ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 26 D’OCTUBRE 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, 26 d’octubre de 2021.
Essent les 19:31 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:
LLUÍS 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 28 de setembre de 2021, no produint-se cap i aprovant-se per unanimitat dels membres
presents.

https://player.vimeo.com/video/639834858#t=00m26s
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Absents:
BARTOLOMÉ BOHIGUES BISBAL

2n.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC I DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA PARCIAL CIUTAT JARDÍ EL SERRALLO (G/2021/3)
- El Sr. Secretari dona lectura al Dictamen:
Atesa la següent proposta:
Tipus d’instrument

Pla Parcial (modificació puntual)

Àmbit

Ciutat Jardí El Serrallo

Característiques del Pla Parcial:
a) L'abast del MpPP és modificar puntualment certs paràmetres de les ordenances del PP, respecte a les
condicions estètiques d'aplicació. Aquestes afecten exclusivament l'ordenació detallada, sense influir en
l'ordenació estructural definida pels instruments de rang superior.
b) El MpPP no influeix en altres plans ni en altres programes.
c) La modificació que es pretén és necessària per a poder configurar en l’Avinguda Compte del Serrallo,
edificis de caràcter no residencial que generen fites en el municipi de l'Alcúdia, configurant aqueixa “porta
urbana” i que ajuden reduir l'impacte transitori entre l'àmbit residencial i l'industrial.
d) El contingut del MpPP té un abast molt limitat i solament proposa per a l'àmbit de la tipologia EBP1 i
EBP2, per a que en el cas d'edificacions d'ús característic no residencial, les condicions estètiques dels
articles 13.D i 14.D no siguen aplicables.
e) Considere evident que el MpPP no pot generar cap problema ambiental significatiu.
f) El MpPP no va a produir absolutament cap efecte en matèries relacionades amb gestió de residus ni amb
protecció de recursos hídrics. El MpPP és totalment neutre en aqueixes matèries, l'aplicació del seu
contingut no pot incidir en aqueixes matèries. Aspectes afectats per la modificació puntual:

és susceptible de produir aquests efectes, i no es donen les circumstàncies perquè el MpPP puga tenir cap
d'aqueixos efectes. Conseqüentment:
a) No es considera probabilitat, durada ni freqüència d'efectes, ni reversibilitat.
b) No hi ha caràcter acumulatiu d'efectes perquè no existeixen.
c) No es planteja cap efecte transfronterer.
d) El MpPP es limita a modificar puntualment certs paràmetres de les ordenances del PP, respecte
a les condicions estètiques d'aplicació, sense cap incidència en el medi ambient.
f) En l'àrea objecte del MpPP resulta:
1º.- No hi ha característiques naturals especials.
2º.- No hi ha afecció a patrimoni cultural.
3º.- No se superen valores límit o d'objectius de qualitat ambiental.

Pàgina 2 de 23

Cod. Validación: SjA5 OEY4 OTQz M0RG MjQw | Verificación: http://validadorcsv.lalcudia.com
Documento perteneciente a la sede electrónica del Ajuntament de L'Alcúdia | Página 2 de 23

El MpPP no va a produir cap efecte sobre el territori ni sobre el medi ambient perquè el seu contingut no

4º.- No hi ha segellat ni explotació intensiva de cap sòl.
5º.- No hi ha cap àmbit paisatgístic de protecció reconegut en àmbits nacional, comunitari ni
internacional.
Considerant que els Plans es regeixen per la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació el Territori,
Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP), modificada per la Llei 10/2015, de 29 de
desembre, que exigeix l'elaboració d'un document inicial estratègic per a l'avaluació ambiental i territorial
estratègica del pla i del propi instrument d'ordenació, amb caràcter d'esborrany, iniciant el procediment
d'avaluació, que en aquest cas, atès el contingut de la modificació puntual proposada, es considera de
caràcter menor, per al que s'ha aportat la documentació justificativa corresponent, i ha de tramitar-se pel
procediment simplificat previst en el seu article 51, apartats 2.b) i 7, per a continuar la seua tramitació
conforme a l'article 57 d'aquesta llei.
Considerant que aqueixa avaluació ambiental i territorial correspondrà a l'Ajuntament de
L’Alcúdia, de conformitat amb l'article 48, lletra c), apartat 1, de la LOTUP, puix que es tracta d'un
instrument de planejament urbanístic que afecta única i exclusivament a l'ordenació detallada del sòl
urbà.
Per consegüent, la competència per a la seua aprovació definitiva correspondrà a l'Ajuntament,
conforme a l'article 44.5 de la LOTUP, que estableix que els ajuntaments són competents per a la
formulació i tramitació dels plans d'àmbit municipal, i l'aprovació d'aquells que fixen o modifiquen
l'ordenació detallada. En el mateix sentit es pronuncia l'article 57.1.d) d'aquesta llei.
Considerant que de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 21 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local (LRBRL), i l’article 57.1 d) LOTUP la competència per a l’aprovació final dels
instruments de planejament correspon al Ple.
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Atenent als antecedents que consten en l’expedient:

Considerant que la concessionària del servei de subministrament d’aigua potable al municipi
de L’Alcúdia, no ha emès cap informe al respecte, considerant-se per tant favorable.
Examinada la documentació que acompanya, vist que ha transcorregut el termini d’exposició o
informació pública, i de conformitat amb l’article 57.1 d) LOTUP (actual 61 del Decret legislatiu
1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori,
urbanisme i paisatge, es PROPOSA a la COMISSIÓ D’URBANISME per a l’emissió del següent DICTAMEN,
amb el següent:
ACORD
PRIMER.- Aprovar definitivament el Document inicial estratègic i Modificació Puntual del Pla
Parcial Ciutat Jardí El Serrallo, promoguts per l’Ajuntament de L’Alcúdia., el qual, a l'efecte del
tràmit previst en el punt resolutiu següent, té també el caràcter d'esborrany de pla com disposa la
LOTUP.
SEGON.- En compliment de l'article 57.2 de la LOTUP (actual 61.2 Decret legislatiu 1/2021, de
18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i
paisatge) es remetrà una còpia digital d’aquesta modificació puntual a la Conselleria competent en
matèria d'ordenació del territori i urbanisme, per a la seua inscripció en el Registre Autonòmic
d'Instruments de Planejament Urbanístic.
Després, aquest acord d'aprovació definitiva, juntament amb les normes urbanístiques, es
publicarà per a la seua entrada en vigor en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- Facultar a L’Alcalde-President per a l'execució del present acord.
QUART.- Notificar aquest acord a l'interessat.

https://player.vimeo.com/video/639834858#t=00m56s
3r.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE GOVERN OBERT (A.6.6/2021/3)
- El Sr. Secretari dona lectura al Dictamen:
FONAMENTS DE FET I DRET
Atés a la providència d’inici de l’expedient on se motiva la necessitat d’aprovar un Reglament
Municipal de Govern Obert on se regule la transparència i participació ciutadana de l’Ajuntament de
l’Alcúdia al municipi de l’Alcúdia.
Atés l’article 8.4 de la Llei 2/2015, de 02 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació
Ciutadana, estableix que: “Les entitats que formen l'Administració local de la Comunitat Valenciana
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Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.

subjectaran les seues obligacions de publicitat activa al que s'estableix en els articles 6, 7 i 8 de la Llei
19/2013, i a les normes i ordenances que elles mateixes aproven fent ús de la seua autonomia.”
Atés l’anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre l’acord de la junta de
govern, de data 20 de juliol de 2021, relatiu a la concessió de subvencions de la convocatòria conjunta de
la Conselleria de Participació, Transparència i Qualitat Democràtica i l’Excel·lentíssima Diputació
Provincial de València destinades a municipis i entitats locals menors de la província de València per al
foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern publicat al BOP de València núm. 145
de 29/07/2021, per la qual es resol la concessió d’una subvenció de 15.817,5 € a l’Ajuntament de l’Alcúdia
per a l’exercici 2021 en concurrència competitiva, dels quals 7.817,55 € es destinen per a la MODALITAT I:
PROMOCIÓ I FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA, i als altres 7.999,95 € y un dels projectes a
subvencionar és la elaboració d’un reglament de Govern Obert per a l’Alcúdia.
Atés que a l’expedient de contractació menor D.1.1.2_16_2021, figura l’acord de Junta de Govern
Local de 21 de setembre de 2021, per la que s’adjudica a la consultora de Joan Gonçales i Nogueroles amb
NIF: 85084691D el contracte per al suport legal per a la redacció del reglament de Govern Obert.
Atenent a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern; La Llei 2/2015, de dos d’abril de Transparència, Bon Govern i Participació ciutadana de la
Comunitat Valenciana, així com el Decret 105/2017, de 28 de juliol del Consell que desenvolupa el
reglament de la llei valenciana en transparència.
Atés que amb l’objectiu d’elaborar el Reglament municipal de Govern Obert l’1 de setembre, tal i
com figura a l’acta obrant a l’expedient, es va constituir una comissió de seguiment amb la participació
de:
a) Una persona representant de cada grup polític de la corporació.
b) Persones que presten el seu servici a l’Ajuntament.

d) Tres persones notables representant els tres pilars socials: participació, col·laboració i
transparència.
Atés que l’empresa consultora ha realitzat un procediment de participació ciutadana a través
d’enquestes electròniques (del 06/09/2021 al 06/10/2021) i un dia pels carrers de l’Alcúdia, tal com recull
la memòria justificativa presentada per l’empresa.
Atés l’acta de 07 d’octubre de la comissió de seguiment on és debaten i voten les esmenes sobre
l’esborrany de reglament de govern obert i posteriorment és aprovat el text per unanimitat per a ser
presentat a l’Ajuntament per a que l’estudie i realitze els tràmits legals per a la seua aprovació.
Atés al projecte de reglament proposat per la comissió de seguiment i presentat per la empresa
adjudicatària del contracte, el professional, Joan Miquel Gonçales Nogueroles, ha presentat per registre
d’entrada núm. 11.400/2021 en data de 13/10/2021.

Pàgina 5 de 23

Cod. Validación: SjA5 OEY4 OTQz M0RG MjQw | Verificación: http://validadorcsv.lalcudia.com
Documento perteneciente a la sede electrónica del Ajuntament de L'Alcúdia | Página 5 de 23

c) Una persona de l’equip tècnic extern.

Atés l’informe favorable d’Intervenció emés el 14 d’octubre de 2021 on indica que el reglament
proposat no afectarà a la estabilitat i sostenibilitat pressupostària i que les despeses que puga generar
l’aplicació d’aquest, serveixen per al compliment de la legislació vigent en matèria de transparència,
accés a la informació pública i participació ciutadana.
Atés l’informe favorable de secretària emés el 14 d’octubre de 2021.
Vist els antecedents anteriors, així com en l'article 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i art. 83 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament
d’Organització i Funcionament d’Entitats Locals, es PROPOSA al Ple previ dictamen de la comissió
informativa preceptiu no vinculant, l'adopció del següent,
ACORD
PRIMER.- Aprovar inicialment, en els termes en què figura en l'expedient núm. A.6.6 /2021 Núm. 2
amb la redacció que a continuació es recull a l’Annex I anomenat Reglament de Govern Obert al present
Acord format per 75 articles, 6 Títols i 2 Disposicions Addicionals.
SEGON.- Sotmetre aquesta aprovació municipal 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 l'Ordenança, o si escau, la certificació que acredite l'elevació a definitiva de

Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.

https://player.vimeo.com/video/639834858#t=03m51s
4t.- APROVACIÓ DE L’INICI DEL PROCEDIMENT PER AL LLIURAMENT DE LA CREU AL MÈRIT
POLICIAL AMB DISTINTIU BLAU A L’INTENDENT EN CAP DE LA POLICIA LOCAL DE L’ALCÚDIA
(P.1/2021/326)
- El Sr. Secretari dona lectura al Dictamen:
Vist l’informe emés per l’Intendent en Cap de la Policia Local de l’Alcúdia, en el qual es sol·licita
l’inici de l’expedient per a atorgar-li la Creu al Mèrit Policial amb distintiu blau, a l’empara de l’article 4.3
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l'aprovació inicial, així com còpia íntegra autenticada d'aquests.

del Decret 124/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les distincions i condecoracions
que la Generalitat concedeix al personal dels cossos de la policia local de la Comunitat Valenciana.
Atés allò que disposa l’article 1 de l’esmentada norma, segons el qual:
“1. A fi de reconèixer i premiar públicament l’actuació del personal dels cossos de policia local de
la Comunitat Valenciana i dels auxiliars de policia, es creen les distincions i condecoracions següents: (…)
c) Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau.
(...)”
Atés el que disposa l’article 4 de la norma de referència:
“La Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau de la Generalitat s'atorgarà quan concórrega alguna
de les circumstàncies següents:
(...)
3. Realitzar estudis professionals o científics rellevants que prestigien la institució a la qual
pertany. Els estudis realitzats durant un període d'un any donaran lloc a un únic reconeixement.”
Atés que el Sr. Alfredo Borrás Llopis compleix el requisit anteriorment exposat per haver escrit el
llibre que consta com a bibliografia en l’IVASPE, «las competencias municipales en materia de Seguridad.
Guía práctica del IVASPE 2020».
Considerant que el procediment ordinari per a la concessió d’aquesta distinció ve regulat en
l’article 9 del decret 124/2013, del Consell, anteriorment esmentat, i que de conformitat amb el paràgraf
1 d’aquest, el Ple de la Corporació és l’òrgan municipal competent per acordar la iniciació de l’expedient,
la resolució del qual correspon al titular de la conselleria competent en matèria de policia local.
Per tot el que s'ha exposat, formule al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió de
Seguretat Ciutadana, el següent:

la Generalitat, a l’empara del decret 124/2013, de 20 de setembre, del Consell, la iniciació del
procediment per a concedir la distinció de Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau, prevista en l’article 4
de l’esmentada norma, a Alfredo Borrás Llopis, Intendent en Cap del Cos de la Policia Local de l’Alcúdia a
l’haver complit els requisits exigits en aquest precepte.
SEGON.- Comunicar el present acord a la Direcció General de l’Agència de Seguretat i Resposta a
les Emergències de la Generalitat, als efectes previstos en l’article 9 del decret 124/2013, del Consell.
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.

https://player.vimeo.com/video/639834858#t=13m34s
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PRIMER.- Sol·licitar a la Direcció General de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències de

B- PART DE CONTROL
- El Sr. Alcalde proposa el debat conjunt dels punts 5é i 6é.
- La Sra. Vero Roig, del Grup Municipal Compromís per l’Alcúdia, manifesta la seua voluntat de
retirar el punt 6é. Finalment es retira el punt 6é de l’ordre del dia
5t.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER A DONAR SUPORT AL DIA DEL COMERÇ LOCAL A LA
COMUNITAT VALENCIANA (F.1.4.2/2021/3)
- El Sr. Alcalde dona lectura al Dictamen:
El comerç local a la Comunitat Valenciana és un sector clau en el desenvolupament de la
economia real de la nostra societat. La complexitat del sector no pot quedar reduïda a una simple
dicotomia «xicotet comerç/gran distribució». L’estratègia dels grans grups ha posat l’accent en una
diversificació que abasta des de les xicotetes superfícies comercials situades en els barris o en els
nuclis rurals fins als hipermercats, passant per les superfícies de mitjana grandària, com els
supermercats, o també les superfícies amb millors preus i oferta limitada també denominades de
«hard discount». La cerca d’economies d’escala i abast i els avantatges que se’n deriven han sigut el
motor de la transformació dels models econòmics del comerç contemporani. Als fenòmens
d’integració horitzontal i vertical, que han contribuït a incrementar l’eficàcia del sector i a abaratir
els preus, s’ha unit l’augment de la competència i la proliferació de les marques de distribuïdor de
baix cost, intensificant el procés que porta a les distribuïdores a incrementar la seua eficàcia a fi
d’evitar l’erosió dels seus marges. Però aquesta evolució i millora competitiva, també ha tingut
repercussions, no sempre positives, sobre els xicotets comerços independents, les autoritats locals,
les xicotetes productores de matèries primeres agrícoles, les pimes industrials, les persones
assalariades i les consumidores aïllades o desfavorides.
El comerç en general i particularment el comerç de proximitat és un element fonamental per a
fixar població i mantindre l’equilibri i el dinamisme dels territoris. Per això observem amb preocupació la
bé en les zones comercials perifèriques, acompanyada d’una disminució del nombre de xicotets comerços
de proximitat de productes d’alimentació, tendència que s’està estenent a altres sectors del comerç, per
bé que les tendències recents de la gran distribució, que s’orienten cap a la implantació en formats petits
o mitjans a les ciutats i en l’àmbit rural, podrien atenuar, en certa mesura, l’abast d’aquest fenomen.
A més, el comerç i la distribució tenen un impacte ambiental significatiu degut tant a l’activitat
que generen com als desplaçaments geogràfics de les persones consumidores als quals donen lloc (i al
volum de tràfic de mercaderies, ja que gran part dels subministraments s’efectuen per carretera). És, a
més, un sector amb un elevat consum d’energia a causa de les necessitats d’enllumenat dels comerços, de
refrigeració, de calefacció o climatització. La falta d’eficàcia en el transport i el lliurament de les
mercaderies en l’àmbit urbà tenen un impacte negatiu en matèria de congestió de les ciutats, de
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creixent polarització de la distribució dels punts de venda, que se situen, bé en els centres de les ciutats,

contaminació i de qualitat de vida dels ciutadans. El lliurament de mercaderies a les ciutats constitueix un
obstacle important al desenvolupament sostenible del sector comercial.
Dins del conjunt del sector, resulta evident la importància del servei que presta el comerç local,
en tant que comerç de proximitat, constituït pels comerços a peu de carrer, però també per una important
xarxa de mercats municipals, que constitueixen pols comercials municipals i de barri i també per mercats
no sedentaris, que complementen l’abastiment i acosten productes a municipis que, per la seua dimensió,
no poden comptar amb una oferta comercial completa. Aquest tipus de comerç no necessita de grans
desplaçaments per accedir a la compra, sent per tant, més sostenible i posa l’accent en la responsabilitat
en el consum, propiciant una compra més responsable, al no disposar d’una gran concentració d’oferta per
a incentivar la compra de productes que no sempre són necessaris.
Per altra part, el comerç local és una eina d’incentivació de l’economia local. Els propietaris dels
locals solen ser persones que viuen prop del seu negoci i a més a més, dóna vida als barris dels nostres
municipis. Persones que coneixen i assessoren les consumidores i consumidors i que realitzen una tasca
bàsica en la dinamització social del territori municipal. La construcció d’un municipi valencià sol tindre
una planta baixa com a local comercial i vivendes damunt d’aquests locals, si el comerç desapareix,
trobarem ciutats fantasmes amb molts solars desaprofitats, que provocaran grans problemes tant als seus
propietaris com als veïns de la zona.
Desafortunadament, els devastadors efectes de la pandèmia ocasionada pel COVID19 encara són
ben visibles en la nostra economia i en la nostra societat però ara que sembla que, amb l’esforç de tots, la
situació va millorant, no podem oblidar ni deixar de posar de relleu la importància que el comerç de
proximitat ha tingut durant tot aquest temps i de manera molt especial, en els moments més durs, estant,
com sempre, al nostre costat, per a garantir-nos l’abastiment dels productes quotidians i inclús portar-nosels a casa, quan per circumstàncies d’edat o de malaltia, no ens era possible anar a comprar-los. A tots ells
el nostre merescut reconeixement.

Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana s’ha proposat celebrar el dia 25
d’octubre el DIA DEL COMERÇ LOCAL, a la Comunitat Valenciana per a posar en valor aquest sector que
suposa experiències de compra més personalitzades, genera menys residus que altres alternatives
comercials al mateix temps que sol vendre productes de productors pròxims, amb la qual cosa, afavoreix
l’economia local i produeix diversos efectes positius, des d’un punt de vista econòmic, social i
mediambiental.
Per tot això, propose al plenari de l’Ajuntament de l’Alcúdia
1.- Aprovar aquesta Declaració Institucional per donar suport a la celebració el pròxim 25
d’octubre del Dia del Comerç local, a la Comunitat Valenciana per la importància que aquest té dins de les
polítiques municipalistes i la vida als nostre pobles i ciutats.
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Des de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum de la Conselleria d’'Economia Sostenible,

2.- Que se remeta còpia d’aquesta declaració a les Corts Valencianes i a Direcció General de
Comerç, Artesania i Consum de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball de la Generalitat Valenciana.
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.

https://player.vimeo.com/video/639834858#t=18m19s
6é.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER DONAR SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL DIA 25 D’OCTUBRE
COM A DIA DEL COMERÇ LOCAL (A.2.4.1/2021/10)
- Es retira de l’ordre del dia.
7é.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EN SUPORT ALS DAMNIFICATS PEL VOLCÀ DE LA PALMA
(F.1.4.2/2021/4)
- El Sr. Alcalde dona lectura al Dictamen:
La naturalesa ens ha tornat a posar a prova. El passat 19 de setembre entrava en erupció el
volcà de Cumbre Vieja, a l'illa canària de La Palma.
Immediatament, alcaldesses i alcaldes dels municipis afectats, el Cabildo Insular, el Govern de
Canàries i el Govern d'Espanya van activar tots els mecanismes d'emergència per a protegir la seguretat
dels veïns i veïnes de La Palma, en primer lloc, i per a tot seguit, posar-se al seu costat, més a prop si cap,
per a atendre, ajudar, acompanyar, intentar minimitzar el mal i el dolor. Una demostració, una més, de
l'esperit i l'essència de l'acció local: actuar en la proximitat amb rapidesa i eficàcia. I fer-ho, a més, en
perfecta coordinació; en un exercici, un més, de cogovernança; la cogovernança àgil, en la proximitat, des
de la proximitat.
Des del primer minut traslladem tota la nostra solidaritat, tot el nostre afecte i estima, el nostre
electes locals afectats.
Hui, mitjançant aquesta Declaració, tornem a fer-ho solemnement i institucionalment des
l’Ajuntament de l’Alcúdia.
I reiterem i anunciem que, igual que hem estat i estem, continuarem estant quan la terra es calme
i la lava es refrede, no deixarem d'estar.
Serà aqueix el moment de refer-se, de tornar a començar, de mostrar novament tota la capacitat
d'acció, atenció, impuls i compromís dels Governs Locals.
Per tot això, propose al plenari l’adopció dels següents acords:
1) Manifestem tota la predisposició i el suport necessari a quantes actuacions de coordinació
puguen afavorir la implementació del Pla Especial per a la Reconstrucció de la Palma anunciat pel Govern.
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ànim, ajuda i desvetllament a tots els veïns i veïnes, a tots els municipis, al Cabildo, a tots els càrrecs

2) Traslladem tot el nostre suport a les persones evacuades de les seues llars i, molt especialment,
el nostre afecte als qui han perdut els seus habitatges, els seus cultius o qualsevol altre bé sota la lava.
3) Agraïm el treball incansable que estan desenvolupant els equips d'emergència, cossos i forces de
seguretat de l'Estat, organitzacions no governamentals, exèrcit, policies locals, professionals del sector
sanitari, mitjans de comunicació i tants col·lectius que amb la seua labor sobre el terreny contribueixen a
reduir les conseqüències d'aquest fenomen de la naturalesa.
4) Oferim tota l'ajuda i col·laboració als ajuntaments dels municipis més directament afectats,
Llanos de Aridane i El Paso, institucions que estan demostrant, junt amb el Cabildo Insular de La
Palma, la importància de les administracions més pròximes en moments enormement difícils.
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.

https://player.vimeo.com/video/639834858#t=35m50s
8é.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER UN FINANÇAMENT JUST 2021 (A.2.4.1/2021/10)
- El Sr. Alcalde dona lectura al Dictamen:
Vista la proposta de resolució conjunta presentada pels 3 Grups Municipals, la qual diu
textualment el següent:
«La valenciana continua sent la Comunitat Autònoma pitjor finançada. Així ho confirmen els
diferents informes d'experts. L'últim a fer-ho ha sigut el de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada
(FEDEA), publicat a l'agost d'aquest mateix any, que ratifica que el finançament de la nostra
comunitat és un 10% inferior a la mitjana del conjunt de comunitats de règim comú, i que el
finançament per habitant de les 3 comunitats més ben tractades per l'actual sistema, és un 27%
superior al de les 3 regions més infrafinançades. De corregir-se aquest infrafinançament, derivat d'un
sistema que segueix vigent a pesar d’estar caducat des de 2014, la Comunitat Valenciana rebria uns

Fins hui, cap dels diferents sistemes de finançament ha tractat amb justícia a aquest territori.
Aquest mateix any, cada valenciana i valencià rebrà 215 euros menys que la mitjana estatal i 703
euros menys que l'autonomia més ben finançada, la qual cosa equival a un 10% i un 29% menys de
recursos, respectivament. Aqueixes diferències són la causa fonamental dels nostres majors dèficits
pressupostaris, generats any rere any, malgrat gastar menys que la mitjana de les comunitats.
Estem, per tanta, davant una situació insòlita. La nostra renda per càpita es 12 punts inferior
a la mitjana i, no obstant això, som una autonomia que, fins i tot sent pobra, aporta al conjunt de
l'Estat. El resultat és, senzillament, insuportable per a la ciutadania valenciana.
El manteniment d'aquestes diferències és insostenible i genera desigualtats de tracte entre la
ciutadania espanyola que resideix en diferents territoris. Així, en el nostre cas, les persones
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ingressos addicionals de 1.325 milions d'euros anuals.

treballadores i l'empresariat valencià han d'enfrontar-se als reptes carregant amb la motxilla de la
discriminació pressupostària i davant aquesta situació diem basta. Diem basta des dels valors
compartits amb la ciutadania i diem basta perquè creiem en la igualtat d'oportunitats.
El poble valencià es troba en un moment que requereix unitat per a fer-se sentir amb una sola
veu i aconseguir un futur sense més hipoteca que la nostra capacitat per a generar riquesa, benestar i
progrés, en una situació d'igualtat respecte a la resta de territoris d'Espanya.
I enfront d’aquest problema, les valencianes i valencians tenim vocació de formar part d'una
solució global, on la nostra veu s'escolte i contribuïsca a crear Estat més enllà de l’administració
central.
Per tot això, i davant aquesta prolongada discriminació, ja en 2013 la Comissió de persones
expertes nomenades por Les Corts Valencianes per al disseny d'un nou model de finançament va
assenyalar que el problema de desigualtat i el menor finançament rebut pel poble valencià es
remuntava a l'inici dels sistemes de finançament autonòmic de la dècada dels huitanta.
Des de llavors, han passat més de 30 anys i la sistemàtica aplicació d'aquests criteris ha
impedit que les successives reformes del sistema hagen resolt aquest desajust, convertint el
desequilibri financer públic en un greu problema crònic d'infrafinançament i d'endeutament
insostenible.
A la vista d'aquesta realitat, les Corts Valencianes por unanimitat van promoure en 2013 el
«Manifesta per un finançament just per a la Comunitat Valenciana» que va ser secundat per les
diferents forces polítiques amb representació i organitzacions representatives de la societat civil
valenciana.
Aquell primer manifest denunciava la fallida del principi d'equitat i solidaritat del model de
finançament autonòmic que feia de la Comunitat Valenciana l'única en què es combinaven uns
un saldo fiscal negatiu.
Tres anys més tard, en 2017, Les Corts Valencianes van promoure un altre «Manifest per un
finançament just» que van secundar més de 600 entitats valencianes, al qual van seguir els acords
aconseguits per unanimitat en Les Corts, datats al febrer i abril de 2017, que denunciaven la
marginació en matèria de finançament i inversions i que va culminar amb una històrica manifestació
el 18 de novembre on van participar milers de valencians i valencianes.
Enguany coincidint amb el 4t aniversari d'aquella manifestació convocada por la Plataforma
per un finançament just, creiem que és el moment de continuar exigint el nou model de finançament
que segueix sense llegar; per això creem que és necessari eixir de nou al carrer per a continuar
conscienciant a la ciutadania que aquest és un problema real que ens afecta a totes les persones que
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ingressos i despeses inferiors a la mitjana con una renda per habitant també per davall de la mitjana i

vivim i treballem en la nostra Comunitat. Una convocatòria, a la qual s'han sumat entitats i
associacions que no ho van fer fa quatre anys.
Gràcies a la labor desenvolupada des de la Plataforma per un finançament just i a l'esforç de
les organitzacions polítiques, sindicals i empresarials que la integren, hui l'inici de la reforma del
sistema de finançament apareix ja en l'agenda del Govern, però continua sent necessari que
continuem reivindicant, més units que mai, la necessitat d'aconseguir plenament els drets reconeguts
en la nostra Constitució.
Por això és important continuar amb la labor de donar a conéixer i conscienciar a l'opinió
pública de la necessitat de comptar amb un nou model de finançament autonòmic que siga just per al
poble valencià; i per a això farem difusió a través dels mitjans de comunicació del nostre àmbit i
destinarem els recursos necessaris per a impulsar la participació en aquesta convocatòria.
Por tot allò exposat el ple proposa la següent resolució, de la qual donarem trasllat al Govern
Valencià i a l'estatal, que proposa:
1. Reclamar una reforma immediata del sistema de finançament i l'habilitació de mesures
transitòries mentre aquesta es tramita, que establisca un nou model amb recursos suficients i
repartits equitativament entre totes les autonomies, possibilitant a les valencianes i valencians tindre
uns serveis públics fonamentals dignes i exercir les nostres competències pròpies. Una reforma perquè
mai més existisca ciutadania discriminada sol pel fet de pertànyer a un territori.
2. Exigir unes inversions ajustades al nostre pes poblacional, com enguany, i sol·licitar que
aquestes inversions s'executen realment. Igualment, que el repartiment de les inversions i l'execució
atenga una programació racional que acabe amb el dèficit inversor a la Comunitat Valenciana,
compensant en tot cas la insuficiència inversora en els últims anys i dedicant una quantitat de
recursos ajustada al nostre pes poblacional, tal com recull la reforma del nostre Estatut d'Autonomia

3. Sol·licitar el reconeixement dels dèficits de finançament acumulats directament pel mal
funcionament dels diferents sistemes de finançament, la qual cosa ha generat un deute insostenible
que ja ha sigut reconegut. Por això necessitem l'establiment de mecanismes de compensació perquè
el nou model no nasca llastrada per la injustícia diferida dels anteriors.
4. Convidar a tota la societat valenciana a assistir a les manifestacions convocades por la
Plataforma per un finançament just per al dia 20 de novembre del 2021, a les 18 hores a Alacant,
València i Castelló, sota el lema: Un poble unit per un finançament just. »
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.

https://player.vimeo.com/video/639834858#t=47m50s
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aprovada per Les Corts.

9é.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PEL 25 DE NOVEMBRE DE 2021 (A.2.4.1/2021/10)
- La Sra. Mercé Sampedro, del Grup Municipal Compromís per l’Alcúdia, dona lectura al Dictamen:
Vista la proposta de resolució presentada pel Grup Municipal Compromís per l’Alcúdia, la qual
diu textualment el següent:
«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:
En 2021, fins al mes de setembre han estat assassinades al País Valencià 3 dones, Zuita (Vila
Joiosa), Maria Soledad (Sagunt) i Johana Andrea (Borriana).
Al conjunt de l’Estat Espanyol ens trobem amb 48 dones assassinades per aquest tipus de violència,
a més d’altres 3 casos d'assassinats en investigació i 5 criatures, segons dades de la Coordinadora Feminista
de València, malauradament aquesta xifra haurà quedat desfasada quan debatrem aquesta moció.
El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l'Assemblea General de l'ONU va
declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Una
data que ha de servir, per a la reflexió per part de tota la societat, però també per a la renovació dels
esforços per part de totes les institucions polítiques i socials, per lluitar contra aquest problema social.
Els assassinats conformen la màxima representació de les formes de violència masclista que
continuen sotmetent les dones en tots els àmbits de la seua vida, i que representen una greu i sistemàtica
vulneració dels drets humans de dones i xiquetes. Aquestes violències tenen el seu origen i nucli en la
pervivència d’un sistema social patriarcal, present a totes les estructures de la societat, que no considera
la igualtat un autèntic dret de les dones, que si bé es manifesta genèricament a les lleis, a la vida real
manté rols i responsabilitats diferenciats, resta credibilitat i autoritat a les dones, cosifica el seu cos,
responsabilitats i culpabilitats de les dones, que sobrevalora el que és considerat masculí i devalua i
invisibilitza el que és considerat femení i que perpetua la cultura de l’abús de les dones apropiant-se dels
seus cossos i de la sexualitat, mitjançant la cultura de la violació. Prostitució i ventres de lloguer són part
d’eixa cultura de la cosificació de les dones. És en aquest context on ens trobem atacs tan greus com les
violacions en grup.
És per tot això que és necessari que les institucions públiques manifesten públicament el seu
rebuig a la violència cap a les dones i que les seues declaracions es facen realitat cada dia amb la
coherència de les accions.
Segons l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, a l’Estat Espanyol més d’una de cada
cinc dones majors de 15 anys (22%) ha patit violència física o sexual per part de la seua parella i menys
d’una cinquena part ho ha denunciat.
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consolida pautes culturals que transmeten i reprodueixen estereotips que posen l’accent en les

La violència masclista és la primera causa de mort prematura entre les dones.
El masclisme mata i és una qüestió política de primer ordre.
Tot i que manca molta feina, tant ciutadana com institucional, el Pacte Valencià Contra la
Violència de Gènere i Masclista així com del Pacte Estatal Contra la Violència de Gènere i Masclista són
unes eines fonamentals per seguir lluitant.
Al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista al qual el nostre ajuntament està
adherit es planteja una sèrie de línies estratègiques que busquen garantir una societat lliure i segura
contra la violència de gènere, feminitzar la societat, coordinar el treball en xarxa per a l’atenció de dones
víctimes de violència masclista així com la sociabilització, per tal que aquest tipus de violència siga
concebuda com un conflicte polític i tinga una dotació de pressupost estable. Els objectius han estat
consensuats per partits polítics, agents econòmics i socials, associacions feministes, institucions públiques,
universitats, poder judicial valencià, forces de seguretat i tercer sector.
La primera concreció del pacte va tindre lloc en els pressupostos de 2018. En aqueix exercici i en
el següent es va modificar la legislació valenciana per a adaptar-la al marc del Conveni d'Istanbul.
D'aquesta manera garantim que els drets, serveis i programes d'atenció a les dones, fills i filles víctimes de
violència de gènere també anaren per a dones víctimes de tràfic, agressions sexuals, mutilació genital,
matrimonis forçosos, etc.
A més, les indemnitzacions per assassinats masclistes es van equiparar a les de terrorisme. Som, de
fet, l'única comunitat autònoma que estableix aquesta equiparació.
I hem anat més enllà: s'han ampliat també a les situacions de gran invalidesa o incapacitat
permanent absoluta, no solament per a la dona víctima, sinó també en el cas en què la víctima siga una
persona que ix en defensa de l'agredida.
A més enguany, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha presentat la I Estratègia
la necessitat de donar resposta a la societat des d'una transformació profunda que defense, protegisca i
garantisca fermament l'exercici ple dels drets i la llibertat de les dones, de la seua capacitat de decisió
sobre el propi cos, sexualitat i vida i que promoga i valore unes relacions lliures, respectuoses,
consensuades i horitzontals entre les persones, i que fomente i cultive l'empatia, l’afecte, els bons tractes,
el desig i el plaer. Qüestió aquesta, fonamental per a la eradicació de la violència de gènere i masclista,
des de la transversalitat des de la qual és proposa.
Els Ajuntaments, en ser les Administracions més properes a la ciutadania, són els governs que
poden donar una resposta més ràpida i eficaç a aquest problema social.
En aquest sentit, el nostre Ajuntament vol reafirmar el seu compromís amb la lluita contra la
violència masclista i les desigualtats que la legitimen i perpetuen.
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Valenciana contra les Violències sexuals, un full de ruta per als propers quatre anys que posa de manifest

La implicació responsable dels ajuntaments en les polítiques d’igualtat és fonamental per evitar les
situacions de risc de moltes dones. És per això que malgrat les declaracions de rebuig, hem de ser
conscients que aquesta violència també és consentida o exercida des de les mateixes institucions quan
abandonen el deure a garantir el dret a una vida digna de tota la ciutadania, de totes les ciutadanes, sense
deixar de ser conscients que la situació excepcional de la pandèmia ho ha agreujat notablement.
És per tot això presentem al Ple les següents propostes d’acord:
ACORDS:
1. Aquest Ajuntament dedica un sentit record a la memòria de totes les dones assassinades per
violència de gènere, i expressa el seu rebuig a totes les manifestacions d'aquesta violència,
manifesta el seu compromís amb les víctimes i declara la tolerància zero amb els maltractadors.
2. Aquest Ajuntament dóna suport a les mobilitzacions convocades pel Moviment Feminista amb
motiu del 25N.
3. Aquest Ajuntament declara la seua voluntat de fer de la prevenció contra les violències masclistes
i la desigualtat una política prioritària i transversal, que impregne totes les polítiques
desenvolupades a través de les seues regidories.

4. És per això que, aquest Ajuntament es compromet a dissenyar estratègies d’actuació i elaborar els
pressupostos municipals amb perspectiva de gènere i feminista, i això pel que fa a la violència
contra les dones vol dir,

a) Conèixer la realitat local respecte dels maltractaments, per detectar on cal actuar i on cal
previndre.

b) Elaborar un pla de formació del funcionariat, la totalitat de treballadors i treballadores
municipals per tal que siguen sensibles i tinguen estratègies per treballar les polítiques de gènere

c) Introduir entre les prioritats municipals la protecció i assistència a les dones que pateixen
violència de gènere.

d) Desenvolupar estratègies de prevenció i accions contra la violència de gènere des dels àmbits
educatiu, cultural, festiu, laboral, d’incentivació de l’associacionisme de les dones, sanitari,
d’assistència social, dins les competències municipals i tenir-ho com a criteri transversal en
qualsevol activitat municipal.

e) Dotar tot açò en les partides corresponents del nostre pressupost municipal.
5. Així mateix, aquest Ajuntament es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals
disposa, tot tipus de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les
desigualtats entre dones i homes i de la violència masclista.
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i contra la violència.

6. En tant que entitat subvencionadora, aquest Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en
les quals l'entitat organitzadora utilitze com a reclam publicitari el cos de les dones de forma
sexista.
7. Aquest Ajuntament es compromet a dissenyar d’un pla d’acció específic per a la prevenció i
eradicació de la violència de gènere en la adolescència, amb els valors del feminisme, de la
coeducació, la cooperació i el respecte a la diversitat afectivo-sexual, i que ha de constar
d’objectius, accions i calendari, amb la voluntat d’involucrar i dinamitzar amplis sectors socials i
ha de ser convenientment dotat als pressupostos municipals.
8. Demanar al Govern de l’Estat:
a) Que es desenvolupe i implemente el Conveni d'Istanbul i el compliment de les recomanacions
de la CEDAW.
b) Que es reformen les lleis perquè estiguen reflectides totes les formes de violència contra les
dones.
c) Que s’eliminen les traves a les dones migrants en situació irregular per accedir a les mesures
d'atenció integral i protecció efectiva contra la violència de gènere i que es faça efectiva la
possibilitat de rebre asil o refugi polític per motius de persecució per violència masclista i
opció sexual.
Reivindicar les competències municipals en matèria d’igualtat, prevenció i ajuda contra la
violència de gènere a més d’exigir-ne el finançament necessari.»
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.

10é.-DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA MOROSITAT
DURANT EL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2021 (F.3.2.1/2021/4)
En Luís Andrés Correcher Núñez, com a Interventor de l’Ajuntament de L’Alcúdia (València), en
conformitat amb allò disposat a l’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i de creació del registre comptable de factures del sector públic, emet el següent
informe:
LEGISLACIÓ APLICABLE:
- Llei 25/2013, 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.
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https://player.vimeo.com/video/639834858#t=1h02m43s

- 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 SostenibilitatFinancera.
- 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.
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

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
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.
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registre comptable de factures, i a la comptabilitat en qualsevol moment.

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
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
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
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 const en 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
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pagament contretes entre entitats que tinguen la consideració d'administracions públiques a l'àmbit de la

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 29de 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:
Pagaments Període Mitjà de Dins del Període Legal
Realitzats Pagament (dies)
4T 2020
1T 2021
2T 2021
3T 2021
Total

60,49
85,68
39,90
44,96

%

Fora del Període Legal

Total Pagaments Realitzats

817
741
906
729

697.079,39
554.550,81
961.971,43
774.015,20

231
351
70
101

241.191,63
395.085,62
99.788,33
242.208,96

1.048
1.092
976
830

3193
81

2.987.616,83
75

753
19

978.274,54
25

3.946
100

938.271,02
949.636,43
1.061.167,16
1.016.224,16
3.965.298,77
100

S'observa que els pagaments realitzats fora de el període legal de pagament durant el darrer
exercici i a 30 de setembre, pugen 97 8.274 ,54 euros, import inferior al de 30 de juny i molt inferior,
menys de la meitat respecte al total anual del trimestre anterior, a 31 de març, que van ser de 2.002.857 ,
96 euros, el que suposa el 19 % del total de pagaments realitzats . S’observa una millora substancial en els

Pagaments Període Mitjà de Dins del Període Legal
Relitzats Pagament (dies)
4T 2020
1T 2021
2T 2021
3T 2021
Total
%

133,43
59,58
71,91
61,02

Fora del Període Legal

Total Pagaments Realitzats

395
279
357
294

282.404,71
398.234,84
457.834,83
559.939,14

106
70
86
79

147.550,79
104.134,75
240.950,66
82.124,55

501
349
443
373

429.955,50
502.369,59
698.785,49
642.063,69

1.325
80

1.698.413,52
75

341
20

574.760,75
25

1.666
100

2.273.174,27
100

S'observa que els pendents de pagament fora del període legal de pagament, a la fi del període de
referència, pugen 574.760 ,75 euros, el que suposa el 25% del total de pagaments pendents i l’import és 10
punts inferior al que hi havia al final del darrer trimestre, el 35 per cent i 762.236,10 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
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darrers sis mesos (respecte a 31 de desembre de 2020 que era del 54 per cent.

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 extret es dels
informes de morositat comercial, a 30 de setembre de 2021 no hi ha cap factura completada i conformada,
respecte de les quals hagen 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.
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:

PMP (dies)
22,42
32,93
20,84
19,81

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
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TRIMESTRE
Quart 2020
Primer 2021
Segon 2021
Tercer 2021

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 permet en 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.
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 qué 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
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
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.
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o sol·licitud de pagament equivalent i la data de pagament material. Ambdós termini s computaran

Els membres de la Corporació es donen per assabentats.
https://player.vimeo.com/video/639834858#t=1h21m43s
11é.- ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS
Es dona compte dels decrets 1685 fins a 1891 de data 23 de setembre a 20 d’octubre de 2021.
Els membres de la Corporació es donen per assabentats.
https://player.vimeo.com/video/639834858#t=1h22m39s
12é.- ASSUMPTES EXTRAORDINARIS
No n’hi ha cap.
https://player.vimeo.com/video/639834858#t=1h22m56s
C- PRECS I PREGUNTES
https://player.vimeo.com/video/639834858#t=1h23m05s
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President declara finalitzada la sessió, essent les
21:08 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.

