ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I TELEMÀTICA DEL PLE
DE DATA 26 DE GENER DE 2021
ASSISTENTS:
ALCALDE – PRESIDENT:
ANDREU SALOM PORTA
REGIDORS:
RUBÉN GRAU NAVARRO
Mª ÁNGELES BOIX COMBRES
ISABEL MADRAMANY SANCHIS
AURELIO AMAT FAYOS
ROSA Mª MARTÍNEZ MURILLO
MARÍA JOSÉ RETAMINO CASTEL
AMPARO MARTÍN BOIX
JAUME PRATS LACUESTA
Mª DOLORES BALLESTERO LÓPEZ
JUAN MANUEL ARNANDIS ARNANDIS
Mª DEL CARMEN MURILLO MIQUEL
MIGUEL ÁNGEL SOLER BARBERÀ
VERÓNICA ROIG CASANOVES
MERCÉ SAMPEDRO VAYÀ

A l'Alcúdia, 26 de gener de 2021.
Essent les 19:30 hores, es reuniren telemàticament,
per videoconferència,
Corporació

al

marge

els

Srs.

membres

indicats,

en

de la
primera

convocatòria amb les formalitats establides en la
legislació vigent, assistits per mi, el Secretari de la
Corporació.
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, i havent estat
comprovada l'existència del quòrum exigit per a la
vàlida celebració de la sessió, s'inicia l'examen dels
següents assumptes:

SR. SECRETARI:
SEBASTIÀ CRESPO PONS
Absents:
BARTOLOMÉ BOHIGUES BISBAL
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ OLIVA
- El Sr. Alcalde excusa les absències del Regidors José Antonio Fernández Oliva i Bartolomé

A- PART RESOLUTIVA
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
De conformitat amb el que estableix l'article 91 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2.568/1.986, de 28 de novembre,
el Sr. Alcalde preguntà als assistents si tenien alguna observació a introduir en l’acta de la sessió anterior,
de data 30 de desembre de 2020.
La Sra. Mercé Sampedro, del Grup Municipal Compromís per l’Alcúdia, demana afegir en la pàgina
9 de l’acta la fonamentació de la seua abstenció del punt 4. Per tant, on diu:
«- La Sra. Mercé Sampedro anuncia que se n’abstindran.»
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Bohigues Bisbal.

hauria de dir:
«- La Sra. Mercé Sampedro, del Grup Municipal Compromís per l’Alcúdia, exposa que haguera sigut
recomanable que els representats de la Mesa de Benestar Animal hagueren estudiat el present tema
abans d’aprovar-lo. Malgrat estar d’acord amb el fons de l’assumpte, no ho estan respecte a la forma
d’aprovar-lo, especialment perquè a principis de desembre, el servei de recollida anava a un altre poble
que ha renunciat a continuar oferint-lo sense saber les raons que els ha portat a fer-lo. A continuació, i
tenint en compte els precedents comentats, no entén perquè l’Ajuntament de l’Alcúdia s’ofereix tan
ràpidament a cedir els terrenys sense tindre en compte l’opinió dels grups de l’oposició. A més, explica
que no es tracta d’una qüestió d’urgència, ja que podria haver estat ratificat abans del 30 de novembre.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, els membres del Grup Compromís per l’Alcúdia
s’abstindran.»
Finalment, per unanimitat dels membres presents, i introduint les modificacions esmentades,
s'aprova l’acta anterior.
http://videoactes.lalcudia.com/ple-ordinari-telematic-de-lajuntament-de-lalcudia-26-01-2021
2n.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A CONTRACTAR UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC
A CURT TERMINI (F.3.3.2/2020/3)
«Atés que en data 29 de desembre de 2020, es va acordar l’inici dels tràmits per dur a terme la
tramitació de l’expedient de contractació d'una operació de crèdit a curt termini per a atendre les
necessitats de liquiditat de la tresoreria municipal en el any 2021, ja que el primer període de cobrament
en voluntària previsiblement s'iniciarà a inicis de febrer fins finals d'abril de 2021, sense que la Tresoreria
Municipal tinga liquiditat suficient durant els mesos de gener, febrer i març i abril d’eixe any.
Atés que en data 29 de desembre de 2020 es va emetre informe per la Tresoreria Municipal, sobre
el procediment, competència i requisits per a dur a terme l’operació de tresoreria, sent l’òrgan competent
inclosa la nova operació, el 15% dels recursos corrents liquidats en l’exercici anterior, tal com disposa
l’article 52 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Atés que en data 29 de desembre de 2020, es va redactar i incorporar a l’expedient el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que regiran la contractació de l’operació de crèdit a curt
termini.
Atés que en data 13 de gener de 2021, es va emetre informe de la Intervenció Municipal.
Atés que el present contracte està exclòs de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (art. 10). Els actes de preparació i adjudicació del contracte es regiran pel present Plec. Quant als seus
efectes i extinció resultaran d'aplicació les normes de Dret civil i mercantil. En tot cas, s'aplicaran els principis
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el Ple de la Corporació, per superar l’import acumulat de les operacions vives d’aquesta naturalesa,

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per a resoldre els dubtes i llacunes que
pogueren presentar-se.
Es proposa al Ple de la Corporació, previ Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per a contractar una operació de préstec a curt termini per
import de 2.810.000 euros i durada de 12 mesos.
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte pel
procediment determinat en el Plec, aplicant allò previst en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per a cobrir les possibles llacunes.
Tercer.- Sol·licitar ofertes a totes les entitats financeres radicades al Municipi.»
Sotmés a votació el Dictamen, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
http://videoactes.lalcudia.com/ple-ordinari-telematic-de-lajuntament-de-lalcudia-26-01-2021
3r.- ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DE L’IVACE PER A MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIONS EN EL
POLÍGON LA CREU (L.1.5.1/2021/1)
«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’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics a càrrec del
pressupost de l’exercici 2021.
Es proposa al Ple el següent acord:
PRIMER.- Acceptar la participació d'aquesta entitat en la present convocatòria per a sol·licitar les ajudes
per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons,
segons les directrius de l'esmentada ordre de l'article seté de la convocatòria.

modernització i dotació d'infraestructures i serveis en el polígon la Creu de l'Alcúdia, anualitat 2021. El
pressupost ascendeix a 75.926,04€ (iva inclós, honoraris, redacció de projecte , seguretat i salut, així com
direcció d'obra i coordinació).
TERCER.- Comprometre's a l'exacte compliment de les directrius que es mencionen, en el procés
d'execució de les obres.
QUART.- Notificar aquest acord als interessats i a la intervenció municipal per al seu coneixement.»
Sotmés a votació el Dictamen, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
http://videoactes.lalcudia.com/ple-ordinari-telematic-de-lajuntament-de-lalcudia-26-01-2021
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SEGON.- Vist el projecte d'actuació redactat per l'arquitecte Municipal Xavier Gil Asensio de Millora,

4t.- MOCIÓ PERQUÈ EL PERSONAL DOCENT SIGA CONSIDERAT PRIORITARI EN LA SEGONA FASE
DE VACUNACIÓ CONTRA LA COVID-19 (A.2.4.1/2021/1)
Vista la moció presentada pel Grup Municipal Compromís per l’Alcúdia, la qual diu textualment el
següent:
“Sr. Alcalde de l’Ajuntament de l’Alcúdia:
L’estratègia de vacunació enfront de la COVID-19 a Espanya, desenvolupada a través del Consell
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, determina un procés d’administració de la vacuna contra el
SARS-CoV-2 dividida en diferents grups de priorització.
En la Fase I, o Grup 1, a la qual s’està administrant la vacuna actualment, s’entén com a personal
prioritari a aquelles persones residents i personal sanitari i sociosanitari que treballa en residències de
persones majors i d’atenció a grans dependents.
Respecte a la pròxima fase, encara que no s’ha determinat amb concreció els col•lectius als quals
s’administrarà la vacuna, sí que es preveu que comprenga a personal de primera línia en l’àmbit sanitari i
sociosanitari.
Juntament amb el sistema públic d’assistència sanitària, el sistema públic d’educació és un dels
grans baluards de l’Estat del Benestar per a proporcionar a la seua població un horitzó de vida de major
seguretat, benestar i equitat social. Tant és així que totes les Comunitats Autònomes, en l’àmbit de les
seues competències, han apostat per l’educació presencial com a pilar fonamental en el retorn a les aules
després de l’estiu. Algunes d’elles, com és l’exemple del País Valencià, amb fortes inversions en l’augment
del professorat, reducció de ràtios o augment del personal de menjador escolar.
D’altra banda, diferents organismes governamentals i no governamentals, públics i privats, han
advertit de l’impacte negatiu que un tancament prolongat o intermitent dels centres educatius podria
produir sobre l’alumnat que actualment es troba escolaritzat. En aquest sentit, L’Organització de les
enfrontem a una catàstrofe generacional que podria malgastar un potencial humà incalculable, minar
dècades de progrés i exacerbar les desigualtats arrelades».
Per tant, i superant el debat sobre la conveniència de la presencialitat, cal obrir un altre sobre
com garantir la màxima protecció de les aules enfront de la pandèmia. Una labor que, en major o menor
grau, han treballat la totalitat de Comunitats Autònomes i, sobretot, una comunitat educativa compromesa
amb el dret a l’educació. Tot un exemple de resiliència enfront de les adversitats de famílies, alumnes i
personal docent i no docent de tots els centres educatius.
Així, la protecció del personal de primera línia en l’àmbit educatiu, el personal docent i no docent
que treballa en estret contacte amb l’alumnat, és una mesura bàsica per a la protecció de l’entorn
escolar. Però, a més, resulta una mesura de caràcter ètic i moral per a la protecció del dret a l’educació i
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Nacions Unides va eixir al pas a través dels seu Secretari General Antonio Guterres, qui va afirmar que «ens

el seu correcte desenvolupament, sempre recordant que es tracta d’un dret humà fonamental que ha de
ser protegit amb el màxim compromís per part de les institucions públiques.
A més, incloure al personal docent i no docent en el Grup 2 per a l’administració de la vacuna, és
enviar un missatge positiu a l’alumnat, famílies i professorat de la seguretat en el sistema educatiu.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Alcúdia les següents propostes:
Primer.- Instar al Govern d’Espanya a prioritzar al personal docent en la Fase II de l’Estratègia de
vacunació enfront de la COVID-19 a Espanya.
Segon.- Instar al Govern d’Espanya a prioritzar al personal no docent que treballa en els centres
educatius durant l’horari escolar en la Fase II de l’Estratègia de vacunació enfront de la COVID-19 a
Espanya, com puguen ser monitors i monitores de menjador escolar, personal de porteria i zeladors/es,
personal terapeuta o d’assistència d’alumnat amb necessitats educatives especials.
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a defensar aquesta priorització en la vacunació en el
proper Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.”
Sotmés a votació el Dictamen, s’aprova amb 5 vots a favor (PP i COMPROMÍS) i 10 abstencions
(PSPV-PSOE).
http://videoactes.lalcudia.com/ple-ordinari-telematic-de-lajuntament-de-lalcudia-26-01-2021
B- PART DE CONTROL
5é.- ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS
Es dona compte dels decrets 2261 fins a 2318 de data 23 de desembre a 30 de desembre de 2020, i
dels decrets 1 fins a 136 de data 7 de gener a 21 de gener de 2021.
Els membres de la Corporació es donen per assabentats.

6é.- ASSUMPTES EXTRAORDINARIS
No n’hi ha cap
http://videoactes.lalcudia.com/ple-ordinari-telematic-de-lajuntament-de-lalcudia-26-01-2021
C- PRECS I PREGUNTES
http://videoactes.lalcudia.com/ple-ordinari-telematic-de-lajuntament-de-lalcudia-26-01-2021
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde declara finalitzada la sessió, essent les 20:38
hores, raó per la qual, als efectes que estableix el Reglament d’Organització, funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, estenc la present i de tot done fe.
Document signat electrònicament com s'especifica al marge.
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