ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 29 DE JUNY DE 2021
ASSISTENTS:
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
MIGUEL ÁNGEL SOLER BARBERÀ
VERÓNICA ROIG CASANOVES
MERCÉ SAMPEDRO VAYÀ
SR. SECRETARI:
SEBASTIÀ CRESPO PONS

A l'Alcúdia, 29 de juny de 2021.
Essent les 19:32 hores ens reunirem al Saló de
Sessions de la Casa Consistorial els Srs. membres de la
Corporació

al

marge

indicats,

en

primera

convocatòria, sota la Presidència del Sr. Alcalde,
Andreu Salom Porta, i assistits per mi, el Secretari de
la Corporació, tal com indica el segon paràgraf de
l’article 46.2.c) de Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local: «En tot cas,
es requereix l'assistència del President i del Secretari
de

la

Corporació

o

dels

qui

legalment

els

substituïsquen»
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. INTERVENTOR:
LUÍS CORRECHER NÚÑEZ

- El Sr. President excusa l’absència del Regidor Bartolomé Bohigues Bisbal.
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. President preguntà als assistents si tenien alguna observació a introduir en l’acta de la sessió
anterior, de data 25 de maig de 2021, no produint-se cap i aprovant-se amb 15 vots a favor i 1 abstenció
(La del Sr. Alcalde per no haver assistit a l’esmentada sessió).
https://player.vimeo.com/video/569409029#t=01m24s
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Absents:
BARTOLOMÉ BOHIGUES BISBAL

2n.- APROVACIÓ FESTIVITATS LOCALS 2022 (B.3/2021/1)
- El Sr. Secretari dona lectura del Dictamen:
“CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
Considerant l'article 37.2, del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
Considerant l'article 46, del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre Regulació de la Jornada
de Treball, Jornades Especials i Descansos.
Considerant que l'òrgan competent es el Ple.
Per tot allò anteriorment exposat, es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió
Informativa corresponent, l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Declarar com a festivitats locals, amb caràcter retribuït i no recuperable i pel seu
caràcter tradicional els dies:
- 8 de setembre de 2022, dia de la Mare de Déu de l'Oreto
- 30 de novembre de 2022, dia de Sant Andreu Apòstol
SEGON.- Remetre el present Acord al Cap del Servei Territorial de Treball, Economia Social i
Emprenedoria de València.”
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
https://player.vimeo.com/video/569409029#t=03m01s
3r.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LES AJUDES PER A ESTUDIANTS DEL GRAU
ELEMENTAL DE MÚSICA MATRICULATS EN EL CENTRE PROFESSIONAL DE MÚSICA DE L’ALCÚDIA

- El Sr. Secretari dona lectura del Dictamen:
“FONAMENTS DE FET I DRET
Atesa la Providència d’inici de l’expedient del Regidor d’activitats musicals i Casa de la Música, i el
regidor d’Hisenda, dictada el 15/06/2021.
Atenent a l’objectiu de fomentar l’ensenyament elemental de música, pilar fonamental per al
desenvolupament cultural, social i educatiu del municipi de l’Alcúdia.
Atenent a que la Constitució espanyola, en el seu article 27, proclama el dret de tots els espanyols
a l'educació i formula els principis que han d'orientar els fins, estructura i organització del sistema
educatiu, i de especial protecció pels poders públics, qui han de facilitar, promoure i fomentar aquesta
participació.

Pàgina 2 de 34

Cod. Validación: TTk5 OEJF NzM2 QzI0 QTIw | Verificación: http://validadorcsv.lalcudia.com
Documento perteneciente a la sede electrónica del Ajuntament de L'Alcúdia | Página 2 de 34

(M.1.2.3/2021/1)

Atés que el Consell de Ministres, a proposta del ministre de Cultura i Esport, ha declarat a les
Societats Musicals de la Comunitat Valenciana com a Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural
Immaterial.
Atenent que a l’Alcúdia hi ha un centre d’estudi professional musical, dels 400 que formen a la
Comunitat Valenciana, peça fonamental per a la formació de bandes musicals i de la difusió de la cultura
musical a l’Alcúdia.
L’Ajuntament de l’Alcúdia conscients que, malauradament, l’ensenyament musical no gaudeix de
la suficient consideració per part de l’administració autonòmica ja que segons l'article 53.1 de l'Estatut
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana disposa que és de competència exclusiva, la qual va retirar en
2013 les ajudes beques als alumnes matriculats en els graus elementals de l’ensenyament musical, i que
actualment encara no s’han restablert, s’estableixen les següents ajudes sota els requisits que segueixen i
atenent al parer de l’AMPA del Centre Professional de Música de l’Alcúdia.
Atenent que aquest centre és vital per a l’enriquiment cultural musical de l’Alcúdia i l’Ajuntament
té competències segons el 25.2 m) Promoció de la cultura i equipaments culturals, de la Llei 7/1985, de
dos d’abril, bases reguladores del règim local.
Atès que l’Ajuntament de l’Alcúdia està compromès en ajudar a les famílies de l’Alcúdia en
alleugerir les seues despeses, i més encara en la situació de crisi econòmica provocada per la pandèmia
sanitària a causa de la Covid-19, tal com s’ha demostrat amb la ampliació de les línies d’ajuda existents
als escolars i vinculades a la compra de llibres i material, beques de menjador, ajudes al transport, a la
adquisició d’ordinadors entre d’altres. I tenint en compte que també existeixen ja les beques municipals a
la figura músic becari a la banda de música de la Filharmònica Alcudiana.
Vist l’art. 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix: “Les
bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals s'hauran d'aprovar en el marc de les bases
d'execució del pressupost, a través d'una ordenança general de subvencions o mitjançant una ordenança

Vist que l’Ajuntament de l’Alcúdia no té Ordenança General de Subvencions ni està regulat en les
bases d’execució del Pressupost 2021, sorgeix la necessitat de l’elaboració d’una ordenança específica que
regule les bases reguladores per a la concessió d’ajudes per concurrència competitiva als estudiants
d'ensenyaments elementals de música matriculats al Centre Professional de Música de l'Alcúdia.
Atenent que segons l’art. 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, l'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances correspon al Ple municipal.
Atesos tant l’informe favorable de consignació pressupostària, com l’informe del secretari on
regula el procediment a seguir, emesos el 17 de juny de 2021 ambdós.
Per tot el anteriorment exposat i en virtut de l'article 4.1.a), 22.2.d), 49, 65.2 i 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i l’art.17 de la Llei 38/2003, de 17 de
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específica per a les diferents modalitats de subvencions.”

novembre, General de Subvencions, es PROPOSA al Ple previ dictamen de la comissió informativa, l'adopció
del següent:
ACORD
PRIMER.- L’aprovació inicial de les BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES PER
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ALS ESTUDIANTS D'ENSENYAMENTS ELEMENTALS DE MÚSICA MATRICULATS A
ALGUNS DELS 4 CURSOS AL CENTRE PROFESSIONAL DE MÚSICA DE L’ALCÚDIA, que citem literalment a
continuació:
“BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ALS
ESTUDIANTS D’ENSENYAMENTS ELEMENTALS DE MÚSICA MATRICULATS AL CENTRE PROFESSIONAL DE
MÚSICA DE L’ALCÚDIA
Article 1. Objecte i finalitat
L’objecte de les presents bases és estimular i facilitar l’accés a l’ensenyament elemental de música cursat
en el Centre Professional de música de l’Alcúdia mitjançant la concessió d’unes ajudes que permeten a les
famílies cobrir les despeses d’ensenyaments musicals dels seus descendents.
Amb aquestes ajudes, l’Ajuntament de l’Alcúdia amplia les línies d’ajuda existents als escolars i vinculades
a la compra de llibres i material, beques de menjador, ajudes al transport, a la adquisició d’ordinadors
entre d’altres. I tenint en compte que també existeixen les beques municipals a la figura músic-becari a la
banda de música de la Filharmònica Alcudiana publicades al BOP núm.191 de 2/10/2020.
Conscients que, malauradament, l’ensenyament musical no gaudeix de la suficient consideració per part
de l’administració autonòmica, la qual va retirar les ajudes vinculades als alumnes matriculats en els graus
elementals de l’ensenyament musical, s’estableixen les següents ajudes sota els requisits que segueixen i
atenent al parer de l’AMPA del Centre Professional de Música de l’Alcúdia.

matriculats en qualsevol dels quatre cursos de l’Ensenyament Elemental del Centre Professional de Música
de l’Alcúdia. Així com fomentar l’ensenyament musical, pilar fonamentals per al desenvolupament
cultural, social i educatiu del municipi de l’Alcúdia.
Article 2. Règim jurídic
Les presents ajudes es regiran per allò disposat en la present convocatòria, per les Bases d'Execució del
Pressupost Municipal de l'Ajuntament de l’Alcúdia, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, el Reglament General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així
com la resta de l’ordenament jurídic aplicable.
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Les ajudes es destinaran tant per a alleugerir la càrrega econòmica que suporten les famílies amb alumnes

Article 3. Beneficiaris
Serà beneficiari l’alumne o alumna escolaritzada en el Centre Professional de Música de l’Alcúdia.
Serà sol·licitant:
a) El pare, mare o tutor/acollidor legal dels menors d’edat de 18 anys escolaritzats en el curs
corresponent en el Centre Professional de Música de l’Alcúdia que acomplisquen els requisits de les
presents bases.
En cas de separació o divorci dels progenitors, només podrà ser sol·licitant de la subvenció aquell
que tinga atorgada la custodia del menor. En cas de custodia compartida, podrà ser presentada per
qualsevol dels dos progenitors. Ambdós casos, han de justificar-ho mitjançant la presentació de la
documentació corresponent, sentència judicial i conveni regulador, si escau.
b) Els majors de 18 anys escolaritzats en el curs corresponent en el Centre Professional de Música de
l’Alcúdia que acomplisquen els requisits de les presents bases.
Article 4. Requisits dels beneficiaris
4.1 Que el sol·licitant i algun dels pares/tutors estiguen empadronats al municipi de l’Alcúdia abans de la
finalització de la matrícula del curs del qual es sol·licita l’ajuda i continuar empadronats en el moment
d’atorgar-se l’ajuda.
4.2 Estar escolaritzat en qualsevol dels quatre cursos de l’Ensenyament Elemental del Centre Professional
de Música de l’Alcúdia i romandre d’alta en el moment de la resolució.
4.3 Estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social tot i incloent els deutes
amb l’Ajuntament de l’Alcúdia. Aquests últims seran comprovats d’ofici pel departament de Tresoreria. A
més, no deuran estar incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en
l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Per al cas de menors de 18 anys, constarà la unitat familiar del beneficiari. Se entendrà per unitat
familiar els que consten en el certificat de convivència de padró en el moment de la sol·licitud.
Aquesta dada serà comprovada d’ofici.
•

Per als majors de 18 anys el propi sol·licitant.

4.4 No trobar-se sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment
sancionador.
Article 5. Quantia de les ajudes
Es subvencionarà una quantitat monetària fixa (Qx) per assignatura en funció de:
-Núm. d’alumnes.
-Situació Econòmica General
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•

-Disponibilitat Pressupostària
La quantitat d’ajuda a percebre per cada alumne serà el resultat de:

La concessió de les ajudes estarà subjecta a la limitació pressupostària que preveia el pressupost municipal
vigent. Per tant, en el supòsit que no es puguen atendre-hi totes a raó de la disponibilitat econòmica,
s’aplicarà un criteri proporcional a raó de la disponibilitat real.
Article 6. Competència d’instrucció i resolució
La competència d’instrucció dels expedients de sol·licitud correspondrà a la Regidoria d’Activitats Musicals
o en cas de no existir, a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de l’Alcúdia, la qual realitzarà d'ofici
quantes actuacions estime necessàries per a l'avaluació de les sol·licituds i comprovació de les dades i
emetrà resolució provisional en el qual es concrete el resultat de l'avaluació.
L'article 24.4 LGS estableix:
«L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient, formularà la proposta de resolució provisional, degudament
motivada, que haurà de notificar-se als interessats en la forma que establisca la convocatòria, i es
concedirà un termini de 10 dies per a presentar al·legacions. Es podrà prescindir del tràmit d'audiència
quan no figuren en el procediment ni siguen tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves
que les adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de
definitiva.»
La Resolució Provisional, es publicaran a efectes de notificació tal i com marca l’art. 45 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú, en la pàgina Web municipal i el tauler d’anuncis, els
llistats següents:

documentació requerida en la convocatòria.
b) Persones sol·licitants que no compleixen els requisits establerts 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 o la documentació que ha d'acompanyar-la no reuniren les dades d'identificació, tingueren
algun error o foren incompletes, es requerirà al sol·licitant, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68.1
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmenen la falta o acompanyen
els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua
petició, prèvia resolució dictada en els termes previstos en l'article 21.1 de la citada llei.
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a) Beneficiaris proposats per haver presentat la seua sol·licitud, reunint la totalitat de requisits i

Transcorregut el termini establit per a al·legar i esmenar les sol·licituds requerides, l’òrgan instructor
emetrà un informe en què es farà constar les que compleixen els requisits necessaris per a la concessió de
les ajudes i les sol·licituds excloses indicant el motiu d’exclusió. Aquest informe serà elevat a l’òrgan
competent per a la Resolució Definitiva, que en aquest cas serà la Junta de Govern.
La convocatòria es resoldrà en el termini màxim de sis mesos, comptats a partir de l'endemà al de fi del
termini de presentació de sol·licituds, i la resolució definitiva expressarà els beneficiaris i l'import de
l'ajuda i així mateix, detallarà les sol·licituds d'ajuda denegades amb la causa que haja motivat la
desestimació.
La resolució definitiva, així com la resta d’informació d’interès general relacionada amb el procediment,
es faran pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web de l'Ajuntament de l’Alcúdia.
La resolució posarà fi a la via administrativa i contra aquesta les persones interessades podran exercir les
accions que procedisquen davant la jurisdicció competent. No obstant això, podran interposar amb
caràcter previ i potestatiu el recurs de reposició.
Vençut el termini de resolució sense que haguera sigut dictada expressament, els interessats podran
entendre desestimada la seua sol·licitud de conformitat amb l'article 24 de la Llei 39/2015, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Article 7. Sol·licituds i documentació a presentar
Les sol·licituds es presentaran per registre d’entrada presencial en horari de 9.00 a 14.00 hores de dilluns
a divendres, excepte festius, en l’Ajuntament de l’Alcúdia, o electrònic a través de la seu electrònica
habilitada al portal web www.lalcudia.com, i en tot cas, per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article
16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
El termini per a presentar les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació de

Les sol·licituds es formularan mitjançant l’imprès normalitzat aprovat per l'Ajuntament de l’Alcúdia
disponible en la web municipal aprovat en la convocatòria, i acompanyant-la en tot cas de la següent
documentació:
1. Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat de la persona sol·licitant.
2. Full de Manteniment de tercers degudament emplenat per l'entitat bancària corresponent o en cas
contrari, s'aportarà certificat bancari de titularitat el compte consignat o fotocòpia de la llibreta del
compte bancari. El titular del banc ha de ser el sol·licitant segons l’article 3 de les presents bases
reguladores.
3.Document acreditatiu del curs en què està matriculat, expedit pel Centre Professional de Música de
l’Alcúdia.
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les bases en el Butlletí Oficial de la Província.

4. Declaració responsable d'estar al corrent en les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb
l'Ajuntament de l'Alcúdia de conformitat amb l'article 24 del R.D. 887/2006 de 21 de juliol, que aprova el
Reglament general de la LGS., així com de no estar incurs en cap circumstància de les assenyalades en
l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de la LGS. S’aprovarà un model en cada
convocatòria.
5. Model de representació, en el seu cas, quan el sol·licitant estiga incapacitat o es contemplen els casos
de l’art. 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú. La representació podrà
acreditar-se mitjançant qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixe constància fidedigna de la seua existència.
Requerirà també la fotocòpia del DNI representant.
6. En cas de sol·licitants menors d’edat de progenitors separats o divorciats, han d’aportar la sentència
judicial o conveni regular o qualsevol altra prova admesa en dret.
L'acreditació del requisit d'estar empadronat a l’Alcúdia es comprovarà d'ofici.
La presentació de la sol·licitud per a optar a les ajudes suposa l'acceptació formal de les condicions de la
convocatòria corresponent.
Article 8. Obligacions de les persones beneficiàries
Són obligacions de les persones beneficiàries:
- Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent, així com qualsevol altres
de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, aportant quanta
informació li siga requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.
- Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l'article 37 de la Llei
General de Subvencions, 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

- Comunicar a l'òrgan concedent o l'entitat col·laboradora l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos
o recursos que financen les activitats subvencionades.
Article 9. Criteris de concessió
La concessió se subjectarà als principis de publicitat, concurrència, transparència, objectivitat, igualtat i
no discriminació, així com l'eficàcia en el compliment d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització
dels recursos públics.
Aquesta ajuda es durà a terme mitjançant el procediment ordinari de concessió de subvencions en
concurrència competitiva, previst en l'article 22.1 de la Llei General de Subvencions amb la particularitat
establida en l'article 55, de Reial decret 887/2006, sobre la base del qual, s'exceptua el requisit de fixar un

Pàgina 8 de 34

Cod. Validación: TTk5 OEJF NzM2 QzI0 QTIw | Verificación: http://validadorcsv.lalcudia.com
Documento perteneciente a la sede electrónica del Ajuntament de L'Alcúdia | Página 8 de 34

les actuacions de comprovació i control financer prevista en l'article 14 de la Llei General de Subvencions.

ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reunisquen els requisits establits, quan el crèdit
consignat en la convocatòria siga suficient.
Quan el crèdit total consignat fora insuficient per a atendre la totalitat de sol·licituds que complisquen els
requisits establits per a la seua concessió, es procedirà al prorrateig d'aquest.
Article 10. Justificació i pagament de les ajudes
El pagament d'aquestes ajudes es realitzarà en un pagament únic per la totalitat de l'import concedit,
mitjançant transferència bancària al compte bancari que la persona interessada faça constar en el
document de Manteniment de Tercers presentat junt a la sol·licitud, a partir de la data de la resolució de
concessió, sense que siga necessària la constitució de garanties. No obstant això, se realitzarà un acte
públic entre els beneficiaris de l’ajuda i representants de l’Ajuntament de l’Alcúdia i del Centre
Professional de Música, on se farà entrega d’un document per la quantitat concedida.
Aquestes subvencions no requereixen una altra justificació que l'acreditació de les condicions i requisits
necessaris per a accedir a la subvenció, ja que estar matriculat al curs implica haver pagat el preu de la
matricula, per la qual cosa les subvencions es donaran per justificades en el moment de la seua concessió,
sense perjudici de les actuacions comprovadores de l'Administració i el control financer que puga
estendre's per a verificar la seua exactitud.
Les subvencions regulades en les presents bases seran compatibles amb altres ajudes que tinguen la
mateixa finalitat, tenint en compte que l’import de la subvenció en cap cas podrà ser superior a la despesa
realitzada objecte de la subvenció.
Article 11. Reintegrament de les ajudes
Es procedirà al reintegrament de la quantitat percebuda i a l'exigència de l’interès de demora
corresponent des del moment del pagament de l'ajuda fins a la data en què s'acorde la procedència del
reintegrament, en els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
exigides en la convocatòria per a poder ser beneficiari.
El règim regulador dels possibles reintegraments, sancions i responsabilitats aplicables als perceptors de
les ajudes serà aquell establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Article 12. Publicitat de les convocatòries
Les corresponents convocatòries, així com la resta d’informació d’interès general relacionada amb el
procediment, es fara pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web de l'Ajuntament de
l’Alcúdia (www.lalcudia.com ).
Segons allò establert en l'article 23 de la Llei General de Subvencions, es publicaran en la BDNS i un
extracte de les mateixes s'inseriran en el Butlletí Oficial de la Província de València.
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Subvencions, entre d’altres, quan es demostre que s'ha obtingut l'ajuda falsejant o ocultant les condicions

La publicació de les convocatòries es canalitzarà a través de la BDNS i la publicació del seu extracte en el
Butlletí Oficial obrirà el termini de presentació de sol·licituds.
Article 13. Recursos
Contra la resolució que resolga el procediment, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà a la notificació o alternativament
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de València, de conformitat amb
la Llei 29/1998, de 13 de juliol.
Disposició final
Les presents Bases entraran en vigor a l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de
València i tinga caràcter definitiu, previst en l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
de Règim Local.”
SEGON.- Sotmetre aquesta aprovació inicial de la Ordenança municipal a informació pública i
audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València i tauler
d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini mínim de trenta dies perquè puguen presentar reclamacions o
suggeriments, que seran resoltes per la Corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en
l'esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'Acord exprés pel Ple.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.
QUART.- L'Ajuntament ha de remetre a l'Administració de l'Estat i al Departament competent de la
Comunitat Autònoma, en el termini de quinze dies des de l'aprovació, còpia de l'Acord definitiu d'aprovació
i còpia íntegra del text de la modificació de l'Ordenança, o si escau, la certificació que acredite l'elevació
a definitiva de l'aprovació inicial, així com còpia íntegra autenticada d'aquests.”

https://player.vimeo.com/video/569409029#t=04m11s
4t.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL CONSELL SECTORIAL D’IGUALTAT
(U.1.3.1/2021/1)
- El Sr. Secretaria dona lectura al Dictamen:
“Considerant que per la Regidoria d’Igualtat es va ordenar, mitjançant Providència, la incoació
d'expedient per a procedir a l'aprovació del Reglament del Consell Sectorial d’Igualtat.
Atés que l’article 28 de la Llei 7/1985 del 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
estableix que “els municipis poden realitzar activitats complementaries de les pròpies d’altres
Administracions i, en particular, les relatives a (...) la promoció de la dona”, un mandat que l’Ajuntament
de l’Alcúdia assumeix com a propi amb el Consell Sectorial d’Igualtat.
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Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.

Atés que la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, reconeix que
“les associacions contribueixen a un exercici actiu de la ciutadania i a la consolidació de la democràcia
avançada” i la llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes, reconeix
que “les administracions públiques hauran d’adaptar les seues estructures i els seus procediments a fi
d’integrar la perspectiva de gènere i l’objectiu de la igualtat de dones i homes en el conjunt de les
polítiques i accions que duguem a terme. Per a això, hauran d’impulsar els canvis necessaris, crear
estructures de cooperació interdepartamental al més alt nivell de responsabilitat, i desplegar mètodes i
eines que facen possible la integració de l’estratègia de la transversalitat del gènere (...)”.
Atés que la creació d’un Consell Sectorial d'Igualtat busca afavorir la participació ciutadana en el
conjunt de les polítiques i accions que es duguen a terme, i l’eficàcia en la gestió de les polítiques locals
que puguen tindre incidència en problemes relacionats amb la promoció de la dona especialment.
Vist l'Informe jurídic emés per Secretaria.
Vist l'Informe emés per Intervenció.
Atés al procediment legalment previst en l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local -LRBRL-.
A la vista de tot allò exposat i en ús de les competències que l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, es PROPOSA al Ple, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- L'aprovació inicial del Reglament del Consell Sectorial d’Igualtat, el contingut del qual és
el següent:
«REGLAMENT DEL CONSELL SECTORIAL D'IGUALTAT
PREÀMBUL
La igualtat entre homes i dones és, probablement, el gran repte que, com a societat, hem d’afrontar. Tot i
parcel·les on la discriminació continua essent realitat. És per això que les institucions han de tindre un
paper proactiu en l’impuls de les polítiques d’igualtat i de promoció de la dona.
L’article 28 de la Llei 7/1985 del 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (des d’ara LBRL)
estableix que “els municipis poden realitzar activitats complementaries de les pròpies d’altres
Administracions i, en particular, les relatives a (...) la promoció de la dona”. En eixe sentit es pronuncia
també la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de Març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, en expressar que
“la llei es refereix a la generalitat de les polítiques en Espanya, tant estatals com autonòmiques o locals”.
Un mandat que l’Ajuntament de l’Alcúdia assumeix com a propi amb el Consell al que ací se li dona forma.
L’actuació en la matèria de la promoció de la dona, exigeix la concurrència no sols de les polítiques actives
de les diferents Administracions Públiques competents en la matèria (central, autonòmica i local), sinó
també la presencia directa en la presa de decisions per part d’aquestes Administracions de les
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que és reconegut i notori que homes i dones tenim els mateixos drets, encara existeixen multitud de

organitzacions socials en les quals estiguen representades directament les dones, ja que la situació de la
dona en tots els nivells de la societat es troba molt lluny del compliment exacte del principi general
establit per l’article 14 de la Constitució, que proclama la igualtat de tots els ciutadans sense distincions
de sexe.
Cada vegada més la societat, i amb ella les instàncies publiques, es sensibilitzen amb els problemes que
afecten a les dones especialment, i s’adopten normes legals i polítiques concretes que tendeixen al
compliment efectiu del “desiderátum” que expressa l’article 14 CE i que requereix de l’acció dels poders
públics per a poder fer-la efectiva, complint així, amb allò expressat a l’article 9.2 de la Carta Magna.
La política d’igualtat de tota institució ha de tindre un caràcter vertebrador i un tractament integral.
L’èxit de les polítiques publiques es dóna quan es transcendeix l’esfera purament pública i s’aconsegueix
instaurar un canvi en el teixit cívic i social. És en eixe moment quan es fan els grans progressos. Eixa ha de
ser una responsabilitat que ha de partir des de les institucions públiques, a tots els nivells i respecte de les
seues competències. La resposta, per tant, ha de ser transversal i en què concórrega la major part possible
del teixit social, partits polítics, associacions, sindicats i teixit empresarial. Sols comptant amb tots i totes
es pot afrontar un problema que afecta a totes i tots. Hem de garantir un vertader progrés en la lluita
contra la discriminació de la dona.
Una de les vies d’indiscutible integració en el disseny de les polítiques d’igualtat ha de ser
l’associacionisme, tal i com reflexa l’exposició de motius de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març,
reguladora del dret d’associació, en reconèixer que “les associacions contribueixen a un exercici actiu de
la ciutadania i a la consolidació de la democràcia avançada”. És per això que esdevé un element
fonamental l’obertura a la població d’aquest Consell, tenint en compte la necessitat de fer partícips a tots
els sectors de la població, donada la transversalitat que caracteritza a les polítiques d’igualtat. L’actuació
serà integral, fent ressò de la perspectiva econòmica, social, cultural i política, incorporant la perspectiva
de gènere a tots aquests àmbits. És en aquest sentit en el que també es pronúncia la llei 9/2003, de 2
d’abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes, en reconèixer a la pròpia exposició de
fi d’integrar la perspectiva de gènere i l’objectiu de la igualtat de dones i homes en el conjunt de les
polítiques i accions que duguem a terme. Per a això, hauran d’impulsar els canvis necessaris, crear
estructures de cooperació interdepartamental al més alt nivell de responsabilitat, i desplegar mètodes i
eines que facen possible la integració de l’estratègia de la transversalitat del gènere.
D’acord amb allò exposat, és voluntat de la Corporació Municipal de l’Alcúdia la creació d’un Consell
Sectorial d'Igualtat que ha de afavorir la participació ciutadana en aquestes i l’eficàcia en la gestió de les
polítiques locals que puguen tindre incidència en problemes relacionats amb la promoció de la dona
especialment, d’acord amb la reglamentació següents:
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motius que les administracions públiques hauran d’adaptar les seues estructures i els seus procediments a

TÍTOL PRELIMINAR
ARTICLE 1. Constitució i Adscripció
Es constitueix el Consell Sectorial d'Igualtat com a un Consell Sectorial, segons es preveu a l’article 130 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret
2568/86, de 28 de novembre.
Es tracta d’un òrgan de caràcter consultiu, d’assessorament i participació en matèria de promoció de la
dona dins del marc funcional de l’Ajuntament de l’Alcúdia. Quedarà adscrit a la Regidoria d’Igualtat com a
departament impulsor de les polítiques d’igualtat o, en el seu cas, a la delegació o àrees que sustente les
citades competències.
ARTICLE 2. Objecte
El Consell Sectorial d'Igualtat fomentarà l’apoderament social, cultural i polític de les dones, les polítiques
d’igualtat entre homes i dones i la participació i coordinació del teixit associatiu i municipal en aquesta
tasca.
Els principis d’activitat i de treball del Consell es basarà en els principis d’igualtat de tracte i
d’oportunitats, el respecte a la diversitat i la diferencia, la integració de la perspectiva de gènere, la
col·laboració, l’accessibilitat, el consens i la participació.
ARTICLE 3. Composició i Membres
El Consell estarà compost pels membres següents:
- President/a: Excm. Sr/a Alcalde-President/a
- Vice-president/a: Regidor o Regidora d’igualtat
- Vocals:
Un/a regidor/a per cadascun dels grups polítics constituïts a l’Ajuntament i designat pel mateix, a
proposta del Portaveu del respectiu Grup Polític.
•

Un/a tècnic de l’Àrea dels Serveis Socials de l’Ajuntament, designat pel Ple Municipal, a proposta
de l’Alcaldia.

•

Un/a representant de la Policia local, a proposta de l’Alcaldia.

•

Un/a representant dels Serveis de Comunicació de l’Ajuntament, a proposta de l’Alcaldia.

•

Un representant de cadascuna de les associacions amb implantació en el municipi, l’objecte
directe i principal del qual siga l’activitat de promoció de la dona, l’aportació social de la qual es
considere d’interés per a la consulta i participació comunitària en la matèria, que serà designat
pel Ple de l’Ajuntament a proposta de l’alcaldia.

•

Un/a representant designat pel Consell Escolar Municipal.

•

Un/a representant designat pel Centre de Salut.
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•

•

Un/a representant elegit per les associacions i el teixit empresarial del municipi.

•

Un/a representant elegit per les associacions i el teixit comercial del municipi.

•

Un representant elegit per les organitzacions sindicals implantades al municipi.

La presidència del Consell podrà convidar a participar en les sessions, amb veu però sense vot, a altres
persones que no formen part del mateix quan es considere convenient per la seua importància i relació
amb els assumptes a tractar.
ARTICLE 4. Funcions del Consell.
1. El Consell Sectorial d'Igualtat és l’òrgan assessor, de consulta i de participació d’institucions i entitats
en la matèria en l’àmbit municipal.
2. Tindrà com a objectiu el foment del caràcter de fòrum institucional de diàleg, comunicació i deliberació
entre l’Ajuntament de l’Alcúdia i les diferents organitzacions relacionades amb la promoció de la dona,
fent més fluida la relació i la col·laboració entre totes elles. Les opinions i els plantejaments es tindrà en
compte a l’hora d’elaborar la política de l’Ajuntament de l’Alcúdia en la matèria.
3. Les funcions del Consell Sectorial d'Igualtat són:
a) Impulsar la igualtat efectiva i de gènere en tots els àmbits municipals.
b) Fomentar la participació directa en les polítiques municipals d’igualtat, així com potenciar la
coordinació entre els partícips.
c) Conèixer els programes d’actuació de l’Ajuntament de l’Alcúdia.
d) Emetre informes i formular mesures, propostes i suggeriments en les diferents àrees d’actuació
municipals que versen sobre les matèries que coneix aquest Consell.
e) Col·laborar en les campanyes d’informació i divulgació sobre temes de promoció de la dona que
organitze l’Ajuntament de l’Alcúdia.
Realitzar el seguiment de les polítiques municipals d’igualtat.

g) Coordinar-se i col·laborar amb la resta de consells sectorials municipals en matèries que afecten a
la situació de les dones i la igualtat de gènere.
h) Qualsevol altre que es desprenga de la naturalesa d’òrgan col·laborador, assessor i de participació,
i en concret les previstes en l’article 52 del Reglament Orgànic Municipal.
TÍTOL I. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
ARTICLE 5. Òrgans de funcionament.
Els òrgans de funcionament del Consell són:
a) El Ple
b) El President/a i el Vice-President/a
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f)

c) Les Comissions de Treball
d) El Secretari/a.
ARTICLE 6. El Ple.
1. El Ple és el màxim òrgan del Consell Sectorial d'Igualtat, i està compost per la totalitat dels seus
membres els quals s’indiquen en el article 2n.
2. Al Ple corresponen, a més de les assenyalades en l’article 3er, les funcions següents:
a) Aprovar, en cas que es considere necessari la constitució de les comissions de treball i designar els
membres que formen part de les mateixes.
b) Aprovar, en cas que es consideri necessari, les normes de funcionament intern del Consell i, si
escau, les modificacions de les mateixes.
c) Aprovar els dictàmens i informes que ha d’acomplir com a òrgan assessor.
d) Conèixer els informes elaborats per altres òrgans específics als que el Consell se’ls ha demandat.
e) Designar els membres que hagen de representar-lo, per decisió municipal, en altres organismes,
entitats o comissions.
ARTICLE 7. El President/a
1. El President o la Presidenta del Consell és l’Alcalde o l’Alcaldessa de l’Ajuntament. En cas d’absència,
serà substituït per Vice-President/a.
2. Corresponen al President/a les funcions següents:
a) Exercir la representació de l’òrgan assessor.
b) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i l’elaboració de l’ordre del dia.
c) Presidir les sessions, moderar els debats i suspendre’ls per causes justificades.

e) Qualsevol altra que corresponga al Consell i no estigui atribuïda a cap dels seus altres organismes.
ARTICLE 8. Les Comissions de Treball.
1. Les Comissions de Treball són òrgans que tenen com a funció l’estudi, l’informe o la consulta
d’assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del Ple.
2. Podran formar part d’aquestes els membres del Consell i, a proposta del Ple, altres persones que no
formen part, degut a l’especial coneixement, vinculació o interès en la matèria objecte de l’estudi,
informe o consulta.
3. El Ple del Consell determinarà el nombre, composició i atribucions de les Comissions de Treball que
considere convenient constituir per a l’estudi, l’informe o la consulta d’assumptes per als que considere
oportú.
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d) Exercir totes les funcions que siguin inherents a la condició de President de l’òrgan.

ARTICLE 9. El Secretari/a
1. El Secretari/a del Consell serà un empleat públic municipal de l’Ajuntament designat a l’efecte per
l’Alcalde a proposta d’aquest, el qual actuarà amb veu però sense vot.
2. Corresponen al secretari/a totes aquells funcions que siguin inherents a la seua condició, en especial les
actes de les reunions del Consell i la convocatòria de les sessions.
TÍTOL II. FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS
ARTICLE 10. Funcionament del Ple i de les Comissions de Treball.
1. El Ple del Consell es reunirà amb caràcter ordinari una vegada cada semestre i amb caràcter
extraordinari totes les vegades que siga necessari a proposta del President/a, o d’un terç dels vocals.
2. Amb caràcter previ a la convocatòria de les sessions, la Secretaria remetrà l’ordre del dia provisional,
donant un termini de 5 dies per a que els components del Consell puguen fer propostes a l’ordre del dia.
Posteriorment, la Presidència convocarà amb una antelació de 3 dies hàbils les sessions i remetrà l’ordre
del dia definitiu. Per motius d’urgència i amb caràcter excepcional podran convocar-se sessions
extraordinàries amb 3 dies d’antelació.
3. Les Comissions de Treball poden ser permanents o especials.
Les Comissions Permanents són aquelles que es constitueixen amb caràcter general sobre les matèries que
acorde el Ple del Consell. Seran Comissions permanents les següents:
•

Comissió de Violència de Gènere, assistència social i sanitària.

•

Comissió d’activitats econòmiques.

•

Comissió educativa.

•

Comissió esportiva.

•

Comissió de comunicació

s’extingiran automàticament una vegada hagen dictaminat i informat sobre l’assumpte en qüestió.
4. Les Comissions de Treball, Permanents o Especials, tindran les normes de funcionament intern que
aprove el Ple del Consell, i si no hi ha, les generals previstes en la Disposició Addicional Única del present
Reglament per als òrgans col·legiats.
ARTICLE 11. Deliberació i adopció d’acords.
La Presidència convocarà i dirigirà les sessions i vetllarà pel compliment dels acords i deliberacions. Es
buscarà el consens de tots els membres.
En cas que no siga possible, s’adoptaran els acords per majoria simple, tenint la Presidència vot de
qualitat en casos d’empat.
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Les Comissions Especials són aquelles que el Ple del Consell acorde constituir per a un assumpte concret i

ARTICLE 12. Actes.
El/La Secretari/a del Consell realitzarà les actes de les reunions. Se remetran a tots els integrants del
Consell i se sotmetrà a aprovació del mateix en la sessió immediatament posterior.
ARTICLE 13. Normes complementàries de funcionament intern.
La Regidoria d’Igualtat, garantirà de manera permanent el funcionament administratiu i organitzatiu del
Consell, el qual es podrà dotar d’una normativa pròpia de funcionament intern elaborada en el seu si, que
ha de contemplar les normes bàsiques recollides en la reglamentació present i en les normes previstes en
la Disposició Final Primera del Reglament present per als òrgans col·legiats.
ARTICLE 14. Modificació i dissolució
La modificació total o parcial del present reglament, així com la dissolució del Consell Sectorial d'Igualtat
correspon, en exclusiva a l’Ajuntament reunit en plenari, escoltat el dictamen del ple del Consell.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA. Legislació supletòria
En els aspectes no previstos en aquestes normes de funcionament, serà aplicable la LBRL, el Text Refós de
Disposicions Vigents de Règim Local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1986 del 18 d’abril, el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Real
Decret 2586/1986, del 28 de novembre, i la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
El present reglament entrarà en vigor a partir de la seua publicació definitiva en el BOPV, una vegada
finalitzat el termini de 15 dies que assenyala l’article 65.2 de la llei 7/1985, de 2 d’Abril, reguladora de les
bases de règim local.

Queda derogada qualsevol disposició municipal que s’opose al present Reglament.»
SEGON.- La publicació de l'acord que s'adopte en el Butlletí Oficial de la Província de València, i en
el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, en la web municipal, a fi que durant el termini de 30 dies hàbils,
comptats a partir de l'endemà al de publicació en el Butlletí Oficial, els ciutadans puguen presentar les
reclamacions i/o suggeriments que consideren oportunes (art. 49 LRBRL).
TERCER.- Les reclamacions i suggeriments presentats seran informats per la Secretaria General,
que elevarà al Ple la proposta d'estimació o desestimació que procedisca i d'aprovació definitiva del
Reglament.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA FINAL

QUART.- En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, el Reglament s'entendrà aprovat
definitivament, a l'efecte del qual per l'Alcaldia s'ordenaran els tràmits necessaris per a la conclusió del
procediment i la seua entrada en vigor.
CINQUÉ.- Que l'acord d'aprovació definitiva o, si escau, l'acord d'aprovació inicial elevat
automàticament a eixa categoria, juntament amb el text del Reglament, es publique en el Butlletí Oficial
de la Província de València.
SISÉ.- Que l'acord i el text del Reglament es comunique a les Administracions de l'Estat i de la
Comunitat Autònoma dins del termini dels sis dies següents a la seua aprovació, en compliment del que es
disposa en l'article 196.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.”
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
https://player.vimeo.com/video/569409029#t=10m58s
5é.- APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE (PACES) (J.5.4/2021/1)
- El Sr. Secretari dona lectura al Dictamen:
“El darrer 15 d’octubre de 2015 en la seu del Parlament Europeu, la Comissió va llançar el nou
Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia Sostenible. Els tres pilars d’aquest Pacte són: la mitigació,
l’adaptació i l’energia segura, sostenible i assequible.
L’Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el 27 de setembre de 2016, va aprovar la seua
adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia Sostenible i, amb això, va assumir els seus
compromisos.
Amb la finalitat de traduir aquests compromisos polítics, els Ajuntaments han de preparar i

Primer.- Inventari d’Emissions de Referència (IER)
Segon.- Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats front al Canvi Climàtic (ARVCC)
Tercer.- Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES)
La Diputació de València ha recepcionat aquests documents i els ha lliurat a aquest
Ajuntament en data 08 de juny de 2021.
En compliment dels compromisos assumits al Pacte de les Alcaldies, i de conformitat amb les
atribucions conferides, es PROPOSA al Ple Municipal, previ dictamen favorable de la Comissió
Informativa corresponent, l'adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES) per al municipi de
l’Alcúdia.
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aprovar:

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Diputació de València i a l’Oficina del Pacte de les
Alcaldies.”
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
- Es fa constar en acta que les preguntes formulades pels Regidors, seran contestats pel tècnic
Salvador Madramany, qui és la persona que coneix la part tècnica i el procediment del Pla, el qual serà
requerit per a la seua intervenció en el Ple del mes de juliol.
https://player.vimeo.com/video/569409029#t=22m29s
6é.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB ISTOBAL S.A., PER DONACIÓ A L’AJUNTAMENT
(C.1.8/2021/2)
- El Sr. Secretari dona lectura al Dictamen:
“Vista la necessitat de desenvolupament de la col·laboració entre empresa privada i l’Ajuntament
de L’Alcúdia, en la millora de les instal·lacions esportives municipals per al foment de l’esport.
Considerant l’objecte d’aquest expedint: aprovar conveni amb ISTOBAL, S.A., pel qual ISTOBAL fa
donació irrevocable, pura, simple, sense condició i gratuïtament a favor de L’AJUNTAMENT DE L'ALCÚDIA
de l'import de QUARANTA-HUIT MIL TRES-CENTS SETANTA-HUIT EUROS AMB HUITANTA-TRES CÈNTIMS
D'EURO (48.378,83 €) manifestant L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA que la seua intenció és destinar-la a
l'adequació d'un camp de futbol de gespa artificial en el municipi de l’Alcúdia. Per a això, els treballs
consistiran en la retirada de la capa vegetal, moviment de terres, anivellament, fixació del perímetre del
camp, condicionament de la instal·lació de reg existent i col·locació de gespa artificial especial de 40mm.

Providència de Regidor delegat d’Hisenda

16/06/2021

Informe Jurídic de Secretaria

16/06/2021

Informe d’Intervenció

17/06/2021

Memòria Justificativa del conveni

17/06/2021

Consta a l’expedient proposta o esborrany de conveni.
Per tot l’exposat, es presenta proposta de dictamen a la Comissió d’Hisenda:
PRIMER.- Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de l’Alcúdia i l’empresa ISTOBAL, S.A., per a la
donació de quantitat econòmica, ingrés en favor de l’Ajuntament, amb el següent tenor literal:
“El Ilmo. AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA, y en su nombre y representación el Ilmo. Sr. Alcalde D. Andreu
Salom Porta, asistido por el Secretario del Ayuntamiento, D. Sebastià Crespo Pons, el cual da fe pública.
ISTOBAL S.A., en adelante “ISTOBAL”, con C.I.F. A46011276, con sede en l’Alcúdia (Valencia), Avda.
Conde de Serrallo, 10, CP 46250, que fue constituida ante Notario de Valencia D. Ramón Herrán de las
Pozas el 12 de enero de 1961, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia el 26 de julio de 1991, y en su
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A la vista dels següents antecedents:

nombre y representación Dña. Yolanda Tomás Puchades, actuando en calidad de Consejera Delegada, con
DNI 22.569.428-B, cargo para el que fue designada mediante escritura otorgada ante Notario de l’Alcúdia
Dña. María Isabel Inés Sáez Luz, en fecha 4 de agosto de 2011.
Ambas partes se reconocen mutuamente en la calidad en que intervienen y la capacidad legal necesaria
para la firma del presente convenio, y a tal efecto,
EXPONEN
Primero.– Que ISTOBAL desea colaborar con L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA mediante una ayuda económica
para la remodelación de un campo de fútbol de tierra en un campo de fútbol de césped artificial, con la
finalidad de evitar lesiones a los jugadores.
Segundo.- Que L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA, en su condición administración local, se encuentra incluida
en el artículo 16 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo como entidad beneficiaria de mecenazgo.
Tercero.- Que ISTOBAL viene realizando una política de colaboración en actividades de interés general,
apoyando la realización de actuaciones relacionadas con la acción social, el deporte, la cultura, la
educación, investigación y el medio ambiente.
Y al efecto, ambas partes deciden suscribir un convenio de colaboración con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del convenio
Por el presente Convenio, ISTOBAL hace donación irrevocable, pura, simple, sin condición y gratuitamente
a favor de L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA del importe de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (48.378,83 €) manifestando L’AJUNTAMENT DE
L’ALCÚDIA que su intención es destinarla a la adecuación de un campo de fútbol de césped artificial en el
de tierras, nivelación, fijación del perímetro del campo, acondicionamiento de la instalación de riego
existente y colocación de césped artificial especial de 40mm.
Segunda.- Ingreso de la donación
El importe de la donación antes descrita se realizará en los dos (2) días siguientes a la aceptación de la
misma por parte de L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA, mediante ingreso en la cuenta de dicha entidad con
número [ES43 3096 0001 97 1143722328].
La obligación que por ISTOBAL se asume en virtud del presente Convenio se limita, única y
exclusivamente, al abono de la cantidad reflejada en el apartado anterior, sin que así adquiera vínculo o
relación alguna con ningún tercero que por cualquier concepto o causa pueda relacionarse con la
L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA o con cualquier persona vinculada a la misma. L’AJUNTAMENT DE
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municipio de l’Alcúdia. Para ello, los trabajos consistirán en la retirada de la capa vegetal, movimiento

L’ALCÚDIA se compromete a facilitar a ISTOBAL, cuando esta lo requiera, certificación del ingreso de la
donación sujeta a lo previsto en el artículo 24 de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo, realizada a los efectos de
permitir que ésta practique la deducción prevista en el artículo 20 de dicha Ley.
Tercera.- Comunicación
ISTOBAL podrá difundir la existencia de la presente donación a través de los medios que estime
conveniente y L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA tratará de que conste una placa conmemorativa que refleje
el origen de la misma, sin que ello pueda considerarse requisito o condición para la entrega de dicha
donación.
Cuarta.- Naturaleza del convenio
Ambas partes declaran que, el presente convenio tiene la consideración de donación, con los efectos
respecto a las deducciones fiscales correspondientes, previstos en el artículo 17.1.a) de la Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo y que, en ningún caso, debe considerarse que persigue los fines de los contratos de patrocinio
publicitario recogidos en el artículo 22 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
El presente convenio tiene carácter administrativo y se haya excluido del ámbito de aplicación de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, conforme a lo establecido en el artículo 6.2 de la misma.
El régimen jurídico aplicable al presente Convenio es el establecido en el Título II del Libro III del Código
Civil, así como de lo establecido en el artículo 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

El presente Convenio surtirá efectos desde la fecha de su firma.
Sexta.- Resolución de conflictos
ISTOBAL y L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier
desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo del presente Convenio, bien entendido que se aplicarán en
todo momento los criterios de buena fe y de voluntad de llegar a acuerdos.
Séptima.- Protección de Datos de Carácter Personal y de Información Sensible
Sin perjuicio de las obligaciones en materia de publicidad activa y derecho de acceso a la información
pública previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno, y en la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y
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Quinta.- Vigencia del convenio

Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, las partes se comprometen a respetar la
confidencialidad de la información que se suministren en la ejecución del presente Acuerdo.
Asimismo, se obligan expresamente en el acceso, cesión o tratamiento de datos de carácter personal a
respetar los principios, disposiciones y medidas de seguridad previstos en el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la normativa española aprobada para su
transposición.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por duplicado el presente documento, en el
lugar y fecha indicados en el encabezado.”
SEGON.- Facultar a l’Alcalde de la Corporació, D. Andreu Salom Porta, a la signatura del conveni i quantes
actuacions vagen encaminades al compliment d’aquest acord.
TERCER.- Donar publicitat a aquest conveni de conformitat amb l’establert a la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com l’establert a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.”
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
https://player.vimeo.com/video/569409029#t=31m37s
7é.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº2021/02 (F.1.2/2021/2)
- El Sr. Secretari dona lectura al Dictamen:
“Vista la necessitat de fer front a determinades despeses sense que existisca consignació
pressupostària al vigent Pressupost Municipal de 2021.
Vist l’informe de la intervenció de fons de 16 de juny de 2021 sobre procediment, òrgan
competent i estabilitat pressupostària.

pertinents.
Vist l’acord de la Diputació de València de data 27 d’abril de 2021 sobre assignació del Fons de
Cooperació als ajuntaments de la província de València.
Vist el decret de liquidació del pressupost municipal de 2020 de data 22 d’abril de 2021 i decret
d’Incorporació de Romanents de Crèdits Nº 2021/01 de data 27 d’abril de 2021.
Es proposa al Ple de la Corporació Municipal els següents acords:
PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits Nº 2021/02 mitjançant la utilització de
majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en el concepte de Fons de Cooperació de
la Diputació de València, la minoració de despeses de crèdits pressupostaris existents i la utilització del
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Vist l’informe jurídic de data 14 de juny 2021 sobre procediment i consideracions jurídiques

Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals de la liquidació del pressupost municipal de 2020, el
resum del qual és el següent:
CRÈDITS EN AUGMENT:
1. SUPLEMENTS DE CRÈDIT:

TOTAL SUPLEMENTS I HABILITACIONS DE CRÈDIT

464.774,80 €

PROCEDÈNCIA DELS FONS:
1. DEL ROMANENT DE TRESORERIA DE 2020 .................... 219.770,80 €
2. DE LA MINORACIÓ DE DESPESES DELS SEGÜENTS CRÈDITS: 130.000,00 €
PROGRAMA

ECONÒMICA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

92010

622000

CONSTRUCCIÓ EDIFICI PER CERIMÒNIES CIVILS

130.000,00

TOTAL

130.000,00

ECONÒMICA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

45000

FONS DE COOPERACIÓ INCONDICIONAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

115.004,00

TOTAL PROCEDÈNCIA DELS FONS ………………. 464.774,80 €
SEGON.- Ordenar que l'esmentat expedient siga exposat al públic mitjançant edictes al B.O.P. i al
Tauler d’Edictes de la Corporació per termini de quinze dies als efectes que es puguen presentar
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament en cas de no presentar-se’n cap. Publicar el present
acord al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, donant trasllat del mateix a
l’Administració General de l’Estat i a la de la Generalitat Valenciana.
TERCER.- Donar trasllat del mateix a l’Administració General de l’Estat i a la de la Generalitat
Valenciana.
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3. DE MAJORS INGRESSOS DEL FONS DE COOPERACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA: 115.004,00 €

QUART.- Facultar al Sr. Alcalde-President N’Andreu Salom i Porta, per a que signe els documents
necessaris per a l'execució del present acord.”
Sotmés a votació el Dictamen, s’aprova amb 10 vots a favor (PSPV-PSOE), 2 vots en contra
(COMPROMÍS) i 4 abstencions (PP).
https://player.vimeo.com/video/569409029#t=43m34s
8é.- RATIFICACIÓ DELS NOMENAMENTS DELS NOUS MEMBRES DEL CONSELL DE L'ENTRÀ
(T.1/2021/1)
- El Sr. Secretari dona lectura al Dictamen:
“Atés allò contingut en l’article 6 del Reglament del Consell Sectorial i de Participació de l’Entrà
de la Mare de Déu de l’Oreto, el qual diu «En el moment en què hi haja algun canvi en el govern de
l’Ajuntament o el nomenament d’un titular nou a la Parròquia, el Consell haurà de reunir-se
preceptivament per a designar o renovar els càrrecs dels seus membres, que es faran efectius quan siguen
nomenats pel Ple de l’Ajuntament.»
Atesos els canvis produïts en la titularitat de la Parròquia de Sant Andreu, en el govern municipal i
en els membres del mateix Consell, i els posteriors nomenaments de les persones representats en la sessió
del Consell de data 15 de juny de 2021.
Per tot allò anteriorment exposat, es proposa al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió
Informativa corresponent, l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Ratificació del nomenament del Sr. Rector de la Parròquia de Sant Andreu, Fernando
Mañó Bixquert, com a nou Vicepresident del Consell.
SEGON.- Ratificació del nomenament de la Sra. Amparo Martín Boix com a Regidora

TERCER.- Ratificació del nomenament de la Sra. Rosa Martínez Murillo com a Regidora suplent
representant del Grup Municipal PSPV-PSOE.
QUART.- Ratificació del nomenament del Sr. Rafa Herrera Clavero com a Coordinador del
seguici.
CINQUÉ.- Ratificació del nomenament de la Sra. Oreto Trescolí Bordes com a Assessora.”
Sotmés a votació el Dictamen, s’aprova amb 14 vots a favor (PSPV-PSOE i PP) i 2 abstencions
(COMPROMÍS).
https://player.vimeo.com/video/569409029#t=1h03m18s
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responsable de l’àrea de Festes i Tradicions.

B- PART DE CONTROL
9é.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI
(F.1.4.2/2021/2)
- El Sr. Alcalde dona lectura al Dictamen:
“Amb motiu de la commemoració el 28 de juny del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI i vista la
proposta de declaració institucional que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ens ha traslladat
als ajuntaments, s’eleva al plenari de l’Ajuntament de l’Alcúdia per a la seua aprovació la següent
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L'ORGULL LGTBI
28 de juny de 2021
Els drets LGTBI són i seran sempre drets humans.
En 1981, el Consell d'Europa declarava el dret a l'autodeterminació sexual d'homes i dones. No
obstant això, quaranta anys després, la investigació, les enquestes, els informes i la realitat mostren que
la discriminació i el discurs d'odi contra les persones LGTBI i els crims d'odi motivats per la LGTBIfòbia
estan creixent en tota la UE i representen una seriosa amenaça per al respecte dels drets fonamentals a la
UE.
I és que, malgrat els avanços aconseguits en matèria de drets LGTBI, queden moltes llacunes
pendents de ser abordades pel poder legislatiu, especialment quant a la lluita contra la discriminació per
motius d'orientació sexual i identitat de gènere i al reconeixement i protecció de les persones LGTBI
víctimes de delictes.
A aquesta realitat s'uneix l'excepcional situació sobrevinguda amb la crisi sanitària a causa de la
pandèmia del COVID-19, on les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals, que ja són
víctimes de violència i discriminació per la seua orientació sexual o identitat de gènere, s'han vist
la COVID-19 també tinguen en compte les repercussions de la crisi en les persones LGTBI.
En aquest context, el paper dels Governs locals ha demostrat, una vegada més, que per a ser
eficient i eficaces, s'ha d'adoptar un enfocament basat en la proximitat a la realitat social prioritzant els
drets humans i emmarcant qualsevol actuació en els principis d'igualtat i no discriminació, participació,
indivisibilitat, apoderament i rendició de comptes. Som, els Ajuntaments, Diputacions Provincials, Cabdills
i Consells Insulars, garants de l'efectivitat d'una estratègia clara de lluita per la igualtat i en la defensa de
la convivència ciutadana i agents essencials insubstituïbles de la protecció dels drets i llibertats de tota la
ciutadania i defensors de la no discriminació, amb independència de la raça, sexe, religió, opinió o
qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
En el setzé aniversari de l'aprovació del matrimoni igualitari a Espanya, fet històric de gran
simbolisme, l’Ajuntament de l’Alcúdia:
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greument afectades per aquesta pandèmia pel que cal fer un esforç per a garantir que totes les respostes a

•

Condemna enèrgicament qualsevol discriminació contra les persones LGTBI i els seus drets
fonamentals, inclosa la incitació a l'odi.

•

Recorda la importància de prendre mesures concretes per a posar fi a la discriminació contra les
persones LGTBI.

•

Manifesta la seua especial preocupació davant el repunt del discurs de l'odi i insta les institucions i
a la societat civil al fet que intensifiquen el seu treball sobre l'intercanvi de millors pràctiques i
reforcen la seua cooperació en la lluita contra el racisme, la xenofòbia, l'homofòbia, la transfòbia i
altres formes d'intolerància.

•

Reconeix la importància de recopilar dades d'igualtat comparables i desglossats recopilats per
territoris, que permeten mesurar l'abast total de la desigualtat a Espanya i formular polítiques
significatives per a l'aplicació del Dret d'igualtat de la UE.

•

Secunda totes aquelles accions locals, regionals, nacionals i europees que tinguen per finalitat la
promoció de la igualtat, especialment les dirigides a lluitar contra els estereotips i a millorar
l'acceptació social de les persones LGTBI.

•

Reconeix el treball de les organitzacions de la societat civil que treballen pels drets de les
persones LGTBI i el valor de la col·laboració amb les Autoritats Locals per a posar fi a qualsevol
discriminació existent i seguir impulsat unes polítiques públiques igualitàries i inclusives.

•

Sol·licita al Govern de l’Estat la despatologització de les identitats trans intersexuals, sense
que els drets sexuals i sanitaris d’aquestes persones es vegen perjudicats.

•

Sol·licita al Govern de l’Estat l’aprovació de la Llei integral LGTBI.”
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
https://player.vimeo.com/video/569409029#t=1h08m39s
10é.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER EXIGIR AL GOVERN D’ESPANYA QUE RESPECTE LES

CONDEMNATS PER SEDICIÓ (A.2.4.1/2021/7)
- El Sr. Juan Manuel Arnandis, del Grup Municipal PP, dona lectura al Dictamen:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En octubre de 2017, diversos partidos y miembros del Gobierno de Cataluña organizaron un
referéndum ilegal con el objetivo de separar esta comunidad autónoma del resto de España y
quebrar la indisoluble unidad de nuestro país que reconoce nuestra Carta Magna.
Además, proclamaron de forma ilegal la independencia y la constitución de una ilegal república
catalana.
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DECISIONS JUDICIALS I NO CONCEDISCA L’INDULT ALS LÍDERS INDEPENDENTISTES CATALANS

Por ello, dos años después los impulsores de estos actos (Oriol Junqueras, Carme Forcadell, etc)
fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas que oscilaban entre los 9 y los 13 años de prisión
así como a penas de inhabilitación.
El alto tribunal consideró probado que dichos condenados habían cometido delitos de sedición y/o
malversación.
En el momento de conocerse la sentencia, el Presidente Sánchez “garantizaba tanto a la ciudadanía
catalana como al conjunto de la ciudadanía española que esa sentencia se iba a cumplir en su
totalidad” puesto que “nadie está por encima de la ley” mientras que otros miembros de su gobierno
defendían que las penas impuestas debían cumplirse íntegramente.
Pero tanto Sánchez como su gobierno seguían necesitando los votos de los partidos independentistas
catalanes para mantenerse en el poder; una necesidad que se hizo más acuciante tras las elecciones
generales celebradas en noviembre de 2019 en las que el PSOE perdió casi 800.000 votos y 3 escaños
respecto a las celebradas en el mes de abril del mismo año.
Esa necesidad fue el detonante de que el gobierno propusiere realizar una modificación del delito de
sedición, incluida dentro una reforma más amplia del Código Penal, que supondría una rebaja de las
penas a los condenados por el 1-O.
Una reforma que como explicó en septiembre de 2020 el actual Ministro de Política Territorial y
Función Pública, Miquel Iceta, era necesario abordar pero que “es importante que el Gobierno
demuestre que quiere ir resolviendo temas concretos” (dicho en referencia a la situación de los
presos por el 1-O).
Y ahora, en 2021, el Presidente Sánchez y su gobierno no esconden su voluntad de indultar a unos
condenados que no sólo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento sino que han dejado claro
(tanto en el juicio, al ejercer su derecho a la última palabra, como en declaraciones posteriores) que

Además, tanto la Fiscalía como ella Tribunal Supremo se oponen al indulto.
El alto tribunal. En un demoledor y clarísimo informe aprobado por unanimidad de sus miembros,
explica que lo que pretenden el Presidente Sánchez y su gobierno es retorcer la naturaleza del
indulto y cuestionar “los presupuestos que hacen legítimo el ejercicio de la función jurisdiccional”.
Es decir, el gobierno está poniendo en duda, al igual que lo hacen los líderes independentistas, el
funcionamiento de la justicia española, con lo que ello significa de ataque a una institución que
constituye el pilar fundamental de nuestra democracia.
Por último, destacar que el Tribunal Supremo deja en evidencia la verdadera intención del Gobierno
al defender el indulto, que no es otra que su mera supervivencia política, al recordar que “algunos
de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los
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tienen intención de reincidir en los delitos cometidos.

partido que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de
gracia”.
Por todo lo expuesto y ante la fundada sospecha de que no nos encontramos ante un indulto sino ante un
pago político, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de l’Alcúdia presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
El pleno del Ayuntamiento de l’Alcúdia:
PRIMERO.- Expresa su respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al resto del ordenamiento
jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la nación y del estado de derecho y la
democracia en nuestro país.
SEGUNDO.- Manifiesta su apoyo sin fisuras a la labor que realizan todos los días los diferentes tribunales de
justicia españoles , con especial mención al Tribunal Supremo, de manera independiente, responsable y
sometidos únicamente al imperio de la ley como establece el artículo 117 de la Constitución Española.
TERCERO.- Insta al Gobierno de España a respectar la independencia de las diferentes instituciones del
Estado y las decisiones judiciales y a no conceder el indulto a aquellos que han vulnerado –como ha
declarado probado el Tribunal Supremo- no sólo nuestra Carta Magna sino también otras leyes españolas y
que, como han repetido en numerosas ocasiones, pretenden reincidir en el delito de sedición cometido.
CUARTO.- Insta al Presidente del Gobierno de España a comparecer en el Congreso de los Diputados en un
pleno monográfico para explicar su intención de conceder el indulto a los condenados por la sentencia
459/2019, de 14 de octubre, por la convocatoria de un referéndum ilegal y la proclamación ilegal de una
república catalana independiente.
QUINTO.- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, al Ministro de Justicia y a los
Portavoces de los Grupos Políticos del Congreso y del Senado”

vots a favor (PP).
https://player.vimeo.com/video/569409029#t=1h20m41s
11é.- DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL SOBRE L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE
MOROSITAT DURANT EL 1ER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2021 (F.3.2.1/2021/2)
- El Sr. Interventor explica l’informe:
“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:
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Sotmés a votació el Dictamen, no s’aprova amb 12 vots en contra (PSPV-PSOE i COMPROMÍS), 4

LEGISLACIÓ APLICABLE:
- Llei 25/2013, 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, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
- Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 relatiu a la suspensió dels objectius 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:
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, va establir
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (LLCM). Es contempla l’obligatorietat de
les Corporacions locals d’elaboració i remissió al Ministeri d’Economia i Hisenda (MEH) d’un informe
trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament de les obligacions de cada Entitat
Local.
Amb la introducció a través del Reial Decret 635/2014 del període mitjà de pagament a proveïdors
(PMP) com a nova magnitud a efectes informatius, es va publicar una Guia de la Morositat pel Ministeri, els
aspectes més significatius s’incorporen en l’elaboració d’aquest informe.
L’entrada en vigor del Reial Decret 1040/2017 de 22 de desembre, va implicar una modificació en
la metodologia del càlcul del Període Mitjà de Pagament, amb el que les dades al respecte van canviar
substancialment des del segon trimestre de 2018.

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 conste en el
registre comptable de factures, i a la comptabilitat en qualsevol moment.
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
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PRIMER.- De conformitat amb el que disposa l'article 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre,

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.
L'article quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de
desembre (LLCM) determina que per Informe del tresorer, o en el seu defecte l’interventor, ha de posar-se
de manifest el compliment de la Corporació respecte dels terminis de pagament de les seues obligacions,
indicant el nombre i quantia global de les obligacions pendents en què s’incompleix aquest. Aquest
informe serà presentat a Ple per al seu debat, i tramès al Ministeri o a l’òrgan que exercesca la tutela
financera a les comunitats autònomes.
L'Ordre Ministerial HAP/2105/2012 assenyala que en les corporacions locals, la remissió d'aquesta
informació es farà per la Intervenció Municipal. La LLCM igualment estableix la obligació de la Intervenció
Municipal d'incorporar a l'informe anterior una relació amb les factures, que consta anotades en el registre,
hagen transcorregut més de tres mesos sense que s'haja reconegut l'obligació o justificat el retard i centra
el seu àmbit d'actuació en les operacions comercials entre empreses i l'Administració.
El control de morositat es realitza respecte de pagaments en contraprestació d’operacions
comercials entre empreses i l'administració, excloent-se per tant aquells pagaments registrats entre
diferents entitats del sector públic.
La Guia de Morositat emesa pel ministeri específica quina informació deu comprendre l’informe
trimestral:
- Pagaments realitzats al trimestre.
- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.

- Factures o documents justificatius amb respecte als quals, al final del trimestre natural, hagen
transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació al registre sense que s’haja tramés el
reconeixement de l’obligació.
Respecte de les obligacions a considerar, s’han d'incloure totes les factures pagades o pendents de
pagament en cada trimestre, independentment de la seua data d'expedició, excloent les obligacions de
pagament contretes entre entitats que tinguen la consideració d'administracions públiques a l'àmbit de la
comptabilitat nacional. Així mateix, queden excloses les propostes de pagament que hagen estat objecte
de retenció com a conseqüència d'embargaments, manaments de execució, procediments administratius de
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.
Es contempla en l'Informe de Morositat, tal com exigeix l'article 16.6 de l'Ordre HAP / 2105/2012
en la nova redacció donada per l'Ordre HAP/2082/2014, el detall del període mitjà de pagament a
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- Interessos de demora pagats en el trimestre.

proveïdors global de el període que s'està comunicant. La metodologia seguida per al seu càlcul del Període
Mitjà de Pagament venia fixada fins ara pel Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, segons el qual s'han de
tenir en compte les factures expedides des de l'1 de gener de 2014 que consten en el registre comptable
de factures o sistema equivalent i les certificacions mensuals d'obra aprovades a partir de la mateixa data.
Amb l'entrada en vigor de Reial Decret 1040/2017 de 22 de desembre, es produeix una modificació
en la metodologia de càlcul del Període mitjà de pagament, ja que el còmput es realitza des de l'aprovació
de les factures incloses en el mateix. Això implica que el PMP ja no pot ser negatiu, i que no puga ser
objecte de comparació en termes homogenis amb els calculats fins a la data (el que sí pot seguir fent-se
amb les xifres de Morositat), si bé el límit màxim segueix situat en els 30 dies.
SEGON.- En relació amb el compliment de la normativa sobre morositat comercial recollida en la
Llei 15/2010, de 5 de juliol que modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 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
següent:

referència, pugen 2.002.857,96 euros, 575.568,05 menys que els quatre trimestres anteriors que van ser de
2.578.426,01 euros, que suposa menys del 48 % del total de pagaments realitzats. S’observa una millora
substancial en els darrers tres mesos.
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
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S'observa que els pagaments realitzats fora de el període legal de pagament durant el exercici de

període de referència, pugen 901.029,61 euros, el que suposa un menys del 41% del total de pagaments
pendents i l’import representa quasi la meitat dels que hi havia al final del darrer trimestre.
Cal indicar al respecte, que el procediment utilitzat per al pagament de les factures i
certificacions d’obra emeses i aprovades corresponents al Pla Edificant, de les tres actuacions existents,
està provocant un increment del període mitjà de pagament atès que les factures queden presentades en
el registre d’entrada de l’ajuntament i qui les ha d’abonar és la Conselleria d’Educació, per tant, fins que
comencen a abonar-se aquestes certificacions es produirà un increment en els períodes mitjans de
pagament.
2º. 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 que 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 març de 2021 hi ha tres factures, vegada completades i
conformades, respecte de les quals ha transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el
registre de factures d'aquesta Entitat, i no s'haguera tramitat el corresponent expedient de reconeixement
de l'obligació. Una vegada conformades dos d’elles, a la data, ja han estat abonades i l’altra correspon
també a un dels projectes del Pla Edificant. S’adjunta relació annexa.
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

TERCER.- 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 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:
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pressupostària, en el present informe es fa referència al seu compliment.

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, d’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 permeta generar la tresoreria
necessària per a la reducció del seu període mitjà de pagament a proveïdors fins al termini màxim que fixa
la normativa sobre morositat.
2. 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
de pagament a proveïdors fins al termini màxim fixat en la normativa de morositat. En el cas de
l’Ajuntament de L’Alcúdia s’ha superat lleugerament aquest límit pel motiu assenyalat en l’apartat segon,
1º.

publicar una nota relativa a l’aplicació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local
en la que aclaria què s’entenia pel nombre de dies de pagament de la Guia de Morositat. En realitat seran
els dies transcorreguts des de l’inici de l’obligació de pagament, d’acord amb allò previst en la llei 8/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector públic o en l’article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
segons corresponga. Amb caràcter general, hi haurà 30 dies de de la data del reconeixement de
l’obligació, la qual, a la vegada, es deurà de produir en un termini de 30 dies des de la recepció de la
factura o sol·licitud de pagament equivalent i la data de pagament material. Ambdós termini computaran
independentment la factura o document presentat estiga conformat inicialment o no.
Això implica en alguns casos, que encara havent factures que es puguen haver abonat en un
termini inferior a 60 dies des del seu registre o presentació, en superar qualsevol dels dos terminis màxims
parcials, computaran com a pagades fora del període legal.
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En relació a aquest càlcul la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, en gener de 2014 va

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 que es troben al Departament, i com així
consta en la Oficina Virtual d'Entitats Locals.
El que s’informa al PLE de l’Ajuntament de L’Alcúdia, en atenció al mandat legal contingut 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.”
Els membres de la Corporació es donen per assabentats.
https://player.vimeo.com/video/569409029#t=1h45m21s
12é.- ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS
Es dona compte dels decrets 925 fins a 1188 de data 20 de maig a 22 de juny de 2021.
- El Sr. Juan Manuel Arnandis, del Grup Municipal PP, pregunta concretament pel Decret número
1243/2021.
Els membres de la Corporació es donen per assabentats.
https://player.vimeo.com/video/569409029#t=1h51m54s
13é.- ASSUMPTES EXTRAORDINARIS
No n’hi ha cap.
https://player.vimeo.com/video/569409029#t=1h55m23s
C- PRECS I PREGUNTES
https://player.vimeo.com/video/569409029#t=1h55m33s

21:55 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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I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President declara finalitzada la sessió, essent les

