ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I TELEMÀTICA DEL PLE
DE DATA 23 DE FEBRER 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
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ OLIVA (S’incorpora
en el punt 2º de l’ordre del dia)
MIGUEL ÁNGEL SOLER BARBERÀ
VERÓNICA ROIG CASANOVES
MERCÉ SAMPEDRO VAYÀ

A l'Alcúdia, 23 de febrer de 2021.
Essent les 19:30 hores, es reuniren telemàticament,
per

videoconferència, els Srs. membres de

Corporació

al

marge

indicats,

en

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

A- PART RESOLUTIVA
1r.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
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 les actes de les sessions
anteriors, de data 26 de gener de 2021 i de data 11 de febrer de 2021, respectivament, no produint-se cap
i aprovant-se per unanimitat ambdues.
https://player.vimeo.com/video/516218941#t=00m38s
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- El Sr. Alcalde excusa l’absència del Regidor Bartolomé Bohigues Bisbal.

- Pren la paraula el Sr. Secretari per aclarir que l’article 46.2e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local estableix que la Part d’Activitat de Control serà una part
substantiva i diferenciada de la Part Resolutiva. Per tant, el punt 3º i 4º que tracten sobre dues propostes
de resolució, deurien aparèixer en la Part de Control perquè es tracten d’allò que la jurisprudència del
Tribunal Suprem anomena «mocions polítiques», les quals no resolen cap acte administratiu competència
de l’Ajuntament ni tenen efectes jurídics front a tercers.
2n.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA MESA DE BENESTAR ANIMAL
(K.1.2/2020/1)
“Vist que l’Ajuntament de l’Alcúdia, per acord del Ple Municipal de data 25-02- 2020, acordà
l’aprovació de l’adhesió a la Xarxa Valenciana per al Benestar dels Animals de Companyia de la
Comunitat Valenciana adoptant, entre altres, el compromís de Constituir una Mesa de treball i
participació sobre Benestar Animal.
Vist que, per acord del Ple Municipal de data 28-01-2020, es va acordar la creació d’una Mesa
de Benestar Animal Permanent, amb una composició i una sèrie de funcions determinades.
Atesa la necessitat d’aprovar el Reglament de funcionament de la Mesa de Benestar Animal
(endavant RMBA), per a regular el seu funcionament i donar participació a tots els agents implicats en
la defensa del benestar dels animals de companyia i la convivència ciutadana.
Atés que en compliment d’allò establert en l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (endavant LPACAP), amb caràcter
previ a l’elaboració del RMBA, s’ha substanciat una consulta pública prèvia, per a recollir l’opinió dels
ciutadans i les organitzacions que pogueren vores afectats pel mateix.
Donat que durant el termini de consulta prèvia, de 20 dies hàbils en el portal web de
l’Ajuntament, no s’han presentat opinions ni observacions al respecte.

aprovació del projecte del RMBA. Atenent el contingut del que es disposa en els articles 49 i 70.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que regulen el procediment
d’aprovació i modificació del present Reglament.
Atés l’informe de la Intervenció Municipal.
Atenent els informes emesos pel Secretari Municipal, referents al procediment aplicable per a
la seua aprovació i el contingut legal del mateix.
Per tot l’anteriorment exposat, aquesta Alcaldia, es proposa a la Comissió Informativa
D’URBANISME, MOBILITAT, AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, ESPORTS, OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS
PÚBLICS I CEMENTERI, l’emissió de dictamen favorable sobre l’adopció del següent ACORD:
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Atés que per providència de l’Alcaldia, de data 01-02-2021, s’ordenà l’elaboració i posterior

PRIMER.- Aprovar amb caràcter inicial el Reglament de funcionament de la Mesa de Benestar
Animal, amb el següent contingut literal:
“REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA MESA DE BENESTAR ANIMAL
Preàmbul.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local estableix que, el municipi
per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seues competències, pot promoure activitats i
prestar serveis públics que contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat
veïnal.
En este sentit, l’actuació en defensa del benestar dels animals de companyia i la convivència
ciutadania, exigeix la concurrència no sols de les diferents administracions competents, sinó també la
de tots els agents implicats en esta tasca. Sobretot si tenim en consideració la creixent sensibilitat
social en relació amb temes com el maltractament o abandó que pateixen molts animals.
La qual cosa justifica la creació d’un òrgan municipal que vetlle per la defensa dels drets
animals reconeguts, entre altres disposicions, en la Declaració Universal dels Drets dels Animals; en la
Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia i
en l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença i Protecció dels Animals.
Es per això, que es considera fonamental la creació d'un canal de participació en matèria de
promoció de la protecció i el benestar dels animals, amb la finalitat de coordinar la tasca dels
representants municipals i els agents locals implicats i conferir una major eficiència a l'esforç
compartit. Per aquest motiu, es constitueix la MESA DE BENESTAR ANIMAL, com a Consell Sectorial de
caràcter consultiu integrat a l'estructura organitzativa de l'Ajuntament.
Amb la finalitat indicada i per tal de regular l'activitat de la referida Mesa, es dicta el present
REGLAMENT:

Article 1. Constitució i naturalesa jurídica.
Amb la denominació de Mesa de Benestar Animal es constitueix el Consell Sectorial de
Benestar Animal, definint-se com un òrgan complementari municipal de caràcter consultiu, no
vinculant, amb funcions d'informe i, en el seu cas, proposta, en matèria de protecció i benestar
animal, depenent de la Regidoria competent en la matèria i d'acord amb la composició, atribucions i
funcionament establerts al present Reglament.
Article 2. Objecte i àmbit d'actuació.
La Mesa de Benestar Animal té per objecte articular i dinamitzar els recursos i esforços
disponibles a nivell municipal, mitjançant l'elevació de propostes i informes sobre les actuacions
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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

necessàries, per tal d'aconseguir un major grau de protecció i benestar dels animals de companyia que
viuen a l'Alcúdia. En concret, l'àmbit d'actuació de la Mesa ve delimitat per la vigent Llei 4/1994, de 8
de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia, així com també
per les normes que la desenvolupen.
Article 3. Objectius específics.
Seran entre altres:
a) Promoure la creació de protocols i programes d'actuació a l'hora controlar les colònies felines.
b) Col·laborar amb l’Ajuntament en l'aplicació i possibles modificacions de l'Ordenança Municipal
de Protecció Animal.
c) Promocionar l'adopció d'animals i fomentar la tinença responsable d'animals de companyia per
mitjà de campanyes de conscienciació.
d) Lluitar contra el maltractament i abandó d’animals.
e) Motivar la inclusió del voluntariat en activitats de protecció animal.
f) Promoure el sacrifici zero en el centre d'acollida d'animals.
g) Promoure actuacions en centres educatius encaminades a l'educació de l'alumnat en matèria de
tinença responsable de mascotes.
TÍTOL II. COMPOSICIÓ.
Article 4. Membres.
4.1. Es convidarà a formar part de la Mesa de Benestar Animal a:
a) Un membre de cadascun dels grups polítics amb implantació municipal.
b) Regidor/a de de Benestar Animal.
c) Un membre de la Policia Local.

e) Un representant del col·lectiu de veterinaris/àries en exercici a l’Alcúdia.
f) Un representant del col·lectiu de voluntaris de programes municipals de tinença i protecció
animal.
g) Un representant de les associacions locals vinculades a la protecció animal, degudament
registrades.
h) Un tècnic municipal relacionat amb la tinença i protecció animal.
i) Un representant de l'empresa adjudicatària del servei de recollida i tinença d'animals
abandonats.
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d) Un representant del SEPRONA de la Guàrdia Civil.

4.2. Puntualment, la Mesa podrà comptar amb la participació d'altres col·lectius, entitats o
persones les quals tinguen el caràcter d'expertes o especialistes en alguna o algunes de les matèries a
tractar.
Article 5. Designació de membres.
5.1. Els membres de la Mesa de Benestar Animal seran nomenats per l'Alcalde/ssa o persona en
qui delegue, mitjançant Resolució, prèvia comprovació del compliment dels requisits necessaris. En
cas de resultar la Resolució desfavorable, la mateixa haurà de ser motivada.
5.2. Les entitats o persones que desitgen integrar-se a la Mesa hauran de fer-ho designant una
delegació nominal amb adreça, telèfon i correu electrònic de la persona titular i de la suplent, així
com el nom de l'entitat o col·lectiu el qual, en el seu cas, es represente.
TÍTOL III. ÒRGANS.
Article 6. Ple.
La Mesa de Benestar Animal funcionarà en Ple amb la composició definida a l'article 4.1.
Article 7. Presidència.
La Presidència de la Mesa de Benestar Animal serà encomanada al Regidor o Regidora delegada
de l'àrea municipal competent en matèria de benestar animal i ostentarà les següents funcions i
atribucions:
a) Convocar les reunions i elaborar l'Ordre del dia de les mateixes.
b) Presidir i moderar les reunions garantint el normal desenvolupament de les deliberacions, amb
l'auxili de la Secretaria.
c) Aplicar les normes que regulen la Mesa.
d) Vetllar per què els acords siguen notificats als òrgans pertinents de l'Administració.

estime pertinents.
Article 8. Vicepresidència.
Assumirà la Vicepresidència de la Mesa de Benestar Animal el Regidor o la Regidora
designat/ada per Alcaldia, i tindrà com a missió fonamental la substitució de la Presidència en els
casos d'absència, malaltia, vacant, així com l'assistència en l'exercici del seu càrrec.
Article 9. Secretaria.
La Secretaria del Ple recaurà sobre el funcionari/ària designat/ada per l'Alcaldia i
desenvoluparà les següents tasques:
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e) Sol·licitar dels membres de les Comissions de Treball, en cas d'existir estos, els informes que

a) Assessorar i remetre als membres l'Ordre del Dia dels assumptes a tractar en el Ple.
b) Assistir a la Presidència en el desenvolupament de les sessions.
c) Assessorar i participar a les sessions amb veu i sense vot.
d) Redactar les actes de les sessions i formar i custodiar el Llibre d'Actes.
e) Donar fe dels acords adoptats i realitzar les accions administratives precises per a la seua
notificació i execució.
f) Informar a la Mesa de totes aquelles qüestions i normatives promogudes per institucions
públiques oficials i que afecten a l'àmbit d'actuació de la mateixa.
Article 10. Comissions de treball.
a) Les comissions de treball son òrgans que tenen com a funcions l’estudi, l’informe o la consulta
d’assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del Ple.
b) Podran formar part de les comissions de treball els membre de la Mesa i, a proposta del ple,
altres persones que no en formen part, per l’especial coneixement o l’especial vinculació o
interès que tinguen amb la matèria objecte de l’estudi, l’informe o consulta.
TÍTOL IV. FUNCIONAMENT.
Article 11. Atribucions dels membres.
Els membres de la Mesa de Benestar Animal tindran les següents funcions i competències:
a) Assistir a les reunions plenàries, intervenir a les sessions i participar amb el seu vot en el procés
de presa de decisions.
b) Proposar a l'Ajuntament, per mitjà del Ple de la Mesa de Benestar Animal, totes aquelles
iniciatives que es consideren adients en el marc de les seues atribucions.
c) Sol·licitar la inclusió en l'Ordre del Dia de l'assumpte o dels assumptes els quals estimen

d) Obtindre, mitjançant el Ple de la Mesa i de la Regidoria corresponent, la informació que els
resulte necessària per al compliment de les seues funcions.
e) Sol·licitar a la Presidència la intervenció d'experts.
f) Atendre els informes i elevar les propostes que siguen sol·licitades per la Comissió de
l'Ajuntament competent en matèria de benestar animal.
g) Aprovar la creació i regulació de Comissions de Treball, en el seu cas.
Article 12. Convocatòries.
12.1. La Mesa de Benestar Animal es reunirà amb una periodicitat semestral i també sempre
que la urgència de les qüestions a tractar així ho aconselle.
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oportuns, a través d'escrit adreçat a la Presidència de la Mesa.

12.2. La convocatòria es durà a terme mitjançant citació via correu electrònic en la qual es
farà constar la data, l'hora i el lloc de celebració de la sessió, així com l'Ordre del Dia de la mateixa.
12.3. La convocatòria serà remesa als membres de la Mesa amb una setmana d'antelació a la
data prevista per a la realitzar la sessió. Excepcionalment, este termini podrà reduir-se fins un mínim
de 24 hores, per raons d'urgència apreciades per la Presidència, prèvia comunicació telefònica als
membres.
12.4. En cas de sessió extraordinària per sol·licitud de la meitat més u dels membres, la
Presidència haurà de convocar-la en el termini màxim de 5 dies, havent de celebrar-se dins dels 15
dies següents a la recepció de la sol·licitud.
12.5. Es determinarà un dia de la setmana i una hora per tal de fixar amb caràcter general les
reunions, així com també un calendari previsible de sessions, sense prejudici de la possibilitat de
modificacions posteriors.
Article 13. Sessions.
13.1. Les sessions del Ple de la Mesa tindran caràcter tancat no podent iniciar-se sense la
presència de la Presidència, la Secretaria i el quòrum de la meitat més u dels restants membres en la
primera convocatòria i d'un terç en segona convocatòria, mitja hora després de la primera.
13.2. No obstant el disposat al paràgraf anterior, les sessions podran celebrar-se, sense
necessitat de convocatòria prèvia, quan estant reunits tots els membres de la Mesa, per unanimitat
acorden donar a l'acte caràcter de sessió.
13.3. De conformitat amb allò previst al present reglament, podran concórrer amb caràcter
excepcional o puntual experts que s'estimen necessaris a petició de la Presidència i/o d'un terç dels
membres de la Mesa, sempre amb prèvia citació de la Presidència.

14.1. L'Ordre del Dia serà fixat per la presidència de la Mesa.
14.2. No seran tractats assumptes fora de l'Ordre del Dia, excepte que siguen urgents i sempre
i quan almenys dues terceres parts dels membres la Mesa presents accepten incloure el punt a debat.
14.3. Els membres podran fer constar en acta el seu vot contrari a l'acord adoptat i els motius
que el justifiquen.
14.4. Els acords del Ple de la Mesa de Benestar Animal s'adoptaran, intentant assolir el consens
més ampli possible, per majoria de dues terceres parts dels membres presents.
Article 15. Actes.
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Article 14. Ordre del dia, votacions i acords.

15.1. De cada sessió s'alçarà acta, la qual contindrà la indicació de les persones què han
assistit, les circumstàncies del lloc i temps en què s'ha celebrat, els punts principals de la deliberació,
la forma i resultat de la votació i el contingut dels acords adoptats.
15.2. Les actes seran signades per la Presidència i la Secretaria, i s'aprovaran en posterior
sessió.
15.3. Amb les actes es conformarà el Llibre d'Actes, el qual serà custodiat a l'àrea municipal
competent en la matèria. Aquest llibre estarà a disposició dels membres de la Mesa.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
La Mesa de Benestar Animal es constituirà formalment dins dels dos mesos següents a l'entrada
en vigor del present Reglament.
DISPOSICIONS FINALS.
Primera.
En allò no previst en estes normes de funcionament serà aplicable la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
Reguladora de las Bases de Règim Local; el RD 2568/1986 de 28 de novembre pel que s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Segona.
Este Reglament entrarà en vigor el dia de la publicació de l’aprovació definitiva del mateix en
el Butlletí Oficial de la Província.”
SEGON.- Sotmetre a informació pública aquest acord, mitjançant edictes que s’exposaran en
el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de trenta
dies, dins dels quals el interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions i

TERCER.- Procedir a la publicació del text íntegre del Reglament en la pàgina web de
l’Ajuntament, a l’objecte de donar audiència als interessats, perquè puguem presentar al·legacions o
reclamacions en el registre municipal.
QUART.- En el cas que no es presenten reclamacions en el període d’exposició pública,
s’entendran definitivament adoptats els acords i aprovat definitivament el Reglament.
CINQUÉ.- Disposar que l’acord definitiu, incloent el provisional elevat automàticament a
aquesta categoria, es publique, amb el text íntegre del Reglament, en el Butlletí Oficial de la
Província, entrant en vigor en el termes fixats en l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases
del Règim Local.
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suggeriments que estimen oportunes.

SISÉ.- Facultar a l’Alcaldia, tan àmpliament com en dret procedisca, per a la formalització i
gestió d’aquest acord, així com per a la resolució de quantes incidències o reclamacions puguen
plantejar-se com a conseqüència del desenvolupament formal del seu contingut.
SETÉ.- El present Reglament de funcionament de la Mesa de Benestar Animal entrarà en vigor
una vegada aprovat definitivament pel Ple i publicat el text íntegre del mateix, i hagen transcorregut
15 dies des de la recepció per l’administració de l’Estat i la Comunitat Autònoma, de l’acord
municipal que ha de remetre l’Ajuntament (arts. 70.2 i 65.2 de la LRBRL i art. 196.3 del ROF).”
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
https://player.vimeo.com/video/516218941#t=01m15s
3r.-

PROPOSTA

DE

RESOLUCIÓ

EN

DEFENSA

DE

LA

UNITAT

DE

LA

LLENGUA

(A.2.4.4/2021/1). Aquest punt deuria estar inclòs en la Part de Control.
Vista la proposta de resolució presentada pel Grup Municipal PSPV-PSOE, la qual diu
textualment el següent:
“RUBÉN GRAU NAVARRO portaveu del Grup Socialista a l’Ajuntament de l’Alcúdia, en el seu nom i
representació, a l’empara del que preveu la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local
de la Comunitat Valenciana, i de conformitat amb el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals; presenta per a
la seua inclusió en l’ordre del dia de la pròxima sessió del Ple que es convoque, a l’efecte del seu debat i
votació, la present PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El valencià/català, parlat de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer, deriva d’una continuïtat
lingüística mil·lenària que ha donat lloc a una realitat unitària dins la seua diversitat, tal com ho
reconeix la lingüística romànica partint dels criteris científics habituals. Aquesta unitat lingüística no es
com ara alguerès, mallorquí, menorquí, eivissenc, andorrà, formenter o fragatí. En tots els casos,
aquestes denominacions alternatives es refereixen a la mateixa llengua, hui parlada per més de deu
milions de ciutadans europeus.
En efecte, l’existència d’aquestes denominacions alternatives no fa sinó evidenciar que el
valencià/català és la llengua pròpia de tots aquests territoris: de Catalunya, del País Valencià, de les Illes
Balears, de la Catalunya del Nord, de la Franja de Ponent, de l’Alguer i d’Andorra.
Aquesta unitat lingüística ha patit, en les darreres dècades, diversos intents de fragmentació per
part d’algunes instàncies i institucions públiques, fet especialment greu, atés que no només constitueix
un atac frontal envers un patrimoni lingüístic que hauria de ser orgullosament compartit pels estats i
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veu en cap cas qüestionada per l’existència d’altres denominacions territorials, tradicionals o populars,

regions d’Andorra, Espanya, França i Itàlia, sinó, també, un menysteniment absolut del rigor científic i
acadèmic dels experts en la matèria filològica.
En el cas de les institucions públiques espanyoles, ha quedat constatat que la denominació
històrica de “valencià”, emprada oficialment al País Valencià, ha servit de pretext perquè l’advocacia de
l’Estat considerara que la llengua pròpia del nostre territori no és la mateixa que la de Catalunya o la de
les Illes Balears. En el mateix sentit, diverses pàgines web d’organismes oficials com ministeris i altres
ens estatals, ofereixen les opcions lingüístiques de català i valencià separadament, com si foren llengües
diferents. Això suposa no només una despesa addicional i supèrflua sinó també un dany cultural
injustificat.
El fet que des de les institucions públiques no s’assumisca amb naturalitat la unitat del
valencià/català es tradueix en una manca de coordinació en les polítiques culturals dels diversos governs
del seu domini lingüístic.
Els centres culturals i acadèmics de referència, com l’Institut Ramon Llull, haurien de poder
comptar amb la participació de tots els governs de les Comunitats Autònomes on el valencià és la llengua
oficial, quelcom que hui no és possible pel temor que això puga generar falses polèmiques a propòsit de
la unitat de la llengua.
Una altra conseqüència d’aquesta falta de coordinació política és que la reciprocitat total dels
mitjans audiovisuals en llengua catalana arreu dels territoris on és oficial, no és encara possible, més
enllà de qüestions tècniques de segon grau, per un motiu molt similar. I, finalment, el fet de no assumir
la unitat lingüística en les polítiques públiques genera disfuncions com ara que els continguts audiovisuals
doblats en valencià/català pels governs i televisions públiques dels diversos territoris no puguen
compartir-se recíprocament, sinó que calga, fins i tot, en alguns casos, doblar dues o tres vegades en
diferents varietats dialectals els mateixos continguts, la qual cosa és especialment perjudicial en un
sector clau per al foment de l’ús social del català entre les generacions més joves com és l’audiovisual.

coordinació entre els territoris de llengua catalana a la manera de la Unió de la Llengua Neerlandesa: una
comissió intergovernamental per a la coordinació de les polítiques lingüístiques, i un consell de la llengua
i de les lletres que agrupe les institucions acadèmiques i culturals més rellevants. Aquesta proposta,
tanmateix, no s’ha fet mai realitat, de manera que la llengua catalana, i els seus parlants, continuen
patint aquesta manca de coordinació política i administrativa.
D’altra banda, el febrer de 2017 els governs de Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes
Balears van signar l’anomenada Declaració de Palma, un text que pretenia posar les bases d’una veritable
cooperació cultural i lingüística entre els governs d’aquests territoris però que, finalment, no s’ha
materialitzat en polítiques públiques concretes.
Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament de l’Alcúdia l’adopció dels següents:
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El Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat l’any 1986, ja va reclamar la

ACORDS:
1.- Reconéixer i declarar la unitat del valencià/català, sense que aquest fet supose menystenir
altres denominacions existents.
2.- Rebutjar qualsevol mesura que impose impediments normatius, administratius, tècnics o socials
als ciutadans de les Comunitats Autònomes on aquesta llengua és oficial de poder viure amb normalitat i
amb garanties aquesta unitat lingüística.
3.- Instar al Govern de l’Estat a reconèixer públicament i oficial la unitat del valencià/català, a
corregir els serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen i a vetllar perquè cap institució pública o
empresa privada de l’Estat espanyol fomente el secessionisme lingüístic del valencià/català en la seua
activitat.
4.- Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya,
al Govern de la Generalitat Valenciana i a les Corts Valencianes, al Govern de les Illes Balears i al
Parlament de les Illes Balears, al Govern d’Espanya, al Congrés dels Diputats i al Senat.”
Sotmés a votació el Dictamen, s’aprova amb 12 vots a favor (PSPV-PSOE i COMPROMÍS) i 4
abstencions (PP).
https://player.vimeo.com/video/516218941#t=07m52s
4t.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA (8 DE MARÇ
DE 2021) (A.2.4.1/2021/3). Aquest punt deuria estar inclòs en la Part de Control.
Vista la proposta de resolució presentada pels tres Grups Municipals, la qual diu textualment el
següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Amb ocasió de la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la dona, l’Ajuntament de
reconegut internacionalment i nascut des del feminisme com a reivindicació per la igualtat i l’equitat
entre dones i homes.
Cada any celebrem el 8 de març des que, a proposta de Clara Zetkin, en la Segona Conferència
Internacional de Dones Treballadores en Copenhague en 1910 es va establir aquesta data com el Dia
Internacional de la Dona Treballadora. Després de 111 anys, el moviment en defensa dels drets de les
dones està més viu que mai. S’estén per tot arreu on les dones compartim lluites a través de les
xarxes i ens donem suport per avançar en drets. A Espanya, el sufragi universal és va aprovar l'1
d'octubre de 1931, enguany celebrem 90 aniversari de la consecució del vot de les dones.
A la Comunitat Valenciana la defensa dels drets de les dones s’escampa de forma transversal i
s’exerceix a les associacions veïnals, esportives, ecologistes, en defensa de la salut, els drets humans,
l’urbanisme, la cultura o l’educació. A tot arreu, dones i homes amb tarannà feminista s’impliquen
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l’Alcúdia reitera el seu compromís i reivindicació amb els drets laborals i socials de les dones,

des de les seues organitzacions i ocupacions, arreplegant el testimoni dels moviments feministes,
estenent el feminisme i la igualtat per tots els llocs.
La raó de ser d’aquestes accions és eixamplar i millorar la vida de totes les persones, garantint
els drets de ciutadania i, en especial de les dones per aconseguir una igualtat reial i efectiva,
impulsant canvis socials estructurals per la inclusió social. Les polítiques d’igualtat busquen impulsar
una societat plural i diversa, on els drets de les persones i la seua autonomia siga el centre de les
polítiques. Perseguim una societat complexa, rica i diversa on cuidar, curar i criar siguen els eixos de
la vida econòmica, social, política i familiar.
Enguany, el 8 de març serà diferent. Patim una pandèmia mundial que no ens permet ajuntarnos, ni tocar-nos, ni abraçar-nos. Enguany no podrem eixir als carrers a manifestar-nos. I per això, la
lluita pel feminisme i la igualtat, la lluita pels drets de les dones és més necessària que mai.
Cal estar atents ja que els avanços que s’havien assolit en els darrers temps estan en perill de
retrocés perquè la pandèmia reforça desigualtats i vulnerabilitats en els sistemes socials, polítics i
econòmics.
L’impacte que està tenint la COVID-19 en les dones és major en el nombre total de casos
malgrat que la prevalença és més alta en homes. Aquests factors tenen el seu origen en aspectes
relacionats amb els rols de gènere i amb la precarització cap a les tasques de sosteniment de la vida
que fan majoritàriament les dones. Entre d’altres:
•

Les dones suporten una major càrrega de treballs precaris i d’economia submergida, un treball
invisible i no pagat que s’ha evidenciat encara més en la pandèmia.

•

Les dones estan majoritàriament en la primera línia del treball de cures i atenció
sociosanitària, tant en el treball de cures remunerat, com a aquell no remunerat i
especialment invisibilitzat.

•

El rol de cuidadora assignat a les dones posiciona les professionals sanitàries en la primera
i geriatria, també el personal de neteja dels centres sociosanitaris.

•

La saturació del sistema sanitari va comportar, entre altres, que en les primeres setmanes de
pandèmia, les dones no pogueren estar acompanyades en el part.

•

Les dones han patit una doble càrrega laboral, la de combinar el teletreball amb l’atenció de
majors i criatures, especialment en els confinaments.

•

En el cas de dones que han hagut d’anar a treballar presencialment, tota aquesta situació s’ha
agreujat i ha posat de manifest que la conciliació se sustenta en gran mesura en les esquenes
de les mares i també en les àvies, que en pandèmia han hagut de deixar de prestar aquest
suport indispensable.
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línia d’atenció i resposta a la malaltia, especialment les infermeres i les auxiliars d’infermeria

•

Per últim, la violència de gènere s’ha intensificat durant el període de confinament. La
convivència confinada amb els seus maltractadors i la imposició del distanciament social, ha
incrementat en un 70% l’atenció dels centres Dona 24hores.
Així doncs, resulta prou evident que aquesta, com qualsevol crisi, afecta més a les persones

amb més vulnerabilitats associades. En aquest cas a la situació laboral precària, a la manca de xarxa
de suport o al mercat laboral feminitzat en el que es troben.
A més, aquesta crisi que ve a sumar-se -si no és un efecte- a les crisis econòmica i climàtica
que ja arrossegàvem. Per eixa raó, cal apostar per un model socioeconòmic sostenible, que pose la
salut de les persones i el planeta al centre de les polítiques, on les cures i el sosteniment de la vida
estiguen al centre.
Des dels ajuntaments, que som la primera porta a la ciutadania de les polítiques públiques,
hem de fer un major esforç per contribuir a la igualtat real entre dones i homes, donant suport a les
propostes d’igualtat per millorar la vida de les persones, de totes les persones.
És per això que proposem els següents ACORDS:
PRIMER.- Convidar a la ciutadania a reivindicar un futur sense discriminació per raó de gènere
i/o sexe, on homes i dones formen part de la nostra societat en igualtat de drets i responsabilitats.
Reconeixem que la desigualtat es fonamenta en creences i comportaments amb base estructural
diversa, i assumim la importància de promoure accions formatives i de sensibilització social.
SEGON.- Insistim en la necessitat d'intensificar des del municipalisme polítiques d’igualtat de
caràcter interseccional i transversal, (des de la mobilitat, atenció a col·lectius vulnerables,
coeducació i conciliació, fins a infraestructures i esport) i a dotar-les econòmicament mitjançant
l'elaboració de pressupostos amb perspectiva de gènere.
TERCER.- Donem suport a les dones que viuen en l’àmbit rural i augmentar els esforços en el
la igualtat de oportunitats en aquest àmbit especialment.
QUART.- Manifestem la importància d'aplicar i implementar la normativa vigent en matèria
d'igualtat retributiva entre dones i home
CINQUÉ.- Reclamem, en l’actual àmbit de crisi sanitària, la ratificació del Conveni 189 de la
OIT (Organització Internacional del Treball) per a la dignificació del treball a la llar i les cures.
SISÉ.- Reconeixem les iniciatives i accions del feminisme i assumim, com a pròpies, les esferes
d'especial preocupació que afecten a les dones: pobresa, educació i capacitació, salut, violència,
conflictes armats, economia, poder i presa de decisions, mecanismes institucionals, drets humans,
mitjans de comunicació i medi ambient.
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desenvolupament de polítiques encaminades a fomentar l'ocupació i l'emprenedoria, l'educació per a

SETÉ.- Reafirmar el nostre compromís amb la igualtat de tracte i d'oportunitats i amb el ple
establiment d'una igualtat real i efectiva.
HUITÉ.- Reclamem la necessitat de dotar les entitats locals dels mitjans necessaris per a dur a
terme les competències en matèria d’igualtat i garantir l'impuls d'actuacions que contribueixen a la
convivència, el progrés i el desenvolupament social i econòmic sostenible.”
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
https://player.vimeo.com/video/516218941#t=22m47s
B- PART DE CONTROL
5é.- DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL SOBRE L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE
MOROSITAT DURANT L’EXERCICI 2020 (F.3.2.1/2021/1)
“En Luís Andrés Correcher Núñez, com a Interventor de l’Ajuntament de L’Alcúdia (València), en
conformitat amb allò disposat a l’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i de creació del registre comptable de factures del sector públic, emet el següent
informe:
LEGISLACIÓ APLICABLE:
- Llei 25/213, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i de creació del registre
comptable de factures del sector públic.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- Ordre Ministerial HAP/2015/2012 modificada per l’Ordre HAP/2082/2014.
- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials,
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

d’estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt de les Administracions Públiques per al període
2020 i 2021 així com la regla de la despesa.
INFORME:
PRIMER.- Que de conformitat amb el que disposa l'article 12 de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del 'registre comptable de factures en el Sector
Públic, són facultats i obligacions dels òrgans de control intern:
1. La Intervenció General de l'Administració de l'Estat i els òrgans de control equivalents en els
àmbits autonòmic i local tindran accés a la documentació justificativa, a la informació que consti en el
registre comptable de factures, i a la comptabilitat en qualsevol moment.
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- Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 relatiu a la suspensió dels objectius

2. Anualment, l'òrgan de control intern ha d'elaborar un informe en què avaluarà el compliment de
la normativa en matèria de morositat. En el cas de les Entitats Locals, aquest informe serà elevat a Ple.
3. Les intervencions generals o òrgans equivalents de cada Administració realitzaran una auditoria
de sistemes anual per verificar que els corresponents registres comptables de factures compleixen amb les
condicions de funcionament previstes en aquesta Llei i la seua normativa de desenvolupament i, en
particular, que no queden retingudes factures presentades en el Punt general d'entrada de factures
electròniques que estiguen dirigides a òrgans o entitats de la respectiva Administració en cap de les fases
del procés. En aquest informe s'inclourà una anàlisi dels temps mitjans d'inscripció de factures en el
registre comptable de factures i del nombre i els motius de factures rebutjades en la fase d'anotació en el
registre comptable.
SEGON.- En relació amb el compliment de la normativa sobre morositat comercial recollida en les
lleis Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials i Llei 15/2010, de 5 de juliol, que modifica l’anterior, cal informar els punts
següents:
1r.- Quant al compliment dels terminis establerts en la normativa sobre morositat comercial, cal
apuntar que les dades han estat els següents:
Pagaments realitzats en el període:
El total d'operacions satisfetes per trimestres dins i fora del termini legal durant l'exercici de
referència, segons els informes comptables emesos, ascendeixen a 4.818.781,54 euros, amb el detall

S'observa que els pagaments realitzats fora de el període legal de pagament durant el exercici de
referència, pugen 2.578.426,01 euros, que suposa un 53,51% del total de pagaments realitzats.
Factures pendents de pagament a la fi de cada període:

S'observa que els pendents de pagament fora del període legal de pagament, a la fi de cada període de
referència, pugen 1.727.902,53 euros, el que suposa un 44,55% del total de pagaments pendents.
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següent:

2º.- Pel que fa al compliment de l'obligació de remissió de la informació al Ministeri d'Hisenda i
Funció Pública en els terminis establerts per la normativa aplicable, s'informa que aquests terminis han
estat complerts, com es constata en els corresponents expedients es troben al Departament, i com així
consta en la Oficina Virtual de les Entitats Locals.

Així mateix, s’ha donat compliment de l'obligació de remissió de la informació a l'òrgan de la
Comunitat Autònoma Valenciana que té atribuïda la tutela financera de les entitats locals, en els terminis
establerts per la normativa aplicable, com es constata en els corresponents expedients es troben en el
departament.
3º. També es deixa constància que durant l'exercici de referència, segons les dades extretes dels
informes de morositat comercial, a 31 de desembre de 2020 no ha quedat cap factura, respecte de les
quals haja transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de factures d'aquesta

II. Sense perjudici que la normativa sobre morositat comercial és diferent de la normativa sobre el
període mitjà de pagament a proveïdors (Reial Decret 635/2014 de 25 de Juliol, pel qual es desenvolupa la
metodologia de càlcul de el període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera), per la seua relació
entre elles i la importància d'aquesta última pel que fa al compliment sobre la normativa d'estabilitat
pressupostària, en el present informe es fa referència al seu compliment.
El període mitjà de pagament (PMP) a proveïdors durant l'exercici de referència, ha estat el que es
detalla a continuació. Les ràtios s'han calculat d'acord amb el disposa el Reial Decret 635/2014 de 25 de
juliol pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul de el període mitjà de pagament a proveïdors de
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Entitat, i no s'haguera tramitat el corresponent expedient de reconeixement de l'obligació.

les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de
finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera:
1º.- Quant al compliment dels terminis establerts a la normativa sobre el ràtio trimestral del
període mitjà de pagament, cap indicat que les dades han estat les següents:

No obstant la suspensió de les regles fiscals pera 2020 i 2021, com hem indicat, les obligacions que
tenen les administracions públiques amb tercers, i concretament, amb els seus proveïdors continuen
vigents. Els terminis per a atendre el deute comercial són els fixats per la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
i es deuen complir per les administracions. S’observa que el PMP a proveïdors està dins dels límits que
preveu l'article 4 de la Llei 3/2004, l’article 11 bis de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 de octubre de 2012,
introduït per l'Ordre de 7 de Novembre de 2014 i que remet a l’article 18.5 de la Llei 2/2004, LOEPSF.
L’article 11. bis de l’Ordre HAP/2105/2012 assenyala, entre d’altres disposicions, el següent:
1. Quan el període mitjà de pagament a proveïdors d'una administració pública, de acord amb les
dades publicades, supere el termini màxim que preveu la normativa sobre morositat, l'Administració ha
d'incloure, en l'actualització del seu pla de tresoreria immediatament posterior a l'esmentada publicació,
com a part de l'esmentat pla el següent:
a) L'import dels recursos que dedicarà mensualment al pagament a proveïdors per poder reduir el
seu període mitjà de pagament fins el termini màxim que fixa la normativa sobre morositat.
b) L'import de les mesures a què es compromet l'Administració de reducció de despeses, increment
d'ingressos o altres mesures de gestió de cobraments i pagaments, que li permeti generar la tresoreria
necessària per a la reducció del seu període mitjà de pagament a proveïdors fins al termini màxim que fixa

2. Quan es donen les circumstàncies que preveu l'article 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, determinants de la superació del termini
màxim de pagament, la Comunitat Autònoma, sense perjudici de l'actualització del seu pla de tresoreria,
ha de remetre amb periodicitat trimestral informació detallada de les mesures quantificades, i del seu
impacte, de tal manera que permeten la reducció del seu període mitjà de pagament a proveïdors fins al
termini màxim fixat en la normativa de morositat.
3. Quan el període mitjà de pagament als proveïdors supere el termini estipulat en el article 18.5
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril durant el període previst a l’esmentat article, l’Entitat Local,
sense perjudici de l'actualització del seu pla de tresoreria, ha de remetre amb periodicitat mensual
informació detallada de l'impacte de les mesures aplicades que permeten la reducció del seu període mitjà
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la normativa sobre morositat.

de pagament a proveïdors fins al termini màxim fixat en la normativa de morositat. En el cas de
l’Ajuntament de L’Alcúdia no s’ha superat aquest límit.
4. En el cas que es donen els supòsits que preveu l'article 20.5 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, addicionalment al que assenyala l'apartat anterior i sense perjudici de l'actualització del seu pla de
tresoreria, la comunitat autònoma ha d’informar sobre les modificacions pressupostàries i els acords de no
disponibilitat adoptats en els termes indicats a l'esmentat article, en el termini de 15 dies des de
l’adopció. Aquest apartat només és d’aplicació a les Comunitats Autònomes.
2º.- Pel que fa al compliment de l'obligació de remissió de la informació al Ministeri d'Hisenda i
Funció Pública en els terminis establerts per la normativa aplicable, s'informa que aquests terminis han
estat complerts, com es constata en els corresponents expedients es troben al Departament, i com així
consta en la Oficina Virtual d'Entitats Locals.

l’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i de creació del
registre comptable de factures del sector públic.”
Els membres de la Corporació es donen per assabentats.
https://player.vimeo.com/video/516218941#t=37m21s
6é.- ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS
- El Sr. Alcalde pren la paraula dirigint-se a Compromís per l’Alcúdia, per donar resposta a les
inquietuds sorgides en certs sectors del poble després de la publicació d’una sèrie de notes de premsa
que el citat partit va publicar sobre les actuacions que s’estant duent a terme en el Jardí de la
Creueta.
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El que s’informa al PLE de l’Ajuntament de l’Alcúdia, en atenció al mandat legal contingut a

Es dona compte dels decrets 137 fins a 327 de data 22 de gener a 17 de febrer de 2021.
Els membres de la Corporació es donen per assabentats.
https://player.vimeo.com/video/516218941#t=47m03s
7é.- ASSUMPTES EXTRAORDINARIS
El Sr. Alcalde, justifica la urgència per a tractar el següent assumpte en la necessitat d’ajudar
econòmicament de manera immediata als sectors més afectats pel tancament impost per les restriccions
preses per combatre la COVID-19.
Prèvia declaració d’urgència, per unanimitat, d'acord amb l’article 83 del RD 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
entitats locals de 28 novembre de 1986, es passa a l’estudi del fons de l’assumpte.
7.1.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ
D'AJUDES “PARÈNTESI” A AUTÒNOMS I MICROEMPRESES (L.1.5.1/2021/2). Aquest punt deuria
estar inclòs en la Part Resolutiva.
“Vist el Decret Llei 1/2021 de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir que inclou
ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia, publicat en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana de 26 de gener de 2021 (nº 9005), el qual està dotat amb 160 milions d’euros,
aportats en un 62,5% per la Generalitat, un 22,5% per la Diputació de València i per un 15% pels
ajuntaments. L’import total assignat a l’Alcúdia és de 311.832 euros:
GENERALITAT

62,5%

194.895,00

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

22,5%

70.162,20

AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA

15%

46.774,80

Atés que, d’acord amb el certificat de Secretaria, la JGL, en sessió ordinària de 2 de febrer de

Considerant que es dota pressupostàriament d’acord amb els decrets de generació i transferència
de crèdits, de 22 de febrer de 2021, a les aplicacions del pressupost municipal 43100.47000 Ajudes
autònoms i microempreses COVID-19 per un total de 204.704,80 euros i l’aplicació 24100.47000 Ajudes
contractació empreses COVID-19 amb un total de 107.127,20 euros, essent el màxim global de 311.832
euros.
De conformitat amb l’article 9.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
amb caràcter previ a l'atorgament de subvencions, hauran d'aprovar-se les normes que establisquen les
bases reguladores de concessió en els termes establits en aquesta llei, amb el contingut de l’article 17 de
la citada norma.
Segons l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les bases
reguladores de les subvencions de les corporacions locals s'hauran d'aprovar en el marc de les bases
telèfon 96 254 02 66 · 96 299 69 57 · carrer Pintor Vergara, 28 · 46250 l’Alcúdia (València)
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2021 va adoptar l’acord d’aprovar l’acceptació de les ajudes així com d’aportar el 15%.

d'execució del pressupost, a través d'una ordenança general de subvencions o mitjançant una ordenança
específica per a les diferents modalitats de subvencions.
Atés l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual
possibilita la concessió de manera directa, amb caràcter excepcional, les subvencions en què s'acrediten
raons d'interés públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificulten la
seua convocatòria pública.
Atés l’informe favorable de la Intervenció Municipal.
Atés l’informe jurídic de Secretaria, el qual informa favorablement les presents bases.
Vista la necessitat d’aprovar les Bases que regularan les Subvencions i Ajudes Parèntesis del
municipi de l’Alcúdia per als sectors més afectats per la pandèmia, destinades a la Reactivació del comerç
i als serveis econòmics locals després dels efectes originats amb motiu de la COVID-19, les quals tenen el
següent contingut:
Per tot allò exposat, s’ han elaborat les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió
d'ajudes “Parèntesi” a autònoms i microempreses en el municipi de l'Alcúdia per als sectors més afectats
per la pandèmia provocada per la COVID-19 en el marc del pla resistir aprovat per la Generalitat
Valenciana, amb el següent contingut:
«BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES “PARÈNTESI” A AUTÒNOMS I
MICROEMPRESES EN EL MUNICIPI DE L'ALCÚDIA PER ALS SECTORS MÉS AFECTATS PER LA PANDÈMIA
PROVOCADA PER LA COVID-19 EN EL MARC DEL PLA RESISTIR APROVAT PER LA GENERALITAT
VALENCIANA PER DECRET LLEI1/2021, DE 22 DE GENER, DEL CONSELL.
L'Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació d'emergència de salut
pública ocasionada per la Covid-19 a pandèmia internacional. Per a fer front a la crisi sanitària al nostre
país, ha sigut necessari adoptar mesures excepcionals que han suposat la limitació de l'activitat econòmica

En este context, el dia 26 de gener del 2021 es va publicar al DOGV (amb número 9005) el DECRET LLEI
1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada
municipi per als sectors més afectats per la pandèmia, dotat amb 160 milions d'Euros, aportats en un 62,5%
per la Generalitat, en un 22,5% per les Diputacions Provincials, i el 15% restant pels Ajuntaments.
L'Ajuntament de l'Alcúdia, mitjançant Acord de Junta de Govern de data 2 de febrer de 2021, va acordar
acceptar l'ajuda contemplada en el Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla
Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia; (DOGV
número 9005, de 26.01.2021) i es va comprometre a aportar l'import de 46.774,80 €, a què ascendix el seu
percentatge de participació, i complir amb la resta de les obligacions contemplades en l'esmentat decret
llei.
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en molts sectors productius i esta situació persistix en l'actualitat.

Per altra banda, la posada en marxa del “Pla Resistir” és el resultat de l'aliança entre la Generalitat, les
Diputacions provincials i els Ajuntaments, la qual cosa implica que, com establix l'article 7 del Decret llei
1/2021, "Correspon la tramitació i la gestió del Pla Resisitir al departament competent en matèria
d'Administració Local".
Per tot el que s'ha exposat, i mitjançant ACORD DE PLE del dia 23 de febrer de 2021 S'ACORDA:
BASE PRIMERA - OBJECTE
Aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a autònoms i
microempreses l'activitat dels quals s'ha vist afectada per la pandèmia provocada per la Covid-19 en el
marc del “Pla Resistir” aprovat per la Generalitat Valenciana en base al Decret llei 1/2021, de 22 de
gener, del Consell.
BASE SEGONA – PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
Conforme al que es disposa en el Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla
Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia,
concorren circumstàncies singulars i raons d'interés públic, social i econòmic que dificulten la convocatòria
pública d'aquestes ajudes i justifiquen el seu atorgament en règim de concessió directa, d'acord amb el
que es preveu en l'article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Per això, no resulta necessari realitzar una comparació i prelació de sol·licituds presentades en un moment
concret i únic del procediment. Conforme al que es disposa en l'article 71 de la Llei de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en la tramitació de sol·licituds es guardarà l'ordre
estricte de presentació de les mateixes en Seu Electrònica, tenint en compte:
•

Que en el cas de no presentar la sol·licitud amb la documentació completa, es considerarà com a
data de Registre d'Entrada la de l'última presentació de documentació relativa a esta sol·licitud. La
concessió d'ajudes s'efectuarà fins a esgotar el crèdit disponible destinat a atendre les mateixes en

•

Que en el cas que diferents expedients tingueren la mateixa data i hora es prioritzaran les
sol·licituds presentades per persones amb diversitat funcional i, en defecte d'això, per dones.

•

Que el Servei Instructor comprovarà, pel seu ordre cronològic de presentació, les sol·licituds
rebudes. Aquelles sol·licituds que complisquen amb els requisits exigits, fins a esgotar el crèdit
inicial disponible de la convocatòria, seran proposades per a ser resoltes favorablement.

Es declara la tramitació d'urgència del procediment per raó d'interés públic perseguit donada la naturalesa
de les subvencions que les mateixes emparen. El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord serà de
tres mesos a comptar des de l’endemà a la finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds.
En el cas que transcorregut aquest termini, la resolució no haja sigut dictada, el/la beneficiari/a podrà
entendre desestimada la seua petició.
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eixe moment.

BASE TERCERA – BENEFICIARIS I REQUISITS
Podran ser beneficiaris d'estes ajudes els autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors que
exercixen la seua activitat dins dels sectors identificats en l'Annex I de la present convocatòria, i que
complisquen els següents requisits:
•

Que figuren d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'activitats econòmiques (IAE) d'este
municipi a data 31 de desembre de 2020 1.

•

Que figuren en el llistat d'exempts de l'IAE d'este municipi per aplicació dels requisits legals vigents
per a això, sempre que figuren d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors 1.

•

Que es troben en alta en data 31 de desembre de 2020 i que en esta data no tinguen més de 10
treballadors en la seua plantilla.

•

Que el domicili de l'activitat es trobe al municipi de l'Alcúdia. En el cas de no tindre local a efectes
de l'activitat el domicili fiscal deu trobar-se al terme municipal.

•

Que es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries o amb la Tresoreria
General de la Seguretat Social (TGSS), així com que no tinga deute pendent amb l'Ajuntament de
l'Alcúdia. Aquest requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la
data del pagament de la subvenció, en el seu cas.

•

Acreditar el manteniment de l'activitat en el moment de la sol·licitud de l'ajuda.

A aquest efecte es considera com a microempresa la definida conforme l'Annex I del Reglament (UE) núm.
651/2014 de la Comissió Europea, de 17 de juny de 2014, és a dir, aquella que ocupa un màxim de 10
treballadors, i el volum de negocis dels quals anual o el balanç general anual del qual no supera els 2
milions d'euros.
Queden excloses, amb caràcter general, les persones físiques o jurídiques incórreguen en alguna de les
prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei General de Subvencions.

ens públics.
Queda exclòs el personal autònom col·laborador.
1

Els beneficiaris que per el motiu de la seua activitat no figuren d'alta o estiguen exclosos de l'Impost d'Activitats

Econòmiques municipal (IAE), caldrà que presenten el corresponent document d'alta (models: 840 o 845 o 848 AEAT).

BASE QUARTA – QUANTIA DE LES AJUDES
La quantia individualitzada a rebre pels beneficiaris es determinarà en la resolució de concessió mitjançant
l'aplicació dels següents criteris:
1. Una quantitat fixa de 2.000 € per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors
en el sectors identificats a l'Annex I d'aquesta convocatòria.
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Queden excloses les administracions públiques, els seus organismes autònoms, empreses públiques i altres

2. Una quantitat fixa de 200 € per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de
2020 d'aquestes microempreses i autònoms, identificats en l'Annex I d'aquesta convocatòria.
En cap cas l'import de les ajudes podrà ser superior a l'import de les despeses justificades pels beneficiaris.
BASE CINQUENA – DESPESES SUBVENCIONABLES
Seran despeses subvencionables les despeses corrents pagades en el període comprès entre l'1 d'abril de
2020 i la data de sol·licitud de l'ajuda.
Aquestes despeses hauran de ser acreditades com a mínim, en l'import de l'ajuda que s'hi sol·licita en el
termes establerts a la base quarta.
Es consideren despeses corrents subvencionables, les derivades del desenvolupament i manteniment de
l'activitat. Com ara:
•

Arrendaments i rèntings

•

Subministraments: llum, telèfon, aigua, gas, Internet, wifi…

•

Primes d'Assegurances

•

Serveis de professionals independents: gestors, consultors...

•

Despeses de publicitat

•

Reparacions i manteniment

•

Material d'oficina

•

Despeses de desplaçaments i manutenció

•

Quotes efectivament pagades en concepte de cotització com a treballador per compte propi en el
Règim Especial de Treballadors Autònoms (o en Mutualitats professionals obligatòries)…

•

Quotes de Seguretat Social a càrrec de l'empresa pels seus treballadors/as efectivament pagada.

La presentació de despeses justificades per davall de l'import mínim, implicarà la reducció de la quantia
de l'ajuda.
BASE SISENA – FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds es podran presentar preferentment per via telemàtica a través de la Seu electrònica de
l'Ajuntament de l'Alcúdia o de forma presencial a les dependències de l'Ajuntament.
Per a la tramitació telemàtica s'haurà de disposar de signatura electrònica avançada, amb un certificat
electrònic admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de l'Alcúdia. Si no es disposa de signatura
electrònica avançada, haurà d'acudir a la representació a través d'una persona que sí que dispose
d'aquesta, acreditant la representació. (Model de representació)
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L'IVA suportat deduïble no serà objecte de subvenció.

Les sol·licituds deuran formular-se amb el model oficial, amb les declaracions responsables i autoritzacions
degudament complimentades, i així mateix deuran anar acompanyades de la documentació que establix la
Base Setena de les presents bases. Es recomana que la documentació requerida que acompanya a la
sol·licitud presentada telemàticament es puge a la seu electrònica amb un únic fitxer PDF (tamany màxim
20Mb).
En la pàgina web municipal (www.lalcudia.com) estaran disponibles les bases, el model de sol·licitud de la
convocatòria i corresponents annexes.
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de
la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).
La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establert i la no utilització dels formularis
d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió.
BASE SETENA – DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Només es podrà presentar una sol·licitud per persona física o jurídica.
La sol·licitud de l'ajuda haurà d'estar emplenada en tots els seus termes i signada per l'interessat o
representant del sol·licitant.
Al model normalitzat de sol·licitud (Annex II), s'haurà d'acompanyar la documentació següent:
•

DNI o CIF del beneficiari.

•

Poder de representació del representant legal, en el seu cas.

•

Informe de Vida Laboral o Certificat acreditatiu de la situació d’Alta en la Seguretat Social o Mútua
Professional corresponent al treballador autònom o persona administradora.

•

Certificat actualitzat de la Situació Censal de la persona física o jurídica que indique l'activitat
econòmica amb data d'alta, domicili fiscal i, si és el cas, lloc on es desenvolupa l'activitat.
Documentació acreditativa del nombre de treballadors a 31 de desembre de 2020, adjuntant els TC2
del mes de desembre, en el seu cas.

•

Documentació justificativa de les despeses corrents incorregudes des del mes d'abril de 2020
(Factures originals de despeses corrents de l'activitat realitzada, per un valor de la quantitat
sol·licitada, juntament amb document bancari probatori què han sigut abonades, degudament
segellat i amb identificació de la persona o empresa destinatària o així mateix acompanyat per
qualsevol altre mitjà de justificació admés en dret.) (Base Cinquena)

•

Certificat d'estar al corrent en les obligacions de la Seguretat Social.

•

Certificat d'estar al corrent en les obligacions tributàries.

•

Declaració responsable de què es complixen tots els requisits objecte de la dita ajuda.

•

Model manteniment de tercers. (Annex III)
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•

Si les sol·licituds no vingueren emplenades en tots els seus termes, o no foren acompanyades de la
documentació preceptiva, es requerirà a l'entitat sol·licitant, perquè en un termini de 10 dies hàbils,
esmene la falta o acompanye els documents requerits, amb indicació que, si així no ho fera, es tindrà per
desistida la seua petició, dictant resolució expressa sobre eixa sol·licitud, així com la seua notificació.
BASE HUITENA – CRÈDIT PRESSUPOSTARI
La dotació d’estes ajudes ascendeix a un import global màxim de 311.832 euros. Les ajudes es finançaran
amb càrrec a dos partides pressupostàries: la partida 43100.47000 Ajudes autònoms i microempreses
Covid-19 amb un total de 204.704,80 € i la partida 24100.47000 Ajudes contractació empreses Covid-19
amb un total de 107.127,20€.
La quantia destinada a atendre estes subvencions, finançades un 15% amb càrrec al Pressupost Municipal
per a l'exercici 2021 i la resta amb aportacions amb caràcter de transferència realitzades per la
Generalitat (62,5%) i la Diputació Provincial de València (22,5%), ascendix a 311.832 euros.
BASE NOVENA – INSTRUCCIÓ DE LES AJUDES
La instrucció del procediment serà dirigida per l’Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de l'Alcúdia
amb col·laboració de l’Agència de Desenvolupament Local, que realitzarà d’ofici les actuacions necessàries
per a la comprovació i/o presentació d’esmenes a la documentació presentada, en virtut de les quals ha de
formular-se la proposta de resolució.
En la instrucció del procediment es vetlarà per evitar duplicitats en l'atorgament de les subvencions,
podent-se requerir la documentació i justificació corresponent.
L'Agència de Desenvolupament Local, com a servei instructor, comprovarà les sol·licituds rebudes dintre
del termini establert.
Prèviament a elaborar la proposta de resolució, es publicaran a l'efecte de notificació, en la pàgina Web

a) Beneficiaris proposats per haver presentat la seua sol·licitud, reunint la totalitat de requisits i
documentació requerida en la convocatòria.
b) Persones sol·licitants que no complixen els requisits establits en la convocatòria, quedant la seua
sol·licitud desestimada.
c) Persones sol·licitants que no han aportat la totalitat de la documentació requerida.
Si la sol·licitud no complix els requisits establerts en la present convocatòria, o no va ser acompanyada de
la documentació preceptiva, es requerirà l'entitat sol·licitant perquè ho esmene en un termini màxim i
improrrogable de 10 dies hàbils, amb indicació que, si no ho fa, se li tindrà per desistit de la seua petició.
Transcorregut el termini establert per a al·legar i esmenar les sol·licituds requerides, l’òrgan instructor
emetrà un informe-proposta en què es farà constar aquelles que complixen els requisits necessaris per a la
telèfon 96 254 02 66 · 96 299 69 57 · carrer Pintor Vergara, 28 · 46250 l’Alcúdia (València)
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municipal i al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament, els llistats següents:

concessió de les ajudes i també les sol·licituds excloses, indicant el motiu d’exclusió. Les sol·licituds que
complisquen amb tots els requisits seran proposades a la Junta de Govern per a resoldre-les
favorablement.
La concessió d'estes ajudes directes s’efectuarà atenent als criteris establerts a la base quarta.
La resolució de concessió serà objecte de publicació a la Web Municipal, al taulell d'edictes electrònic de
l'Ajuntament i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), fent servir aquesta publicació els
efectes de notificació.
La resolució de concessió de les subvencions contindrà tant l'atorgament de les subvencions, que fixarà
expressament la seua quantia i incorporarà, en el seu cas, les condicions, obligacions i determinacions
accessòries al fet que ha de subjectar-se la persona beneficiària d'aquestes, com la desestimació expressa
de la resta de les sol·licituds, en el seu cas.
El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord serà com a màxim de 3 mesos, a comptar de l’endemà
de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. La resolució posarà fi a la via
administrativa, podent-se interposar contra ella recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes,
davant el mateix òrgan que haja dictat la resolució, o bé recórrer directament davant l'ordre jurisdiccional
contenciós administratiu, en la forma i terminis previstos en la llei reguladora d'esta jurisdicció.
Així mateix, estan sotmeses al règim de minimis, regulat pel Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de
desembre, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la
Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352 de 24 de desembre de 2013).
La gestió d'estes ajudes directes es subjectarà als principis de publicitat, transparència, objectivitat,
igualtat i no discriminació, així com l’eficàcia en el compliment d’objectius i l’eficàcia en l’assignació i
utilització dels recursos públics.
BASE DESENA - JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

presentació de tota la documentació exigida en aquestes bases, per el que una vegada resolta la concessió
de l'ajuda es tramitarà el pagament d'aquesta als beneficiaris amb un pagament únic de la totalitat de
l'import concedit, mitjançant transferència bancària al compte corrent indicat al full de manteniment de
tercers a partir de la data de resolució de concessió sense que siga necessària la constitució de garanties.
L'Ajuntament de l'Alcúdia es reserva la facultat de resoldre i deixar sense efecte les ajudes concedides,
total o parcialment, si el sol·licitant falseja dades, fets o documentació aportada a l'expedient.
BASE ONCENA – AMPLIACIÓ DE LES AJUDES
En el cas que les sol·licituds aprovades no suposen la quantia total de 311.832 euros, assignada a este
municipi en l'Annex I del Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, de conformitat amb l'article 8.b)
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La justificació d'aquestes ajudes i el compliment de la seua finalitat es considerarà realitzat, mitjançant la

4 del mateix, l'Ajuntament de l'Alcúdia procedirà a incrementar les ajudes aprovades de manera
proporcional fins a esgotar el crèdit concedit per a dites ajudes, la qual cosa suposarà obrir un nou termini
per a completar la justificació presentada amb la sol·licitud. I així completar l'import concedit.
BASE DOTZENA – OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
Els beneficiaris de la subvenció estaran sotmesos a les següents obligacions:
•

Sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar per l'òrgan competent, així com qualsevol
alta de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control.

•

Comunicar a l'Entitat qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de
les subvencions recollides en les presents normes. Tota alteració de les condicions tingudes en
compte per a la concessió de les subvencions podrà donar lloc a la modificació de la resolució de
concessió i eventualment a la seua revocació.

•

Reintegrar els fons rebuts en cas de no complir amb els requisits i condicions i obligacions establides
en les normes, així com els supòsits regulats a l'article 37 de la Llei 38/2003 General de Subvencions
(LGS), i en particular, per obtenir la subvenció falsejant les condicions requerides per a això, o
ocultant aquelles que ho hagueren impedit, o mostrar resistència, excusa, obstrucció o negativa a
les actuacions de comprovació i control financer prevists en l'article 14 de la LGS.

BASE TRETZENA – INCOMPLIMENTS
L'incompliment per part del sol·licitant de qualsevol dels requisits i obligacions establertes en les presents
bases o en la normativa general aplicable, donarà lloc a la declaració de la pèrdua total o parcial del dret
a la percepció de la subvenció, i a l'obligació de reintegrar esta total o parcialment, i al pagament dels
interessos de demora corresponents. Este reintegrament es regirà per allò que disposa en el títol II de la
LGS i per el títol III del RLGS.
BASE CATORZENA – COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS

procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes
internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en el Decret llei 1/2021, sempre que no se
supere el cost de l'actuació subvencionada.
BASE QUINZENA – RÈGIM JURÍDIC
Les ajudes, objecte de la present convocatòria, es regiran pel que s'establix, i per les disposicions
següents:
•

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

•

Reglament General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (RGS).

•

Bases d'execució del Pressupost Municipal de l'Ajuntament de L'Alcúdia
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Les ajudes objecte del Pla Resistir seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos

•

Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i
la publicitat de les subvencions i la resta d'ajudes públiques.

•

La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per
la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes en el
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

•

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
(LPACAP).

•

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

•

El DECRET LLEI 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou
ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia.

•

La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per
la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes en el
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

•

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local.

•

Llei reguladora de les Hisendes Locals, Text Refós aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març.
Qualsevol altra disposició normativa que puga resultar d'aplicació.
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•
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ANNEX I: Sectors d'activitat beneficiaris
SECTORS D'ACTIVITAT BENEFICIARIS

»
Atés les competències de l’article 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, es proposa al Ple de la Corporació, la adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar les Bases reguladores i convocatòria per a la concessió d'ajudes “Parèntesi” a
autònoms i microempreses en el municipi de l'Alcúdia per als sectors més afectats per la pandèmia
provocada per la COVID-19 en el marc del Pla Resistir aprovat per la Generalitat Valenciana per Decret Llei
1/2021, de 22 de gener, del Consell, conforme al text que figura en el cos del present acord.
SEGON.- Publicar les Bases aprovades en el tauler d'anuncis, en la pàgina web de l’Ajuntament i en
el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- Comunicar la convocatòria a la BDNS.”
Sotmesa a votació la Proposta, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
https://player.vimeo.com/video/516218941#t=1h04m55s

La Sra. Mercé Sampedro, del Grup Municipal Compromís per l’Alcúdia, justifica la urgència per a
tractar el següent assumpte en unes declaracions de l’any 2018 del President del Govern d’Espanya, Pedro
Sánchez, quan va manifestar la urgència de la reforma de la llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana.
Votada la urgència, amb 2 vots a favor (Compromís per l’Alcúdia), 4 abstencions (PP) i 10 vots
en contra (PSPV-PSOE), i d'acord amb l’article 83 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
novembre de 1986, no es passa a l’estudi del fons de l’assumpte.
https://player.vimeo.com/video/516218941#t=1h20m03s
C- PRECS I PREGUNTES
https://player.vimeo.com/video/516218941#t=1h26m06s
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde declara finalitzada la sessió, essent les 21:30
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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s'aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals de 28

