector
públic per a fer front al COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, sent
aplicable l'article 120 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
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qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/EU i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. “
TERCER. Vista la concurrència de força major, per Coronavirus, Covid-19, en el municipi de
Picanya, de manera immediata, la qual cosa impedeix l'aplicació de les normes de contractació
ordinàries.
QUART.- A la vista dels antecedents de fet i fonaments de dret exposats i donada la
imprevisibilitat del succés esdevingut, les circumstàncies del qual són d'impossible previsió per
una administració diligent.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021

FIRMADO POR

En ús de les atribucions concedides per l'article l'article 21.1 m) Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, contempla entre les atribucions del Acalde, l'«Adoptar
personalment, i sota la seua responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc
d'aquests, les mesures necessàries i adequades donant compte immediata al Ple».
A la vista de l'anteriorment indicat es realitzeu la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
PRIMER.- Declarar la ratificació de la contractació d'emergència del subministrament de
purificadors per a les dependències municipals, així com centres educatius i llocs de pública
concurrència, a fi d'evitar al màxim la propagació del virus COVID 19, per un import total sense
IVA de 74.497,50 € a les següents empreses (tal com consta en els pressupostos obrants en
l'expedient:
DITECO, S. a. CIF. A46048922 34.333,75€ Purificadors d'aire. Mesuradors CO2
COMERCIALITZADORA ELECTRODOMÈSTICS, S. a. CIF. A46156394 40.288,75 € Purificadors
d'aire.
SEGON. - Donar compte a l'Ajuntament en Ple de Picanya de la següent resolució.”
Esta Alcaldia Presidència RESOLC:
PRIMER.- Declarar la ratificació de la contractació d'emergència del subministrament de
purificadors per a les dependències municipals, així com centres educatius i llocs de pública
concurrència, a fi d'evitar al màxim la propagació del virus COVID 19, per un import total sense
IVA de 74.497,50 € a les següents empreses (tal com consta en els pressupostos obrants en
l'expedient:
DITECO, S. a. CIF. A46048922 34.333,75€ Purificadors d'aire. Mesuradors CO2
COMERCIALITZADORA ELECTRODOMÈSTICS, S. a. CIF. A46156394 40.288,75 € Purificadors
d'aire.
SEGON. - Donar compte a l'Ajuntament en Ple de Picanya de la següent resolució.”
Deliberació:
El Sr. Carles Cortés, Regidor del G.M. Compromís, diu que compren i està a favor de la seguretat
del personal de l’Ajuntament i de la ciutadania, però sol·licita que li expliquen els criteris que s’han
seguit per al repartiment dels purificadors. Explica que normalment es realitza una sol·licitud,
desprès s’aprova o no, i desprès es comprova l’execució i vol saber si en aquest cas s’entrega
sense cap tipus de control ni verificació.
El Sr. Alcalde contesta que són contractes d’emergència. Desprès explica que cada persona
responsable del local signa la recepció del purificador i que prèviament ha hagut un contacte per
saber si és adequat o no segons els metres quadrats del local.
Desprès continua dient la quantitat que fins eixe moment s’ha repartit i que encara no s’ha acabat,
amb un total de 160, repartits en escoles, Centre de Salut, Farmàcies, Residències, Dependències
Municipals, bars i xicotet comerç.
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El Sr. Guillem Tortosa, Portaveu del G.M. PSOE, pren la paraula per aclarir que hi ha dos tipus de
purificadors i segons els metres quadrats del local, es subministra u o l’altre (Superfície fins 20m2 i
l’altre de més de 40 m29
Els Regidors i Regidores assistents al Ple, es donen per ASSABENTATS.
3.2 Contracte d’emergència de millora de la tensoestructura en el Passeig de les
Lletres pel COVID-19 (Exp. 681609E).
Es presenta la següent

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021

FIRMADO POR

“RESOLUCIÓ

Vist l’informe favorable de fiscalització emés per I’Interventor de l’Ajuntament de Picanya sobre el
contracte de millora de la tensoestructura al Passeig de les Lletres.
Vist l’informe emés per la Vicesecretaria de l’Ajuntament de Picanya sobre el contracte de millora
de la tensoestructura al Passeig de les Lletres i que diu així:
“INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE DECLARACIÓ D'EMERGÈNCIA DE LA MILLORA
DE LA TENSOESTRUCTURA EN EL PASSEIG DE LES LLETRES.
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Per l'Arquitecte tècnic municipal, en data 23 de desembre de 2020 s'emet informe, que
obra en l'expedient que diu així:
“MEMÒRIA D'INICI
Antecedents
El mercat de venda no sedentària ha modificat el seu emplaçament, per a millorar les condicions
dels protocols sanitaris de COVID.
El nou emplaçament afavoreix l'accés de persones al mercat, però sense interferir a l'accés dels
residents als seus habitatges, o el pas de persones per les voreres.
El nou emplaçament és situa en el Passeig de les Lletres, molt pròxim al seu emplaçament previ,
però utilitzant un passeig on no s'interfereix en el pas de persones als seus habitatges.
Per a poder dur a terme aquest canvi d'emplaçament han sigut necessàries la realització d'obres
d'instal·lació de tendals, i una vegada realitzades s'ha observat que l'estructura no aquesta
adequadament ancorada al terreny, atés que a baix hi ha un aparcament i no es podien realitzar
uns fonaments. Per aquest motiu es fa necessària la urgent intervenció de millora dels fonaments
de la tensoestructura, atés que en moments de forts vents l'estructura presenta moviments
provocats per l'acció del vent.
Justificació de la necessitat
Atés que existeix un problema d'estabilitat estructural, i que existeix risc per a les persones, es
proposa la urgent contractació de les obres de millora dels fonaments de la tensoestructura, i atés
que l'ajuntament no disposa de personal propi per a portar les obres indicades, es proposa la seua
contractació en una empresa externa especialitzada en aquesta mena d'obres.
La corporació, per a garantir les condicions de seguretat exigibles per la crisi sanitària del
COVID19 i amb la finalitat d'adequar el nou emplaçament on se situarà el mercat no sedentari, es
disposa a formalitzar el contracte objecte d'aquesta memòria d'inici, de conformitat amb l'article
28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en el que s'estableix
que “les entitats del sector públic no podran celebrar altres contractes que aquells del Sector
Públic, siguen necessaris per al compliment i realització de les seues finalitats institucionals¨.

Pàgina 7 de 45
AJUNTAMENT DE PICANYA

Código Seguro de Verificación: J2AA LDVE D9WQ QVYP 9NYJ

ACTA PLENARI ORDINARI 14 GENER 2021 - SEFYCU 2581484
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://picanyamesfacil.sedipualba.es/

Pág. 7 de 45

Alcaldia
EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
24/02/2021

FIRMADO POR

Expediente 662690D

NIF: P4619500D

De conformitat amb el que es disposa en l'article 116.4 de la LCSP17, es manifesta per aquest
òrgan la insuficiència de mitjan departament d'urbanisme, en atenció al volum de treball existent i
als mitjans personals dels quals es disposa, per a executar les prestacions objecte del contracte.
Objecte del treball
L'objecte del contracte consisteix en la millora estructural d'un conjunt de la Tensoestructura
muntada en el passeig de les lletres.
Procés d'adjudicació i preu

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021

FIRMADO POR

Atés que es tracta d'un contracte d'emergència perquè, aquest Ajuntament es veu en l'obligació
d'actuar de manera immediata per a ser una situació que suposa un grau perille, es contracta la
següent empresa, segons el que es regula en l'article 120 de la LCSP.
IMESAPI, S.A amb CIF A28010478, amb domicili C/Via dels Poblats, 9-11, 28033 Madrid, per un
import de TRENTA-NOU MIL SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS
CÈNTIMS (39.794,36 €) IVA exclòs, i aplicant IVA corresponent s'aconsegueix un import IVA
inclòs de QUARANTA-HUIT MIL CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB DÈSSET CÈNTIMS
(48.151,17 €)”.
TERCER.- Vist l'informe de fiscalització de l'Interventor de l'Ajuntament de Picanya que literalment
diu:
“INFORME D'INTERVENCIÓ
José Vicente Aparisi Aparisi, Interventor de Fons de l'Ajuntament de Picanya, de conformitat amb
el que s'estableix en l'article 7 del Reial decret 424/2017, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern en les entitats del Sector Públic Local, emet el present informe sobre el següent
ASSUMPTE: FISCALITZACIÓ CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA
TENSOESTRUCTURA EN EL PASSEIG DE LES LLETRES.

DE

MILLORA

DE

LA

PRIMER.- Se sotmet a fiscalització d'aquesta Intervenció la ratificació de la contractació, utilitzant
el procediment d'emergència, de l'execució de les obres consistents en la millora de la
tensoestructura al Passeig de les lletres, i que tal com es possa de manifest en la Memòria d'Inici
de l'expedient, va portar causa de la necessitat de contractar l'execució de la citada infraestructura
i el seu posterior reforç i tot això a fi de situar en un nou emplaçament el mercat no sedentari de la
població, facilitant així l'accés a les persones al mateix sense interferències amb el trànsit de
residents als seus habitatges o de persones en les voreres que es produïa en l'anterior ubicació,
complint així els protocols sanitaris derivats de la pandèmia del COVID 19.
L'import dels treballs ascendeix a 39.794,36 €, IVA exclòs.
Pel departament d'urbanisme de l'Ajuntament s'eleva proposta de contractació a la Mercantil
IMESAPI, emparant-se en el procediment d'emergència contemplat en l'article 120 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
SEGON.- Consta en l'expedient certificat d'existència de crèdit mitjançant l'expedició del document
comptable RC.
TERCER.- La crisi sanitària provocada pel COVID 19, va determinar que pel Govern de la Nació,
el passat dia 14 de març, es procedira a declarar l'estat d'alarma en el territori nacional, mitjançant
RD 463/2020.
En el context de la citada crisi sanitària, i ja amb anterioritat a la citada declaració, mitjançant Reial
decret llei 7/2020, de 12 de març, es va autoritzar les entitats del sector públic a acudir al
procediment d'emergència en la contractació d'aquelles prestacions necessàries per a fer front als
efectes derivats de la pandèmia, que en la seua redacció actual disposa que:
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“1. L'adopció de qualsevol mena de mesura directa o indirecta per part de les entitats del sector
públic per a fer front al COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, sent
aplicable l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es transposen 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.
2. D'acord amb la previsió establida en el paràgraf anterior, a tots els contractes que hagen de
celebrar-se per les entitats del sector públic per a atendre les necessitats derivades de la protecció
de les persones i altres mesures adoptades pel Consell de Ministres per a fer front al COVID-19,
els resultarà d'aplicació la tramitació d'emergència. En aquests casos, si fóra necessari realitzar
abonaments a compte per actuacions preparatòries a realitzar pel contractista, no serà aplicable el
que es disposa respecte a les garanties en l'esmentada Llei 9/2017, sent l'òrgan de contractació
qui determinarà tal circumstància en funció de la naturalesa de la prestació a contractar i la
possibilitat de satisfer la necessitat per altres vies. De la justificació de la decisió adoptada haurà
de deixar-se constància en l'expedient.”
QUART.- L'article 120 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, regula la contractació pel
procediment d'emergència en els següents termes:
“1. Quan l'Administració haja d'actuar de manera immediata a causa d'esdeveniments catastròfics,
de situacions que suposen greu perill o de necessitats que afecten la defensa nacional, s'estarà al
següent règim excepcional:
a) L'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, podrà ordenar
l'execució del necessari per a remeiar l'esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda,
o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part, sense subjectar-se als requisits formals
establits en la present Llei, fins i tot el de l'existència de crèdit suficient. En cas que no existisca
crèdit adequat i suficient, una vegada adoptat l'acord, es procedirà a la seua dotació de
conformitat al que s'estableix en la Llei General Pressupostària.
b) Si el contracte ha sigut celebrat per l'Administració General de l'Estat, els seus Organismes
Autònoms, Entitats Gestores i Serveis Comuns de la Seguretat Social o altres entitats públiques
estatals, s'adonarà d'aquests acords al Consell de Ministres en el termini màxim de trenta dies.
c) El termini d'inici de l'execució de les prestacions no podrà ser superior a un mes, comptat des
de l'adopció de l'acord previst en la lletra a). Si s'excedira aquest termini, la contractació
d'aquestes prestacions requerirà la tramitació d'un procediment ordinari.
d) Executades les actuacions objecte d'aquest règim excepcional, s'observarà el que es disposa
en aquesta Llei sobre compliment dels contractes, recepció i liquidació de la prestació.
En el cas que el deslliurament dels fons necessaris s'haguera realitzat a justificar, transcorregut el
termini establit en la lletra c) anterior, es rendirà el compte justificatiu d'aquest, amb reintegrament
dels fons no invertits.
2. Les restants prestacions que siguen necessàries per a completar l'actuació escomesa per
l'Administració i que no tinguen caràcter d'emergència es contractaran conformement a la
tramitació ordinària regulada en aquesta Llei.”
CINQUÉ.- Es justifica en l'expedient sotmés a examen en la concurrència d'un supòsit de força
major com a conseqüència de la pandèmia sanitària provocada pel COVID 19, de caràcter
imprevisible, que justifica acudir al procediment d'emergència per a contractar l'execució dels
treballs necessaris per a habilitar una nova ubicació del mercat no sedentari de la població.

En concret tal com es posa de manifest en la Memòria d'Inici de l'expedient, va portar causa de la
necessitat de contractar l'execució de la citada infraestructura i el seu posterior reforç i tot això a fi
de situar en un nou emplaçament el mercat no sedentari de la població, facilitant així l'accés a les
persones al mateix sense interferències amb el trànsit de residents als seus habitatges o de
persones en les voreres que es produïa en l'anterior ubicació, complint així els protocols sanitaris
derivats de la pandèmia del COVID 19.

Pàgina 9 de 45
AJUNTAMENT DE PICANYA

Código Seguro de Verificación: J2AA LDVE D9WQ QVYP 9NYJ

ACTA PLENARI ORDINARI 14 GENER 2021 - SEFYCU 2581484
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://picanyamesfacil.sedipualba.es/

Pág. 9 de 45

Alcaldia
EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
24/02/2021

FIRMADO POR

Expediente 662690D

NIF: P4619500D

Obra que, segons el parer d'aquesta Intervenció, encaixa en l'habilitació establida en l'article 16
del Reial decret llei 7/2020, per a acudir al procediment d'emergència, en tractar-se d'una actuació
que atén directament la protecció de les persones enfront de la propagació de la pandèmia.
En conseqüència amb l'exposat es FISCALITZA DE CONFORMITAT L'EXPEDIENT SOTMÉS A
EXAMEN”.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. L'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que
estableix

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021

FIRMADO POR

«1. Quan l'Administració haja d'actuar de manera immediata a causa d'esdeveniments
catastròfics, de situacions que suposen greu perill o de necessitats que afecten la defensa
nacional, s'estarà al següent règim excepcional:
a) L'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, podrà ordenar
l'execució del necessari per a remeiar l'esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda,
o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part, sense subjectar-se als requisits formals
establits en la present Llei, fins i tot el de l'existència de crèdit suficient. En cas que no existisca
crèdit adequat i suficient, una vegada adoptat l'acord, es procedirà a la seua dotació de
conformitat amb el que s'estableix en la Llei General Pressupostària.
b) Si el contracte ha sigut celebrat per l'Administració General de l'Estat, els seus Organismes
Autònoms, Entitats Gestores i Serveis Comuns de la Seguretat Social o altres entitats públiques
estatals, s'adonarà d'aquests acords al Consell de Ministres en el termini màxim de trenta dies.
c) El termini d'inici de l'execució de les prestacions no podrà ser superior a un mes, comptat des
de l'adopció de l'acord previst en la lletra a). Si s'excedira aquest termini, la contractació
d'aquestes prestacions requerirà la tramitació d'un procediment ordinari.
d) Executades les actuacions objecte d'aquest règim excepcional, s'observarà el que es disposa
en aquesta Llei sobre compliment dels contractes, recepció i liquidació de la prestació.
En el cas que el deslliurament dels fons necessaris s'haguera realitzat a justificar, transcorregut el
termini establit en la lletra c) anterior, es rendirà el compte justificatiu d'aquest, amb reintegrament
dels fons no invertits.
2.Les restants prestacions que siguen necessàries per a completar l'actuació escomesa per
l'Administració i que no tinguen caràcter d'emergència es contractaran conformement a la
tramitació ordinària regulada en aquesta Llei.»
SEGON. D'acord amb el que es disposa pel Reial decret 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
(BOE núm. 67, de 14 de març de 2020) i l'article 34 article 34 i la Disposició Final sisena del Reial
decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte
econòmic i social del COVID-19.
Per la seua part el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per
a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19, en el seu article 16 estableix:
“L'adopció de qualsevol mena de mesura directa o indirecta per part de les entitats del sector
públic per a fer front al COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, sent
aplicable l'article 120 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/EU i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. “
TERCER. Vista la concurrència de força major, per Coronavirus, Covid-19, en el municipi de
Picanya, de manera immediata, la qual cosa impedeix l'aplicació de les normes de contractació
ordinàries.
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QUART.- A la vista dels antecedents de fet i fonaments de dret exposats i donada la
imprevisibilitat del succés esdevingut, les circumstàncies del qual són d'impossible previsió per
una administració diligent.
En ús de les atribucions concedides per l'article l'article 21.1 m) Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, contempla entre les atribucions del Acalde, l'«Adoptar
personalment, i sota la seua responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc
d'aquests, les mesures necessàries i adequades donant compte immediata al Ple».
A la vista de l'anteriorment indicat es realitza la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
PRIMER.- Declarar la ratificació de la contractació d'emergència de millora de la tensoestructura
en el Passeig de les Lletres, per un import total sense IVA de 39.794,36 € a la següent empresa:

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021

FIRMADO POR

IMESAPI, S. a. CIF. A28210478 39.794,36 €
SEGON. - Donar compte a l'Ajuntament en Ple de Picanya de la següent resolució.
És quant cal informar, no obstant això, se sotmet a qualsevol consideració millor fundada en dret.”
Esta Alcaldia Presidència RESOLC:
PRIMER.- Declarar la ratificació de la contractació d'emergència de millora de la tensoestructura
en el Passeig de les Lletres, per un import total sense IVA de 39.794,36 € a la següent empresa:
IMESAPI, S. a. CIF. A28210478 39.794,36 €
SEGON. - Donar compte a l'Ajuntament en Ple de Picanya de la següent resolució.”
Els Regidors i Regidores assistents al Ple, es donen per ASSABENTATS.
4. RATIFICACIÓ DE LA SEGÜENT RESOLUCIÓ:
4.1 Subvenció per a la redacció de projectes de vies ciclopeatonals (Exp. 617205E)
Es presenta la següent Resolució dictaminada prèviament en la corresponent Comissió
Informativa.
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Vista la convocatoria Reacciona para la redacción de proyectos de vías ciclopeatonales realizada
por el Área de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia para la concesión de subvenciones
cuya finalidad es la mitigación, la adaptación y la educación climática de los municipios de
Valencia.
Esta Alcaldía Presidencia RESUELVE:
PRIMERO.- Solicitar a la Diputación de Valencia la citada subvención para la realización de la
actuación
Importe (€) de la
redacción del
proyecto

Subvención
Redacción del proyecto de vías ciclopeatonales para la
ejecución de la Obra “Acondicionamiento y Mejora de la
Seguridad Vial en los carriles bici urbanos de Picanya, Passeig
de la Primavera y Sanchis Guarner ( Parcial Tramo II )

12.500,00
excluido.

€,

Iva
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SEGUNDO.- Comprometerse a cumplir las obligaciones establecidas para los beneficiarios en la
presente convocatoria así como en la normativa general de subvenciones.
TERCERO.- Ratificar la presente Resolución por el Pleno en la siguiente sesión que celebre.
Els Regidors i Regidores assistents al Ple, es donen per ASSABENTATS.
5.- PRESENTACIÓ DE MOCIONS. El Sr. Alcalde dóna pas a aquest punt de l’Orde del Dia.
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LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021
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Es sotmesa a votació la urgència de la Proposta d’aprovació de les memòries tècniques per a la
subvenció de l’IVACE.
És aprovada amb els vots a favor dels Grups Municipals PSOE i Ciudadanos i l’abstenció dels
Grups Municipals Compromís i P. Popular.
El Sr. Interventor explica la següent
“PROPOSTA
Vista la Resolució de 22 de desembre de 2020, del President de l’Institut Valencià de
Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a projectes d’inversió per
a la millora, modernització i dotació d’infraestuctures i serveis en polígons, àrees industrials i
enclavaments tecnològics amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021.
Atenent que, a l’article 6 de l’esmentada convocatòria, en l’apartat g) del número 3 del citat article,
es requereix certificat d’acord del Ple de l’Ajuntament en relació a la participació de la present
convocatòria.
Atenent que, es va concedir la subvenció per l’IVACE per a la millora modernització i dotació
d’infraestuctures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec al
pressupost de l’exercici 2018 i amb la present convocatòria es pretén continuar el suport a les
inversions que s’efectuen en els polígons amb càrrec al pressupost de 2021.
Vist que, la concessió d’aquestes ajudes suposarà la inversió encaminada a la millora,
modernització i dotació d’infraestructures i serveis dels polígons industrials de Picanya: Alqueria
de Moret, Alqueria de Raga i Taronja, es proposa la sol·licitud de les següents ajudes per als
polígons industrials esmentats.
Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar les memòries tècniques de sol·licitud d’ajuda al IVACE per als polígons
industrials d’Alqueria de Moret, Alqueria de Raga i Taronja, que s´adjunten a esta proposta i que
son:

ANEXO 1
MEMORIA TÉCNICA
MEJORA, MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN
POLÍGONOS, ÁREAS INDUSTRIALES Y ENCLAVES TECNOLÓGICOS

Pàgina 12 de 45
AJUNTAMENT DE PICANYA

Código Seguro de Verificación: J2AA LDVE D9WQ QVYP 9NYJ

ACTA PLENARI ORDINARI 14 GENER 2021 - SEFYCU 2581484
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://picanyamesfacil.sedipualba.es/

Pág. 12 de 45

Alcaldia
FIRMADO POR

Expediente 662690D

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
24/02/2021

NIF: P4619500D

2021
SOLICITANTE
Ayuntamiento: Picanya
POLÍGONO INDUSTRIAL, ÁREA O ENCLAVE TECNOLÓGICO
Nombre: Polígono Industrial Alquería de Moret

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021

FIRMADO POR

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Título: Mejora del polígono Industrial Alquería de Moret
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Ubicación (Dirección): Polígono Industrial Alquería de Moret
Provincia: Valencia

Comarca: Horta Sud

Localidad: Picanya

CP: 46210

CALENDARIO DE REALIZACIÒN DEL PROYECTO
Proyecto ANUAL: Anualidad 2021
Fecha inicio: 01 / 09 / 2021
Fecha finalización: 31 / 12 / 2021
1. DATOS GENERALES


Número de habitantes del municipio según el último padrón municipal: 12.137 habitantes



Superficie del Municipio: 7.700.000 m2

2. CARACTERÍSTICAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL OBJETO DE AYUDA


Superficie del polígono industrial: 350.000 m2



Plano del polígono con su delimitación en A3. (Se adjunta como anexo a la presente
memoria)

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ACTUACIÓN
3.1 Objetivos del proyecto: Los objetivos perseguidos en el proyecto “Mejora del Polígono
Industrial Alquería de Moret” son por un lado el aumento de la seguridad ciudadana y de la
seguridad vial, que se pretende conseguir mediante la instalación de cámaras de vigilancia
conectadas con la policía local en los cruces de calles más transitados del polígono, así
como en el acceso al polígono desde la carretera CV-407. Por otro lado, se persigue la
mejora viaria del polígono mediante la renovación del pavimento de las calles Séquia de
Quart, Séquia de Tormos, Braç de Dijous, Séquia de Favara, y vial paralelo al camino de
Faitanar, todas ellas pertenecientes al polígono industrial Alquería Moret, el cual se
encuentra deteriorado por el propio paso del tiempo, así como por la implantación de
diversas canalizaciones de servicios públicos.
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3.2 Actuaciones/obras a ejecutar: Las actuaciones que se pretenden realizar, de acuerdo
con las tipologías recogidas en el artículo 3.3 de la convocatoria son las siguientes:
-

Obra civil que permita la implantación de fibra óptica y otros servicios: Para poder realizar
el tendido de fibra óptica necesaria para el servicio de CCTV y smartcity, es necesario la
realización de zanja en acera que nos permita la interconexión de los servicios finales con
los servidores municipales. Puesto que toda la OC (Obra Civil) está en zona de polígono,
se considera el porcentaje de aprovechamiento del 100%.

-

Vigilancia a través de CCTV conectado a la policía local: Se incluye en el presente
apartado la colocación de cámaras de vigilancia conectadas con la policía local de
Picanya, en los cruces de calles más transitados del polígono (Cruces de C/ Séquia de
Rascanya con C/ Martina y C/ Foia), así como en el acceso al polígono desde la carretera
CV-407. Asimismo, se incluye el tendido de cableado eléctrico o de fibra óptica y la
instalación de equipos para la conexión y operatividad de las cámaras de vigilancia a
instalar, incluyendo en este punto la adaptación de los cuadros de conexionado de la FO
(Fibra óptica) y la instalación de switchs para garantizar la seguridad de las
comunicaciones. Puesto que la instalación prevista afecta al viario del polígono, se
considera que el porcentaje de aprovechamiento será del 100%

-

Mejora viaria: habilitación de nuevos aparcamientos y/o viales, viales y aceras más
amplias, nuevos accesos, pasarelas peatonales, así como operaciones de remodelación
que conlleve las anteriores: Se ha previsto la renovación del pavimento de las calles
Séquia de Quart, Séquia de Tormos, Braç de Dijous, Séquia de Favara, y vial paralelo al
camino de Faitanar, así como la adecuación y reparación de los alcorques existentes en
los viales mencionados. Puesto que las actuaciones reseñadas afectan al viario del
polígono, se considera que el porcentaje de aprovechamiento por parte de los usuarios
será del 100%

-

Señalización horizontal y/o vertical de tráfico: Se incluye en el presente apartado la
renovación de la señalización horizontal en las calles en las que se previsto su
repavimentación y que se reseñan en el punto anterior. Puesto que las actuaciones
reseñadas afectan al viario del polígono, se considera que el porcentaje de
aprovechamiento por parte de los usuarios será del 100%

FIRMADO POR
EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021

Expediente 662690D

NIF: P4619500D

3.3 Características técnicas del proyecto:
- Obra civil que permita la implantación de fibra óptica y otros servicios: Para poder cerrar la
red de fibra óptica existente en el polígono y acceder a las diferentes cámaras de
videovigilancia que se pretenden instalar, es necesario el realizar una zanja en la calle
Sèquia de Favara de aproximadamente 250 m de longitud.
Dicha zanja, se realizará conforme a las normativas existentes, guardando la distancia de
seguridad con el resto de las instalaciones existentes.
-

Vigilancia a través de CCTV conectado a la policía local. Se ha estimado el suministro y
colocación de cámaras bullet IP de hasta 8.0 Mpx, para vigilancia de los cruces de la calle
Séquia de Rascanya con las calles Martina y Foia, así como en el acceso al polígono
industrial por la C/ Séquia de Favara desde la carretera CV-407. Las cámaras se colocarán
aprovechando las columnas de alumbrado público o sobre fachadas de edificaciones
existentes, atendiendo al criterio de ubicación y orientación de la policía local de Picanya.
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Asimismo, se incluye el tendido de cableado eléctrico o de fibra óptica para la conexión de las
nuevas cámaras con las redes de suministro eléctrico y red de datos municipales, y la instalación
de equipos en cuadros para la conexión y la telegestión de las cámaras de vigilancia a instalar
Esta instalación permitirá el aumento de seguridad para personas y bienes.
-

Mejora viaria: habilitación de nuevos aparcamientos y/o viales, viales y aceras más
amplias, nuevos accesos, pasarelas peatonales, así como operaciones de remodelación
que conlleve las anteriores: Con la actuación prevista se pretende la repavimentación de
las calles Séquia de Quart, Séquia de Tormos, Braç de Dijous, Séquia de Favara, y vial
paralelo al camino de Faitanar, previo fresado del pavimento existente. Asimismo, se ha
previsto adecuación y reparación de los alcorques existentes y la colocación en los mismos
de elementos de protección en su perímetro. Con esta actuación se conseguirá la
renovación del pavimento existente muy deteriorado por el paso del tiempo y por la
implantación de diversas canalizaciones de servicios, así como se conseguirá la
reordenación de los aparcamientos y un mayor confort y nivel de seguridad para los
usuarios del polígono industrial.

-

Señalización horizontal y/o vertical de tráfico: Se incluye en el presente apartado la
renovación de la señalización horizontal en las calles en las que se previsto su
repavimentación y que se reseñan en el punto anterior. Con la ejecución de la señalización
horizontal, se clarificará el cumplimiento de la normativa de circulación y seguridad vial,
garantizando la seguridad de los vehículos y personas usuarias de los viales y optimizando
la circulación de vehículos de gran tamaño por los mencionados viales.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021

FIRMADO POR

3.4 Resumen:
Actuaciones y/o tareas a realizar
1
2
11

13

Obra civil que permita la implantación de
fibra óptica y otros servicios.
Vigilancia a través de CCTV conectado a
la Policía Local:
Mejora viaria (más aparcamientos, más
viales, viales más amplios, nuevos
accesos, pasarelas peatonales) así como
operaciones
de
remodelación
que
conlleven las anteriores:
Señalización horizontal y vertical de tráfico:
TOTAL:

Porcentaje
aprovechamiento

Fecha
Inicio

Fecha
Fin

100%

01/09/2021

31/12/2021

100 %

01/09/2021

31/12/2021

100 %

01/09/2021

31/12/2021

100 %

01/09/2021

31/12/2021

4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO COMPLETO.
4.1 Tabla de presupuestos por participante y ejercicio indicando:
Concepto:
a) Coste de ejecución de las obras y/o instalaciones:
b) Coste de los bienes y equipos:
c) Coste de redacción de proyectos de obra y/o instalación, de
estudios de seguridad y salud y dirección de obra, siempre que se
contraten externamente:
TOTAL PRESUPUESTO: a+b+c

Ejercicio 2021
202.624,14 €
12.300,00 €
214.924,14 €

Los importes anteriores:
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NO incluyen el IVA, por ser susceptible de recuperación o compensación
SI incluyen el IVA, por no ser susceptible de recuperación o compensación.
4.2 Análisis del presupuesto por actuaciones y/o tareas a realizar:
a) Desglose del coste de ejecución de las obras y/o instalaciones (no incluir ni los
bienes ni los proyectos, que ya están contemplados en el punto 4.1)

1

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021

FIRMADO POR

2
11
13

Actuaciones y/o tareas a realizar
Obra civil que permita la implantación de fibra óptica y otros
servicios.
Vigilancia a través de CCTV conectado a la Policía Local:
Mejora viaria (más aparcamientos, más viales, viales más
amplios, nuevos accesos, pasarelas peatonales) así como
operaciones de remodelación que conlleven las anteriores:
Señalización horizontal y vertical de tráfico:
TOTAL OBRAS:

Ejercicio 2021
13.750,00 €
28.736,77 €
155.601,44 €
4.535,93 €
202.624,14 €

Los importes anteriores:
NO incluyen el IVA, por ser susceptible de recuperación o compensación.
SI incluyen el IVA, por no ser susceptible de recuperación o compensación.
4.3 Beneficio de explotación:
En caso de que un tercero explote la actuación a realizar, o parte de ella, deberá aportar
información al respecto. El importe de la subvención no podrá exceder de la diferencia entre los
costes subvencionables y el beneficio de explotación de la inversión, debiendo reembolsar el
beneficiario la parte de la ayuda recibida que resulte de deducir el beneficio de la explotación de
los costes subvencionables.
Se entiende por beneficio de explotación, la diferencia entre los ingresos y los costes de
explotación actualizados mientras dure la inversión de que se trate. Si esta diferencia es positiva;
los costes de explotación comprenden, entre otros, los costes de personal, materiales, servicios
contratados, comunicaciones, energía, mantenimiento, alquileres o administración, pero excluyen,
los gastos de amortización y los costes de financiación si estos se han cubierto mediante ayudas a
la inversión.
BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN:
SÍ Importe: ____________________________
NO:
ANEXO: PLANO DEL POLÍGONO EN A3 CON LA DELIMITACIÓN DEL MISMO.
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ANEXO 1
MEMORIA TÉCNICA
MEJORA, MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN
POLÍGONOS, ÁREAS INDUSTRIALES Y ENCLAVES TECNOLÓGICOS
2021

FIRMADO POR
EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021

Expediente 662690D

NIF: P4619500D

SOLICITANTE
Ayuntamiento: Picanya
POLÍGONO INDUSTRIAL, ÁREA O ENCLAVE TECNOLÓGICO
Nombre: Polígono Industrial Alquería de Raga
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Título: Mejora del polígono Industrial Alquería de Raga
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Ubicación (Dirección): Polígono Industrial Alquería de Raga
Provincia: Valencia

Comarca: Horta Sud

Localidad: Picanya

CP: 46210

CALENDARIO DE REALIZACIÒN DEL PROYECTO
Proyecto ANUAL: Anualidad 2021
Fecha inicio: 01 / 09 / 2021
Fecha finalización: 31 / 12 / 2021
1. DATOS GENERALES


Número de habitantes del municipio según el último padrón municipal: 12.137 habitantes



Superficie del Municipio: 7.700.000 m2

2. CARACTERÍSTICAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL OBJETO DE AYUDA


Superficie del polígono industrial: 140.000 m2



Plano del polígono con su delimitación en A3. (Se adjunta como anexo a la presente
memoria)
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3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ACTUACIÓN
3.1

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021

FIRMADO POR

Expediente 662690D

NIF: P4619500D

Objetivos del proyecto: Con el proyecto “Mejora del Polígono Industrial Alquería de
Raga”, se persigue conseguir tres objetivos consistentes en primer lugar en el aumento de
la seguridad ciudadana y de la seguridad vial, mediante la instalación de nuevas cámaras
de vigilancia conectadas con la policía local que complementen la red de vigilancia ya
existente.

En segundo lugar se persigue la regeneración paisajística y de los elementos funcionales de la
zona verde existente en el polígono industrial y que es colindante con el cauce del barranco de
Torrent, y por último se pretende conseguir la mejora de la totalidad de los viales del polígono
mediante la adaptación de los itinerarios peatonales de forma que sean accesibles para personas
con movilidad reducida.
3.2

Actuaciones/obras a ejecutar: Las actuaciones que se pretenden realizar, de
acuerdo con las tipologías recogidas en el artículo 3.3 de la convocatoria son las
siguientes:

-

Obra civil que permita la implantación de fibra óptica y otros servicios: Para poder realizar
el tendido de fibra óptica necesaria para el servicio de CCTV y smartcity, es necesario la
realización de zanja en acera que nos permita la interconexión de los servicios finales con
los servidores municipales. Puesto que toda la OC (Obra Civil) está en zona de polígono,
se considera el porcentaje de aprovechamiento del 100%.

-

Vigilancia a través de CCTV conectado a la policía local: Se incluye en el presente
apartado la colocación de cámaras de vigilancia conectadas con la policía local de
Picanya, que completarán la red de vigilancia actualmente existente en el polígono.
Asimismo, se incluye el tendido de cableado eléctrico o de fibra óptica y la instalación de
equipos para la conexión y operatividad de las cámaras de vigilancia a instalar, incluyendo
en este punto la adaptación de los cuadros de conexionado de la FO (Fibra óptica) y la
instalación de switchs para garantizar la seguridad de las comunicaciones. Puesto que la
instalación prevista afecta al viario del polígono, se considera que el porcentaje de
aprovechamiento será del 100%.

-

Mejora de zonas verdes e implantación de las mismas y sobre el viario de zonas /
recorridos biosaludables. Regeneración paisajística y ambiental del polígono: Se ha
considerado la regeneración paisajística de la zona verde existente en la C/ Séquia de
Moncada y que es colindante con el cauce del barranco de Torrent, mediante la limpieza y
retirada residuos y la renovación de plantaciones que presentes deterioros. Asimismo se
ha previsto la actualización y optimización de la sistema de riego de la mencionada zona
verde. Puesto que las actuaciones reseñadas afectan al viario del polígono, se considera
que el porcentaje de aprovechamiento por parte de los usuarios será del 100%

-

Mejora viaria: habilitación de nuevos aparcamientos y/o viales, viales y aceras más
amplias, nuevos accesos, pasarelas peatonales, así como operaciones de remodelación
que conlleve las anteriores: Se ha previsto la adaptación de la totalidad de las aceras del
polígono en los puntos en los que se ubican los pasos de peatones, mediante la
eliminación del pinto del bordillo, de forma que sean accesibles para personas con
movilidad reducida. Puesto que las actuaciones reseñadas afectan al viario del polígono,
se considera que el porcentaje de aprovechamiento por parte de los usuarios será del
100%
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3.3

Características técnicas del proyecto:

-

Obra civil que permita la implantación de fibra óptica y otros servicios: Para poder cerrar la
red de fibra óptica existente en el polígono y acceder a las diferentes cámaras de
videovigilancia que se pretenden instalar, es necesario el realizar una zanja en la calle
Azorín de aproximadamente 220 m de longitud. Dicha zanja, se realizará conforme a las
normativas existentes, guardando la distancia de seguridad con el resto de las
instalaciones existentes.

-

Vigilancia a través de CCTV conectado a la policía local:. Se ha estimado el suministro y
colocación de cámaras bullet IP de hasta 8.0 Mpx, para vigilancia del viario del polígono
que completará la red de cámaras actualmente existentes. Las cámaras se colocarán
aprovechando las columnas de alumbrado público o sobre fachadas de edificaciones
existentes, atendiendo al criterio de ubicación y orientación de la policía local de Picanya.

FIRMADO POR
EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021

Expediente 662690D

NIF: P4619500D

Asimismo, se incluye el tendido de cableado eléctrico o de fibra óptica para la conexión de
las nuevas cámaras con las redes de suministro eléctrico y red de datos municipales, y la
instalación de equipos para la conexión y la telegestión de las cámaras de vigilancia a
instalar.
Esta instalación permitirá el aumento de seguridad para personas y bienes.
-

Mejora de zonas verdes e implantación de las mismas y sobre el viario de zonas /
recorridos biosaludables. Regeneración paisajística y ambiental del polígono: Los trabajos
a realizar en la zona verde existente en la C/ Séquia de Moncada y que es colindante con
el cauce del barranco de Torrent, consisten el primer lugar en la limpieza y retirada
residuos de la zona ajardinada, eliminación de especies arbóreas o arbustivas que se
encuentren secas o deterioradas y su sustitución por nuevos ejemplares de acuerdo con
los criterios del servicio de jardinería del Ayuntamiento de Picanya, lo que contribuirá a la
mejora del aspecto visual del entorno. Por otra parte, se contempla la renovación del
sistema de riego existente adoptando un sistema de riego por goteo que contribuirá al
aumento de la eficacia del sistema de riego propiciando a su vez un ahorro en el consumo
de agua.

-

Mejora viaria: habilitación de nuevos aparcamientos y/o viales, viales y aceras más
amplias, nuevos accesos, pasarelas peatonales, así como operaciones de remodelación
que conlleve las anteriores: Se ha previsto la adaptación de la totalidad de las aceras del
polígono en los puntos en los que se ubican los pasos de peatones, mediante la
eliminación del pinto del bordillo, de forma que sean accesibles para personas con
movilidad reducida. Los trabajos consistirán en cada paso de peatones en la demolición
del pavimento de acera existente, incluido el bordillo, y la adaptación de la rasante del
encintado de bordillo y de la superficie de la acera de forma que quede enrasado con la
rasante de la calzada, y posterior reposición del pavimento de la acera utilizando baldosas
señalizadoras para personas deficiencias visuales, todo ello de acuerdo con las
prescripciones de la orden VIV/561/2010 de 1 de Febrero, por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
La realización de las obras descritas conllevará la mejora viaria del polígono al hacer
accesibles a personas con movilidad reducida la totalidad de los itinerarios peatonales del
polígono industrial.
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3.4

Resumen:
Actuaciones y/o tareas a realizar

1
2
9

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021

FIRMADO POR
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11

Obra civil que permita la implantación de
fibra óptica y otros servicios.
Vigilancia a través de CCTV conectado a
la Policía Local:
Mejora de Zonas verdes e implantación de
las mismas y sobre el viario de
zonas/recorridos
biosaludables:
Regeneración paisajística y ambiental del
polígono.
Mejora viaria (más aparcamientos, más
viales, viales más amplios, nuevos
accesos, pasarelas peatonales) así como
operaciones
de
remodelación
que
conlleven las anteriores:
TOTAL:

Porcentaje
aprovechamiento

Fecha
Inicio

Fecha
Fin

100%

01/09/2021

01/09/2021

100 %

01/09/2021

31/12/2021

100 %

01/09/2021

31/12/2021

100 %

01/09/2021

31/12/2021

4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO COMPLETO.
4.1 Tabla de presupuestos por participante y ejercicio indicando:
Concepto:
a) Coste de ejecución de las obras y/o instalaciones:
b) Coste de los bienes y equipos:
c) Coste de redacción de proyectos de obra y/o instalación, de
estudios de seguridad y salud y dirección de obra, siempre que se
contraten externamente:
TOTAL PRESUPUESTO: a+b+c

Ejercicio 2021
139.007,55 €
8.200,00 €
147.207,55 €

Los importes anteriores:
NO incluyen el IVA, por ser susceptible de recuperación o compensación
SI incluyen el IVA, por no ser susceptible de recuperación o compensación.
4.2 Análisis del presupuesto por actuaciones y/o tareas a realizar:
a) Desglose del coste de ejecución de las obras y/o instalaciones (no incluir ni los
bienes ni los proyectos, que ya están contemplados en el punto 4.1)

1
2
9
11

Actuaciones y/o tareas a realizar
Obra civil que permita la implantación de fibra óptica y otros
servicios.
Vigilancia a través de CCTV conectado a la Policía Local:
Mejora de Zonas verdes e implantación de las mismas y sobre
el viario de zonas/recorridos biosaludables: Regeneración
paisajística y ambiental del polígono.
Mejora viaria (más aparcamientos, más viales, viales más
amplios, nuevos accesos, pasarelas peatonales) así como
operaciones de remodelación que conlleven las anteriores:
TOTAL OBRAS:

Ejercicio 2021
12.150,50 €
36.274,12 €
44.924,88 €
45.658,05 €
139.007,55 €
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Los importes anteriores:
NO incluyen el IVA, por ser susceptible de recuperación o compensación.
SI incluyen el IVA, por no ser susceptible de recuperación o compensación.
4.3 Beneficio de explotación:
En caso de que un tercero explote la actuación a realizar, o parte de ella, deberá aportar
información al respecto. El importe de la subvención no podrá exceder de la diferencia entre los
costes subvencionables y el beneficio de explotación de la inversión, debiendo reembolsar el
beneficiario la parte de la ayuda recibida que resulte de deducir el beneficio de la explotación de
los costes subvencionables.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021

FIRMADO POR

Se entiende por beneficio de explotación, la diferencia entre los ingresos y los costes de
explotación actualizados mientras dure la inversión de que se trate. Si esta diferencia es positiva;
los costes de explotación comprenden, entre otros, los costes de personal, materiales, servicios
contratados, comunicaciones, energía, mantenimiento, alquileres o administración, pero excluyen,
los gastos de amortización y los costes de financiación si estos se han cubierto mediante ayudas a
la inversión.
BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN:
SÍ Importe: ____________________________
NO:
ANEXO: PLANO DEL POLÍGONO EN A3 CON LA DELIMITACIÓN DEL MISMO.
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ANEXO 1
MEMORIA TÉCNICA
MEJORA, MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN
POLÍGONOS, ÁREAS INDUSTRIALES Y ENCLAVES TECNOLÓGICOS
2021
EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021

FIRMADO POR

SOLICITANTE
Ayuntamiento: Picanya
POLÍGONO INDUSTRIAL, ÁREA O ENCLAVE TECNOLÓGICO
Nombre: Polígono Industrial Taronja
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Título: Mejora del polígono Industrial Taronja
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Ubicación (Dirección): Polígono Industrial Taronja
Provincia: Valencia

Comarca: Horta Sud

Localidad: Picanya

CP: 46210

CALENDARIO DE REALIZACIÒN DEL PROYECTO
Proyecto ANUAL: Anualidad 2021
Fecha inicio: 01 / 09 / 2021
Fecha finalización: 31 / 12 / 2021
1. DATOS GENERALES


Número de habitantes del municipio según el último padrón municipal: 12.137 habitantes



Superficie del Municipio: 7.700.000 m2

2. CARACTERÍSTICAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL OBJETO DE AYUDA


Superficie del polígono industrial: 37.000 m2



Plano del polígono con su delimitación en A3. (Se adjunta como anexo a la presente
memoria)

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ACTUACIÓN
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3.1 Objetivos del proyecto: Las obras del proyecto “Mejora del Polígono Industrial Taronja” se
centran principalmente en el aparcamiento municipal de camiones existente en el polígono
industrial, y se persigue conseguir el objetivo consistente en el aumento de la seguridad
ciudadana y de la seguridad vial, mediante la instalación de nuevas cámaras de vigilancia
conectadas con la policía local que complementen la red de vigilancia ya existente.
3.2 Actuaciones/obras a ejecutar: Las actuaciones que se pretenden realizar, de acuerdo con
las tipologías recogidas en el artículo 3.3 de la convocatoria son las siguientes:
-

Obra civil que permita la implantación de fibra óptica y otros servicios: Para poder realizar
el tendido de fibra óptica necesaria para el servicio de CCTV y smartcity, es necesario la
realización de zanja en acera que nos permita la interconexión de los servicios finales con
los servidores municipales. Puesto que toda la OC (Obra Civil) está en zona de polígono,
se considera el porcentaje de aprovechamiento del 100%.

-

Vigilancia a través de CCTV conectado a la policía local: Se incluye en el presente
apartado la colocación de cámaras de vigilancia conectadas con la policía local de
Picanya, que completarán la red de vigilancia actualmente existente en el polígono.
Asimismo se incluye el tendido de cableado eléctrico o de fibra óptica y la instalación de
equipos para la conexión y operatividad de las cámaras de vigilancia a instalar, incluyendo
en este punto la adaptación de los cuadros de conexionado de la FO (Fibra óptica) y la
instalación de switchs para garantizar la seguridad de las comunicaciones. Puesto que la
instalación prevista afecta al viario del polígono, se considera que el porcentaje de
aprovechamiento será del 100%.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021

FIRMADO POR

3.3 Características técnicas del proyecto:
- Obra civil que permita la implantación de fibra óptica y otros servicios: Para poder cerrar la
red de fibra óptica existente en el polígono y acceder a las diferentes cámaras de
videovigilancia que se pretenden instalar, es necesario el realizar una zanja en la calle La
Taronja de aproximadamente 110 m de longitud. Dicha zanja, se realizará conforme a las
normativas existentes, guardando la distancia de seguridad con el resto de las
instalaciones existentes.
- Vigilancia a través de CCTV conectado a la policía local:. Se ha estimado el suministro y
colocación de cámaras bullet IP de hasta 8.0 Mpx, para vigilancia del viario del polígono
que completará la red de cámaras actualmente existentes. Las cámaras se colocarán
aprovechando las columnas de alumbrado público o sobre fachadas de edificaciones
existentes, atendiendo al criterio de ubicación y orientación de la policía local de Picanya.
Asimismo se incluye el tendido de cableado eléctrico o de fibra óptica para la conexión de las
nuevas cámaras con las redes de suministro eléctrico y red de datos municipales, y la instalación
de equipos para la conexión y la telegestión de las cámaras de vigilancia a instalar.
Esta instalación permitirá el aumento de seguridad para personas y bienes.
3.4

Resumen:
Actuaciones y/o tareas a realizar

1
2

Obra civil que permita la implantación de
fibra óptica y otros servicios.
Vigilancia a través de CCTV conectado a
la Policía Local:
TOTAL:

Porcentaje
aprovechamiento

Fecha
Inicio

Fecha
Fin

100%

01/09/2021

31/12/2021

100 %

01/09/2021

31/12/2021
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4 RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO COMPLETO.
4.1 Tabla de presupuestos por participante y ejercicio indicando:

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021

FIRMADO POR

Concepto:
a) Coste de ejecución de las obras y/o instalaciones:
b) Coste de los bienes y equipos:
c) Coste de redacción de proyectos de obra y/o instalación, de
estudios de seguridad y salud y dirección de obra, siempre que se
contraten externamente:
TOTAL PRESUPUESTO: a+b+c

Ejercicio 2021
19.299,35 €
2.600,00 €
21.899,35€

Los importes anteriores:
NO incluyen el IVA, por ser susceptible de recuperación o compensación
SI incluyen el IVA, por no ser susceptible de recuperación o compensación.
4.2 Análisis del presupuesto por actuaciones y/o tareas a realizar:
a) Desglose del coste de ejecución de las obras y/o instalaciones
1
2

Actuaciones y/o tareas a realizar
Obra civil que permita la implantación de fibra óptica y otros
servicios.
Vigilancia a través de CCTV conectado a la Policía Local:
TOTAL OBRAS:

Ejercicio 2021
6.125,10 €
13.174,25 €
19.299,35 € €

Los importes anteriores:
NO incluyen el IVA, por ser susceptible de recuperación o compensación.
SI incluyen el IVA, por no ser susceptible de recuperación o compensación.
4.3 Beneficio de explotación:
En caso de que un tercero explote la actuación a realizar, o parte de ella, deberá aportar
información al respecto. El importe de la subvención no podrá exceder de la diferencia entre los
costes subvencionables y el beneficio de explotación de la inversión, debiendo reembolsar el
beneficiario la parte de la ayuda recibida que resulte de deducir el beneficio de la explotación de
los costes subvencionables.
Se entiende por beneficio de explotación, la diferencia entre los ingresos y los costes de
explotación actualizados mientras dure la inversión de que se trate. Si esta diferencia es positiva;
los costes de explotación comprenden, entre otros, los costes de personal, materiales, servicios
contratados, comunicaciones, energía, mantenimiento, alquileres o administración, pero excluyen,
los gastos de amortización y los costes de financiación si estos se han cubierto mediante ayudas a
la inversión.
BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN:
SÍ Importe: ____________________________
NO:
ANEXO: PLANO DEL POLÍGONO EN A3 CON LA DELIMITACIÓN DEL MISMO.
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SEGON.- Sol·licitar l’ ajuda a l’IVACE per als polígons industrials Alqueria de Moret, Alqueria de
Raga i Taronja, d’acord amb les memòries tècniques aprovades en el punt Primer.
TERCER.- 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.”
Desprès de la deliberació que a continuació es transcriu, es sotmesa a votació i APROVADA amb
el següent resultat:
A FAVOR:
10. GM Socialista (8), GM Ciudadanos (2)
EN CONTRA: 0.
ABSTENCIÓ: 4. GM. Compromis (2) i GM Popular (2).

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021

FIRMADO POR

Deliberació
La Sra. Mª José Royo, Portaveu del G.M. Ciudadanos, diu que està d’acord, l’ùnic que afegiria és
que la senyalització fora més moderna però per la resta, ho veu tot perfecte.
El Sr. Alcalde contesta que voran la senyalització a la qual es refereixen.
El Sr. Javier Montero, Regidor del G.M. Popular, diu que tot sona molt bé però lamenta el no haver
tingut accés a la documentació abans, i que entén que es compleixen tots els criteris.
5.2 Acord Institucional II Pla d’Igualtat.
S’explica el següent:
“ACORD INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE PICANYA II PLA D’IGUALTAT
La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos textos
internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la Convenció sobre l'eliminació de
totes les formes de discriminació contra la dona, aprovada per l'Assemblea General de les
Nacions Unides al desembre de 1979 i ratificada per Espanya en 1983. En aquest mateix àmbit
procedeix evocar els avanços introduïts per conferències mundials monogràfiques, com la de
Nairobi de 1985 i Pequín de 1995.
La igualtat és, així mateix, un principi fonamental a la Unió Europea. Des de l'entrada en vigor del
Tractat d’Amsterdam, en maig de 1999, la igualtat entre dones i homes i l'eliminació de les
desigualtats és un objectiu que ha d'integrar-se en totes les polítiques i accions de la Unió i dels
seus estats membres. L'article 1.1 de la Constitució Espanyola de 1978 propugna la igualtat com
un dels valors superiors de l'ordenament jurídic. Reflex d'aquest principi és la consagració del dret
a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe recollits en l'article 14 de la Carta Magna. És
l'article 9.2 el que imposa als poders públics l'obligació de promoure les condicions perquè la
igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra, siga real i efectiva.
A més, el 22 de març de 2007 es va aprovar la Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de
dones i homes, la qual exposa en l'article 51 que les administracions públiques remouran els
obstacles que impliquen la pervivència de qualsevol mena de discriminació a fi d'oferir condicions
d'igualtat efectiva entre dones i homes en l'accés a l’ocupació pública i en el desenvolupament de
la carrera professional. Per la seua part l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic expressa de manera
taxativa l'obligatorietat de les administracions públiques d'elaborar un Pla d'Igualtat a desplegar en
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el Conveni Col·lectiu per al personal laboral i/o Acord per al personal funcionari que siga aplicable,
si és el cas, i en els termes que es preveuen. Així mateix , es fa referència a l'obligació per part de
les administracions públiques, a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i
l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i
dones.
En l'àmbit de la Comunitat Valenciana, el 2 d'abril de 2003, la Generalitat va aprovar la Llei
9/2003, per a la igualtat de dones i homes, que estableix en l'article 4 que els poders públics
valencians adoptaran les mesures apropiades per a modificar els patrons socioculturals de
conducta assignats en funció del gènere, amb la finalitat d'eliminar els prejudicis, els usos i els
costums de qualsevol índole basats en la idea d'inferioritat o en funcions estereotipades de dones
i homes contràries al principi d'igualtat.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021

FIRMADO POR

La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública
valenciana, en la seua disposició addicional onzena, torna a reiterar l'obligació de les
administracions públiques d'elaborar i aprovar plans d'igualtat de gènere que contindran un
conjunt de mesures que possibiliten l'eliminació dels obstacles que impedisquen o dificulten la
igualtat real d’oportunitats entre dones i homes en l'accés a la ocupació pública i en el seu
desenvolupament professional.
La igualtat de dones i homes és un dret fonamental per a totes les persones i constitueix un valor
d'importància central per a la democràcia. Amb la finalitat que es complisca plenament amb
aquest dret, no és suficient que es reconega legalment, sinó que, a més s'ha d'exercir
efectivament i implicar tots els àmbits de la vida mitjançant polítiques públiques d'igualtat.
Aquest Ajuntament té una llarga trajectòria en la implementació i consolidació de polítiques
públiques per la igualtat. En 2005 es va signar el Primer Acord Ciutadà contra la Violència de
Gènere del municipi de Picanya, compromís ciutadà que va ser renovat l'any 2015.
En 2017 l’Ajuntament va aprovar el seu I Pla d'Igualtat de Recursos Humans, amb una vigència
de quatre anys (2017-2020). Correspon, per tant, renovar el compromís d'aquest Ajuntament per a
continuar treballant en l'establiment i desenvolupament de polítiques que integren la igualtat de
tracte i oportunitats entre homes i dones, sense discriminar directament o indirectament per raó de
sexe, així com en l'impuls i foment de mesures per a aconseguir la igualtat real a l'àmbit d'aquesta
organització, i mantindre la igualtat d'oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic
de la nostra política corporativa, a través del II Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Picanya, de
conformitat amb la definició del principi d'igualtat establert en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.
Per això resulta imprescindible partir d'un coneixement, actual, de la realitat i situació en què es
troba l'organització en matèria d'igualtat, a través d'un informe diagnòstic, i comptar amb la
representació dels sindicats, així com de l'Ajuntament per a formalitzar novament la Comissió
Negociadora del II Pla d'Igualtat de Recursos Humans de l'Ajuntament de Picanya. Aquest
compromís institucional, a més es fa patent mitjançant la dotació pressupostària prevista
anualment en els pressupostos municipals per a la seua implementació, seguiment i avaluació.”
Desprès de la deliberació que a continuació es transcriu, es sotmesa a votació i APROVADA amb
el següent resultat:
A FAVOR:
10. GM Socialista (8), GM Ciudadanos (2)
EN CONTRA: 0.
ABSTENCIÓ: 4. GM. Compromis (2) i GM Popular (2).
Deliberació:
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El Sr. Carles Cortés, Regidor del G.M. Compromís, comenta que la abstenció està motivada
perquè al no haver tingut abans la documentació, no han pogut treballar aquest Pla, ni han pogut
fer propostes.
Pel Grup Municipal COMPROMIS es presenta DOS MOCIONS,
UNA.- Que presenta el Portaveu del G.M., Sr. Xavier Rius. amb Registre d’entrada Nº
59/2021

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021

FIRMADO POR

“Xavier Rius i Torres, amb dni 22.646.652-R portaveu del grup municipal compromís en
l’ajuntament de Picanya, a l'empara del que estableix la llei reguladora de les bases de règim
local i el decret 2568/1986 d'organització i funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
presente al ple de la corporació la següent
MOCIÓ SUPORT AL XICOTET COMERÇ DEL MERCAT MUNICIPAL
El xicotet comerç és bàsic per al benestar del funcionament social d’un municipi i de les
persones que l’habiten.
En una Moció anterior “Suport i ajudes al xicotet comerç local” exposaven què:
“En general una gran majoria dels productes que ofereixen són a preus competitius i social
i ecològicament beneficiosos al reduir distàncies, despesa logística i transport. Per això es
redueixen embolcalls plàstics, porexpan, consums energètics, etc.
Estar basat en el comerç de proximitat beneficia als productors locals i els mateixos
comerços ofereixen més i millors llocs de feina (estabilitat, proximitat al lloc de residència, etc)
incrementant la circulació monetària i comercial beneficiant el circuit financer local, al contrari que
les grans empreses on els beneficis van a mans d’uns pocs i majoritàriament no reverteixen en el
propi municipi sinó en altes municipis, territoris i fins i tots Estats.
Suporta millor l’impacte de les caigudes de vendes i l’impacte de les crisi.
Preserven les senyes d’identitat cultural tradicionals, humanitza les relacions socials
propiciant i mantenint un tracte humà amable i personalitzat reforçant el sentiment de comunitat
(promou la cohesió social, facilita llocs de trobada).
Són una major garantia de compliment de normatives locals (tractaments d’elaboració i
producció, homologacions i normes de seguretat).
Aquest comerç tradicional aporta raciocini i frena el consumisme cec i compulsiu que es dona en
grans superfícies i centres comercials
En la majoria de casos els comerciants són del poble, practiquen un comerç basat en la
proximitat i la professionalitat, lluny de les superfícies que tenen treballadors amb contractes de
condicions precàries i d’elevada rotació humana. Saben, malgrat que el guany no és gran, que la
seua supervivència depèn de l’atenció i qualitat del seu gènere.
Els comerços de queviures en concret:
a) Incrementen el consum de productes de temporada, són més frescos (conservant els
nutrients al màxim en contraposició dels sotmesos a cambres frigorífiques i trasllats de
llarga durada temporal).
b) Ajuden al medi amb la conservació d’espècies autòctones, fomenta la biodiversitat en
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l’ecosistema al ser un element de fre als monocultius i agricultura intensiva.
c) Fomenten el consum saludable
En resum un bon teixit de comerç local, viu, genera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Proximitat
Tracte humà, especialitzat i garantía de qualitat
Sostenibilitat
Genera riquesa i ocupació local
Contribueix a l’equilibri i millora la economia domèstica
Diversitat
Fa poble.”

Menció especial mereixen dins del xicotet comerç local, el Mercat Municipal, espai propi i
patrimoni dels picanyers i picanyeres.
Són un dels principals i més arrelats exponents del que se’n diu xicotet comerç. El seu
caràcter familiar garanteix que cadascuna de les xicotetes parades facilite un mitjà de
supervivència a famílies senceres, què proporcionalment als metres quadrats de superfície
comercial i facturació genera una ocupació superior (parlant en termes de facturació-ocupació)
superior a les mitjanes i grans superfícies comercials.
Els mercats municipals són assumits per l’univers ciutadà d’un municipi com una cosa
intrínsecament pròpia i inherent a la identitat del poble
en la seua normativa bàsica (Llei 7/85, art 25.2.i) estableix la competència pròpia i directa
de l’ajuntament dels mercats.
Si bé, l’existència d’un Charter (abans Consum) a l’interior del Mercat és contrària al
caràcter intrínsec dels mercats, els beneficis mutus que es reportaven totes dues activitats han
fet que en alguns casos, aquesta complementarietat, almenys, no perjudicara la base en la qual
es fonamenta un Mercat Municipal. L’incompliment de l’horari d’obertura de la porta exterior i
l’aparició de productes frescos, en el Charter, ha convertit la complementarietat en competència i
elimina l’original “leitmotiv” de complementarietat com a valor per fer eixa aposta.
En els últims anys han hagut modificacions del preu aplicat al lloguer als concessionaris de
parades, cobrant-ne MÉS DEL DOBLE ara que fa un any.
La situació s’ha agreujat amb les circumstàncies especials de la pandèmia, on se’ls deixà
de girar el pagament i ara es troben en la situació de pagar el del mes i mensualitats
endarrerides, i no cal ampliar el que pot suposar, en la delicada situació econòmica en la qual
ens trobem el que pot suposar pagar de lloguer 250€/mes, front al que pagaven en maig de
2019, 50€. (sense comptar, manteniment, aigua, llum...)
Sols com a tall d’exemple, en conjunt es paga més del doble que a Paiporta tot i presentar
Picanya unes condicions de benestar inferiors per als concessionaris. Ni comparar amb València
on són 1000€ a 20 anys (4,20 € mes).
Per tot això, proposem al Ple el següent
ACORD
1. L’ajuntament de Picanya acorda manifestar la seua aposta incondicional per un espai públic
de garantia al subministrament bàsic de la població com és el Mercat Municipal
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2. Recuperar el preu de lloguer fixat en l’any 2019 abans de les eleccions municipals.
3. Revisar el càrrec de rebuts d’aigua a aquelles parades que no tenen instal·lació que permeta
fer ús d’aigua de forma individualitzada.
4. Establir bonificacions especials per noves ocupacions de parades actualment buides, per un
període mínim d’un any.
5. Revisar l’Ordenança i el Reglaments vigents per estar desfasats”
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:
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6. GM Compromís (2), GM Popular (2) i GM Ciudadanos (2)
8. GM Socialista (8)
0

Deliberació:
La Sra. Mª Jose Royo, Portaveu del G.M. Ciudadanos, manifesta que és molt important mantenir
el Mercat Municipal per tots els motius exposades a la moció, però que també vol escoltar les
opinions dels demès Grups.
El Sr. Javier Montero, Portaveu del G.M. Popular, diu que és bona proposta i està d’acord en tot
allò exposat i salvant l’apunt que ha fet Ciudadanos, tot es prou raonable.
El Sr. Guillem Tortosa, Portaveu del G.M. Socialista, literalment diu:
“Anuncie que el nostre sentit del vot serà negatiu, i ho fonamentaré a la resposta
Abans de res:
1) Vaja per davant la consideració i el reconeixement que com a tot allò que implica la gestió
pública, la nostra envers el Mercat segur que és millorable.
2) Però la veritat és que dubtem de que la moció reflexe amb certesa el sentit o la voluntat
majoritària dels comerciants, i no sabem si tal vegada el que es fa amb aquesta moció es
aprofitar per erigir-se en la veu d’alguns d’ells. Els comerciants del mercat coneixen, de
bon tros, els camins i les eines per posar-se en contacte, fer qualsevol sol·licitud i per
obtenir respostes des de l’ajuntament. (de fet, ha estat aquesta mateixa setmana la última
reunió concertada entre representants dels concessionaris i de l’Ajuntament)
3) Si més no, i amb tot el respecte, ens dona la sensació que o bé es parteix des d’una
informació no adequada, o bé des d’una posició de desconeixement no sabem fins a quin
punt involuntari, de com es fan o estan les cosses en aquest Ajuntament envers al Mercat.
I ara m’explicaré al respecte...
4) Perquè les opinions, són respectables, però a la moció hi ha bona cosa d’opinió i
possiblement també de desconeixement com deia abans.
CHARTER
- Respecte al tema del CHARTER, entenem que a estes altures continua sent un element
diana de reclam, de complementarietat i de dinamització del propi Mercat, i de fet, i no cal
obviar-ho, és també un element que garantitza, alhora, que el propi Mercat no siga
deficitari per a l’Ajuntament. No descobrirem Amèrica quan diem que els comerços menuts
ja saben que no poden establir-se com a elements de competència pura amb grans
superfícies i que son altres els elements els que el han de poder fer competir com son la
proximitat, el servei o l’especialització.
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- Sobre “l’accés del Charter”, que és un tema ja recurrent que no és la primera vegada que el
tractem, reiterem la nostra postura  tractem de vetllar per mesures que puguen beneficiar
al conjunt de la població i que en faciliten l’accés i l’ús.
COBRAMENT LLOGUERS ENDARRERITS
Respecte al cobrament de les mensualitats endarrerides derivades dels mesos de l’inici de la
pandèmia. A la reunió que esmentava se’ns va comunicar aquest aspecte i ja ens hem oferit a
facilitar que els concessionaris puguen anar pagant-t’ho progressivament i amb total elasticitat
d’acord amb les circumstànces de cadascun d’ells. Solucions a través de les vies de contacte i
comunicació habituals.
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Respecte als acords que es plantegen a la moció.
En el punt 1 s’anomena l’aposta incondicional pel Mercat, i vaja per davant que ens sumem,
faltaria més, però creiem que no només ho diem sinó que els fets així ho demostren.
Com deia, i més enllà de la figura de la reunió puntual, els comerciants disposen d’eines de
comunicació directa amb l’Ajuntament i els seus representants i tècnics on compten amb
assistència, assessorament i accés directe per a qualsevol incidència, acció o problema que puga
sorgir i on per suposat, “s’atenen a suggeriment i propostes de millora”.
Respecte al segon punt de l’acord:
Resulta imperatiu parlar amb claredat, fer un recordatori cronològic i donar resposta a una
afirmació demagògica i allunyada de la realitat quan s’anomena com a fita cronològica les
eleccions.
- El maig del 2012 (específicament el 29/05/12) es van signar i licitar les places actuals del
mercat. Una licitació a 26 anys i on els que optaven a les places ofertades partien de
quotes mínimes de 125 euros pels quals a mode de subhasta podien lliurement optar (de
fet hi ha concessionaris amb lloguers signats amb diferents preus en funció del que van
decidir “apostar” per fer-se amb una de les parades).
- A més a més de les quotes, els concessionaris abonen 75 euros mensuals per fer càrrec a
despeses comunes de neteja, manteniment, aire acondicionat, llum, etc..
- A finals de 2014, davant de la situació de dificultat econòmica existent, l’Ajuntament d’acord
amb els concessionaris va decidir concedir bonificacions a les quotes i rebaixar-les a 50
euros/mes. Aquesta bonificació va renovar-se posteriorment per als períodes 2015-2016,
novament per al 2017-2018 i tancant un cicle de 5 anys de bonificació es va acordar i
decidir allargar al del 2019.
- Per tant, no ha hagut cap element de natura electoral com vol fer-se entendre a la moció.
L’Ajuntament, com exposaré després, treballa any rere any per la dinamització i la
promoció del Mercat i es va entendre que s’havia bonificat a les parades ja durant un lustre
i simplement havien de tornar a la quota establerta a la licitació, signada i aprovada a l’inici
de la mateixa.
- Per tant, les modificacions del preu aplicat no responen més que a la finalització d’una
bonificació que ha durat 5 anys i actualment els concessionaris paguen el que els pertoca
arran el preu establert a la licitació.
- De tota manera, a la reunió mantesa aquesta setmana l’Ajuntament s’ha compromès a
buscar fórmules d’acord pel que fa al preu i les quotes, això si, amb l‘exigència del
compromís també per part dels concessionaris de fer passos endavant per part seua pel
que fa a l’adaptació a la realitat comercial actual del poble i la necessitat de millorar serveis
i possibilitats.
- De la mateixa forma ens hem compromès a revisar aspectes relacionats amb la neteja i el
manteniment del Mercat.
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Respecte al 3er punt de l’acord “revisar el càrrec de rebuts d’aigua a aquelles parades que no
tenen instal·lació individualitzada”
- Entendrem que cada parada, com passa amb qualsevol concessionari de l’àmbit que es
vullga descriure, paga les seues despeses derivades de la pròpia activitat que realitzen.
Entenem que no ha d’haver parada alguna que pague per gastos que no li son propis, i si
de veritat hi ha qui paga per un servei d’aigua que no utilitza, només ha de fer que utilitzar
els canals que tenen de forma directa per comunicar-ho i fer-ne constància.
Pel que respecta al 4art punt: establir bonificacions especials per a les noves ocupacions.
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- Sincerament, no som coneixedors ni de que les bonificacions establertes en el període
2014-2019 es consideraren un reclam que haja fet que es plenara l’Ajuntament de
sol·licituds d’apertura de noves parades, ni tampoc de que el preu acordat a la licitació haja
estat un impediment o un motiu que fera tirar-se arrere a ningú.
- No està de menys, recordar que l’Ajuntament continua a hores d’ara i al marge del preu de
la quota (que no ho és tot), i precisament en el seu afany per garantir que les condicions i
l’ús pràctic del Mercat siguen les adients per als concessionaris, continua SENSE
COBRAR l’import de l’alquiler de les places de garatge (2 per concessionari) contemplat
com a un element inicialment obligatori en la concessió i que fou incorporat com a clàusula
de millora per part dels propis comerciants en la negociació inicial del conveni.
I pel que respecta al punt 5é, sobre revisar l’Ordenança i es reglaments, això ja va ser un punt
sobre el que ens vam manifestar expressament a la moció anterior, que ens hem compromés a
revisar però que vamos, siguem francs, no es tracta d’ un element que requerisca d’urgència
doncs no suposa per si mateixa, cap impediment per a que es duguen a la pràctica les activitats
amb total normalitat al Mercat.
Així mateix, reitere que trobem que és fonamental la corresponsabilitat per garantir la pervivència
del Mercat, tant per part de l’Ajuntament com pels propis comerciants
I en base allò crec que cal remarcar quin creiem que ha de ser el paper de l’Ajuntament com a:
** Entitat de gestió en base al suport, al foment i a la creació d’un marc de facilitació de la iniciativa
de comerç local.
** Que puga garantir un teixit comercial accessible al conjunt dels veïns.
** I, important, que harmonitze les accions i mesures per garantir oportunitats i condicions en el
conjunt del xicotet comerç local (i remarque, no només en l’àmbit del Mercat)
I creiem, honestament, que l’Ajuntament sí que compleix amb el paper de dinamitzador i de
posada en valor del Mercat i ho fem a través de (i repassaré accions realitzades des de 2015):
- Les campanyes de dinamització i foment del Mercat i el xicotet comerç
o La fira d’Abril organitzada el 2015 que tot i ser un èxit no es va fer novament i no
per negació de l’Ajuntament.
o Gimkanes escolars per donar a conèixer el Mercat als escolars com annexe cap a
les famílies.
o Tallers infantils de cuina realitzats al seu sí.
- Accions concretes i corporatives com:
o Les campanyes de carteleria municipal.
o El repartiment de bosses de compra
o Els cartells de productes KM 0 repartits a les parades per posar en valor i estimular
la compra de productes del propi poble.
o Els davantals corporatius per al personal de les parades.
o Els mocadors fallers elaborats per l’Ajuntament per a repartir entre la clientela per
les pròpies parades.

Pàgina 31 de 45
AJUNTAMENT DE PICANYA

Código Seguro de Verificación: J2AA LDVE D9WQ QVYP 9NYJ

ACTA PLENARI ORDINARI 14 GENER 2021 - SEFYCU 2581484
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://picanyamesfacil.sedipualba.es/

Pág. 31 de 45

Alcaldia
EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
24/02/2021

FIRMADO POR

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021

FIRMADO POR

Expediente 662690D

NIF: P4619500D

Els MUPIS personificats amb treballadors del mercat amb la campanya que es va
anomenar “persona a persona” on es tractava de donar a conèixer als veïns les
persones que treballen a les parades.
- Amb l’aposta i la posada en valor que estan suposant els murals dels pintors universals
també com un mecanisme per convertir l’edifici en un reclam.
- Amb mesures de dinamització dins del propi mercat com la parada de llibres lliures o la
disposició de carros de compra per a poder utilitzar-los en la compra a l’interior del mercat
sumat a l’hora lliure de disponibilitat de places d’aparcament al pàrquing...
- I de segur que me’n deixe d’altres..
o

I en aquest paper de corresponsabilitat, i havent accions i elements que son plenament atribuïbles
a l’Ajuntament i al seu paper, també ens caldrà fer la reflexió per tal que els comerços del mercat
s’ajusten a la demanda i les necessitats canviants, els horaris, l’especialització i tants altres temes.
I és ahí on ens seguiran trobant per fer-los costat.
Per tant i a mode de resum:
** Tenim clar que amb el Mercat i els seus concessionaris estem condemnats per benefici mutu a
entendre’ns i es absoluta la voluntat que així continue sent.
** Que els propis concessionaris son coneixedors dels camins i les eines per posar-se en
contacte, fer qualsevol sol·licitud i per obtenir respostes des de l’ajuntament, com així es fa, amb
elements millorables segur, però tenint clar també i posant en valor tot allò que des de la
corporació s’ha fet i es farà per seguir apostant pel Mercat.
** Creiem que calen esforços i predisposició per amdues bandes, i que en la gestió de les millores
i les necessitats ens trobaran sempre disposats a escoltar i a fer camí.”
El Sr Xavier Rius contesta a la intervenció del G.M. Socialista, que li sembla molt bé que el Grup
Socialista estiga satisfet d’allò que ha fet l’alcaldia i la Corporació i puga opinar, però com a Grup
Socialista, ja que no hi ha regidories en competències delegades i no pot arrogar-se el que han fet
els tècnics, per tant, entra en la línia de l’opinable.
Continua dient que esta Moció s’ha preparat perquè ha parlat amb totes les parades. Ja en la
moció del 2013 es va dir que s’anava a revisar l’ordenança i encara estan esperant.
Diu que les persones de les parades el que l’han dit és:
 En quant a la fluidesa per a reunir-se amb l’Ajuntament és opinable, doncs l’Ajuntament ha
tardat 6 mesos en reunir-se amb ells i fa poquet, es a dir, abans del plenari i quant es sap
que hi ha una moció al respecte, però diu que pot ser coincidència.
Diu que no creu que es puga dir operatiu que tarde 6 mesos des de que la comissió de
venedors va sol·licitar la reunió per a traslladar les problemes que s’han transcrits en la
moció.
 En quant al Charter, continua dient, que en l’exposició de motius en el seu dia, realment no
estava malament, però les condicions inicials a l’accès al Charter era des de dins del
Mercat i no hi havia porta exterior, al igual com no es podia tindre productes frescos.
El Charter, malgrat les queixes de Compromis com a veu de les parades, es va
consensuar que la porta exterior no s’obriria en horari de mercat i només fora d’eixe horari
i, no es compleix com tampoc es compleix lo dels productes frescos perquè tenen fruites i
verdures.
Diu que allò que era una complementarietat s’ha convertit en una clara competència.
S’ha desvirtuat la idea inicial i que es pot dir que els 9.000€ del Charter fan que el mercat
no siga deficitari però és qüestionable dins de la ideologia progressista i d’esquerres,
doncs els serveis públics no tenen que ser beneficiosos...no obstant, si per 9.000€ es
manté el Charter, diu que no sap els 400 mil i pico o 300 mil i pico que costa a l’any la
piscina coberta i no es compensa.
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 En quant al pagament, diu que la taxa de les taules i cadires s’ha suspès i el que ells
demanen no es que es suspenga sinó que es mantinga el preu del 2019.
Diu que l’ajornament de les taxes ha de ser a petició de l’interessat i no a iniciativa de
l’administració, cosa que ha fet l’administració i ara les fa pagar el doble.
Diu que la bonificació de 5 anys ho comprovarà, però que la moció demana el preu de 50€
i entre altres coses, perquè encara és més cara que altres mercats com el de Paiporta i
mercats municipals de València.
 En quant a l’aigua, diu que parlarà amb la parada que li ho va comentar perquè a lo millor ha
hagut un mal entès.
 Comenta que li pareix perfecte que s’haja afirmat pel Grup Socialista que la compra de les
places de garatge siguen a petició dels propis comerciants.
 Diu que tot allò que s’ha fet en el Mercat no entra a qüestionar-lo perquè en la moció no diu
res al respecte, que la moció el que demana es:
a) Reafirmar el compromís de la porta condicionant-la al mercat.
b) Recuperar preu de lloguer.
c) No pagar aigua qui no la gasta.
d) No es queden parades buides.
e) Revisar l’ordenança que des de 2013 està pendent i continuen demanant-lo.
Segon torn de paraula:
La Sra. Mª José Royo, diu que li pareix molt bé que el Mercat continue estant viu i dinamitzar-lo i
que les ajudes li pareix bé però només que per articles que no hi ha al Mercat.
La Sra. Remedios Pellicer, Regidora del G.M. Popular, diu que li pareix molt bé que el preu es
mantinga i que les ajudes no a soles a les noves parades sinó a totes.
El Sr. Guillem Tortosa, contesta que el compromís d’honestedat per part de la Corporació és
reconèixer que no es fa tot bé i que hi ha coses que millorar però estem en eixa línia.
Diu que el Charter és un element més del mercat i que no creu que siga competència.
Continua dient que sobre el preu, ja ho ha explicat i que no té res a vore dins de un enclave
electoral tal i com el planteja el Grup Compromís i, que l’Ajuntament intenta fórmules per a millorar
no a soles el mercat, sinó tot el comerç en general.
El Sr. Xavier Rius pren la paraula i li comenta a la Regidora del Grup Popular que vol mantenir el
preu semblant al conjunt de municipis.
Diu que la subvenció és a les parades quant es queden buides, oferir-les eixe preu durant un
temps per a fomentar-lo i que estiguen poc de temps buides, explica que seria 50€ per a totes les
parades i durant un temps s’aplicaria la bonificació per a la parada buida.
Li comenta al Grup Socialista que allò que diu que miren per tot el comerç en general, que el Grup
Compromís presentà una moció al respecte i també va ser rebutjada.
Continua dient que sap en quines condicions es troba el mercat de Paiporta, perquè tenen una
Regidora delegada amb la qual es va reunir i li va explicar tot i, que també té l’ordenança del
mercat de Paiporta que està comparant amb la de Picanya.
DOS.- , Que explica el Sr. Carles Cortés i Conejos, amb Registre d’entrada Nº 4325/2020 ,
“MOCIÓ DE SUPORT AL POBLE SAHRAUÍ
Xavier Rius i Torres, portaveu del Grup Compromís per Picanya, presenta per al seu debat
i votació la següent MOCIÓ en base a la següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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El passat divendres 13 de novembre, les Forces Armades marroquines violaren deliberadament
l'acord de "l'Alto el fuego" signat entre les dues parts del conflicte al Sàhara Occidental (Front
Polisari i el Marroc) en enviar forces militars a través de tres rutes a l'est de la bretxa il·legal de
Guerguerat cap als civils sahrauís que es manifestaven pacíficament en la zona des del 21
d'octubre. L'operatiu, que es considera un incompliment flagrant de l'acord, constitueix una
agressió directa contra el poble sahrauí.
El Front Polisari i el Govern sahrauí responsabilitzen plenament al Regne del Marroc de totes
les perilloses conseqüències d'aquest atac sobre la seguretat i estabilitat de la regió, i el futur de
l'Acord de Pau que s'ha estancat durant anys a causa de l’incompliment referèndum
d'autodeterminació, que és l'únic pacte i acord signat entre les parts sota la doble supervisió de
Nacions Unides i la Unió Africana.
El poble sahrauí porta patint una tragèdia des de l'any 1975. Són múltiples i reiterades les
resolucions de l'ONU reconeixent el dret del poble sahrauí a decidir el seu futur lliurement i la
necessitat de buscar una solució justa i pacífica que implique el seu lliure exercici per la població
del Sàhara Occidental, culminant d'aquesta manera aquest procés de descolonització inacabat.
El nostre Estat té un deute històric amb el poble sahrauí. No podem oblidar la responsabilitat
política, històrica i ètica que té l'Estat espanyol en el procés de descolonització definitiu del
Sàhara Occidental.
Per tot açò proposem l’adopció dels següents ACORDS
PRIMER. Reafirmar la solidaritat i el suport de l’Ajt. de Picanya amb el poble sahrauí, en la seua
justa lluita pels seus legítims drets i instar que el govern d'Espanya continue defensant davant
l'ONU el pla de pau per a la lliure determinació del poble sahrauí.
SEGON. Reiterar que el problema del Sàhara Occidental és un procés de descolonització
inacabat que ha de ser solucionat conforme el Dret Internacional.
TERCER. Exigir el respecte als DDHH en els territoris ocupats del Sàhara Occidental i l'immediat
alliberament de tots els presos polítics sahrauís, i conèixer el destí de més de 500 civils
desapareguts i 151 presoners de guerra, tal com han demandat les organitzacions de defensa
dels DDHH.
Igualment es considera imprescindible garantir el lliure accés als territoris ocupats per a
delegacions d'observadors i mitjans de comunicació; així com demanar al Consell de Seguretat de
l'ONU i a la Comunitat Internacional que adopten les mesures necessàries per a la ràpida
aplicació de l'ampliació del mandat de la Missió de l'ONU per al referèndum al Sàhara Occidental
(MINURSO) per a garantir el respecte dels DDHH en els territoris ocupats del Sàhara Occidental.
QUART. Incrementar l'ajuda alimentària i la cooperació amb la població sahrauí que resisteix en
condicions infrahumanes en els campaments de refugiats sahrauís per a pal·liar les extremes
condicions de vida dels seus habitants i cobrir les necessitats alimentà- ries, educatives i
d'allotjament.
CINQUÉ. Instar la UE a complir la STJUE, exigint que cap acord comercial entre la UE i el Marroc
siga aplicable en el territori del Sàhara Occidental, ja que, tal com assenyala aquesta resolució, el
Sàhara no forma part del Regne del Marroc.
SISÉ. Enviar aquesta moció a l'Ambaixador del Marroc a Madrid, a les autoritats sahrauís, al
Govern espanyol, a la UE i al Secretari General de l'ONU.”

Pàgina 34 de 45
AJUNTAMENT DE PICANYA

Código Seguro de Verificación: J2AA LDVE D9WQ QVYP 9NYJ

ACTA PLENARI ORDINARI 14 GENER 2021 - SEFYCU 2581484
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://picanyamesfacil.sedipualba.es/

Pág. 34 de 45

Alcaldia
EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
24/02/2021

FIRMADO POR

Expediente 662690D

NIF: P4619500D

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:

10. GM Socialista (8) i GM Compromís (2),
0
4 GM Popular (2) i GM Ciudadanos (2)

Deliberació:
La Sra. Mª Jose Royo, Portaveu del G.M. Ciudadanos, manifesta que tots i totes saben la seua
opinió sobre tot allò que no siga estrictament municipal i per més d’acord que puga estar o no, la
votació és abstenció.
EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021

FIRMADO POR

La Sra. Remedios Pellicer, Regidora del G.M. Popular, diu que el vot és abstenció.
El Sr. Guillem Tortosa, Portaveu del G.M. Socialista, manifesta que estan a favor.
El Sr. Carles Cortés, Regidor del G.M. Compromís, tanca el torn dient que vol referir-se als grups
que voten abstenció i que deuria donar-se la coherència a el que voten en altres llocs, doncs en
València, Xirivella, Paterna...etc s’ha votat per unanimitat.
Per altra banda, afegeix, que com antiga colonitzadora que erem, tenim l’obligació moral de
solucionar els problemes del Sahara.
La Sra. Mª Jose Royo com a parte al·ludida, li contesta que pot estar d’acord amb ell però ja
saben quina és la seua opinió.
6.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA (Novembre i Desembre 2020) I
D’ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (6-13-20 i 27 de Novembre i 4-11-18 i 29 de
Desembre de 2020). Sr. Alcalde dona pas a aquest punt de l’Orde del dia.
Es dóna compte de les actes de Junta de Govern Local nomenades al punt i que prèviament s’han
enviat per al seu coneixement als regidors i regidores, així com les resolucions d’Alcaldia referides
que són les següents:
:
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Descripción
Resolución Nº1136
Resolución Nº1137
Resolución Nº1138
Resolución Nº1139
Resolución Nº1140
Resolución Nº1141
Resolución Nº1142
Resolución Nº1143
Resolución Nº1144
Resolución Nº1145
Resolución Nº1148
Resolución Nº1149
Resolución Nº1150
Resolución Nº1151
Resolución Nº1152
Resolución Nº1153
Resolución Nº1154
Resolución Nº1155
Resolución Nº1156
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Resolución Nº1160
Resolución Nº1161
Resolución Nº1162
Resolución Nº1163
Resolución Nº1164
Resolución Nº1167
Resolución Nº1168
Resolución Nº1169
Resolución Nº1170
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de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

02/11/2020: Resolució aprovació trasllat gual 1581
02/11/2020: Resolució d´Alcaldia- Llicència de segregació Sanchis Guarner, 29 i 8 de març
02/11/2020: Resolució modificació crèdits 2020-31 GC
02/11/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-30 GC
02/11/2020: Resolució aprovació justificació lliurament a justificar adquisició material informàtic
02/11/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-32 TF
02/11/2020: Aprovació fraccionament deutes
02/11/2020: Aprovació fraccionament deutes
02/11/2020: Resolució baixa gual 521 per canvi 1660
02/11/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2027
03/11/2020: Resolució aprovació justificació lliurament a justificar adquisició taulells
03/11/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-33 TF
03/11/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2028
03/11/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2029
03/11/2020: Aprovació relació de baixes
03/11/2020: Resolució d'Alcaldia DR 2ª ocupació
03/11/2020: Resolució inici expedient i audiència prèvia
03/11/2020: Resolució d'Alcaldia, arxiu expedient ordre d'execució
03/11/2020: Aprovació devolució fiança
03/11/2020: Aprovació relacions d'ingressos
04/11/2020: Estimació al·legació IIVTNU
04/11/2020: Resolució productivitat EPA de Maria Gabarda
05/11/2020: resolucion aprobacion solicitud
06/11/2020: Resolució Alcaldia autorització us instal·lacio cultural
06/11/2020: RESOLUCIÓ TARGETA MR
06/11/2020: RESOLUCIÓ TARGETA MR CPR
06/11/2020: Resolució aprovació reposició fons ACF J/2020/19
06/11/2020: DECRET ALCALDIA APROVACIÓ TAXA
06/11/2020: DECRERT ALCALDIA APROVACIÓ TAXA
06/11/2020: DECRET ALCALDIA APROVACIÓ TAXA
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Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución

Nº1172
Nº1173
Nº1174
Nº1175
Nº1176
Nº1177
Nº1178
Nº1179
Nº1180
Nº1181
Nº1182
Nº1183
Nº1184
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de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
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09/11/2020: Resolucio sol.licitud subvencio
09/11/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2030
09/11/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2031
09/11/2020: Estimació al·legació IIVTNU
09/11/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO PUAM
09/11/2020: Resolució d'Alcaldia. Condicionat instal·lació elèctrica ATLINE/2020/34/46/OML/AC
09/11/2020: RESOLUCIÓ TARGETA MR SAM
09/11/2020: Resolució autorització bestreta caixa fixa Urbanisme
09/11/2020: Resolució cancelació ACF Urbanisme Juan Vicente Dorado
09/11/2020: Resolució cancelació ACF Informàtica Pau Santonja
09/11/2020: Resolució autorització bestreta caixa fixa informàtica
12/11/2020: Resolució devolució fiança falla Barri del Carme
12/11/2020: resolucio nomenament instructor
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Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
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de
de
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12/11/2020: Resolució d'Alcaldia- excès d'aprofitament
12/11/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2033
12/11/2020: Resolució d'Alcaldia- Comunicació innòcua desfavorable
12/11/2020: RESOLUCIÓ PAGAMENT OPERATIUS P LOCAL FINS OCTUBRE 2020
12/11/2020: RENOVACIO ADMINISTRATIVA DIGAM SRS
12/11/2020: RENOVACIO ADMINISTRATIVA DIGAM
12/11/2020: Renovació administrativa Serveis Socials
12/11/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2032
12/11/2020: resolucion aprobacion tasacion plan de inversiones
13/11/2020: resolucio nomenament instructor
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Resolución
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13/11/2020:
13/11/2020:
15/11/2020:
15/11/2020:
15/11/2020:
15/11/2020:

Resolució alta gual 1681
Resolució alta gual 1682
Estimació al·legació IIVTNU
Resolució d'Alcaldia- esmena deficiències DR Activitat
proposta de resolució COMUNITAT DE PROPIETARIS RAMON I CAJAL 10
RESOLUCIO ALCALDIA APROVACIO CERTIFICACIO FINAL
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Resolución Nº1201 de 15/11/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-34 TF
Resolución Nº1202 de 15/11/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO ASSISTENCIA TECNICA ARRUR
Resolución Nº1203 de 15/11/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2034
Resolución Nº1204 de 15/11/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2035
Resolución Nº1205 de 15/11/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO MEMORIA VALORADA PARCELA EXTERIOR
MAGATZEM MUNICIPAL
Resolución Nº1206 de 15/11/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO CONSERGE DEL MAGATZEM MUNICIPAL
Resolución Nº1207 de 15/11/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO HONORARIS TECNICS TANCAT CARRER TARONJA
Resolución Nº1208 de 15/11/2020: Resolució d´Alcaldia- Proposta d´arxiu ordre d´execució Pol.3 Parcel·la 99
Resolución Nº1210 de 16/11/2020: RESOLUCIÓ DENEGACIÓ AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL.LACIÓ AL CDL ALQUERIA
DE MORET
Resolución Nº1211 de 16/11/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-35 GC
Resolución Nº1212 de 16/11/2020: Resolució contractació
Resolución Nº1213 de 18/11/2020: Aprovació devolució d'ingressos
Resolución Nº1214 de 18/11/2020: Aprovació devolució d'ingressos
Resolución Nº1215 de 18/11/2020: proposta de resolució CP STA M DEL PUIG 24
Resolución Nº1216 de 18/11/2020: proposta de resolució CP BONAVISTA 65
Resolución Nº1217 de 18/11/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2036
Resolución Nº1218 de 18/11/2020: RESOLUCIO INICI EXPEDIENT
Resolución Nº1219 de 18/11/2020: RESOLUCIO APROVACIO CERTIFICACIO Nº 1
Resolución Nº1220 de 18/11/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-36 TF
Resolución Nº1221 de 19/11/2020: Desestimació devolució ingressos
Resolución Nº1222 de 19/11/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-37 GC
Resolución Nº1223 de 19/11/2020: Resolució d'Alcaldia remissió informe i còpia de l'expedient LOM Sant Josep, 7
Resolución Nº1224 de 19/11/2020: Resolució Alcaldia autorització us instal·lacio cultural
Resolución Nº1225 de 20/11/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2037
Resolución Nº1226 de 20/11/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2038
Resolución Nº1227 de 20/11/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2039
Resolución Nº1228 de 20/11/2020: Nomenament membres comissió seguiment conveni cadastral
Resolución Nº1229 de 20/11/2020: Resolució d'Alcaldia-Requeriment deficièncias C/Rosa Luxemburgo,25
Resolución Nº1230 de 20/11/2020: Resolució d'Alcaldia DR 2ª ocupació Sant Josep, 29,1
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Resolución Nº1231 de 20/11/2020: Resolució d´Alcaldia- Proposta d´arxiu i devolució d'aval C/Vent del Garbi,11
Resolución Nº1232 de 23/11/2020: resolucio modificacio asfatat carrers
Resolución Nº1233 de 23/11/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2040
Resolución Nº1234 de 23/11/2020: RESOLUCIO MODIFICACIO EXPEDIENT
Resolución Nº1235 de 26/11/2020: resolucio acord
Resolución Nº1236 de 26/11/2020: RESOLUCIÓ AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL. CDL ALQUERIA DE MORET a
KRANNICH SOLAR, S.L.
Resolución Nº1237 de 26/11/2020: Resolució baixa gual 1136
Resolución Nº1238 de 26/11/2020: DEVOLUCIÓ FIANÇA PRESTEC MATERIAL
Resolución Nº1239 de 26/11/2020: Aprovació devolució d'ingressos
Resolución Nº1240 de 26/11/2020: Aprovació devolució d'ingressos
Resolución Nº1241 de 26/11/2020: Resolució sobre informe treballadora social ajudes habitatge
Resolución Nº1242 de 26/11/2020: Aprovació devolució d'ingressos
Resolución Nº1243 de 27/11/2020: Resolució d'Alcaldia- requeriment subsanació- C/Preciosissima Sang, 20
Resolución Nº1244 de 27/11/2020: Resolució d'Alcaldia- Restauració de la legalitat urbanística Pol.3 Parcel·la 216
Resolución Nº1245 de 27/11/2020: Resolució d'Alcaldia- subsanació deficiències- DR Ambiental garatge
Resolución Nº1247 de 27/11/2020: Resolució d'Alcaldia- excès d'aprofitament C/Preciosíssima Sang, 20
Resolución Nº1248 de 30/11/2020: RESOLUCIÓ APROVACIÓ PARCIAL JUSTIFICACIÓ SUBV. NOMINATIVA - IDECO
Resolución Nº1249 de 01/12/2020: RESOLUCIO APROVACIO PROJECTE OBRES
Resolución Nº1250 de 01/12/2020: RESOLUCIO INICI EXPEDIENT
Resolución Nº1251 de 01/12/2020: Requeriment subsanació sol.licitud de responsabilitat patrimonial
Resolución Nº1253 de 01/12/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2041
Resolución Nº1254 de 01/12/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2042
Resolución Nº1255 de 01/12/2020: RESOLUCIO PRODUCTIVITAT
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Descripción
Resolución Nº1252 de 01/12/2020: Resolució baixa guals i canvi 1683, 1684 i 1685
Resolución Nº1256 de 03/12/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2044
Resolución Nº1257 de 03/12/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2045
Resolución Nº1258 de 03/12/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2046
Resolución Nº1259 de 03/12/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO APLICACIO INFORMATICA TRIBUTARIA
Resolución Nº1260 de 03/12/2020: Resolució d'Alcaldia DR 2ª ocupació Carrer Pau, 8-7
Resolución Nº1261 de 03/12/2020: CORRECCION ERRADA RESOLUCIO RENOVACIO ADMINISTRATIVA DIGAM
MRJ
Resolución Nº1262 de 03/12/2020: Aprovació padró fiscal
Resolución Nº1263 de 03/12/2020: Aprovació liquidacions IIVTNU
Resolución Nº1264 de 03/12/2020: Resolució ajudes mes de novembre
Resolución Nº1265 de 03/12/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO MOBILIARI ALMASSERETA
Resolución Nº1266 de 03/12/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO ADQUISICIO MOSQUITERES
Resolución Nº1267 de 03/12/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-38 TF
Resolución Nº1268 de 03/12/2020: Aprovació calendari fiscal 2021
Resolución Nº1269 de 05/12/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-40 GC
Resolución Nº1270 de 05/12/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-39 TF
Resolución Nº1271 de 05/12/2020: proposta de resolució cp Sant Antoni Abat 10
Resolución Nº1272 de 05/12/2020: Resolució d'Alcaldia- Infracció urbanistica Pol.3-Parcel·la 216
Resolución Nº1273 de 05/12/2020: RESOLUCIO INICI EXPEDIENT
Resolución Nº1274 de 05/12/2020: Resolució d'Alcaldia- esmena deficiències C/Colon, 1
Resolución Nº1275 de 05/12/2020: resolucio canvi obra
Resolución Nº1276 de 05/12/2020: Resolució d'Alcaldia- excès d'aprofitament C/ Colon, 1
Resolución Nº1277 de 05/12/2020: Resolucio abonament
Resolución Nº1278 de 05/12/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2048
Resolución Nº1279 de 05/12/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2047
Resolución Nº1280 de 09/12/2020: resolució acceptació subvenció
Resolución Nº1281 de 09/12/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO MONOTORITZACIO AIGUES RESIDUALS
Resolución Nº1282 de 09/12/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO EQUIPS INFORMATICS
Resolución Nº1283 de 09/12/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO REIS MAGS

Servicio
Economia
Economia
Economia
Economia
Contractació
Urbanisme
Personal
Economia
Economia
Serveis Socials
Contractació
Contractació
Economia
Economia
Economia
Economia
Habitatge
Urbanisme
Contractació
Urbanisme
Subvenciones
Urbanisme
Contenciós
Economia
Economia
Intervenció
Contractació
Contractació
Contractació

Pàgina 40 de 45

AJUNTAMENT DE PICANYA

Código Seguro de Verificación: J2AA LDVE D9WQ QVYP 9NYJ

ACTA PLENARI ORDINARI 14 GENER 2021 - SEFYCU 2581484
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://picanyamesfacil.sedipualba.es/

Pág. 40 de 45

Alcaldia
FIRMADO POR

Expediente 662690D

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
24/02/2021

NIF: P4619500D

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021

FIRMADO POR

Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución

Nº1284
Nº1285
Nº1286
Nº1287
Nº1288
Nº1289
Nº1290

de
de
de
de
de
de
de

09/12/2020:
09/12/2020:
09/12/2020:
09/12/2020:
10/12/2020:
10/12/2020:
10/12/2020:

Resolució d'Alcaldia- Arxiu expedient
Resolució d'Alcaldia- Efectivitat DR Riu Turia, 9
Resolució d'Alcaldia. Ordre d'execució Marie Curie, 56
Resolució d'Alcaldia Ordre d'execució Marie Curie, 42
Resolució sobre informe treballadora social ajudes habitatge ***0665*
Aprovació relació de baixes
RESOLUCIÓ CONCESSIÓ/DENEGACIÓ SUBVENCIONS POL 2020
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10/12/2020:
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11/12/2020:
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15/12/2020:
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16/12/2020:
16/12/2020:
16/12/2020:
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Aprovació relacions d'ingressos
DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2051
DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2050
DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2049
Resolució ajuda extraordinària per defunció de familiar
Estimació al·legació IIVTNU
Aprovació fraccionament deutes
Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-41 IR
Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-43 GC
Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-42 TF
Resolució denegació cessió de dades de caràcter personal
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2052
RESOLUCIO TANQUES I BARRERES VEGETALS
Resolució reposició ACF Policia J/2020/20
DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2053
DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2054
Resolució d'Alcaldia C/ Sant Francesc, 66
RESOLUCIO APROVACIO CERTIFICACIO Nº 2
Resolució denegació a expedició certificat convivència
Resolució d'Alcaldia- ordre d'execució Residència 3ª edat
DECRET ALCALDIA APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2055
DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2056
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Resolución Nº1314 de 16/12/2020: Resolució d'Alcaldia- Reparació mal estat pou Barranc Poio
Resolución Nº1315 de 18/12/2020: Resolució gasto IBI repercutit adquisició local
Resolución Nº1316 de 18/12/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-44 TF
Resolución Nº1317 de 18/12/2020: Pròrroga tècnics educació social
Resolución Nº1318 de 21/12/2020: proposta de resolució contracte telefonia
Resolución Nº1319 de 21/12/2020: RESOLUCIÓ TARGETA MR RCML
Resolución Nº1320 de 21/12/2020: RESOLUCIO APROVACIO CERTIFICACIO FINAL LA PEDRERA ULTIMA
Resolución Nº1321 de 21/12/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2057
Resolución Nº1322 de 21/12/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2058
Resolución Nº1323 de 21/12/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2059
Resolución Nº1324 de 21/12/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2060
Resolución Nº1325 de 21/12/2020: RESOLUCIO PRODUCTIVITAT DESEMBRE
Resolución Nº1326 de 21/12/2020: proposta de resolució devolució de fiança
Resolución Nº1327 de 21/12/2020: Resolució Alcaldia autorització concerts Unió Musical
Resolución Nº1328 de 21/12/2020: proposta de resolució GOMEZ FERRER 10
Resolución Nº1329 de 22/12/2020: Resolució d'Alcaldia devolució d'aval C/ Jose Marti Ros, 3
Resolución Nº1330 de 22/12/2020: Resolució d'Alcaldia- esmena deficiències OVP Doctor Herrero, 34
Resolución Nº1331 de 22/12/2020: Resolució d'Alcaldia ordre d'execució Pol.4 parcel·la 33
Resolución Nº1332 de 22/12/2020: Resolució d'Alcaldia- ordre d'execució Polígon 14-parcel·la 2
Resolución Nº1333 de 22/12/2020: Resolució d'Alcaldia devolució d'aval C/ Xirivella, 33
Resolución Nº1334 de 22/12/2020: Resolució d'Alcaldia- Devolució d'aval C/ Senyera
Resolución Nº1335 de 22/12/2020: Resolució d'Alcaldia-Devolució aval C/ Sol, 46
Resolución Nº1336 de 22/12/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-46 TF
Resolución Nº1337 de 22/12/2020: RESOLUCIÓ PAGAMENT EXTRAORDINARIS A P LOCAL EN NÓMINA
DESEMBRE-20
Resolución Nº1338 de 22/12/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-45 GC
Resolución Nº1339 de 22/12/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2062
Resolución Nº1340 de 22/12/2020: Resolució d'Alcaldia- DR 1ª ocupació Blasco Ibañez, 54
Resolución Nº1341 de 22/12/2020: RESOLUCIÓ PAGAMENT PRODUCTIVITAT 4 TRIMESTRE 2020 A DOS AGENTS
POLICIA LOCAL
Resolución Nº1342 de 22/12/2020: RESOLUCIÓ TARGETA ESTACIONAMENT MR DTG
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Resolución Nº1343 de 22/12/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2063
Resolución Nº1344 de 22/12/2020: proposta de resolució contracte obres instal·lació càmeres
Resolución Nº1345 de 22/12/2020: RESOLUCIO ADJUDICACIO PURIFICADORS
Resolución Nº1346 de 22/12/2020: proposta de resolució contracte subministre d´elements de control d´accés a edificis
municipals
Resolución Nº1347 de 22/12/2020: Resolució d'Alcaldia requeriment subsanació deficiències Gimnàs
Resolución Nº1348 de 22/12/2020: Resolució d'Alcaldia- esmena deficiències C/ Muntanya del Garbi, 13-15
Resolución Nº1349 de 22/12/2020: Resolució d'Alcaldia- requeriment OVP C/ Verge del Pilar, 6
Resolución Nº1350 de 22/12/2020: Resolució d'Alcaldia- Devolució d'aval C/ Sant Josep, 10
Resolución Nº1351 de 22/12/2020: RESOLUCIÓ LLICÈNCIA ARMA PISTOLA ASG HA
Resolución Nº1352 de 22/12/2020: RESOLUCIÓ LLICÈNCIA ARMA AVG
Resolución Nº1353 de 23/12/2020: RESOLUCIO RETROACCIO DE ACTUACIONS CONTRACTE SERVEIS POSTALS
Resolución Nº1354 de 23/12/2020: Resolució ajudes mes de desembre
Resolución Nº1355 de 23/12/2020: Resolució d'Alcaldia- ordre d'execució
Resolución Nº1356 de 23/12/2020: Resolució d'Alcaldia ordre d'execució
Resolución Nº1357 de 23/12/2020: Resolució d'Alcaldia- Devolució d'aval C/ Alaquas
Resolución Nº1358 de 28/12/2020: RESOLUCIO NOMENAMENT INSPECTOR TÈCNIC EN SERVEIS MUNICIPALS
Resolución Nº1359 de 28/12/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2061
Resolución Nº1360 de 28/12/2020: DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2064
Resolución Nº1361 de 28/12/2020: Resolució reposició ACF Urbanisme J-2020-21
Resolución Nº1362 de 28/12/2020: Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-47 GC
Resolución Nº1363 de 28/12/2020: RESOLUCIO RATIFICACIO PASSEIG DE LE LLETRES
Resolución Nº1364 de 28/12/2020: Resolució baixa gual 1214
Resolución Nº1365 de 28/12/2020: RESOLUCIÓ MODIFICACIÓN ACTUACIÓN
Resolución Nº1366 de 29/12/2020: Resolució d'Alcaldia- Segregació parcel·les
Resolución Nº1367 de 30/12/2020: APROVACIO CESSAMENT
Resolución Nº1368 de 30/12/2020: APROVACIO PERMUTA
Resolución Nº1370 de 30/12/2020: Resolució d'Alcaldia- Requeriment subsanació OVP Corts Valencianes, 1
Resolución Nº1371 de 30/12/2020: Resolució d'Alcaldia- esmena deficiències LOM Rosa Luxemburgo, 17-19
Resolución Nº1372 de 30/12/2020: Resolució d'Alcaldia- Requeriment documentació Llicència obra menor SNU Pol. 3
parcel·la 102
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Resolució baixa gual 1311
Resolució d'Alcaldia- Efectivitat Comunicació Prèvia transmissió activitat
Resolució aprovació pròrroga pressupost 2020 per a 2021
Aprovació fraccionament deutes
DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2065
Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-48 GC
Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-50 TF
Resolució aprovació modificació de crèdits 2020-49 TF
DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS
DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2067
DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2068
DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2070
DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2071
DECRET APROVACIÓ RELACIÓ O/2020/2072
Aprovació fraccionament deutes
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7.- PRECS I PREGUNTES El Sr. Alcalde dona pas a aquest punt de l’Orde del dia.
El Sr. Carles Cortés, Regidor del G.M. Compromís, realitza els següents precs:
1.-Primer pregunta si s’ha comunicat a la Confederació hidrogràfica sobre la neteja del barranc i si
la resposta és negativa, diu que instaria a l’ajuntament que ho comunique entre altres coses
perquè és seguretat, sobre tot, si hi ha fortes pluges.
2.- En quant al repartiment dels purificadors prega que es realitze com l’IVACE en el qual es
realitzen fotos per a tancar l’expedient i estan subjectes a que es faça una inspecció.
Diu que el procediment de l’IVACE es deuria de replicar.

EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
24/02/2021

FIRMADO POR

El Sr. Alcalde finalitza la sessió agraint l’assistència a tots els Regidors i Regidores encara que
siga telemàtica i, la inclusió dels punts per via d’urgència.

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