ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 27 DE JULIOL DE 2021
ASSISTENTS:
PRESIDENT:
ANDREU SALOM PORTA
REGIDORS:
RUBÉN GRAU NAVARRO
Mª ÁNGELES BOIX COMBRES
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, 27 de juliol de 2021.
Essent les 19:30 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 i de la Regidora Isabel
Madramany Sanchis.
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 29 de juny de 2021, no produint-se cap i aprovant-se per unanimitat dels membres
presents.
https://player.vimeo.com/video/580252079#t=00m50s
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Absents:
BARTOLOMÉ BOHIGUES BISBAL
ISABEL MADRAMANY SANCHIS

2n.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020 (F.1.9/2021/1)
- El Sr. Secretari dona lectura al Dictamen:
“Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Compte General del Pressupost Municipal
corresponent a l’exercici de 2020 junt amb els seus justificants, informe i documentació complementària.
Havent-se recollit els documents que componen el Compte General del Pressupost de 2020 per part
de la Intervenció Municipal, els quals resulten de la comptabilització de les operacions econòmiques i
financeres de la Corporació durant l’exercici econòmic de 2020.
Havent-se dictaminat favorablement per la Comissió Especial de Comptes en sessió de 18 de maig
de 2021.
Havent-se exposat al públic des del 28 de maig de 2021 al butlletí Oficial de la província i al Tauler
d’Edictes de l’Ajuntament de L’Alcúdia pel termini establert reglamentàriament i no havent-se rebut cap
reclamació ni al·legació, PROPOSE:
PRIMER.- Aprovar el Compte General del Pressupost ordinari i únic de la Corporació corresponent a
l’exercici econòmic de 2020 amb el resum que s’indica a continuació:
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ROMANENT DE TRESORERIA 2020

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2020:
Total Actiu ............................

61.541.734,02 €.

Total Passiu + Net ....................

61.541.734,02 €.
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RESULTAT PRESSUPOSTARI 2020

SEGON.- Remetre aquest Compte General del Pressupost Municipal de 2020 a la Sindicatura de
Comptes conforme allò previst a l’article 210 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.”
Sotmés a votació el Dictamen, s’aprova amb 9 vots a favor (PSPV-PSOE) i 6 abstencions (PP i
COMPROMÍS).
https://player.vimeo.com/video/580252079#t=01m31s
3r.- DICTAMEN DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES
APLICADES A PARTIR DE L’1 DE JUNY DE 2021 (A.2.4.1/2021/8)
- El Sr. Secretari dona lectura al Dictamen:
«Sr. Alcalde de l’Ajuntament de l’Alcúdia:
En nom del grup municipal Compromís per l’Alcúdia li presente la següent moció

per a la seua

consideració, per al seu debat i aprovació, si escau, en el pròxim Ple Municipal:
L’1 de juny entrà en vigor una nova estructuració de les tarifes elèctriques, com a
conseqüència de les obligacions que imposa als estats membre l’aplicació de Directives europees.
D’acord amb la normativa europea, la modificació tarifària té com a objectius:


incrementar l’eficiència del conjunt del sistema elèctric europeu per tal de contribuir a la
reducció d’emissions de CO2,



estimular l’estalvi i l’eficiència energètica,



estimular la implantació de l’autoconsum,



promoure el desplegament del cotxe elèctric
Tot això sobre les premisses d’aconseguir una transició energètica justa que repartisca

Encara que considerem que aquests objectius van en la direcció correcta, no és així respecte a la
implementació d’aquesta mesura per part del govern espanyol.
La manera en la qual s’ha regulat i s’està aplicant aquesta nova estructura tarifària i de facturació
penalitza de manera desproporcionada a les famílies, xicotetes empreses,

persones treballadores

autònomes, persones que teletreballen, totes incloses en la categoria de “xicotets consumidors”, mentre
manté intacta l’opacitat, el descontrol i l’arbitrarietat que caracteritzen el mercat elèctric espanyol: es
continua amb el sistema marginalista per a la fixació dels preus de l’electricitat, no existeix cap exigència
de transparència respecte als costos reals de producció, transport i distribució de l’electricitat, atenent a
cada tipus de font d’energia, no hi ha cap exigència d’auditoria independent i pública i de control extern
dels costos de l’energia, en la fixació de l’estructura tarifària no hi ha participació de les persones
usuàries, sols de les empreses amb interessos econòmics en el sector elèctric, continua mantenint-se un
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equitativament els costos de l’energia (incloent-hi els ambientals) i que no deixe ningú al darrere.

pes elevat dels trams fixes en la factura i resta sense implementar-se el balanç net vinculat a
l’autoconsum.
D’aquesta manera, l’accés a un bé bàsic i essencial com és l’electricitat, fonamental per a
l’exercici del dret a l’energia de la ciutadania, es troba una vegada més supeditat als interessos de
l’oligopoli elèctric.
Aquest canvi de l’estructura tarifària afecta la totalitat del sistema tarifari elèctric, però té una
major incidència en el mercat regulat, en el que es troba una gran part dels xicotets usuaris, ja que no sols
els hi afecta la introducció de la tarificació amb discriminacions horàries, sinó també els importants
increments dels preus en tots els trams (punta, pla i vall), el qual sobrepassa sobradament la tímida
baixada dels preus dels termes de potència que s’han inclòs en aquesta modificació tarifària.
Amb aquesta tarifa es pretén incentivar que les famílies deriven consums a la nit o els caps de
setmana, però una de les conseqüències directes del canvi de l’estructura tarifària és que els consums
d’energia elèctrica en torn a l’hora de dinar i a l’hora de sopar, així com durant -al menys- dos terços de
l’horari comercial, s’ha encarit substancialment a partir de l’1 de juny.
Si les persones usuàries no realitzen una modificació substancial del seu patró d’ús de l’energia
desplaçant les activitats consumidores d’electricitat cap la nit o els caps de setmana, el resultat és un fort
encariment de la factura elèctrica. I tot això, suposant que eixe desplaçament d’activitats puga fer-se.
Perquè, què passa amb les activitats del comerç al detall o de les pimes en general? Què passa amb les
persones que teletreballen o que no poden modificar els seus horaris laborals? Aquestes activitats i
persones s’estan veient seriosament perjudicades perquè el seu ús de l'electricitat es concentra en els
horaris on l’energia es cobra més cara.
Malgrat el fort impacte que la implantació d’aquest nou sistema de tarifes té i el fet que dita
implantació és coneguda des de fa més d’un any, el govern espanyol no ha portat a terme cap campanya

Recentment, el govern central ha aprovat una rebaixa temporal de l’IVA del 21% al 10%, per a
usuaris amb potències instal·lades inferiors als 10 kW i usuaris vulnerables, mentre el preu del MW es
mantinga per sobre els 45 euros en el mercat majorista i com a màxim fins al final d’aquest any, com a
mesura per a eixugar, encara que siga molt parcialment, la forta pujada dels preus de l’electricitat per als
usuaris finals.
Considerem que aquesta mesura, encara que en la bona direcció, és insuficient per la seua
parcialitat i provisionalitat. Des del nostre punt de vista, la revisió, anàlisi i modulació integrals de les
càrregues impositives vinculades a l’energia elèctrica és una tasca inajornable que ha de portar a terme el
govern central per a garantir l’aplicació real dels principis de progressivitat fiscal i qui contamina paga així
com l’eficàcia i l’eficiència en l’aplicació de les figures impositives per garantir el dret humà a l’energia,
el manteniment de les infraestructures energètiques públiques, la protecció del medi ambient els serveis
públics d’interès general. Però sobre tot, el que cal és abordar de manera urgent la transparència i control
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informativa i de sensibilització de la població respecte a aquestes qüestions.

públic dels costos de producció, transport i distribució de l’energia elèctrica així com l’eliminació del
sistema marginalista de fixació dels preus majoristes de l’electricitat.
La lluita contra el canvi climàtic exigeix una aposta clara per la producció distribuïda d’electricitat
a partir de fonts d’energia no contaminants, que permeta participar a la ciutadania, administracions
públiques -en particular, les administracions locals-, pimes i cooperatives en la producció d’electricitat per
autoconsum, ús compartit i consum de proximitat. Les tecnologies actuals de producció d’electricitat, com
la fotovoltaica i l’eòlica, permeten la modularitat de les instal·lacions i nivells d’eficiència que fan viable
l’avanç cap un model de generació de l’electricitat distribuïda, democràtica i de proximitat. El govern
valencià, a través de les conselleries amb competències en economia sostenible, energia, industria,
transició ecològica i canvi climàtic, ve donant passos en aquesta direcció des de la legislatura passada,
mitjançant diverses convocatòries d’ajudes i subvencions i desenvolupament de marc regulatori en el
àmbit de les seues competències. També s’està treballant en aquesta direcció des de moltes entitats locals
valencianes, amb programes específics, i des de la iniciativa privada, per part de pimes i cooperatives
energètiques.
Per això cal que l’administració general de l’estat s’implique decididament i recolze este canvi de
model energètic en l’àmbit de les seues competències, en particular, pel que fa a l’eliminació de barreres
regulatòries a l’autoconsum individual i compartit, a l’autoconsum connectat a la xarxa, i a la retribució
justa dels excedents abocats a la xarxa així com pel que fa a l’impuls d’aquest model mitjançant plans
plurianuals de suport tècnic i econòmic per a la seua implantació.
Tenint en compte totes aquestes qüestions, els interessos particulars en joc i l’interès públic
general, proposem al Ple l'adopció dels següents acords:
1- Instar al govern espanyol a exigir la transparència dels costos reals de producció, transport i distribució
de l’electricitat així com la realització d’auditories independents i públiques dels costos reportats per les
empreses del sector elèctric, efectuar el control públic d’aquests i publicar anualment tota aquesta

2- Instar al govern espanyol a modificar el sistema de fixació del preu de l’electricitat, per eliminar el
sistema marginalista actual i aplicar un sistema basat en el cost real de cadascuna de les fonts de
producció d’energia en la proporció en què cada tipus de fonts d’energia participa en el volum
d’electricitat produïda, i incorporar la representació de les persones usuàries en la negociació de
l’estructura de les tarifes elèctriques.
3- Instar al govern espanyol a prendre les mesures adients per reduir l’impacte de l’increment de costos de
l’energia elèctrica derivats del nou sistema de tarificació per als xicotets consumidors que realitzen
activitats econòmiques que no poden traslladar els seus consums d’energia cap a franges de consum amb
preus més baixos -com és el cas del xicotet comerç o les persones que teletreballen.
4- Instar al govern espanyol a demanar a la Comissió Nacional de Mercats i la Competència que investigue
les causes reals de la pujada dels preus majoristes i actue amb urgència per revertir els abusos que hagen
pogut realitzar les empreses elèctriques implicades.
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informació.

5- Instar al govern espanyol a impulsar un canvi en el sistema de tarificació en què s’eliminen els trams
fixes i les persones usuàries paguen en funció d’allò que consumeixen, aplicant tarifes per blocs de consum
que seguisquen el principi de progressivitat i reconeguen el caràcter de bé essencial de l’electricitat i el
dret humà a l’energia, garantint, d’una banda, l’accés i l’assequibilitat d’una quantitat bàsica d’energia
elèctrica, tenint en compte el número de persones de l’habitatge, la zona climàtica de residència i altres
circumstàncies específiques- i, d’altra, penalitzant els consums excessius i sumptuaris.
6- Instar al govern espanyol a revisar i modular les càrregues impositives vinculades a l’energia elèctrica
per a garantir l’aplicació real dels principis de progressivitat fiscal i qui contamina paga així com l’eficàcia
i l’eficiència en l’aplicació de les figures impositives per garantir el dret humà a l’energia, el manteniment
de les infraestructures energètiques públiques, la protecció del medi ambient els serveis públics d’interès
general.
7- Instar al govern espanyol a establir, de manera efectiva i permanent, la prohibició de tall de
subministrament elèctric en habitatges en els casos d’impagament com a conseqüència de les condicions
de vulnerabilitat de les persones afectades, fent una comprovació prèvia a qualsevol ordre de tall de
subministrament amb els serveis municipals competents en matèria d’assumptes socials.
8- Instar al govern espanyol a implementar un programa plurianual i ambiciós d’ajudes, en col·laboració
amb l’administració autonòmica, adreçades a la millora de l’eficiència i estalvi energètic en les
edificacions de tot tipus, parant particular atenció als edificis públics municipals, als habitatges socials i
als habitatges de les persones amb nivells de renda inferiors a la mitjana de la renda per càpita de la
comunitat autònoma en què residisquen.
9- Instar al govern espanyol a implementar un programa plurianual i ambiciós d’ajudes i suport tècnic, en
col·laboració amb l’administració autonòmica, en particular adreçats a les entitats locals, per impulsar
l’autoconsum amb abocament d’excedents a la xarxa i les comunitats energètiques locals.
10- Instar al Consell de la Generalitat Valenciana i a les diputacions provincials a continuar desenvolupant,
i intensificar, les diverses iniciatives de suport financer i tècnic a les entitats locals per millorar
abocament d’excedents a la xarxa i les comunitats energètiques locals, així com la resta de programes
actualment en marxa en aquesta matèria adreçats als diversos sectors econòmics i socials per aprofundir
en el model de generació distribuïda d’electricitat.»
Sotmés a votació el Dictamen, s’aprova amb 11 vots a favor (PSPV-PSOE i COMPROMÍS) i 4
abstencions (PP).
https://player.vimeo.com/video/580252079#t=06m05s
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l’eficiència i l’estalvi energètic en les edificacions i serveis municipals, per impulsar l’autoconsum amb

4t.- DICTAMEN DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER CONDEMNAR LES AGRESSIONS MASCLISTES,
LGTBIFÒBIQUES, RACISTES I D’ODI (A.2.4.1/2021/8)
- El Sr. Secretari dona lectura al Dictamen, el qual, després d’un debat entre els Grups Municipals i
el posterior acord per llevar de la part expositiva la frase «mentre la policia dissuadia les víctimes de fer
denúncia», queda amb el següent contingut:
«Sr. Alcalde de l’Ajuntament de l’Alcúdia:
En nom del grup municipal Compromís per l’Alcúdia li presente la següent moció per a la seua
consideració, per al seu debat i aprovació, si escau, en el pròxim Ple Municipal:
El passat 13 de juny Younes Bilal era assassinat amb tres trets al pit al crit de “Fuera moros de
mierda de este bar”, el 6 de juliol es confirmà l’assassinat de Johana Andrea (veïna de Borriana) com a
assassinat masclista (la número 1.102 a Espanya des de l’1 de gener de 2003), portem mesos sense saber
què va passar amb les tres dones que aparegueren assassinades a diferents sèquies del País Valencià en un
curt espai de temps; el dimecres 7 de juliol, deu persones apallissaren dos xics gais a la ciutat de València
i, també, ha sigut el brutal assassinat de Samuel Luiz al crit de “Maricón de mierda” i que ha despertat la
indignació ciutadana.
Tot açò té lloc en un temps en què el discurs negacionista i de l’odi de la ultradreta entra a les
institucions, els mitjans de comunicació convencionals i a les noves tecnologies. És un intent de
normalitzar la persecució ideològica i fins i tot física, de les persones pel seu origen, raça, llengua,
creences o orientació sexual.
Estem davant un intent de retrocedir en drets humans ja consolidats a la nostra societat,
capdavantera en la lluita per la igualtat de les dones, les llibertats sexuals i de les persones LGTBIQ+ amb
molt d’esforç des de la fi de la terrible dictadura franquista ençà.
Les representants polítiques democràtiques no podem quedar-nos impassibles quan són les
d’este procés homogeneïtzador i de radicalització ideològica que intenta la ultradreta per a frenar l’avanç
aconseguit com a societat moderna, progressista, justa e igualitària.
Tenint en compte totes estes qüestions, els interessos particulars en joc i l’interès públic general,
proposem al Ple l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Comdemnar els discursos de l’odi i negacionistes fets per partits i representants polítics des de
les institucions públiques en salvaguarda de la democràcia, els Drets Humans i les llibertats
constitucionals.
SEGON.- Donar suport a la celebració d’activitats de sensibilització per la igualtat de tracte i contra la
discriminació, la LGTBIfòbia, el racisme, la xenofòbia, el sexisme i el masclisme.
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persones més vulnerables les que estan sent assenyalades i quan és el nostre jovent la principal diana

TERCER.- Instar al Consell a continuar desenvolupant l’Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, la
No Discriminació i la Prevenció dels Delictes d'Odi 2019 – 2024.
QUART.- Instar al Consell a continuar implementant les mesures recollides en la Llei 23/2018 d'igualtat de
les persones LGTBI, i la Llei 8/2017 integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de
gènere a la Comunitat Valenciana.
CINQUÉ.- Instar al govern de l’Estat a impulsar polítiques de prevenció dels delictes d’odi i de
formació i sensibilització tant de les forces i cossos de seguretat de l’Estat com del poder judicial en
la lluita contra este tipus de delictes.»
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
https://player.vimeo.com/video/580252079#t=34m35s
5é.- DICTAMEN DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PEL DIA DE LA JOVENTUT (A.2.4.1/2021/8)
- El Sr. Secretari dona lectura al Dictamen:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 12 d’agost se celebra el dia internacional de la joventut, així es va decidir per part de
l’Assemblea General de les Nacions Unides en 1999, per a promoure el paper dels joves com a socis
essencials en els processos de canvis i generar un espai per a crear consciència dels desafiaments i
problemes als quals aquests s’enfronten. Si hi ha alguna cosa que ha demostrat la Covid és el
compromís de la joventut tant a nivell local, autonòmic, nacional com a global i que està enriquint les
institucions i processos nacionals i multilaterals.
Estimular la participació dels joves en els mecanismes polítics formals augmenta l’equitat dels
processos polítics, contribueix a realitzar polítiques millors i més sostenibles, i el més important ajuda
a establir confiança en les institucions públiques. L’estudi de l’PINJUVE de 2017 revela que la joventut
conversa recurrent amb les seues famílies, però en ser preguntats sobre el grau de confiança en
institucions governamentals, només el 38% de les i els joves afirma confiar en les institucions.
Una possible explicació d’aquestes dades és que, després de la crisi econòmica de 2008, un
dels sectors més afectats va ser la joventut en molts aspectes: perspectives de vida, valors i en la
manera de participar en la societat. Segons el sociòleg Ignacio Mejías Quirós, s’ha vingut generant «un
clima contradictori pel qual s’exigeix responsabilitat i capacitat als i les joves, al mateix temps que
se’ls nega i se’ls allunya dels espais en els quals es prenen les decisions i s’adquireixen les
responsabilitats, també respecte a les qüestions que els afecten directament». Les respostes a
aquesta desafecció entre la joventut i les institucions podem trobar-les també en la falta de projectes
laborals estables i dignes que perpetuen un model de temporalitat i precarietat entre els i les joves
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aquesta cada vegada més interessada en la política, un 63% dels enquestats afirma que ´s un tema de

que acaben per dibuixar trajectòries laborals fragmentades amb conseqüències vitals nefastes: la
precarietat com a forma de vida.
La realitat de l’ocupació juvenil mostra recorreguts intermitents, en els quals se succeeixen i
encadenen situacions d’ocupació i de formació, d’ocupació i desocupació i, sobretot, de no-ocupació
o ocupació precària. Una inestabilitat laboral que es tradueix en la negació de les oportunitats
d’emancipació i realització d’un projecte de vida autònom, en una transformació de la pròpia
identitat dels individus, en la ruptura dels llaços socials i de les relacions de la joventut, i que ens
situa en l’escenari de l’autoresponsabilitat per la situació en la qual es troben els joves mitjançant la
presa de decisions individuals errònies. Un escenari fals sens dubte, provocat per uns discursos polítics
i econòmics que pretenen amagar tant el caràcter estructural del fracàs del nostre model de societat
actual, com el per dels factors socials i contextos personals dels individus que condicionen les
trajectòries de la joventut.
Davant aquesta pandèmia que estem vivint no podem permetre que la joventut torne a ser la
gran oblidada. En l’anterior crisi vam veure com a milers de joves van haver d’anar-se del nostre país
per a buscar una oportunitat que la seua terra els negava. En concret, es calcula que des de principis
de 2008 fins al tancament de 2011 es va incrementar en un 25,6%, prop de 300.000 persones, el
nombre d’espanyols majors d’edat residents a l’estranger, segons un informe de la Federació Nacional
d’Associacions de Consultoria, Serveis, Oficines i Despatxos.
Actualment, les formes de participació de la joventut en la societat han desbordat les lògiques
i canals tradicionals de socialització política i de compromís ètic i social. En els últims anys les
generacions més joves han protagonitzat els grans moviments que tenen la seua arrel en el
feminisme, l’ecologisme, la diversitat o els drets humans, entre altres. En aquest context, és
necessari que les administracions entenguen que la joventut no és una etapa de transició a la vida
adulta, sinó que els i les joves són subjectes polítics i ciutadans actius, reconeixent-los la seua
capacitat com a agents socials transformadors, amb drets civils o individuals i amb autonomia

Una nova òptica de la joventut que s’allunye d’aquells prejudicis i estereotips que responen a
una visió esbiaixada i parcial de la societat i dels factors i processos socials, un fet que fins al moment
ha sigut clau per a entendre la formulació de les polítiques de joventut a Espanya. Els i les joves no
poden seguir els itineraris institucionals marcats s’endinsen en una dinàmica d’allunyament dels
vincles que cohesionen una societat, donant pas als fenòmens de desigualtat i exclusió social,
violència comunitària, de joventut adulta precaritzada o d’adolescència desfavorida, entre altres. Les
institucions han de treballar en el problema transversal que afecta la joventut íntegrament però,
sobretot, a les dones joves o a la gent jove de classe mitjana treballadora.
Amb aquesta realitat, es fa més urgent que mai implementar polítiques de joventut basades
en les necessitats, interessos i prioritats dels i les joves, no des d’una categoria homogènia, sinó des
de la diversitat i la diferència, en la qual es tinguen en compte factors socials, econòmics,
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personal.

emocionals, relacionals, familiars, etcètera. Es fa més urgent que mai garantir el compliment dels
drets bàsics constitucionals.
Per tot allò exposat amb anterioritat, el Grup Municipal Socialista proposem al Ple de
l’Ajuntament de l’Alcúdia la següent
PROPOSTA D’ACORD
1. Aquest ajuntament dona suport a la implantació del Pla Ariadna per a potenciar la seua contribució
a una societat més cohesionada, diversa i solidària.
2. Aquest ajuntament es compromet a treballar en la coordinació perquè les polítiques del Pla Ariadna
puguen arribar a la gent jove del municipi.
3. Que s’incorpore, mitjançant una taula de diàleg, la visió jove a l’ajuntament per a tractar des de
totes les àrees la qüestió generacional.
4. Que a la seu de l’ajuntament s’instal·le una visió transversal de la joventut per a elaborar plans
enfocats a la joventut, que se centre sobretot en ocupació i habitatge.
5. Que l’ajuntament impulse la participació dels i les joves en la societat a través de
l’associacionisme i la constitució de consells de la joventut locals que consolide un espai de codecisió
en el disseny de les polítiques municipals de joventut.
6. Que l’ajuntament garantisca en els pressupostos municipals els recursos necessaris per a
desenvolupar les competències de la Regidoria de Joventut i els programes de polítiques públiques
juvenils, entre els quals es troba els Consells Locals de la joventut.
7. Que l’ajuntament impulse la dotació d’infraestructures i espais juvenils per al desenvolupament
personal dels i les joves del municipi.
8. Sol·licitar a la Diputació Provincial de València l’elaboració d’una política de joventut de caràcter
supramunicipal que complemente les pròpies dels ajuntaments i permeta la implementació d’una
política global en tota la Comunitat Valenciana, amb independència de la població de la localitat i de

Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
https://player.vimeo.com/video/580252079#t=47m26s
6é.- DICTAMEN DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A LA REVISIÓ DE L’ACORD ENTRE LA UNIÓ
EUROPEA I SUD-ÀFRICA SOBRE EL SECTOR AGRÍCOLA (A.2.4.2/2021/6)
- El Sr. Secretari dona lectura al Dictamen:
«Una de les principals reivindicacions del sector agrari valencià és la resolució dels problemes
ocasionats pels pactes i acords amb tercers països, ja que hi ha una total absència de reciprocitat en
aquests, la qual cosa ens posiciona sempre en una situació d’inferioritat i de competència deslleial, ja

Pàgina 11 de 20

Cod. Validación: WkY3 NTQ5 QkIx RDI3 Q0My | Verificación: http://validadorcsv.lalcudia.com
Documento perteneciente a la sede electrónica del Ajuntament de L'Alcúdia | Página 11 de 20

les capacitats tècniques, administratives i financeres dels ajuntaments.»

siga per la facilitat d’accés dels seus productes a Europa, o per la dificultat d’accés de les nostres
produccions fora de la Unió Europea.
Una gran part de les nostres produccions s’exporten i les produccions provinents de tercers
països tenen avantatges competitius perquè a Europa les exigències per a produir són infinitament
majors. Això és el que està ocorrent amb el vigent Acord entre la Unió Europea i Sud-àfrica que ha
augmentat encara més la crisi de rendibilitat dels nostres productes agraris. La importació de cítrics
de Sud-àfrica ha produït perjudicis a la nostra agricultura, saturant els mercats i produint una baixada
de preus, i tot això amb un notable increment de les tones importades.
En aquest context, el Govern espanyol hauria d’haver exigit, ja fa temps, a la Unió Europea
l’aplicació de la clàusula de salvaguarda, recollida en l’Acord UE-Sud-àfrica que permet la interrupció
de les importacions si s’originen «pertorbacions en un sector econòmic que produeix productes
similars». Mai ho ha fet.
Amb el vigent Acord, Sud-àfrica ha vist a la Unió Europea una magnífica oportunitat de negoci
per diferents motius com l’abismal diferència en salaris i despeses socials, i la lliure utilització de
productes fitosanitaris i abonaments, molts d’ells prohibits a Europa. Aquesta situació ha produït un
espectacular augment de les terres cultivades de cítrics a Sud-àfrica, equivalent a la superfície
cultivada a la província de Castelló, sobretot de mandarines, la qual cosa pot produir l’enfonsament
de les nostres produccions i la ruïna de milers d’agricultors valencians.
L’Acord UE-Sud-àfrica compleix enguany els seus primers cinc anys des de la seua entrada en
vigor, i a partir del pròxim mes d’octubre, s’iniciarà l’avaluació del mateix amb el que tenim una
oportunitat per a incidir en aquesta qüestió que tant ens perjudica com valencians. Per això des del
Grup Popular d’aquest Ajuntament de l’Alcúdia presentem aquesta Moció en aquest moment en el
qual cal exigir que en la revisió de l’Acord es modifiquen les condicions d’importació de cítrics a la
Unió Europea.

tractat que segons l’estudi de l’organització agrària AVA-ASAJA, presentat el passat dia 1 de juny en
la Direcció General de Comerç de la Comissió Europea, durant les cinc campanyes d’aquest conveni
Sud-àfrica ha augmentat en més d’un 30% les seues importacions a la UE. Aquestes importacions ja no
compleixen amb l’objectiu de complementar les campanyes dels cítrics europeus durant els mesos de
setembre, octubre i novembre, sinó que entren en concurrència o desplaçament de les nostres
produccions. Aquest informe també alerta del descens a la Comunitat Valenciana de la producció de
clementines i taronges primerenques i de mitja estació; del clar desavantatge competitiu en costos
laborals i de producció; de l’absència de reciprocitat en matèria fitosanitària amb perill d’entrada de
plagues o malalties com la Falsa Arna, Taca Verda o el bacteri HLB entre altres; de la utilització de
matèries actives prohibides a la UE i de la feblesa del protocol d’exportació ja que no és obligatori el
tractament en fred ni es permeten les inspeccions en origen que si són obligatòries per a les nostres
exportacions a països tercers.
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Així mateix també volem deixar constància de la nostra postura totalment contrària a l’actual

I en aquesta línia també exigim que es consideren per part de la UE als cítrics com a producte
sensible, canviant els protocols de les clàusules de salvaguarda.
L’agricultura mediterrània ja no pot permetre més abusos i discriminació per la qual cosa
demanem el suport unànime de tots els partits polítics per a ser escoltats com una sola veu davant els
responsables públics espanyols i europeus amb el ferm propòsit d’impedir el desmantellament de la
nostra agricultura.
Per tot això sol·licitem l’adopció dels següents:
ACORDS
1- Instar perquè s’avalue en profunditat i amb rigor l’impacte de l’Acord Unió Europea-Sud-àfrica
sobre el sector agrícola valencià, en el procés d’avaluació que s’iniciarà el mes d’octubre.
2- Instar perquè es realitze una anàlisi detallada sobre l’Acord Unió Europea-Sud-àfrica vigent i
s’adopten mesures correctores.
3- Instar perquè s’incloguen els cítrics com a producte sensible a l’efecte del protocol de la Clàusula
de Salvaguarda que es troba regulada en el propi Acord.
4- Que es notifique el present acord de ple a la Comissió Europea, a la Comissió d’Agricultura i a la
Comissió de Comerç del Parlament Europeu, així com al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i
al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
5- Que es notifique aquest acord plenari a les organitzacions agràries valencianes (AVA-ASAJA, La Unió
i UPA).»
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
https://player.vimeo.com/video/580252079#t=57m59s

- El Sr. Secretari dona lectura al Dictamen:
«El Partit Popular provincial demanarà al Ministeri d’Agricultura a través de mocions als
ajuntaments que el problema del «Cotonet» siga tractat com un problema d’estat.
És un greu atac als nostres agricultors ja que afecta directament l’economia de la majoria de
les comarques de la nostra comunitat.
Les prohibicions de matèries actives de manera unilateral sense aportar solucions viables estan
convertint els nostres cultius en un erm.
Els populars demanem que s’habilite des del Fons Europeu d’Emergència una línia d’ajudes per
a pal·liar els danys ocasionats per la ineficiència de controls sanitaris a les fronteres europees i la
falta d’alternatives en matèries actives per a combatre la plaga del «cotonet».
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7é.- DICTAMEN DE LA MOCIÓ SOBRE LA PLAGA DEL COTONET (A.2.4.2/2021/6)

No podem tolerar que es desmantelle la nostra agricultura que tants ingressos ha aportat
sempre a l’economia dels nostres pobles i ciutats.
Per tot això, des del Grup Popular, demanem l’adopció dels següents ACORDS:
1- Que el cotonet siga tractat com un problema d’Estat.
2- Instar perquè es cree una línia d’ajudes del Fons Europeu d’Emergència per a pal·liar els danys
ocasionats per la ineficiència dels controls sanitaris a les fronteres.
3- Instar perquè es cree una línia d’ajudes del Fons Europeu d’Emergències davant la falta
d’alternatives per a combatre aquesta plaga.
4- Que es notifique el present acord de ple a la Comissió d’Agricultura i a la Comissió de Comerç de la
Comunitat Europea així com al Ministeri d’Agricultura i el de Comerç, també a la Conselleria
d’Agricultura.
5- Que es notifique aquest acord plenari a les associacions AVA-ASAJA, La Unió i UPA.»
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
https://player.vimeo.com/video/580252079#t=01h10m49s
8é.- DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA MOROSITAT
DURANT EL 2n TRIMESTRE DE 2021 (F.3.2.1/2021/3)
- El Sr. Secretari dona lectura al Dictamen:
«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:

- 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:
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LEGISLACIÓ APLICABLE:

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.
PRIMER.- 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 conste en el
registre comptable de factures, i a la comptabilitat en qualsevol moment.
2. Anualment, l'òrgan de control intern haurà 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
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 de 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
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electròniques que estiguen dirigides a òrgans o entitats de la respectiva Administració en cap de les fases

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.
- Interessos de demora pagats en el 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’ha 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 proveïdors
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:
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global de el període que s'està comunicant. La metodologia seguida per al seu càlcul del Període Mitjà de

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 3.789.318,89 euros, amb el detall
següent:

S'observa que els pagaments realitzats fora de el període legal de pagament durant el trimestre de
referència, pugen 1.008.729,94 euros, reduint-se l’import a la meitat respecte al total anual del trimestre
anterior que van ser de 2.002.857,96 euros, el que suposa menys del 27 % del total de pagaments
realitzats. S’observa una millora substancial en els darrers sis mesos (respecte a 31 de desembre de 2020
que era del 54 per cent.
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
pendents i l’import és lleugerament inferior al que hi havia al final del darrer trimestre (901.029,61 euros).
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 30 de juny de 2021 hi ha 10 factures 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 una d’elles, a la data, ja han estat abonades i les altres corresponen als projectes del
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període de referència, pugen 762.236,10 euros, el que suposa menys el 35% del total de pagaments

Pla Edificant. Les certificacions d’obra del pla Edificant han estat tramitades en la plataforma
corresponent i s’espera que s’efectue el pagament en un curt termini. 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
pressupostària, en el present informe es fa referència al seu compliment.
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, cal indicar 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,
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.
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i es deuen complir per les administracions. S’observa que el PMP a proveïdors està dins dels límits que

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 no s’ha superat aquest límit.
En relació a aquest càlcul la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, en gener de 2014 va
publicar una nota relativa a l’aplicació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local
en la que aclaria que 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 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 terminis computaran
independentment que 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.
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
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/580252079#t=01h22m52s
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estat complerts, com es constata en els corresponents expedients que es troben al Departament, i com així

9é.- ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS
Es dona compte dels decrets 1189 fins a 1314 de data 22 de juny a 20 de juliol de 2021.
Els membres de la Corporació es donen per assabentats.
https://player.vimeo.com/video/580252079#t=01h27m27s
10é.- ASSUMPTES EXTRAORDINARIS
No n’hi ha cap.
https://player.vimeo.com/video/580252079#t=01h27m45s
C- PRECS I PREGUNTES
https://player.vimeo.com/video/580252079#t=01h27m54s
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President declara finalitzada la sessió, essent les
21:15 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.
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Document signat electrònicament com s'especifica al marge.

