Alcalde
Alexandre Ruiz Gadea
(COMPROMÍS)

Maria Engracia Garcia Madrid ( 2 de 2 )
Secretaria Interventora
Data Signatura : 11/06/2020
HASH: 7a491a8617837b8bd55503fedbcf33fa

Regidors

Bellreguard, 13 de maig de dos mil vint, sent
les vint hores, s’inicia el plenari pel Sr. alcalde,
Alexandre Ruiz Gadea, per vídeo conferencia,
amb tots els membres que componen la
corporació. Assistits per la secretària de la
corporació, M. Engràcia Garcia Madrid, a fi de
celebrar la sessió ordinària, en primera
convocatòria, per a la qual prèviament s’havia
distribuït l’ordre del dia.

Grup Municipal COMPROMÍS
Lorena Peiró Gregori
Juanjo Giner Camarena
Marta Avargues Ciscar

Obert l’acte públic pel Sr. alcalde, de la seua
ordre es va anar donant compte dels assumptes
de l’ordre del dia de la convocatòria, començant
per la part resolutiva on es van acordar els
següents

Grup Municipal PP
Jaume Ascó Pastor
Fendi Borràs Sanchez
Lorenzo Millet Millet
Marola Marco Peiró
Grup Municipal PSOE
Joan Marco Pastor
Sandra Gadea Peiró
Marcos Haro Escribano
Excusa la no assistència:
El ple s’inicia en el minut 01:05 https://www.youtube.com/watch?v=WrC6g_btcxk
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CONCURRENTS:

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE BELLREGUARD
CORRESPONENT AL DIA 13 DE MAIG DE 2020

ACTA DEL PLE

Alexandre Ruiz Gadea ( 1 de 2 )
Alcalde
Data Signatura : 11/06/2020
HASH: b53dc28bcc0f217965cf950949707ed8

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Abans de començar l’alcalde agraeix a tots el comportament i actitud durant la
pandèmia.
ACORDS

El Sr. alcalde pregunta si hi ha alguna observació a l’acta de la sessió ordinària del dia
11 de març de 2020.
Sotmesa l’aprovació a votació, el Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT dels seus
membres presents ACORDA aprovar l’acta de la sessió ordinària del dia 11 de març de
2020.
El resultat de la votació es el següent; ONZE VOTS A FAVOR, 4 vots a favor
corresponents als representants de COMPROMÍS, Alexandre Ruiz Gadea, Lorena Peiró
Gregori, Juanjo Giner Camarena, Marta Avargues Ciscar, 3 vots a favor corresponents
als representants del PSOE Joan Marco Pastor, Sandra Gadea Peiró, Marcos Haro
Escribano, 4 vots a favor corresponents als representants del PP, Jaume Ascó Pastor,
Fendi Borrás Sánchez, Lorenzo Millet Millet, Marola Marco Peiro.
Inici
del
punt
minut
05:20
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=WrC6g_btcxk
2.

del

punt

minut

05:45

MOCIÓ PER GARANTIR UNS SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT

Juanjo Giner Camarena, portaveu del grup municipal COMPROMÍS PER
BELLREGUARD a l’Ajuntament de Bellreguard presenta per al seu debat i
aprovació, si s'escau, aquesta MOCIÓ en base a la següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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ACTA DEL PLE

1.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 11 DE
MARÇ DE 2020.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

PART RESOLUTIVA
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A

_____________________________________________________________________

PRIMER.
L’Ajuntament de Bellreguard manifesta el seu suport als professionals
públics de tots els àmbits per la seua tasca, especialment durant la crisi del COVID-19,
i es comprometen a seguir treballant pel seu reconeixement professional.
SEGON.
L’ Ajuntament de Bellreguard insta al Consell a continuar aprofundint en
la construcció d’uns serveis públics forts com a garantia d’igualtat i qualitat de vida
dels valencians i valencianes, dignificant les condicions en l’exercici dels i les
professionals públics, i retornant a la gestió pública els àmbits privatitzats.
TERCER.

L’ Ajuntament de Bellreguard insta al Govern de l'Estat a:

Modificar la normativa per blindar la inversió en els serveis públics com una despesa
prioritària i exclosa de qualsevol programa d’ajust pressupostari.
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Una vegada finalitzat el debat i sotmesa la proposta a votació pel Sr. Alcalde, el Ple de
l’Ajuntament per MAJORIA ABSOLUTA dels presents, ACORDA :
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Després de dècades de privatitzacions i anys de retallades, des de 2015 les institucions
valencianes han treballat en la direcció d’enfortir els serveis públics, garantir la seua
universalitat, i dotar-los dels recursos necessaris per a atendre als valencians i
valencianes, especialment aquells més vulnerables. Però és evident, també, que encara
queda un important camí per recórrer per comptar amb els serveis públics que mereix la
ciutadania. Per aconseguir este objectiu que cal una aposta decidida i coordinada des de
l’àmbit europeu, estatal i autonòmic que entenga les partides pressupostàries en sanitat,
educació, serveis socials i altres àmbits de les polítiques socials com una inversió
necessària i imprescindible en el benestar de les persones, que s’han de canalitzar a
través d’un sistema de titularitat i gestió pública.

ACTA DEL PLE

La pandèmia del COVID-19 que estem vivint han demostrat, una vegada més, la
importància de comptar amb uns serveis públics forts, universals i ben finançats. Estos
estan garantint una atenció de qualitat al conjunt de la ciutadania una emergència
sanitària sense precedents. Suposen, a més, una garantia d’igualtat on totes les
ciutadanes i ciutadans tenen els mateixos drets. Allà on no existeixen uns serveis
públics d’estes característiques, el que determina si una persona rep una atenció
adequada és, senzillament, la seua capacitat econòmica.

_____________________________________________________________________
Impulsar una àmplia reforma tributària en un sentit progressiu que incloga una
aportació de les grans fortunes per a sufragar l’enfortiment dels serveis públics.
QUART.
l'Estat.

Donar trasllat d'aquest Acord al Consell de la Generalitat i al Govern de

INTERVENCIONS

I això ha posat en valor més si cal, eixos serveis públics, de qualitat i universals, els
quals venim retrobant des del 2015 al nostre territori i que ens fa a totes i tots iguals.
Eixe és el camí, el que reiniciàrem el 2015 i es fa palès la necessitat d'assentar-lo i
millorar-lo amb més i millors recursos humans, materials i econòmics i per a que eixa
igualtat siga real qui més tinga, més ha de pagar.
En eixe sentit el nostre vot serà favorable.
Sr. Jaume Ascó.
Igual que Joan pense que són importants els serveis públics però
que no s'ha d'oblidar que si estos existeixen és perquè existeix el privat. Si creu que els
que cobren més han de pagar més però s'ha de pensar que açò també pot ser
contraproduent i per això van a votar abstenció.
El resultat de la votació es el següent; SET VOTS A FAVOR, 4 vots a favor
corresponents als representants de COMPROMÍS, Alexandre Ruiz Gadea, Lorena Peiró
Gregori, Juanjo Giner Camarena, Marta Avargues Ciscar, 3 vots a favor corresponents
als representants del PSOE Joan Marco Pastor, Sandra Gadea Peiró, Marcos Haro
Escribano, QUATRE ABSTENCIONS corresponents als representants del PP, Jaume
Ascó Pastor, Fendi Borrás Sánchez, Lorenzo Millet Millet, Marola Marco Peiro.
Inici
del
punt
minut
05:46
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=WrC6g_btcxk

del

punt

minut

13:10
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Sr. Joan Marco.
Volem destacar el paper de totes i tots els professionals que han
estat i estan desenvolupant i garantint els serveis públics, des dels sanitaris, sociosanitari, cossos i forces de seguretat de l'Estat i demés que ens estan ajudant a que el
pas i l'efecte de la COVID-19, es puga fer en les millors condicions.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

Intervé i llig la moció presentada.

ACTA DEL PLE

Sr. Juanjo Giner.

_____________________________________________________________________

3.
MOCIÓ PER GARANTIR EL FINANÇAMENT NECESSARI PER FER
FRONT A LA CRISI DEL COVID-19
Juanjo Giner Camarena, portaveu del grup municipal COMPROMÍS PER
BELLREGUARD a l’Ajuntament de Bellreguard presenta per al seu debat i
aprovació, si s'escau, aquesta MOCIÓ en base a la següent:

Una vegada finalitzat el debat i sotmesa la proposta a votació pel Sr.Alcalde, el Ple de
l’Ajuntament per UNANIMITAT dels presents, ACORDA:
PRIMER.
L’Ajuntament de Bellreguard insta al Govern de l'Estat a suspendre
l’aplicació dels límits de dèficit de les Comunitats Autònomes per a inversió en sanitat i
mesures socials i econòmiques per mitigar l’impacte de la crisi del Coronavirus i a
establir dèficits asimètrics per a la resta de despeses.
SEGON.
L’Ajuntament de Bellreguard insta al Govern de l'Estat a efectuar
transferències addicionals a les Comunitats Autònomes infrafinançades per a fer front a
la despesa sanitària provocada per la crisi del Coronavirus, garantint la suficiència
financera de la Generalitat Valenciana per a l’exercici de les seues competències.
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La crisi generada per l’emergència sanitària del COVID19, i les despeses extraordinària
que ha generat a la Generalitat Valenciana, fan necessari afegir a les nostres
reivindicacions un seguit de mesures que garantisquen no només la liquiditat de la
Generalitat, sinó la disponibilitat dels recursos necessaris per a fer front a esta
emergència sanitària així com a les necessitats econòmiques i socials en els pròxims
mesos.
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Els valencians i valencianes patim un infrafinançament històric que ens situa en una
anormalitat democràtica: som l’única Comunitat Autònoma amb una renda per càpita
inferior a la mitjana que aporta recursos al sistema, en lloc de rebre’ls. Per a corregir
esta injustícia Les Corts han aprovat nombroses resolucions en les quals es reclama la
immediata reforma del sistema de finançament, un nivell d’inversions d’acord amb el
pes poblacional, i el pagament del deute acumulat per l’Estat a causa de
l’infrafinançament.

ACTA DEL PLE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

_____________________________________________________________________

TERCER.
L’Ajuntament de Bellreguard insta al Govern de l'Estat a suspendre el
pagament dels interessos del deute generat pel FLA i altres instruments financers de
l’Estat per garantir una major liquiditat de la Generalitat Valenciana.
QUART.
L’Ajuntament de Bellreguard insta al Govern de l'Estat a efectuar la
transferència dels 283 milions de la liquidació de l’IVA de desembre de 2017.

Donar trasllat d'aquest Acord al Consell de la Generalitat i al Govern de

INTERVENCIONS:
Sr. Juanjo Giner.

Llig la moció presentada.

Sr. Joan Marco.
Respecte als ingressos del Sistema de Finançament Autonòmic,
rebuts des de l'Estat (entregues a compte 2019 i liquidacions 2017), el País Valencià
presenta un infrafinançament de 1.457 milions d’euros, que és el resultat de la
diferencia entre el finançament per càpita del País Valencià i la de la mitja de les
Comunitats Autònomes de regim comú. És a dir 291 € per càpita per baix de la mitjana.
El País Valencià va tancar l'exercici 2019 amb un dèficit situat el 1,71% del PIB, degut
a la no existència d'un finançament just.
Si el País Valencià rebés eixe tractament just pel sistema de finançament, el seu dèficit
per al 2019 s'hagués situat en el 0,41% del PIB, que seria el mateix que el conjunt de
les Comunitats Autònomes de règim comú.
Però també cal posar de manifest, que per pal·liar d'alguna manera eixe
infrafinançament, s'havien d'aprovat els Pressupostos Generals de l’Estat, que la no
aprovació d'aquests ha repercutit negativament en el poble valencià i les xifres són les
següents:
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SETÉ.
l'Estat.

ACTA DEL PLE

SISÉ.
L’Ajuntament de Bellreguard insta al Govern de l'Estat a eliminar la taxa
de reposició, tant per a les Comunitats Autònomes com per a les Entitats Locals.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

CINQUÉ.
L’Ajuntament de Bellreguard insta al Govern de l'Estat a permetre als
Ajuntaments utilitzar els romanents de tresoreria per fer front a esta crisi i injectar
recursos en l’economia productiva

_____________________________________________________________________

Per tant el nostre vot serà favorable.
Sr. Jaume Ascó.
Arreplega totes les paraules de Joan. Però el que no poden fer els
municipis es enrederir-se, tornat l'endeutament i al dèficit d'altres anys.

El resultat de la votació es el següent; ONZE VOTS A FAVOR, 4 vots a favor
corresponents als representants de COMPROMÍS, Alexandre Ruiz Gadea, Lorena Peiró
Gregori, Juanjo Giner Camarena, Marta Avargues Ciscar, 3 vots a favor corresponents
als representants del PSOE Joan Marco Pastor, Sandra Gadea Peiró, Marcos Haro
Escribano, 4 vots a favor corresponents als representants del PP, Jaume Ascó Pastor,
Fendi Borrás Sánchez, Lorenzo Millet Millet, Marola Marco Peiro.
Inici
del
punt
minut
13:11
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=WrC6g_btcxk

del

punt

minut

21:30

4.
MOCIÓ PER DEFENSAR UN PLA EUROPEU DE RECONSTRUCCIÓ
CONTRA LA CRISI DE LA COVID-19
7
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No podem estar més d'acord en la demanda de la liquidació de l'IVA de desembre de
2017. Així com els diners dels Ajuntaments són dels Ajuntaments. I també que per a un
correcte funcionament de les administracions locals i autonòmiques cal eliminar la taxa
de reposició.

ACTA DEL PLE

Que fan un total de 1.077 milions d’euros que no estan o no han vingut al nostre
territori. Era una mesura per pal·liar eixe infrafinançament mentre es negociava el
canvi de sistema, per doblement ens veiem afectats, per altra banda dels 16.000
milions d’euros, ha atorgat l'Estat per a les Autonomies per la crisi de la COVID-19,
6.000 milions d’euros, ja s'han repartit en un criteri que no és l'adequat, i el President
Puig ja ha demanat que per a la resta dels 10.000 que resten, es tinga en compte el
criteri poblacional.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

 450 milions d’euros d'inversions territorialitzades
 373 milions d’euros de la condonació del deute de la Marina.
 229 milions d’euros derivats de l'efecte que va suposar el canvi d’Informació de
l'IVA de 2017
 25 milions d’euros per al reforç del sistema de Dependència

_____________________________________________________________________

Juanjo Giner Camarena, portaveu del grup municipal COMPROMÍS PER
BELLREGUARD a l’Ajuntament de Bellreguard presenta per al seu debat i
aprovació, si s'escau, aquesta MOCIÓ en base a la següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Estem vivint uns moments molt complicats i tots els indicadors econòmics estan
assenyalant que hi haurà una crisi econòmica molt important. Només podrem fer front a
aquesta crisi amb unitat i esforços compartits.
La UE es va crear sota un ideal de benestar generalitzat. Un model propi basat en
l’Estat del Benestar que diferenciava el nostre territori del neoliberalisme salvatge
d’Estats Units i del socialisme autoritari de la Unió Soviètica. L’ideal de democràcies
avançades amb una forta sensibilitat social va ser el símbol que donava una raó de ser a
la integració regional europea. Una integració que hauria de donar eines al conjunt
d’Estats membres per ser més forts en un món globalitzat i amb fortes tensions
econòmiques producte de la inestabilitat dels mercats mundials.
Aquest espai d’integració europea està hui en perill. Reforçar l’Unió Europea passa per
reforçar els seus mecanismes de solidaritat i intervenció econòmica per enfortir als seus
Estats Membre. Des del començament de la crisi econòmica no hem tingut cap resposta
a l’alçada de les circumstàncies per part de les institucions europees.
8
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De la mateixa forma, el segon sector de l’economia espanyola és la construcció,
representant un 14% del PIB nacional. Segons els experts en aquest sector, també
existirà una greu recessió i baixada d’inversions que provocaran un terratrèmol de
conseqüències desconegudes.
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Espanya és un país dependent del turisme. Al 2019, el sector turístic va representar el
15% del PIB nacional, quasi 3 milions de treballadors i treballadores directes i
indirectes i més de 80 milions de turistes posen de manifest la importància d’aquest
sector per la nostra economia. Amb fronteres tancades i por per contagis de la COVID19 aquest sector es veurà greument afectat el que queda d’any. El sector que ja ha
perdut la campanya de Setmana Santa, dóna per perduda també la campanya d’estiu.

ACTA DEL PLE

Segons el FMI, la crisi de la COVID-19 podria provocar una contracció del PIB a
Espanya del 8%. Aquesta dada podria ser optimista, segons el vicepresident del BCE
Luis de Guindos estaríem vivint la pitjor crisi econòmica des de la Guerra Civil.

_____________________________________________________________________

Des de la Comunitat Valenciana necessitem que s’activen tots els mecanismes possibles
que reforcen la UE i que ens permeten eixir amb garanties d’esta catàstrofe econòmica
provocada per la COVID-19.
Una vegada finalitzat el debat i sotmesa la proposta a votació pel Sr.Alcalde, el Ple de
l’Ajuntament per MAJORIA ABSOLUTA dels presents, ACORDA :
PRIMER.
L’Ajuntament de Bellreguard insta al Govern de l'Estat a defensar un
Pla Europeu de Reconstrucció contra la crisi socio-econòmica en totes les institucions
europees.

ACTA DEL PLE

La resposta comunitària no pot quedar-se en mesures pal·liatives ni assistencialistes.
Els Estats Membre de la UE necessitem que les institucions europees estiguen a
l’alçada de les circumstàncies històriques que estem vivint. Europa se la juga, ens
juguem un futur compartit on continue existint mecanismes de solidaritat i suport mutu
que ens faça més forts com a país i com a territori.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

Per una banda, hem tingut l’injecció de 750.000 milions d’euros en compres de bons
per part del BCE el passat 19 de març del 2020. Una injecció de capital insuficient per
fer front a les dimensions de la crisi econòmica que estem patint. D’una altre banda,
s’està negociant l‘alliberament de 500.000 milions d’euros del fons de rescat europeu
(MEDE) que són fons condicionats i també insuficients.

El Pla incorporarà també inversions massives per a reactivar els sectors productius i
aquest es fonamentarà en la transició ecològica de l’economia. En qualsevol cas aquest
pla no estarà subjecte a condicionalitats que suposen reducció en inversió pública a
llarg termini.
SEGON.

Donar trasllat d'aquest Acord al Govern de l'Estat.

INTERVENCIONS:

Sr. Juanjo Giner.

Llig la moció presentada.
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Aquest Pla Europeu Integral incorporarà com a mesura irrenunciable una política de
mutualització del deute a través de l’emissió d’eurobons.

_____________________________________________________________________

El resultat de la votació es el següent; SET VOTS A FAVOR, 4 vots a favor
corresponents als representants de COMPROMÍS, Alexandre Ruiz Gadea, Lorena Peiró
Gregori, Juanjo Giner Camarena, Marta Avargues Ciscar, 3 vots a favor corresponents
als representants del PSOE Joan Marco Pastor, Sandra Gadea Peiró, Marcos Haro
Escribano, QUATRE ABSTENCIONS corresponents als representants del PP, Jaume
Ascó Pastor, Fendi Borrás Sánchez, Lorenzo Millet Millet, Marola Marco Peiro.
Inici
del
punt
minut
21:30
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=WrC6g_btcxk

del

punt

minut

30:15

5.
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP POPULAR PER SOL·LICITAR LA
SUSPENSIÓ DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA DE
L'AVANTPROJECTE DE LLEI D'EDUCACIÓ
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El President Sánchez es va posar les piles junt amb el President Macron i va comandar
eixa necessitat de que Europa tenia que anar unida en eixia emissió de bons per a poder
pal·liar d’eixa manera la insuficiència dels diners que ena han facilitat, per tant el vot
del Partit Socialista serà a favor.
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Sr. Joan Marco.
Molts són els sectors que es veuran afectats en aquesta crisi que
ha provocat la COVID-19. En el text de la moció es parla de Turisme i construcció i
reflexa molt bé el sentit del naixement de la UE, i ara no pot fallar, és fa necessari que
la unió Europea estiga a l'altura de les circumstàncies com en altres ocasions. La figura
dels eurobonos/coronabonos, són un instrument per materialitzar el deute, és a dir que
tot el deute resultat de la crisi sanitària per la COVID-19, és presente com un deute
conjunt que deuen consensuar tots els països de la UE, d'eixa manera el BCE podria
emetre deute amb major garantia i seria més senzill l'accés al mercat de capitals. Es
deriven 2 avantatges, més liquidesa, i segons ser més competitiu front emissions
d'altres potències mundials com els EEUU. A principi hi havien països a favor, com
Portugal, França, Grecia, Italia, Irlanda, Bèlgica, Espanya, I en contra com Països
Baixos, Alemania i països nòrdics.

ACTA DEL PLE

Sr. Jaume Ascó.
Ens pareix bé quasi tot, entre altres l’amortització del deute, en
el cas de la COVID 19 si, però en la resta no.

_____________________________________________________________________
FENDI BORRÀS SANCHEZ, regidora del Grup Municipal del Partit Popular a
l'Ajuntament de Bellreguard, en nom i representació d'aquest, per mitjà del present
escrit, i fent ús de les atribucions que li confereix el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de Novembre), eleva al Ple de la Corporació per al seu debat, la
següent:

La Plataforma Educació Inclusiva SÍ, Especial TAMBÉ, que agrupa milers de famílies
amb fills amb discapacitat intel·lectual així com docents en tot el territori espanyol, ha
manifestat el seu total desacord amb la mesura.
El Govern d'Espanya preveu incorporar als estudiants amb discapacitat intel·lectual als
col·legis ordinaris a través del desmantellament gradual dels centres sense que aquesta
decisió haja sigut “consultada ni amb els pares, ni amb els professionals dels col·legis”,
tal com denuncia la citada plataforma en un dels seus comunicats.
Així mateix, tramitar aquesta llei aprofitant el decret d'estat d'alarma pel COVID-19
constitueix un menyspreu directe a les famílies que han mostrat el seu “absolut rebuig a
l'estratègia utilitzada pel Govern per a emmordassar a les persones amb discapacitat
intel·lectual, a les seues famílies i docents”.
Des del Partit Popular hem defensat sempre la llibertat de les famílies per a triar
l'educació dels seus fills. I amb aqueix esperit hem exigit preservar aquesta xarxa de
centres que ha sigut possible gràcies als grans avanços aconseguits en aquest camp
durant les últimes dècades. Si el Govern d'Espanya decideix aprovar la nova Llei
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L'avantprojecte de la nova Llei d'Educació que està desenvolupant el Govern d'Espanya
a través del Ministeri d'Educació (coneguda com a Llei Celaá) ha inclòs en la seua
Disposició Addicional Quarta el tancament progressiu dels Centres d'Educació
Especial. El període que estableix el Govern del PSOE per a executar el tancament
d'aquests col·legis és de 10 anys, fins al pròxim 2030, i només estableix la possibilitat
de mantindre alguns d'ells per a atendre “els alumnes que requerisquen d'una atenció
molt especialitzada”.

ACTA DEL PLE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

MOCIÓ PERQUÈ L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD SOL·LICITE AL
GOVERN D'ESPANYA LA SUSPENSIÓ DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL
QUARTA DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI D'EDUCACIÓ (LLEI CELAÁ)
RELATIU Al TANCAMENT DELS CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL

_____________________________________________________________________
d'Educació amb la citada Disposició Addicional Quarta s'atemptarà contra els drets
fonamentals de les famílies i es perpetrarà una greu involució en la formació i educació
d'alumnes amb discapacitat intel·lectual.

PRIMER.
Sol·licitar al Govern d'Espanya l'eliminació de la Disposició Addicional
Quarta de la LOMLOE (Llei orgànica de modificació de la LOE) que contempla el
tancament progressiu dels Centres d'Educació Especial.
SEGON.
Adherir-nos al manifest emés per la Plataforma Educació Inclusiva sí,
Especial TAMBÉ en defensa de la llibertat de les famílies per a triar l'educació que
desitgen per als seus fills (centres d'Educació Especial o centres ordinaris).
TERCER.

Donar trasllat al Govern d'Espanya.

INTERVENCIONS:

Sra. Fendi Borràs.

Llig la moció.

Sr. Juanjo Giner.
Explica que van a votar en contra perquè hi ha un comunicat del
propi Ministeri que desmenteix l’acusació del PP, no van a tancar els centres
d’educació especial, van a enfortir els centres Ordinaris per a poder treballar en la
inclusió d’aquestes persones en necessitats especials. Aquesta llei fa temps que s’està
treballant i justet avui era l’últim dia per a presentar esmenes, per tant no té cap sentit
traslladar aquesta moció al Govern fora de termini.
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PROPOSTA D'ACORD

Codi Validació: 96L3WNK35AJJTSRRWZ4G5JCWZ | Verificació: https://bellreguard.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 62

Paral·lelament, el 29 d'abril, el Grup Parlamentari del PP en Les Corts va presentar una
altra Proposició No de Llei en defensa de la llibertat de les famílies per a triar el centre
educatiu al qual han d'acudir els seus fills.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

El Partit Popular, el passat 5 de març, va presentar una Proposició No de Llei (PNL) en
el Congrés dels Diputats per a garantir el dret de llibertat d'elecció a les famílies. Així
mateix proposa eliminar el criteri d'edat per a poder assistir als centres d'Educació
Especial.

_____________________________________________________________________
Sr. Joan Marco.
És important aclarir i deixar palès que el Govern de l'Estat
Espanyol, no ha expressat ni té la voluntat de tancar cap centre d'Educació Especial.
Que en en cap cas la LOMLOE, que derogarà esperem la LOMQUE, va a implicar la
dissolució o tancament d'aquests centres.

A més vull assenyalar que el projecte de llei és aprovat en febrer de 2019, pel Consell
de Ministres i és remés al Congrés dels Diputats. Les eleccions d'abril i novembre del
2019 va interrompre la seua tramitació. Es va convertir de nou en avantprojecte,
novament aprovat pel Consell de Ministres i remesa de nou al Congrés el 10 de març.
Entre el 14/03 i 13/04, es van paralitzar tots els terminis per l'estat d'alarma, i és per el
PP entre d'altres qui reclamen ple funcionament de la cambra, i això inclou tràmits
legislatius.
I es podia esmenar primer fins el 29 d'abril, després pròrroga fins el 6 de maig i després
altra pròrroga fins el 13 de maig, fins avui mateix, això de culpar al govern de tramitar
en estat d'alarma s'ho haurien de fer mirar.
Varies vegades la Ministra Cela, ha eixit a declarar i anunciar que això no es veritat hi
ha una nota del premsa del ministeri del 28 d’abril desmentint-ho, avui mateix s’ha
desmentit en el Congrés dels Diputats, es una fal·làcia i una demagògia el que s'està
dient en aquesta moció, per tant el nostre vot va a ser en contra.
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Per tant vull deixar clara la postura del Govern de l'Estat i específicament el Ministeri
d'Educació i Formació Professional i la del PSOE, és donar suport a la tasca i a
l'existència dels Centres d'Educació Especial per a que puguin desenvolupar la seua
feina i a més a més seguisquen avançant en l'assessorament dels centres ordinaris.

ACTA DEL PLE

Allò que si que fa la LOMLOE, és adequar la nostra normativa bàsica educativa al
manament de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat i les recomanacions de diversos organismes experts en la matèria.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

Així es pot comprovar amb la lectura de la Disposició Addicional quarta, sobre
Educació Especial que recull el projecte de Llei de la LOMLOE, en la que difícilment
es pot trobar alguna referencia al seu tancament i deixa molt clar el paper rellevant que
duen a terme aquests centres i la seva col·laboració amb els centres educatius ordinaris.

_____________________________________________________________________

del

punt

minut

42:20

6.
APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL
REGLAMENT MUNICIPAL DE L'OCUPACIÓ DE LA VÍA PÚBLICA AMB
TAULES I CADIRES PER A TERRASSES DE BARS I SIMILARS DE
L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD
Vista la necessitat de modificar el Reglament municipal de l’ocupació de la via pública
amb taules i cadires per a terrasses de bars i similars de l’ajuntament de Bellreguard per
les següents raons:
Atès el pla per a tornar a la «nova normalitat» després de la COVID-19, en la fase 1 es
reduiran al 50% l’ocupació de les terrasses, tot d’acord amb l’article 12 de l’Ordre
SND/386/2020, de 3 de maig, pel qual es flexibilitzen determinades restriccions socials
i es determinen les condicions de desenvolupament de l'activitat de comerç minorista i
de prestació de serveis, així com de les activitats d'hostaleria i restauració en els
territoris menys afectats per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
De la mateixa forma, en l’article 12.2 de l’Ordre estableix que l’Ajuntament pot donar
14
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21:30
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=WrC6g_btcxk
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El resultat de la votació es el següent; SET VOTS EN CONTRA, 4 vots en contra
corresponents als representants de COMPROMÍS, Alexandre Ruiz Gadea, Lorena Peiró
Gregori, Juanjo Giner Camarena, Marta Avargues Ciscar, 3 vots en contra
corresponents als representants del PSOE Joan Marco Pastor, Sandra Gadea Peiró,
Marcos Haro Escribano, QUATRE VOTS A FAVOR corresponents als representants
del PP, Jaume Ascó Pastor, Fendi Borrás Sánchez, Lorenzo Millet Millet, Marola
Marco Peiro.

ACTA DEL PLE

Sra. Fendi Borràs.
El Govern vol fer una transferència dels alumnes dels centres
d’educació especials als centres ordinaris, per això el Govern no vol invertir més ni en
centres d’educació especial ni en centres ordinaris, el moviment de pares i mares
reclamen el dret i llibertat a triar la millor educació per als seus fills, que siguen les
famílies amb els especialistes qui trien segons les necessitats dels seus fills. Aquest dret
no es pot vulnerar, i menys aprofitar fer-ho durant l’estat d’alarma, demanem que es
respecten els nostres drets i sobretot els dels nostres fills.

_____________________________________________________________________
el permís per incrementar la superfície destinada a la terrassa.
Vist l'Informe de Secretaria de data 5 de maig de 2020 i de conformitat amb el que es
disposa en els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.

1. Les llicències seran adjudicades als sol·licitants que demanen l’ocupació de la vorera
contigua a l’establiment de restauració (exclusivament per l'amplada de la façana de
l'establiment), amb la qual l’ocupació demanada formarà una unitat d’explotació. Serà
requisit previ que el sol∙licitant compte amb llicència d’obertura per l’establiment, o cas
que estiga en tràmits que no hi haja cap circumstància que impossibilite l'atorgament de
la llicència, així com la prèvia declaració responsable del sol·licitant.
2. Es podrà ampliar l’espai d’ocupació als trams de vorera situats a banda i banda,
sempre que es respectin les portes d’accés a habitatges i locals, amb compliment de les
condicions de l’ocupació primera i disposin de l’autorització dels propietaris dels locals
directament afectats.
3. Quan per les característiques de la vorera contigua a l’establiment no es pugui
autoritzar l’ocupació sol∙licitada es podrà discrecionalment autoritzar aquesta a un
espai públic de superfície suficient el més proper possible a l’establiment, per a la qual
cosa s’haurà de disposar de les autoritzacions sectorials que siguin pertinents.
4.En el cas de que es donen situacions que es consideren catastròfiques, excepcionals
i/o afecten greument al teixit empresarial, la Junta de Govern o l’Alcalde President
(depenent en qui recaiga la competència) podrà autoritzar de manera excepcional fins a
una ocupació d’un 100% més de l'autoritzada, previ els informes tècnics adients, que
seran en tot cas vinculants.
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«Article 4. Adjudicació de llicències

ACTA DEL PLE

PRIMER.
Aprovar inicialment la modificació del Reglament municipal de
l’ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses de bars i similars de
l’ajuntament de Bellreguard en els següents termes, s’afegeix l’article 4.4 i queda
redactat de la següent manera:

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

Una vegada finalitzat el debat i sotmesa la proposta a votació pel Sr.Alcalde, el Ple de
l’Ajuntament per UNANIMITAT dels presents, ACORDA:

_____________________________________________________________________

INTERVENCIONS:
Sr. Alcalde.
La modificació queda prou clara i tots sabem perquè s’ocasiona,
per tant entenc que donarem suports d’aquesta manera a l’hosteleria del nostre poble.
Sr. Joan Marco.
Em tot el que portem de ple, hem parlant de les conseqüències
que ha suposat la COVID 19, es veritat que hi ha ajudes per diverses institucions, però
és l’ajuntament és la institució més propera, i es la que ha d’ajudar, per tant és una bona
decisió.
Sr. Jaume Ascó.
Estem d’acord amb la mesura, i crec que solament s’ha d’afegir
que els que anem als bars hem de tindre consciència i no abusar de besar-nos i abraçarnos quan no toca.

Sr. Alcalde.

M'unisc a la responsabilitat
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Simultàniament, publicar el text de la modificació de l'Ordenança municipal en el portal
web de l'Ajuntament https://bellreguard.sedelectronica.es/info.0
a fi de donar
audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguen fer-se
per altres persones o entitats.

ACTA DEL PLE

SEGON. Sotmetre aquesta modificació del Reglament municipal de l’ocupació de la
via pública amb taules i cadires per a terrasses de bars i similars de l’ajuntament de
Bellreguard municipal a informació pública i audiència dels interessats, amb
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel
termini de 30 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.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

Aquesta autorització, en tot cas, tindrà un caràcter excepcional i finalitzarà quan
finalitze la causa que la va originar-hi. D’aquesta autorització excepcional es donarà
compte al ple en la següent sessió que es celebre.»

_____________________________________________________________________

El resultat de la votació es el següent; ONZE VOTS A FAVOR, 4 vots a favor
corresponents als representants de COMPROMÍS, Alexandre Ruiz Gadea, Lorena Peiró
Gregori, Juanjo Giner Camarena, Marta Avargues Ciscar, 3 vots a favor corresponents
als representants del PSOE Joan Marco Pastor, Sandra Gadea Peiró, Marcos Haro
Escribano, 4 vots a favor corresponents als representants del PP, Jaume Ascó Pastor,
Fendi Borrás Sánchez, Lorenzo Millet Millet, Marola Marco Peiro.
punt

minut

49:30

7.
APROVACIÓ
PROVISIONAL
DE
LA
MODIFICACIÓ
DE
L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'OCUPACIÓ
DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL PER TAULES, CADIRES, TRIBUNES,
ENTARIMATS, TARIMES, TANQUES I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS,
AMB FINALITAT LUCRATIVA
Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per
a procedir a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació
de terrenys d’ús public local per taules, cadires, tribunes, entarimats i altres elements
anàlegs, amb finalitat lucrativa emès en data 5 de maig de 2020,

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

del

ACTA DEL PLE

Inici
del
punt
minut
42:21
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=WrC6g_btcxk

Vist el projecte de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de
l’ocupació de terrenys d’ús public local per taules, cadires, tribunes, entarimats i altres
elements anàlegs, amb finalitat lucrativa que es proposa al Ple, que afegeix a l’article 8
de dita ordenança el següent text:
De igual forma, es podrà acordar la exempció del pagament de la taxa per la Junta de
Govern, en el cas de que es produïsquen situacions catastròfiques, excepcionals o que
alteren el normal funcionament de l’ocupació de les taules i cadires tal i com
s’estableix en aquesta ordenança. Aquesta exempció del pagament no implica la
exempció de sol·licitar l’autorització corresponent que en tot cas serà obligatori.
D’acord amb l’establer en l’article 22.2 d) de la Llei de Bases de Règim Local,
Una vegada finalitzat el debat i sotmesa la proposta a votació pel Sr.Alcalde, el Ple de
l’Ajuntament per UNANIMITAT dels presents, ACORDA:
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Vist l'informe d'Intervenció de data 5 de maig de 2020,

_____________________________________________________________________

PRIMER.
Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
l’ocupació de terrenys d’ús public local per taules, cadires, tribunes, entarimats i altres
elements anàlegs, amb finalitat lucrativa i que quede redactat l’article 8 tal i com queda
a continuació:

SEGON.
Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant
exposició d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de
la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran
examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimen oportunes.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest
Ajuntament https://bellreguard.sedelectronica.es/info.0
TERCER.
Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l'expedient,
en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article
17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

INTERVENCIONS:
Sr. Joan Marco.
Llig la proposta d'acord, i explica que s’ha modificat el
reglament i en aquests es passa a la seua aprovació la modificació de la taxa, per a
exonerar del pagament de la taxa degut a l’estat l’alarma.
18
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De igual forma, es podrà acordar la exempció del pagament de la taxa per la Junta de
Govern, en el cas de que es produïsquen situacions catastròfiques, excepcionals o que
alteren el normal funcionament de l’ocupació de les taules i cadires tal i com
s’estableix en aquesta ordenança. Aquesta exempció del pagament no implica la
exempció de sol·licitar l’autorització corresponent que en tot cas serà obligatori.»

ACTA DEL PLE

La Junta de Govern podrà acordar la concessió d’autorització per l’ocupació de
terrenys d’ús públic per taules i cadires en dies festius i de celebració d’esdeveniment
esportius, lúdics, d’esplai etc., quedant els beneficiaris exempts del pagament de la
tarifa corresponent.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

«Article 8.-Exempcions.

Sr. Jaume Ascó.
2020.

Entenc que va a exonerar-se tot el pagament de les taxes del

Sr. Alcalde.
quantitats.

El caràcter no és retroactiu, es tornaran proporcionalment les

Inici
del
punt
minut
49:31
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=WrC6g_btcxk

del

punt

minut

56:30

8.
APROVACIÓ PROVISIONAL DEL REGLAMENT DE CONTROL
INTERN DE L’AJUNTAMENT DE BELLREGUARD
Joan Marco Pastor, Regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica de l’ajuntament de
Bellreguard, sotmet a la consideració del ple la següent,

ACTA DEL PLE

El resultat de la votació es el següent; ONZE VOTS A FAVOR, 4 vots a favor
corresponents als representants de COMPROMÍS, Alexandre Ruiz Gadea, Lorena Peiró
Gregori, Juanjo Giner Camarena, Marta Avargues Ciscar, 3 vots a favor corresponents
als representants del PSOE Joan Marco Pastor, Sandra Gadea Peiró, Marcos Haro
Escribano, 4 vots a favor corresponents als representants del PP, Jaume Ascó Pastor,
Fendi Borrás Sánchez, Lorenzo Millet Millet, Marola Marco Peiro.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

_____________________________________________________________________

D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 21 d’abril de 2020 per
a acordar la fiscalització prèvia limitada de requisits bàsics, la pressa de raó en
comptabilitat dels drets i dels ingressos i el reglament de control intern de
l’Ajuntament de Bellreguard, l’informe de Secretaria de data 22 d'abril de 2020 i
l’informe d’Intervenció de data 22 d’abril de 2020, en relació amb la conveniència de
l’adopció del dit règim i el reglament de control intern esmentat.
Una vegada finalitzat el debat i sotmesa la proposta a votació pel Sr. Alcalde, el Ple de
l’Ajuntament per UNANIMITAT dels presents, ACORDA:
PRIMER.
Aprovar la implementació del règim de fiscalització e intervenció
limitada prèvia de requisits bàsics en matèria de despeses i obligacions, en el qual els
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PROPOSTA D’ACORD

_____________________________________________________________________

REGLAMENT PEL QUAL ES DESENVOLUPA EL RÈGIM DE CONTROL INTERN DE
L'ENTITAT LOCAL

El control intern, regulat en l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i desenvolupat pel Reial decret
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del
Sector Públic Local, és l'exercit en les Entitats Locals respecte de la seua gestió econòmica, i, si
escau, la dels organismes autònoms i de les societats mercantils d'elles dependents, en la seua triple
accepció de funció interventora, control financer i controls d'eficàcia i eficiència.
D'acord amb l'arreplegat en l'article 3 del referit Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local i d'acord amb
l'arreplegat en l'article 214 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'objecte de la funció interventora serà controlar els
actes de l'Entitat Local i dels seus organismes autònoms, qualsevol que siga la seua qualificació, que
donen lloc al reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i els
pagaments que d'ells es deriven, i la inversió o l'aplicació en general dels seus fons públics, amb la
finalitat d'assegurar que la seua gestió s'ajuste a les disposicions aplicables en cada cas.
Per la seua banda, de conformitat amb el que es disposa en l'article 29 del referit Reial decret
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del
Sector Públic Local, l'objecte del control financer, exercit mitjançant el control permanent i
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TERCER.
Aprovar provisionalment el Reglament de Control Intern de
l’Ajuntament de Bellreguard amb la redacció que a continuació s’arreplega:
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SEGON.
Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel
control inherent a la presa de raó en comptabilitat i el control financer posterior
mitjançant tècniques de mostreig o auditoria, en els termes subscrits en l'Informe
d'Intervenció de data 21 d’abril de 2020. El control financer posterior serà el regulat en
el Reglament de Control Intern.

ACTA DEL PLE

extrems a comprovar seran els mínims previstos en l’article 13.2 del Reial Decret
424/2017, de 28 d’abril.
L’òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics establerts en l’article
219 del TRLRH i l’article 13 del RD 424/2018, de 28 d’abril i els extrems bàsics
addicionals a comprovar per a cada tipus de despesa, adaptats i aplicables a l'àmbit
local, de conformitat amb l'arreplegat en els Acords del Consell de Ministres de 30 de
maig de 2008 i de 20 de juliol de 2018, pels quals es dóna aplicació a la previsió dels
articles 152 i 147 de la Llei General Pressupostària, respecte a l'exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics, sense perjudici dels extrems addicionals que
s’aproven en el Reglament del Control Intern.

_____________________________________________________________________
l'auditoria pública, serà verificar el funcionament dels serveis, i organismes autònoms, en l'aspecte
econòmic financer per a comprovar el compliment de la normativa i directrius que els regeixen i, en
general, que la seua gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, d'estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera en l'ús dels recursos públics locals.

TÍTOL I.
DISPOSICIONS COMUNES
ARTICLE 1. Objecte i àmbit d'aplicació.
Constitueix l'objecte d'aquesta norma la regulació de les funcions de control intern respecte de la
gestió economicofinancera i els actes amb contingut econòmic de l'Entitat Local, sobre la base dels
preceptes sobre control i fiscalització continguts en el capítol IV corresponent al títol V del text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual
es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.
ARTICLE 2. Atribució de les funcions de control.
Les funcions de control intern dels ens enumerats en l'article anterior, s'exerciran per la Intervenció
mitjançant l'exercici de la funció interventora i el control financer amb l'extensió i efectes que es
determinen en els articles següents.

ARTICLE 3. Formes d'exercici.
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Així, amb la finalitat de disposar d'un model de control eficaç en virtut de l'article 3.3 del Reial
decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del
Sector Públic Local, i en virtut del principi d'autoorganització i potestat reglamentària reconegut a
les Entitats Locals territorials en l'article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, amb el present
Reglamente aquesta Entitat Local pretén la millora en els mecanismes de gestió i control intern, per
garantir una major eficàcia.

ACTA DEL PLE

En aquest sentit, i igual que procedeix l'Administració General de l'Estat a través de la seua
Intervenció General, s'estableix pel Ple de l'Entitat i mitjançant el present Reglamente, les normes
bàsiques per a l'adequat exercici de les funcions del control intern arreplegades en el Reial decret
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del
Sector Públic Local; atenent sempre al principi de plena autonomia dels òrgans de control respecte
de les autoritats i òrgans controlats.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

La citada normativa s'ha de considerar de mínims, reguladora del règim general aplicable a
l'exercici del control intern en les Entitats Locals.

_____________________________________________________________________
1. La funció interventora té per objecte controlar els actes de l'Entitat Local i dels seus organismes
autònoms, qualsevol que siga la seua qualificació, que donen lloc al reconeixement de drets o a la
realització de despeses, així com els ingressos i els pagaments que d'ells es deriven, i la inversió o
l'aplicació en general dels seus fons públics, amb la finalitat d'assegurar que la seua gestió s'ajuste a
les disposicions aplicables en cada cas.

3. D'aquesta manera correspon a la Intervenció l'elaboració i l'aprovació de les Instruccions
necessàries per a l'adequat exercici de les funcions de control intern; i de manera particular, la
determinació dels mètodes, forma i abast tant del control posterior ple en supòsits de fiscalització
prèvia limitada de despeses com del control financer en supòsits de fiscalització posterior
d'ingressos.

ARTICLE 4. Principis d'exercici del control intern.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

Aquest control comprendrà les modalitats de control permanent i l'auditoria pública, incloent-se en
ambdues el control d'eficàcia referit en l'article 213 del text refós de la Llei de les Hisendes Locals.
Igualment inclourà el control sobre entitats col·laboradores i beneficiaris de subvencions i ajudes
concedides pels subjectes que integren el sector públic local, que es troben finançades amb càrrec
als seus pressupostos generals, d'acord a allò que s'ha fixat en la Llei General de Subvencions.

ACTA DEL PLE

2. El control financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis, organismes autònoms i
societats mercantils dependents, en l'aspecte econòmic financer per a comprovar el compliment de
la normativa i directrius que els regeixen i, en general, que la seua gestió s'ajusta als principis de
bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per
l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera en l'ús dels recursos públics locals.

2. L'òrgan interventor exercirà el control intern amb plena autonomia respecte de les autoritats i
altres entitats la gestió de les quals siga objecte d'aquest. A tals efectes, els funcionaris que ho
realitzen, tindran independència funcional respecte dels titulars de les entitats controlades.
No obstant açò, donarà trasllat als òrgans de gestió controlats dels resultats més rellevants de les
comprovacions efectuades i recomanarà les actuacions que resulten aconsellables. D'igual manera,
donarà trasllat a Ple dels resultats que per la seua especial transcendència considere adequat elevar
al mateix i li informarà sobre la situació de la correcció de les febleses posades de manifest amb
exprés esment del grau de compliment dels apartats anteriors d'aquest article.

ARTICLE 5. Dels deures de l'òrgan de control.
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1. La Intervenció, en l'exercici de les seues funcions de control intern, estarà sotmesa als principis
d'autonomia funcional i procediment contradictori.

_____________________________________________________________________
1. Els funcionaris que exercisquen la funció interventora o realitzen el control financer, hauran de
guardar el degut sigil en relació amb els assumptes que coneguen en l'acompliment de les seues
funcions.
Així, les dades, informes o antecedents obtinguts en l'exercici del control intern soho podran
utilitzar-se per a les finalitats assignades al mateix i, si escau, per a formular la corresponent
denúncia de fets que puguen ser constitutius d'infracció administrativa, responsabilitat comptable o
penal.

L'òrgan interventor podrà fer ús en l'exercici de les seues funcions de control del deure de
col·laboració, de la facultat de sol·licitar assessorament, de la defensa jurídica i de la facultat de
revisió dels sistemes informàtics de gestió; així com recaptar directament de les diferents àrees o
unitats de l'Entitat Local els assessoraments jurídics i els informes tècnics que considere necessaris,
els antecedents i els documents precisos per a l'exercici de les seues funcions de control intern, amb
independència del mitjà que els suport.
Igualment podran recaptar a través de l’Alcalde -President de l'Entitat, l'assessorament i l'informe
dels Serveis d'Assistència Municipal i dels òrgans competents de la Comunitat Valenciana, o
sol·licitar l'assessorament de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat amb la subscripció
del corresponent Conveni.

TÍTOL II.
DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA
CAPÍTOL I. De l'exercici de la funció interventora.
ARTICLE 7. De les diferents fases de la funció interventora.
1. La funció interventora té caràcter intern i preventiu i té per objecte garantir, en tot cas i per a cada
acte, el compliment de les normes relatives a la disciplina pressupostària, als procediments de gestió
de despeses, ingressos i aplicació dels fons públics.
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2. Quan en la pràctica d'un control l'òrgan interventor actuant aprecie que els fets acreditats o
comprovats pogueren ser susceptibles de constituir una infracció administrativa o donar lloc a
l'exigència de responsabilitats comptables o penals ho posarà en coneixement de l'òrgan competent,
d'acord amb les regles que s'estableixen en l'article 5.2 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel
qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.

ACTA DEL PLE

Igualment haurà de facilitar l'accés als informes de control en aquells casos en els quals legalment
procedisca. A falta de previsió legal, la sol·licitud d'aquests haurà de dirigir-se directament al gestor
directe de l'activitat economicofinancera controlada.

_____________________________________________________________________
L'exercici de la funció interventora comprendrà les següents fases:
a) La fiscalització prèvia dels actes que reconeguen drets de contingut econòmic, autoritzen
o aproven despeses, disposen o comprometen despeses i acorden moviments de fons i valors.
b) La intervenció del reconeixement de les obligacions i intervenció de la comprovació
material de la inversió.
c) La intervenció formal de l'ordenació del pagament.
d) La intervenció material del pagament.
2. La funció interventora s'exercirà en les seues modalitats d'intervenció formal i material.

1. La funció interventora s'exercirà bé com a fiscalització prèvia bé com a intervenció prèvia.
La fiscalització prèvia examinarà, abans que es dicte la corresponent resolució, tot acte, document o
expedient susceptible de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i
valors, amb la finalitat d'assegurar, segons el procediment legalment establit, la seua conformitat
amb les disposicions aplicables en cada cas. L'exercici de la funció interventora no atendrà a
qüestions d'oportunitat o conveniència de les actuacions fiscalitzades.
La intervenció prèvia de la liquidació de la despesa o reconeixement d'obligacions comprovarà,
abans que es dicte la corresponent resolució, que les obligacions s'ajusten a la llei o als negocis
jurídics subscrits per les autoritats competents i que el creditor ha complit o garantit, si escau, la
seua correlativa prestació. La intervenció de la comprovació material de la inversió s'ajustarà a allò
que s'ha fixat en l'article 29 d'aquest Reglament.
La intervenció formal de l'ordenació del pagament verificarà la correcta expedició de les ordres de
pagament.
La intervenció material del pagament verificarà que aquest pagament s'ha disposat per òrgan
competent i es realitza en favor del perceptor i per l'import establit.

CAPÍTOL II. Del procediment per a l'exercici de la funció interventora sobre els drets
i ingressos.
ARTICLE 9. Fiscalització prèvia de drets i ingressos.
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ARTICLE 8. Del contingut de la funció interventora.

ACTA DEL PLE

La intervenció material comprovarà la real i efectiva aplicació dels fons públics.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

La intervenció formal consistirà en la verificació del compliment dels requisits legals necessaris per
a l'adopció de l'acord mitjançant l'examen de tots els documents que preceptivament hagen d'estar
incorporats a l'expedient.

_____________________________________________________________________
1. La fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la Tresoreria se substitueix pel control inherent a
la presa de raó en comptabilitat i el control posterior exercit mitjançant el control financer, tal com
autoritza l'article 9 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril.
2. Aquesta fiscalització s'exercirà en dos moments diferents:

4. L'exercici del control posterior o financer es durà a terme mitjançant tècniques d'auditoria i
mostreig.
a) Aquestes actuacions posteriors tenen per finalitat assegurar que la gestió
economicofinancera dels drets i ingressos públics s'ajusta a les disposicions aplicables en cada cas.
Les actuacions a dur a terme hauran de verificar en qualsevol cas:

El compliment de la legalitat tant en els procediments de gestió que hagen donat
lloc al reconeixement, liquidació, modificació o extinció de drets, com en la
realització de qualsevol ingrés públic.
Que el dret econòmic és reconegut i liquidat per l'òrgan competent i d'acord amb
les normes en cada cas aplicables.
Que l'import és el correcte, tenint en compte les possibles causes de la modificació
d'aquest, com els ajornaments i fraccionaments dels deutes liquidats o els fets que
puguen donar lloc a l'extinció del dret.
Que els ingressos s'han realitzat en les caixes o comptes corrents de les entitats de
dipòsit degudament autoritzades, dins dels terminis legalment establits i per la
quantia deguda.
Que el pagador és el correcte, examinant, si escau, els supòsits de derivació de
responsabilitat.
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Així, cada àrea o el servei de l'Entitat Local iniciarà el corresponent expedient que farà
arribar a Intervenció seguint l'iter procedimental habitual per a la seua presa de raó en comptabilitat.

ACTA DEL PLE

3. La presa de raó de comptabilitat s'efectuarà a la vista de tota operació de gestió econòmicpressupostària, mitjançant la incorporació al sistema d'informació comptable a través dels
documents comptables corresponents.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

La presa de raó en la comptabilitat de l'Entitat Local o dels seus organismes
autònoms, dels actes generadors de drets i ingressos en la Tresoreria.
Mitjançant actuacions de control financer que han de realitzar-se amb caràcter
posterior.

_____________________________________________________________________
Que tots els drets i/o operacions susceptibles de ser comptabilitzades l'estiguen en
el concepte adequat i per l'import correcte.

A més dels extrems detallats en el paràgraf anterior, per als següents casos haurà de
verificar-se igualment:



Reintegrament de Pagaments Indeguts:

Taxes o Preus Públics per prestació de serveis o realització d'una activitat:
Que la prestació del servei o realització d'activitat està efectivament autoritzada per
l'òrgan competent.
Que les liquidacions i/o autoliquidacions es corresponen amb els subjectes passius
que han realitzat de forma efectiva el fet imposable.



Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic:

ACTA DEL PLE



Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

Que els motius i la seua procedència són correctes, detallant operació, motiu,
import i unitat o àrea gestora.

Que les liquidacions i/o autoliquidacions es corresponen amb els subjectes passius
que han realitzat de forma efectiva el fet imposable.



Fiances:
Que es distingisquen en els diferents conceptes de fiances, tant el tercer com
l'import lliurat per aquests com a garantia.
Que les que es constitueixen com a garanties definitives es dipositen amb
anterioritat a la signatura del contracte i que les garanties provisionals es retornen
simultània o posteriorment al dipòsit de les definitives o es retornen en cas de no
adjudicació.
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Que la utilització o l'aprofitament estan efectivament autoritzades per l'òrgan
competent.

_____________________________________________________________________
b) Aquesta verificació es realitzarà sobre una mostra representativa dels actes, documents o
expedients de contingut econòmic, origen del reconeixement o liquidació de drets.

Com a norma general, es determinaran els expedients que s'han d'examinar mitjançant l'aplicació
dels procediments de mostreig o mètodes de selecció de mostres que s'estableixen a continuació,
d'acord amb Norma Internacional d'Auditoria 530, Mostreig d'Auditoria, NIA-ÉS 530 (adaptada per
a la seua aplicació a Espanya mitjançant Resolució de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de
Comptes, de 15 d'octubre de 2013):
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La selecció aleatòria (aplicada a través de generadors de nombres aleatoris; per
exemple, mitjançant taules de nombres aleatoris).
- La selecció sistemàtica, la qual consisteix a dividir el nombre d'unitats de mostreig de
la població per la grandària de la mostra per a obtenir un interval de mostreig, per
exemple 50, i havent determinat un punt de partida dins de les primeres 50, se
selecciona a continuació cada cinquantena unitat de mostreig. Encara que el punt de
partida es pot determinar de forma incidental, és més probable que la mostra siga
veritablement aleatòria si es determina mitjançant una eina informàtica per a la
generació de nombres aleatoris o mitjançant taules de nombres aleatoris. En cas de
recórrer a la selecció sistemàtica, l'auditor hauria de verificar que les unitats de
mostreig de la població no estiguen estructurades de tal manera que l'interval de
mostreig corresponga a un determinat patró de la població.
- El mostreig per unitat monetària és un tipus de selecció ponderada pel valor en la qual
la grandària, la selecció i l'avaluació de la mostra tenen com resultat una conclusió en
valors monetaris.
- La selecció incidental, en la qual l'auditor selecciona la mostra sense recórrer a una
tècnica estructurada. Encara que no s'utilitze una tècnica estructurada, l'auditor evitarà,
no obstant açò, qualsevol biaix conscient o previsibilidad (per exemple, evitar
seleccionar elements de difícil localització, o seleccionar o evitar sempre els primers o
últims registres d'una pàgina) i, en conseqüència, intentarà assegurar-se de què tots els
elements de la població tinguen possibilitat de ser seleccionats. La selecció incidental
no és adequada en cas de mostreig estadístic.
- La selecció en bloc, la qual implica la selecció d'un o de diversos blocs d'elements
contigus de la població. Generalment, la selecció en bloc no es pot utilitzar en el
mostreig estadístic a causa que la majoria de les poblacions s'estructuren de manera que
els elements d'una seqüència tinguen presumiblement característiques similars entre
ells i diferents de les d'altres elements de la població. Encara que en algunes
circumstàncies l'examen d'un bloc d'elements pot ser un procediment d'auditoria
adequat, rares vegades serà una tècnica de selecció de mostres adequada si l'auditor
intenta realitzar, sobre la base de la mostra, inferències vàlides per a la població
sencera.
c) De les comprovacions efectuades amb posterioritat l'òrgan interventor haurà d'emetre informe
escrit en el qual farà constar quantes observacions i conclusions es deduïsquen d'aquestes.

ACTA DEL PLE

-

_____________________________________________________________________

5. Sense perjudici d'allò que s'ha fixat en els apartats anteriors, la substitució de la
fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la Tresoreria pel control inherent a la presa de
raó en comptabilitat i el control posterior no aconseguirà la fiscalització de:
a) Els actes d'ordenació i pagament material derivats de devolucions d'ingressos indeguts.

En aquests supòsits es verificarà en tot cas:
-

-

L'adequació d'aquests a les Ordenances Fiscals en vigor i altra normativa d'aplicació.
La correcta determinació de les quotes. En cas de liquidació de quotes de Contribucions
Especials, que les quotes individuals s'ha realitzat atenent el cost de les obres i serveis,
quantitat a repartir i criteris de repartiment definits en l'acord d'Imposició i Ordenació
corresponent.
La correcta aplicació dels tipus impositius que corresponguen.
La inclusió i l'aplicació de les exempcions i bonificacions que corresponguen.
Que l'òrgan competent per a la seua aprovació és l'adequat.
c) Ingressos específics singulars, tals com els subsumibles en matèria de subvencions o
transferències casuístiques, siguen corrents o de capital (que no siguen reiteratives o
preestablides legalment com la participació de Tributs de l'Estat), els ingressos procedents
d'operacions financeres de qualsevol gènere, els procedents de convenis de qualsevol
classe, d'alienació d'inversions reals i més genèricament els ingressos afectats projectes de
despesa.
Aquesta fiscalització s'exercirà en funció de la corresponent fase del procediment sobre
drets i ingressos en les quals es trobe l'expedient:

-

El reconeixement de drets (fase comptable “DR”).
La recaptació i l'ingrés de fons públics (fase comptable “I”).
En aquests supòsits es verificarà en tot cas:
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Aquesta fiscalització en aquests casos es realitzarà en ocasió de l'aprovació del
corresponent expedient.

ACTA DEL PLE

b) Els actes d'aprovació de padrons, matrícules i llistes cobratorias (no així els ingressos de
contret previ per rebut derivats de la gestió cobratoria d'aquests).

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

Conseqüentment, en aquests supòsits, la funció interventora en matèria de devolució
d'ingressos indeguts solament aconsegueix la fase de pagament d'aquest procediment,
l'ordenació del pagament i pagament material, que es fiscalitzaran conforme al que
s'estableix en el present Reglamente respecte de l'exercici de la funció interventora sobre
les despeses i pagaments; no estant subjecte a l'exercici d'aquesta funció l'acte del
reconeixement del dret a la devolució.

_____________________________________________________________________

-

El compliment de la legalitat en els procediments tant de reconeixement, liquidació,
modificació o extinció de drets, com en la realització de l'ingrés.
Que el dret econòmic és reconegut i liquidat per l'òrgan competent i d'acord amb les
normes en cada cas aplicables.
Que els ingressos s'han realitzat en les caixes o comptes corrents de les entitats de dipòsit
degudament autoritzades, dins dels terminis legalment establits i per la quantia deguda.
Que el pagador és el correcte.

CAPÍTOL III. Del procediment per a l'exercici de la funció interventora sobre
despeses i pagaments.
SECCIÓ 1a. Disposicions comunes
ARTICLE 10. Moment i termini per a l'exercici de la funció interventora.
1. L'òrgan interventor rebrà l'expedient original complet, una vegada reunits tots els justificants i
emesos els informes preceptius, i quan estiga en disposició de què es dicte acord per l'òrgan
competent.

ACTA DEL PLE

6. En el cas de què en l'exercici de la funció interventora l'òrgan interventor es manifestara en
desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o expedients examinats i la
disconformitat es referisca al reconeixement o liquidació de drets a favor de les Entitats Locals o els
seus organismes autònoms, així com a l'anul·lació de drets, l'oposició es formalitzarà en nota
d'objecció que en cap cas suspendrà la tramitació de l'expedient.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

-

A aquests efectes, el còmput dels terminis citats anteriorment s'iniciarà l'endemà a la data de
recepció de l'expedient original i una vegada es dispose de la totalitat dels documents.
Quan l'Interventor faça ús de la facultat a què es refereix l'article 5.1 se suspendrà el termini de
fiscalització previst en aquest article i quedarà obligat a adonar d'aquesta circumstància a l'àrea o
unitat gestora.
ARTICLE 11. Fiscalització de conformitat.
Si l'Interventor com a resultat de la verificació dels extrems als quals s'estenga la funció
interventora considera que l'expedient objecte de fiscalització o intervenció s'ajusta a la legalitat,
farà constar la seua conformitat mitjançant una diligència signada sense necessitat de motivar-la.
ARTICLE 12. Fiscalització amb Objeccions.
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La fiscalització d'aquest s'efectuarà en el termini de deu dies hàbils. Aquest termini es reduirà a cinc
dies hàbils quan s'haja declarat urgent la tramitació de l'expedient o s'aplique el règim especial de
fiscalització i intervenció prèvia regulada en els articles 14 i 15 d'aquest Reglament.

_____________________________________________________________________

1. Si l'Interventor es manifestara en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o
expedients examinats, haurà de formular les seues objeccions per escrit.
Aquestes objeccions hauran de ser motivats amb raonaments fundats en les normes en les quals es
recolze el criteri sustentat i hauran de comprendre totes les objeccions observades en l'expedient.

Quan l'òrgan al qual es dirigisca l'objecció no ho accepte, iniciarà el procediment de
Resolució de Discrepàncies descrit en l'article següent.
4. En el cas de què els defectes observats en l'expedient derivaren de l'incompliment de requisits o
tràmits no essencials ni suspensius, l'Interventor podrà fiscalitzar favorablement, quedant l'eficàcia
de l'acte condicionada a l'esmena d'aquests defectes amb anterioritat a l'aprovació de l'expedient.
L'òrgan gestor remetrà a l'òrgan interventor la documentació justificativa d'haver-se
esmenat aquests defectes.
De no solucionar-se per l'òrgan gestor els condicionaments indicats per a la continuïtat de
l'expedient es considerarà formulat la corresponent objecció, sense perjudici de què en els casos en
els quals considere oportú, podrà iniciar el procediment de Resolució de Discrepàncies descrit en
l'article 13.
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3. Quan l'òrgan al qual es dirigisca l'objecció ho accepte, haurà d'esmenar les deficiències
observades i remetre de nou les actuacions a l'òrgan interventor en el termini de quinze dies.
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a) Quan es base en la insuficiència de crèdit o el proposat no siga adequat.
b) Quan no hagueren sigut fiscalitzats els actes que van donar origen a les ordres de
pagament.
c) En els casos d'omissió en l'expedient de requisits o tràmits essencials, considerem com a
tal:
Quan la despesa es propose a un òrgan que manque de competència per a la seua
aprovació.
Quan s'aprecien greus irregularitats en la documentació justificativa del
reconeixement de l'obligació o no s'acredite suficientment el dret del seu perceptor.
Quan s'hagen omès requisits o tràmits que pogueren donar lloc a la nul·litat de
l'acte, o quan la continuació de la gestió administrativa poguera causar crebants
econòmics a la Tresoreria de l'Entitat Local o a un tercer.
Tots aquells que el Ple de l’entitat, previ informe de l’òrgan interventor, aprove
com a requisits o tràmits essencials.

ACTA DEL PLE

2. Seran objeccions suspensives quan afecte l'aprovació o la disposició de despeses, reconeixement
d’ obligacions o ordenació de pagaments, se suspendrà la tramitació de l'expedient fins que aquell
siga solucionat en els següents casos:

_____________________________________________________________________
5. Les resolucions i els acords adoptats que siguen contraris a les objeccions formulades es remetran
al Tribunal de Comptes de conformitat amb l'article 218.3 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.
ARTICLE 13. Tramitació de Discrepàncies.
1. Sense perjudici del caràcter suspensiu de les objeccions, les opinions de l'òrgan interventor
respecte al compliment de les normes no prevaldran sobre les dels òrgans de gestió.

La resolució de la discrepància per part del President o el Ple serà indelegable, haurà de
recaure en el termini de quinze dies i tindrà naturalesa executiva.
3. Les discrepàncies es plantejaran en el termini de quinze dies des de la recepció de l'objecció, al
President o al Ple de l'Entitat Local, segons corresponga, i, si escau, a través dels Presidents o
màxims responsables dels organismes autònoms locals, i organismes públics en els quals es realitze
la funció interventora, per a la seua inclusió obligatòria, i en un punt independent, en l'ordre del dia
de la corresponent sessió plenària.
La discrepància haurà de ser motivada per escrit, amb cita dels preceptes legals en els quals
sustente el seu criteri.
Resolta la discrepància es podrà continuar amb la tramitació de l'expedient, deixant
constància, en tot cas, de l'adequació al criteri fixat en la resolució corresponent o, si escau, a la
motivació per a la no aplicació dels criteris establits per l'òrgan de control.
4. El President de l'Entitat i el Ple, a través del citat President, prèviament a la resolució de les
discrepàncies, podran elevar resolució de les discrepàncies a l’ òrgan de control competent per raó
de la matèria de l'Administració que tinga atribuïda la tutela financera.
A tals efectes, el President remetrà proposta motivada de resolució de la discrepància
directament a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat o a l'òrgan equivalent, en el cas de
què la Comunitat Autònoma tinga atribuïda la tutela financera, concretant l'extrem o extrems sobre
els quals sol·licita valoració. Al costat de la discrepància haurà de remetre's l'expedient complet.
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No obstant açò, correspondrà al Ple la resolució de les discrepàncies quan les objeccions:
a) Es basen en insuficiència o inadequació de crèdit.
b) Es referisquen a obligacions o despeses l'aprovació de les quals siga de la seua
competència.

ACTA DEL PLE

2. Quan l'òrgan gestor no accepte l'objecció formulada per l'òrgan interventor en l'exercici de la
funció interventora plantejarà al President de l'Entitat una discrepància.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

Els informes emesos per tots dos es tindran en compte en el coneixement de les
discrepàncies que es plantegen, les quals seran resoltes definitivament pel President de l'Entitat o el
Ple, d'acord amb el que es disposa en l'apartat següent.

_____________________________________________________________________
Quan el President eo el Ple facen ús d'aquesta facultat hauran de comunicar-ho a l'òrgan interventor
i altres parts interessades.

SECCIÓ 2a. Règim especial de fiscalització i intervenció limitada prèvia
ARTICLE 14. Règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics
1. De conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 13 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel
qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, s'estableix el
règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia dels actes de l'Entitat Local pels quals s'aprove la
realització de les següents despeses a les que es refereixen els articles següents.
2. En aquests casos, l'òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics següents:
a) L'existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la
despesa o obligació que es propose contraure.
S'entendrà que el crèdit és adequat quan finance obligacions a contraure o nascudes i no
prescrites a càrrec a la tresoreria que complisquen els requisits dels articles 172 i 176 del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
En els casos en els quals el crèdit pressupostari done cobertura a despeses amb finançament
afectat es comprovarà que els recursos que els financen són executius, acreditant-se amb l'existència
de documents fefaents que acrediten la seua efectivitat.
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6. Una vegada informat el Ple de l'Entitat Local, en ocasió del compte general, l'òrgan interventor
remetrà anualment aquests termes, al Tribunal de Comptes i, si escau, a l'òrgan de control extern
autonòmic corresponent.

ACTA DEL PLE

5. En ocasió de la dació de compte de la liquidació del Pressupost, l'òrgan interventor elevarà al Ple
l'informe anual de totes les resolucions adoptades pel President de l'Entitat Local contràries a les
objeccions suspensiu o no efectuats, o, si escau, a l'opinió de l'òrgan competent de l'Administració
que ostente la tutela al qual s'haja sol·licitat informe, així com un resum de les principals anomalies
detectades en matèria d'ingressos. Aquest informe atendrà únicament a aspectes i comeses pròpies
de l'exercici de la funció fiscalitzadora, sense incloure qüestions d'oportunitat o conveniència de les
actuacions que fiscalitze. El President de l'Entitat podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la
seua actuació.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

Quan les resolucions i els acords adoptats per l'Entitat Local siguen contraris al sentit de
l'informe de l'òrgan interventor o al de l'òrgan de control competent per raó de la matèria de
l'Administració que tinga atribuïda la tutela financera, s'inclouran en els informes referits en els
apartats següents.

_____________________________________________________________________
Quan es tracte de contraure compromisos de despeses de caràcter plurianual es comprovarà,
a més, si es compleix el preceptuat en l'article 174 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.
b) Que les obligacions o les despeses es generen per òrgan competent.

3. No obstant açò, serà aplicable el règim general de fiscalització i intervenció prèvia respecte
d'aquells tipus de despesa i obligacions per als quals no s'haja acordat el règim de requisits bàsics a
l'efecte de fiscalització i intervenció limitada prèvia, així com per a les despeses de quantia
indeterminada.
4. Les obligacions o les despeses sotmesos a la fiscalització i intervenció limitada prèvia seran
objecte d'una altra plena amb posterioritat, en el marc de les actuacions del control financer que es
planifiquen en els termes arreplegats en el títol III d'aquest Reglament.
ARTICLE 15. DESPESES DE PERSONAL.

ACTA DEL PLE

c) Els extrems bàsics addicionals a comprovar per a cada tipus de despesa, adaptats i
aplicables a l'àmbit local, de conformitat amb l'arreplegat en els Acords del Consell de Ministres de
30 de maig de 2008 i de 20 de juliol de 2018, pels quals es dóna aplicació a la previsió dels articles
152 i 147 de la Llei General Pressupostària, respecte a l'exercici de la funció interventora en règim
de requisits bàsics.
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En tot cas es comprovarà la competència de l'òrgan de contractació o concedent de la
subvenció quan aquest òrgan no tinga atribuïda la facultat per a l'aprovació de les despeses de què
es tracte.

1. Propostes d'aprovació de retribucions variables per a abonar en la nòmina del mes.
Gratificacions per treballs extraordinaris:
— Relacions acreditatives dels treballs efectivament realitzats fora de la jornada habitual de treball
conformades per les respectives àrees de servei, o en defecte d'això, prefectura de personal.
— Proposada resum signada per l’ àrea de Personal.
Productivitat i altres plusos aprovats pel Ple:
— Relacions acreditatives dels corresponents elements objectius que justifiquen el reconeixement
de la productivitat o plus, conformades per les respectives prefectures de servei, o en defecte d'això,
prefectura de personal.
— Proposada resum signada per la prefectura de Personal.
Indemnitzacions o Dietes per desplaçaments:
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A més dels aspectes generals recollits en l'article 14.2, es comprovaran els següents extrems o
documents addicionals:

_____________________________________________________________________
— Proposada resum signada per la prefectura de Personal, en la qual s'acreditarà la raó del
desplaçament.
Altres indemnitzacions.
— Justificants de les despeses suportades per cada empleat conformada per la prefectura de
personal.

Altes:
— Membres electes de l'Entitat Local:
• Còpia de l'acord de nomenament dels membres en el qual haurà de constar clarament qui
desenvoluparà les seues responsabilitats administratives en règim de dedicació exclusiva o parcial.
• Diligència de la corresponent presa de possessió.
• Alta en la Seguretat Social.
• Verificació de les retribucions segons la normativa vigent.
Baixes:
Acord o resolució de l'autoritat competent, en els següents casos:
— Acomiadament o suspensió d'ocupació per motius disciplinaris.
— Rescissió del contracte o cessament del nomenament interí per no superar el període de prova.
— Suspensió temporal del contracte per mutu acord.
— A la situació d'excedència, serveis especials, comissió de serveis o situació de serveis en altres
administracions.
— Renúncia a la condició de funcionari.
— Jubilació.
— Incorporació o reincorporació del titular del lloc de treball o de la plaça, en els casos dels
funcionaris interins.
Serà suficient amb la diligència expedida per Secretaria, acreditativa de la causa de la baixa, en els
següents casos:
— Fi del temps estipulat al contracte laboral o al nomenament de funcionari interí.
— Incorporació o reincorporació del titular del lloc de treball en els casos dels contractes
d'interinitat.
— Finalització del període màxim de prestació.
— Cessament voluntari de Personal laboral.
— Defunció del treballador o del funcionari.
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ACTA DEL PLE

3. Variacions en nòmina:
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— Nòmines i estats justificatius, signats per la prefectura de Personal.
— En el cas de les de caràcter ordinari de període mensual, comprovació aritmètica que es realitzarà
efectuant el quadre del total de la nòmina amb el qual resulte del mes anterior, més la suma
algebraica de les variacions incloses en la nòmina del mes corrent.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

2. Nòmines de retribucions de Personal i corporació:

_____________________________________________________________________
— Acreditació de la baixa en el règim de la Seguretat Social.
ARTICLE 16. Contractes.
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2. Compromís de la despesa:
— Adjudicació:
• Si no s'ha constituït Mesa de contractació, per no resultar preceptiva, es comprovarà que figura en
l'expedient informat pel gestor i l'empresa a qui es proposa adjudicar presenta la documentació
acreditativa de reunir els requisits de solvència i capacitat exigits.
• Les actes signades de la Mesa de contractació celebrada i, si escau, proposta d'adjudicació. Si no
s'ha constituït Mesa de contractació, per no resultar preceptiva, es comprovarà que figura en
l'expedient que l'empresa a qui es proposa adjudicar presenta la documentació acreditativa de reunir
els requisits de solvència i capacitat exigits.
• Quan no s'adjudique el contracte d'acord amb la proposta formulada per Mesa, que existeix decisió
motivada de l'òrgan de contractació.
• Quan es declare l'existència d'ofertes amb baixes anormals o desproporcionades, que existeix
constància de la sol·licitud d'informació als licitadors i informe favorable del servei tècnic
corresponent.
• Si s'utilitza el procediment negociat, es comprovarà que s'ha procedit a convidar a la licitació a un
mínim de 3 empreses excepte impossibilitat motivada.
• Garantia definitiva, excepte que s’haja previst en els plecs el caràcter d’innecessari.
• Incorporar a l'expedient la documentació acreditativa que l'empresari es troba al corrent de les
seues obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament, així com amb la resta de
documentació exigida en l'acord d'adjudicació.
— Modificats:
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1. Aprovació de la despesa:
— Quan s'utilitzen plecs tipus de clàusules administratives, que existisca constància que el contracte
a celebrar és de naturalesa anàloga a l'informat jurídicament.
— Plec de clàusules administratives particulars informat jurídicament o subscrit per tècnic jurídic.
— Plec de prescripcions tècniques.
— Informe emés per Secretaria, en relació al procediment d'adjudicació a emprar i als criteris
d'adjudicació. Quan es propose com a procediment d'adjudicació el negociat, comprovar que
concorren les circumstàncies per les quals legalment es permet aquest procediment.
— Quan es preveja en el plec de clàusules administratives la utilització de la subhasta electrònica,
verificar que els criteris d'adjudicació a què es refereix la mateixa es basen en modificacions
referides al preu o requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.
Especialitats en Obres:
— Projecte degudament aprovat, informat i, si resulta preceptiu, supervisat. O bé se sotmet a
aprovació simultània el projecte, informat i supervisat.
— Acta de replanteig previ i acta de disponibilitat dels terrenys.

ACTA DEL PLE

A més dels aspectes generals recollits en l'article 14.2 , es comprovaran els següents extrems o
documents addicionals:

_____________________________________________________________________

ARTICLE 17. Subvenciones.
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3. Reconeixement de l'obligació:
— Conformitat dels serveis corresponents, es presumirà aquesta si no hi ha manifestació de
disconformitat pel responsable del contracte.
— Factura per l'empresa adjudicatària.
Abonaments a compte:
• Que s'haja constituït la garantia definitiva.
• En cas de bestretes comprovar que aquesta possibilitat estava prevista en el plec i s'ha prestat la
garantia exigida.
• Factura per l'empresa adjudicatària.
Liquidació:
• Certificat de conformitat amb la prestació.
• Factura per l'empresa adjudicatària.
En obres:
• Certificació original d'obra, amb relació valorada, autoritzada pel director d'obra, acompanyada de
la factura.
En la primera certificació, en el cas del contracte d'obres:
• Resolució d'adjudicació.
• Acta de comprovació del replanteig.
• Document acreditatiu del depòsit de la garantia, si escau.
Certificació final:
• Acta de conformitat de recepció de l'obra.
• Liquidació autoritzada per la Direcció facultativa de l'obra.
Pròrroga del contracte:
• Que està prevista en el plec de clàusules administratives particulars.
• Que, en el seu cas, no se superen els límits de duració previstos en el plec de clàusules
administratives particulars.
Devolució de la fiança o cancel·lació d'aval:
• Informe sobre compliment de les obligacions del contracte i possibles responsabilitats que
pogueren exigir-se al contractista.
• Informe de comptabilitat que acredite la constitució de la fiança pel contractista i que no haja sigut
retornada.

ACTA DEL PLE

• Que la possibilitat de modificar està prevista al plec de clàusules administratives, o per la
legislació vigent.
• Informe emés per Secretaria.
• Que es proposa el reajustament de la garantia definitiva.
— En obres:
• Existència de projecte aprovat, llevat que s'aprove en el mateix acte, o es tramite com a contracte
mixt.
• Acta de replanteig previ.
— Revisions de preus:
• Informe jurídic que la revisió no està expressament exclosa en el plec de clàusules ni en el
contracte.

_____________________________________________________________________
A més dels aspectes generals recollits en l'article 14.2, es comprovaran els següents extrems
addicionals, sense perjudici del que es disposa en les Bases d'Execució del Pressupost:
1.Autorització de la convocatòria de les subvencions:

ARTICLE 18. Convenis de col·laboració.
A més dels aspectes generals recollits en l'article 14.2, es comprovaran els següents extrems
addicionals:
1. Aprovació o modificació del conveni:
• Informe jurídic en relació al contingut del conveni.
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3. Pagament de subvencions nominatives:
• Informe acreditatiu de previsió en les bases d'execució del pressupost vigent, o bé en relació a la
concurrència de les circumstàncies de l'article 22.2. b o 22.2.c de la Llei General de Subvencions.
• Declaració responsable o documentació que es troba al corrent de les obligacions amb l'Entitat
Local, l’AEAT i la Seguretat Social.
• Compliment dels requisits establits a les bases.
• Cap dels beneficiaris es troba incursos en prohibició per a rebre subvenció.
• Informe que avale que no existeixen subvencions pendents de justificar o reintegrar amb
caràcter anterior.
• En el supòsit de bestretes, comprovar que es permet expressament aqueixa possibilitat.
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2. Atorgament subvenció per concurrència competitiva:
 Documentació acreditativa d'haver-se procedit a la publicació de les bases i/o convocatòria
dins del termini i en la forma escaient.
 Proposta justificada d'atorgament de les subvencions per l'òrgan competent, prèviament
dictaminada si procedira.
 Informe que els beneficiaris compleixen tots els requisits exigits.
 Acta de la comissió avaluadora, si fora exigible.
 Declaració responsable o documentació acreditativa d'estar al corrent de les seues
obligacions amb l'Entitat Local, amb l’AEAT i amb la Seguretat Social.
 Informe segons el qual els beneficiaris estan al corrent de les obligacions tributàries, o de
reintegrament de subvencions, amb l'entitat local.

ACTA DEL PLE

• Informe que comprèn l'aprovació de la despesa, de les bases específiques i obertura de la
convocatòria.
• Les bases han sigut aprovades, publicades i fiscalitzades prèviament o bé que figura a
l'expedient un esborrany de bases específiques que es proposen aprovar, condicionant-se en aquest
cas la convocatòria a l'aprovació definitiva de les bases.
• Informe jurídic respecte de la convocatòria.

_____________________________________________________________________
• Documentació acreditativa conforme l'altra part es troba al corrent de les seues obligacions
tributàries, amb la Seguretat Social i amb l'Entitat Local, si hi ha obligacions econòmiques,
dineràries o en espècie, a càrrec de l'Entitat Local.
2. Reconeixement de l'obligació:
• Informe acreditatiu del compliment dels requisits establits en el mateix per a realitzar el
pagament.
ARTICLE 19. Contractes patrimonials.

En la fase prèvia a l'adjudicació de l'arrendament:
 Es comprovarà que l'adjudicatari es troba al corrent de les seues obligacions tributàries,
amb l'Entitat Local i amb la Seguretat Social, o bé haja presentat la corresponent declaració
provisional.
 Es comprovarà que s'han donat els requisits de publicitat i concurrència legalment establits,
excepte supòsits d'adjudicació directa o negociada en el qual haurà de constar la memòria
justificativa d'aqueix procediment.
3. Cessions d'ús a precari:
• Que el subjecte en favor del qual es preveu la cessió és una altra administració o entitat pública
o bé una entitat privada sense ànim de lucre.
• Que l'acord de cessió determina la finalitat concreta al fet que l'entitat o institució beneficiària
ha de destinar el bé, havent de determinar la finalitat pública o interés social de la destinació del bé,
i la concurrència de l'efectiva precarietat de la cessió.
ARTICLE 20. Reclamacions per responsabilitat.

38
______________________________________________________________________
Clot de l’Era, 12
46713 Bellreguard (La Safor) – València
tel. 962 815 511 – fax 962 816 218
ajuntament@bellreguard.net

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

2. Arrendament de béns patrimonials. En la tramitació inicial de l'expedient constarà:
• Certificat d'inscripció del bé en l'inventari com a bé patrimonial.
• Valoració pericial respecte del preu de l'arrendament.
• Informe motivat sobre les circumstàncies socials previstes legalment quant a la prevalença de la
rendibilitat social, si s'escau.
• Plec de clàusules administratives particulars,
• Informe jurídic.
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1. Adquisició de béns:
• Es comprovarà la justificació de la necessitat de l'adquisició.
• En el cas d'adquisicions a títol gratuït es comprovarà, el condicionat al fet que en el seu cas
estiguera subjecta.
• Al compromís de despesa es comprovarà, l'acreditació i compliment dels requisits del
transmitent i de l'objecte de l'adquisició de què es tracte, la seua idoneïtat i disponibilitat.

ACTA DEL PLE

A més dels aspectes generals recollits en l'article 14.2, es comprovaran els següents extrems
addicionals:

_____________________________________________________________________
A més dels aspectes generals recollits en l'article 14.2, es comprovaran els següents extrems
addicionals:
• Informe del responsable del servei el funcionament del qual haja ocasionat la presumpta lesió
indemnitzable.
• Justificant de la companyia asseguradora de la reclamació, si aquesta supera l'import de la
franquícia.
• Valoració econòmica del mal causat.
• Informe jurídic.

SECCIÓ 3a. De la fiscalització prèvia de l'aprovació o autorització de despeses i de la
disposició o compromís de despesa
ARTICLE 22. Règim general.
1. Sense perjudici del règim de fiscalització limitada prèvia regulat en la secció 2a, estan sotmesos a
fiscalització prèvia els altres actes de l'Entitat Local, qualsevol que siga la seua qualificació, pels
quals s'aprove la realització d'una despesa, no inclosos en la relació de l'article 14.1 d'aquest
Reglament.
2. Aquesta fiscalització i la intervenció prèvia sobretot tipus d'acte que aprove la realització d'una
despesa, comprendrà conseqüentment les dues primeres fases de gestió de la despesa:
L'autorització (Fase “A”).
La disposició o el compromís (Fase “D”) de la despesa.
Entre els actes sotmesos a fiscalització prèvia es consideren inclosos:
-

Els actes resolutoris de recursos administratius que tinguen contingut econòmic.
Els convenis que se subscriguen i qualssevol altres actes de naturalesa anàloga,
sempre que tinguen contingut econòmic.

3. En l'exercici de la fiscalització prèvia es comprovarà el compliment dels tràmits i requisits
establits per l'ordenament jurídic mitjançant l'examen dels documents i informes que integren
l'expedient, i en qualsevol cas:
a) L'existència i l'adequació del crèdit.
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2. L'òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que considere convenients,
sense que les mateixes tinguen, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels expedients.
Respecte a aquestes observacions no procedirà el plantejament de discrepància.

ACTA DEL PLE

1. Si no es compliren els requisits exigits, l'òrgan interventor procedirà a formular objecció en la
forma i amb els efectes previstos en aquesta secció 1a.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

ARTICLE 21. Objeccions i observacions complementàries en la fiscalització i
intervenció limitada prèvia.

_____________________________________________________________________
b) Que les obligacions o les despeses es generen per òrgan competent.
c) Que el contingut i la tramitació d'aquest s'ajusten a les disposicions aplicables al cas.
d)Que la selecció de l'adjudicatari per a [el lliurament o la prestació de l servei o el
subministrament prestat que corresponga] s'ajusten a la normativa vigent i les disposicions
aplicables al cas.
e) Que l'expedient està complet i en disposició de què una vegada emès l'informe de
fiscalització es puga dictar l'acord o la resolució procedent.
f) Que la despesa va ser degudament autoritzat i el seu import no s'ha excedit.
ARTICLE 23. Exempció de fiscalització prèvia.

la despesa corresponent al període inicial de l'acte o contracte del qual deriven o les seues
modificacions.
d) Les despeses menors de 3.005,06 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es
facen efectius a través del sistema de bestretes de caixa fixa.
e) Els contractes d'accés a bases de dades i de subscripció a publicacions que no
tinguen el caràcter de contractes subjectes a regulació harmonitzada.
SECCIÓ 4a. De la intervenció prèvia del reconeixement de l'obligació i de la inversió
ARTICLE 24. Intervenció de la liquidació de la despesa.

ACTA DEL PLE

a) Les despeses de material no inventariable.
b) Els contractes menors.
c) Les despeses de caràcter periòdic i altre de tracte successiu, una vegada fiscalitzat

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

No estaran sotmesos a la fiscalització prèvia:

2. Aquesta intervenció es practicarà per l'òrgan interventor amb caràcter previ a l'acord de liquidació
de la despesa o reconeixement de l'obligació i constituirà la fase “O”.
En aquest moment haurà de quedar documentalment acreditat que es compleixen tots els requisits
necessaris per al reconeixement de l'obligació, entre els quals es trobarà, si escau, l'acreditació de la
realització de la prestació o el dret del creditor de conformitat amb els acords que van autoritzar i van
comprometre la despesa així com el resultat favorable de la comprovació material de la inversió.
ARTICLE 25. Contingut de les comprovacions.
Sense perjudici de les verificacions en cas d'aplicar-se el règim de fiscalització i intervenció
limitada prèvia de requisits bàsics, en efectuar la intervenció prèvia de la liquidació de la despesa o
reconeixement d'obligacions s'haurà de comprovar a més:
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1. Estan sotmeses a intervenció prèvia les liquidacions de despeses o reconeixement d'obligacions,
ja tinguen el seu origen en la llei o en negocis jurídics vàlidament celebrats.

_____________________________________________________________________
a) Que les obligacions responen a despeses aprovades en les fases comptables “A” i “D” i si
escau, fiscalitzats favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de
l'obligació hagen de realitzar-se simultàniament.

2. Aquesta intervenció material de la inversió es practicarà per l'òrgan interventor i verificarà:
La realització de les obres, serveis i adquisicions finançats amb fons públics, i
La seua adequació al contingut del corresponent contracte.
La intervenció de la comprovació material de la inversió es realitzarà, en tot cas, concorrent l'òrgan
interventor, o en qui delegue, a l'acte de recepció de l'obra, servei o adquisició de què es tracte.
Quan s'aprecien circumstàncies que ho aconsellen, l'òrgan interventor podrà acordar la realització de
comprovacions materials de la inversió durant l'execució de les obres, la prestació de serveis i
fabricació de béns adquirits mitjançant contractes de subministraments.
3. L'òrgan interventor podrà estar assessorat quan siga necessària la possessió de coneixements
tècnics per a realitzar la comprovació material.
4. La intervenció de la comprovació material de la inversió serà preceptiva quan l'import d'aquesta
siga igual o superior a 50.000,00 euros, a exclusió de l'Impost sobre el Valor Afegit, i sense
perjudici de què les bases d'execució del pressupost fixen un import inferior.
En aquest cas, els òrgans gestors hauran de sol·licitar a l'òrgan interventor, o en qui delegue, la seua
assistència a la comprovació material de la inversió, amb una antelació de vint dies a la data
prevista per a la recepció de la inversió de què es tracte.
Per a açò haurà de fer arribar amb aquesta antelació sol·licitud sobre aquest tema, degudament
informada per l'òrgan gestor amb els documents pertinents, a les dependències de la Intervenció.
El resultat de la comprovació material de la inversió es reflectirà en acta que serà subscrita per tots
els que concórreguen a l'acte de recepció de l'obra, servei, o adquisició i en la qual es faran constar,
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1. La intervenció de la comprovació material de la inversió es realitza abans de liquidar la despesa o
reconèixer l'obligació, efectuant-se sobre la realitat física de les inversions.
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ARTICLE 26. Intervenció material de la inversió.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

b) Que els documents justificatius de l'obligació s'ajusten a les disposicions legals i
reglamentàries que resulten d'aplicació. En tot cas, en la documentació haurà de constar:
Identificació del creditor.
Import exacte de l'obligació.
Les prestacions, serveis o altres causes de les quals derive l'obligació del pagament.
c) Que s'ha comprovat materialment, quan escaigui, l'efectiva i conforme realització de
l'obra, servei, subministrament o despesa, i que ha sigut realitzada si escau aquesta comprovació.

_____________________________________________________________________
si escau, les deficiències apreciades, les mesures a adoptar per a esmenar-les i els fets i les
circumstàncies rellevants de l'acte de recepció.
En aquesta acta o en informe d’ampliació podran els concurrents, de forma individual o col·lectiva,
expressar les opinions que estimen pertinents.
5. En la resta de casos la intervenció de la comprovació material de la inversió no serà preceptiva,
justificant-se la comprovació de la inversió amb un dels següents mitjans:

ARTICLE 27. De la intervenció formal del pagament.
1. Estan sotmesos a intervenció formal de l'ordenació del pagament els actes pels quals s'ordenen
pagaments amb càrrec a la Tresoreria.
2. Aquesta intervenció tindrà per objecte verificar:
Que les ordres de pagament es dicten per òrgan competent.
Que s'ajusten a l'acte de reconeixement de l'obligació, mitjançant l'examen dels
documents originals o de la certificació d'aquest acte i de la seua intervenció
subscrita per aquests òrgans que van realitzar aquestes actuacions.
Que s'acomoden al pla de disposició de fons, mitjançant l'examen del propi pla de
disposició de fons o de l'informe que sobre aquest tema emeta la Tresoreria.
En els supòsits d'existència de retencions judicials o de compensacions de
deutes del creditor, que les corresponents minoracions en el pagament
s'acreditaran mitjançant els acords que les disposen.
ARTICLE 28. Conformitat i objecció.
Si l'òrgan interventor considerara que les ordres de pagament compleixen els requisits assenyalats
en l'article anterior, farà constar la seua conformitat mitjançant diligència signada en el document en
què l'ordre es conté o en document resumeixen de càrrec a les caixes pagadores.
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SECCIÓ 5a. De la intervenció formal i material del pagament

ACTA DEL PLE

- Amb una certificació expedida pel Cap de la unitat a qui corresponga rebre o
acceptar les obres, serveis o adquisicions, en la qual s'expressarà haver-se fet càrrec
del material adquirit, especificant-ho amb el detall necessari per a la seua
identificació, o haver-se executat l'obra o el servei conformement a les condicions
generals i particulars que, en relació amb ells, hagueren sigut prèviament
establides.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

- L'acta de conformitat signada pels qui van participar en aquesta.

_____________________________________________________________________
L'incompliment dels requisits exigits en l'article anterior de la present secció motivarà la formulació
d'objecció per l'òrgan interventor, en les condicions i amb els efectes previstos en la secció 1a. del
present capítol.
ARTICLE 29. De la intervenció material del pagament.

3. Quan l'òrgan interventor trobe conforme l'actuació signarà els documents que autoritzen l'eixida
dels fons i valors. Si no la troba conforme quant a la identitat del perceptor o la quantia del
pagament formularà objecció motivada i per escrit, en les condicions i amb els efectes previstos en
la secció 1a. del present capítol.
SECCIÓ 6a. De la fiscalització prèvia de les ordres de pagament a justificar i bestretes
de caixa fixa

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

2. Aquesta intervenció inclourà la verificació de:
La competència de l'òrgan per a la realització del pagament,
La correcta identitat del perceptor
L'import degudament reconegut.

ACTA DEL PLE

1. Està sotmesa a intervenció material del pagament l'execució de les ordres de pagament que
tinguen per objecte:
a) Complir, directament, les obligacions de la Tresoreria de l'entitat.
b) Situar fons a la disposició de caixers i agents facultats legalment per a realitzar
pagaments als creditors.
c) Instrumentar el moviment de fons i valors entre els comptes de la Tresoreria.

La fiscalització prèvia de les ordres de pagament a justificar per les quals es posen fons a la
disposició dels òrgans pagadors de l'Entitat Local i els seus organismes autònoms es verificarà
mitjançant la comprovació dels següents requisits:
a) Que les propostes de pagament a justificar es basen en ordre o resolució d'autoritat
competent per a autoritzar les despeses a què es referisquen.
b) Que existeix crèdit i el proposat és l'adequat.
c) Que s'adapten a les normes que regulen l'expedició d'ordres de pagament a justificar amb
càrrec als seus respectius pressupostos de despeses.
d) Que l'òrgan pagador, al favor del qual es lliuren les ordres de pagament, ha justificat dins
del termini corresponent la inversió dels fons percebuts amb anterioritat per aquests conceptes
pressupostaris. No obstant açò, no procedirà l'objecció per falta de justificació dins del termini de
deslliuraments anteriors quan, per a pal·liar les conseqüències d'esdeveniments catastròfics,
situacions que suposen greu perill o necessitats que afecten directament a la seguretat pública, el
President de l'Entitat autoritze l'expedició d'una ordre de pagament específica.
e) Que l'expedició d'ordres de pagament «a justificar» compleix amb el pla de disposició de
fons de la Tresoreria, excepte en el cas de què es tracte de pal·liar les conseqüències
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ARTICLE 30. Fiscalització prèvia de les ordres de pagament a justificar.

_____________________________________________________________________
d'esdeveniments catastròfics, situacions que suposen greu perill o necessitats que afecten
directament a la seguretat pública.
S'entendrà que es compleix amb el pla de disposició de fons de la Tresoreria, quan les ordres de
pagament a justificar es realitzen amb càrrec a conceptes pressupostaris autoritzats en les bases
d'execució del pressupost.
ARTICLE 31. Fiscalització prèvia de les ordres de pagament de bestretes de caixa

ARTICLE 32. Especialitats quant al règim de les objeccions.
1. L'incompliment dels requisits exigits en els articles anteriors de la present secció motivarà la
formulació d'objecció per l'òrgan interventor en les condicions i amb els efectes previstos en la
secció 1a. del present capítol.
2. No donarà lloc a la formulació d'objecció els supòsits en els quals:
L'òrgan pagador no justifique les ordres de pagament a justificar dins del termini
de deslliuraments anteriors quan, per a pal·liar les conseqüències d'esdeveniments
catastròfics, situacions que suposen greu perill o necessitats que afecten
directament a la seguretat pública, l’Alcalde-President de l'Entitat autoritze
l'expedició d'una ordre de pagament específica.
L'expedició d'ordres de pagament «a justificar» no complisca amb el pla de
disposició de fons de la Tresoreria, en el cas de què es tracte de pal·liar les
conseqüències d'esdeveniments catastròfics, situacions que suposen greu perill o
necessitats que afecten directament a la seguretat pública.
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2. Sense perjudici de la resta de requisits que puguen regular les bases d'execució, en la fiscalització
prèvia de les reposicions de fons per bestretes de caixa fixa l'òrgan interventor comprovarà en
qualsevol cas:
a) Que l'import total dels comptes justificatius coincideix amb el dels documents
comptables d'execució del pressupost de despeses.
b) Que les propostes de pagaments es basen en resolució d'autoritat competent.
c) Que existeix crèdit i el proposat és adequat.

ACTA DEL PLE

1. La fiscalització prèvia de les ordres de pagament per a la constitució o modificació de les
bestretes de caixa fixa es verificarà mitjançant la comprovació dels següents requisits:
a) L'existència i l'adaptació a les normes que regulen la distribució per caixes pagadores de
la despesa màxima assignada.
b) Que la proposta de pagament es basa en resolució d'autoritat competent.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

fixa.

_____________________________________________________________________
ARTICLE 33. Intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i
bestretes de caixa fixa.
1.
En la intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i de les bestretes de
caixa fixa, es comprovarà en tot cas:
Que corresponen a despeses concretes i determinades en
l'execució de les quals s'haja seguit el procediment aplicable en cada cas,
Que són adequats per fi per al qual es van lliurar els fons,
Que s'acredita la realització efectiva i conforme de les despeses o serveis
Que el pagament s'ha realitzat a creditor determinat per l'import degut.

3. En ocasió de la dació de compte de la liquidació del pressupost, en un punt addicional, s'elevarà a
aquest òrgan un informe amb els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i bestretes
de caixa fixa.
SECCIÓ 7a. De l'omissió de la funció interventora

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

Els resultats es reflectiran en informe en el qual l'òrgan interventor manifestarà la
seua conformitat amb el compte o els defectes observats en aquesta. L'opinió favorable o
desfavorable continguda en l'informe es farà constar en el compte examinat, sense que tinga aquest
informe efectes suspensius respecte de l'aprovació del compte.
L'òrgan competent aprovarà, si escau, els comptes, que quedaran a la disposició de
l'òrgan de control extern.

ACTA DEL PLE

2. Aquesta intervenció es durà a terme per l'òrgan interventor, mitjançant l'examen
dels comptes i els documents que justifiquen cada partida.

1. En els supòsits en els quals la funció interventora fóra preceptiva i s'haguera omès, no es podrà
reconèixer l'obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir favorablement aquestes actuacions fins
que es conega i resolga aquesta omissió en els termes previstos en el present article.
2. Si l'òrgan interventor en conèixer d'un expedient observara omissió de la funció interventora ho
manifestarà a l'autoritat que haguera iniciat aquell i emetrà al mateix temps la seua opinió respecte
de la proposta, a fi que, unint aquest informe a les actuacions, puga l’Alcalde- President de l'Entitat
decidir si contínua el procediment o no i altres actuacions que si escau, procedisquen.
En els casos de què l'omissió de la fiscalització prèvia es referisca a les obligacions o despeses la
competència de les quals siga de Ple, el President de l'Entitat haurà de sotmetre a decisió del Ple si
contínua el procediment i les altres actuacions que, si escau, procedisquen.
L'acord favorable del President, del Ple o de la Junta de Govern Local no eximirà de l'exigència de
les responsabilitats a què, si escau, pertocara.
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ARTICLE 34. De l'omissió de la funció interventora.

_____________________________________________________________________

4. Aquests casos s'inclouran en l'informe anual de totes les resolucions adoptades pel President de
l'Entitat Local contràries a les objeccions efectuades.
TÍTOL III.
DEL CONTROL FINANCER

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

a) Descripció detallada de la despesa, amb inclusió de totes les dades necessàries per a la
seua identificació, fent constar, almenys, l'òrgan gestor, l'objecte de la despesa, l'import, la
naturalesa jurídica, la data de realització, el concepte pressupostari i exercici econòmic al qual
s'imputa.
b) Exposició dels incompliments normatius que, segons el parer de l'interventor informant,
es van produir en el moment en què es va adoptar l'acte amb omissió de la preceptiva fiscalització o
intervenció prèvia, enunciant expressament els preceptes legals infringits.
c) Constatació de què les prestacions s'han dut a terme efectivament i de què el seu preu
s'ajusta al preu de mercat, per a açò es tindran en compte les valoracions i els justificants aportats
per l'òrgan gestor, que haurà de recaptar els assessoraments o els informes tècnics que resulten
precisos a tal fi.
d) Comprovació de què existeix crèdit pressupostari adequat i suficient per a satisfer
l'import de la despesa.
e) Possibilitat i conveniència de revisió dels actes dictats amb infracció de l'ordenament,
que serà apreciada per l'interventor en funció de si s'han realitzat o no les prestacions, el caràcter
d'aquestes i la seua valoració, així com dels incompliments legals que s'hagen produït.

ACTA DEL PLE

3. Aquest informe, que no tindrà naturalesa de fiscalització, posarà de manifest, com a mínim, els
següents extrems:

ARTICLE 35. Objecte, forma d'exercici i abast.
1. El control financer al qual es refereix l'article 29 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual
es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, té per objecte
verificar que el funcionament dels serveis d'aquesta Entitat Local en l'aspecte economicofinancer
dels subjectes enumerats en l'article 1 d'aquest Reglament, s'adequa als principis de legalitat,
economia, eficiència i eficàcia, comprovant l'adequada i correcta obtenció i utilització dels crèdits,
així com la realitat i la regularitat de les operacions amb ells finançades.
2. El control financer, que serà exercit amb plena autonomia i independència respecte de les unitats i
entitats o organismes la gestió dels quals es controle, es realitzarà per la Intervenció, de conformitat
amb el previst en el present Reglamente, en les instruccions arreplegades a aquest efecte en el Pla
Anual de Control Financer d'aquesta Entitat Local i en la normativa bàsica d'aplicació: el Reial
decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del
Sector Públic Local i el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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CAPÍTOL I. Disposicions generals

_____________________________________________________________________

3. El control financer es durà a terme a través de les modalitats de control permanent i l'auditoria
pública, amb l'abast determinat en el Pla Anual de Control Financer d'aquesta Entitat Local.
ARTICLE 36. Actuacions de control financer.

2. Les auditories consistiran en la verificació, realitzada amb posterioritat i efectuada de forma
sistemàtica, de l'activitat economicofinancera dels ens o programes pressupostaris objecte de control
sobre la base de l'anàlisi de riscos corresponent, mitjançant l'aplicació de les actuacions singulars
determinades a aquest efecte en el Pla Anual de Control Financer d'aquesta Entitat Local.
Aquestes actuacions, d'acord amb els objectius que en cada cas es perseguisquen, podran utilitzar,
per a l'anàlisi de l'activitat economicofinancera, algun dels següents models d'auditoria: de comptes,
de compliment, i operativa.
Per a l'aplicació dels procediments d'auditoria, els encarregats d'aquesta podran:
a) Examinar quants documents i antecedents de qualsevol classe afecten directa o
indirectament a la gestió econòmic financera de l'òrgan, organisme o ens auditat.
b) Requerir quanta informació i documentació es considere necessària per a l'exercici de
l'auditoria.
c) Sol·licitar informació fiscal i de Seguretat Social.
d) Sol·licitar de tercers informació sobre operacions realitzades per aquest, sobre els saldos
comptables generats per aquestes i sobre els costos, quan estiga previst expressament en el
contracte l'accés de l'administració a aquests o existisca un acord sobre aquest tema amb el
tercer.
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a) L'examen de registres comptables, comptes, estats financers o estats de seguiment
elaborats per l'òrgan gestor.
b) L'examen d'operacions individualitzades i concretes.
c) La comprovació d'aspectes parcials i concrets d'un conjunt d'actes.
d) La verificació material de l'efectiva i conforme realització d'obres, serveis,
subministraments i despeses.
e) L'anàlisi dels sistemes i procediments de gestió.
f) La revisió dels sistemes informàtics de gestió que siguen precisos.
g) Altres comprovacions en atenció a les característiques especials de les activitats
economicofinanceres realitzades per l'òrgan gestor i als objectius que es perseguisquen.

ACTA DEL PLE

Aquest control financer permanent podrà consistir en:

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

1. El control financer permanent s'exercirà mitjançant comprovació de què el funcionament de
l'activitat economicofinancera dels ens o programes pressupostaris objecte de control sobre la base
de l'anàlisi de riscos corresponent, s'ajusta a l'ordenament jurídic i als principis generals de bona
gestió financera, realitzat de forma contínua, i mitjançant l'aplicació de les actuacions singulars
determinades a aquest efecte en el Pla Anual de Control Financer d'aquesta Entitat Local.

_____________________________________________________________________
e) Verificar la seguretat i la fiabilitat dels sistemes informàtics que suporten la informació
economicofinancera i comptable.
f) Efectuar les comprovacions materials de qualsevol classe d'actius dels ens auditats, a la
fi dels quals els auditors tindran lliure accés a aquests.
g) Sol·licitar els assessoraments i els dictàmens jurídics i tècnics que siguen necessaris.
h) Quantes altres actuacions es consideren necessàries per a obtenir evidència en la qual
suportar les conclusions.

3. D'igual manera, si així s'estima oportú per l'òrgan interventor es podrà contractar la col·laboració
amb signatures privades d'auditoria que hauran d'ajustar-se a les instruccions dictades per aquesta
Intervenció.
Els auditors seran contractats per un termini màxim de dos anys, prorrogable en els termes establits
en la legislació de contractes del sector públic, no podent superar-se els vuit anys de realització de
treballs sobre una mateixa entitat a través de contractacions successives, incloses les seues
corresponents pròrrogues, ni podent a aquests efectes ser contractats per a la realització de treballs
sobre una mateixa entitat fins transcorreguts dos anys des de la finalització del període de vuit.
Les societats d'auditoria o auditors de comptes individuals concurrents en relació amb cada treball a
adjudicar no podran ser contractats quan, en aquest any o l'any anterior a aquell en què
desenvoluparan el seu treball, hagen realitzat o realitzen altres treballs per a l'entitat, sobre àrees o
matèries respecte de les quals haja de pronunciar-se l'auditor en el seu informe.
CAPÍTOL II. Del resultat del control financer
ARTICLE 38. Informes de control financer.
1. L'òrgan interventor, o òrgan en qui delegue, que haja desenvolupat les actuacions de control
financer, haurà d'emetre informe escrit en el qual s'exposaran de forma clara, objectiva i ponderada:
Els fets comprovats.
Les conclusions obtingudes.
Les recomanacions sobre les actuacions objecte de control.
Les deficiències que hagen de ser esmenades mitjançant una actuació correctora
immediata.
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ACTA DEL PLE

2. Aquesta col·laboració d'altres òrgans públics es durà a terme mitjançant el concert dels Convenis
oportuns.
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1. A proposta de l'òrgan interventor, per a la realització de les auditories públiques podrà recaptar-se
col·laboració pública o privada, sempre que es consigne en els pressupostos de l'Entitat Local la
quantia suficient per a respondre a les necessitats de col·laboració.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

ARTICLE 37. Col·laboració en les actuacions d'auditoria pública

_____________________________________________________________________

2. Aquest informe tindrà caràcter provisional i es remetrà per l'òrgan que haja efectuat el control al
gestor directe de l'activitat controlada perquè, en el termini màxim de 15 dies des de la recepció de
l'informe, formule les al·legacions que estime oportunes o en el cas d'existir deficiències admeses
per l'òrgan gestor, aquest indique les mesures necessàries i el calendari previst per a solucionar-les.
3. Amb base en l'informe provisional i en les al·legacions rebudes, l'òrgan interventor emetrà
l'informe definitiu. Si no s'hagueren rebut al·legacions en el termini assenyalat per a açò, l'informe
provisional s'elevarà a definitiu.

1. Els informes definitius de control financer seran remesos per la Intervenció als següents
destinataris:

a) Si escau, al gestor directe de l'activitat controlada.
b) A l'Alcalde- President de l'Entitat, i a través d'ell, al Ple perquè en prengui
coneixement.
L'anàlisi de l'informe constituirà un punt independent en l'ordre del dia de la
corresponent sessió plenària.
c) A la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per a la seua integració en el
registre de comptes anuals del sector públic.

ACTA DEL PLE

ARTICLE 39. Destinataris dels informes de control financer.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

4. L'informe definitiu inclourà les al·legacions del gestor i, si escau, les observacions de l'òrgan de
control sobre aquestes al·legacions.

1. L'òrgan interventor haurà d'elaborar amb caràcter anual i en ocasió de l'aprovació del compte
general, l'informe resum dels resultats del control intern assenyalat en l'article 213 del Text Refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
2. Aquest informe contindrà els resultats més significatius derivats de les de les actuacions de
control financer i de la funció interventora realitzades en l'exercici anterior.
ARTICLE 41. Destinataris de l'informe resum.
1. L'informe resum del control intern de l'Entitat Local serà remès per la Intervenció als següents
destinataris:

a) Al Ple, a través de l’Alcalde-President de l'Entitat.
b) A la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, en el curs del primer
quadrimestre de cada any
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ARTICLE 40. Informe resum.

_____________________________________________________________________

ARTICLE 42. Pla d'acció.
1. De les febleses, deficiències, errors i incompliments que es posen de manifest en l'informe resum
referit en l'article anterior, l’Alcalde-President de l'Entitat formalitzarà un pla d'acció que determine
les mesures a adoptar per a esmenar-les.

3. El pla d'acció serà remès a l'òrgan interventor de l'Entitat Local, que valorarà la seua adequació
per a solucionar les deficiències assenyalades i si escau els resultats obtinguts.
L'òrgan interventor informarà al Ple sobre la situació de la correcció de les febleses posades de
manifest, en el termini de 15 dies naturals des de la recepció del referit pla d'acció.
CAPÍTOL III. Del control financer de les subvencions i ajudes públiques
ARTICLE 43. Delimitació i facultat.

ACTA DEL PLE

les mesures de correcció adoptades,
el responsable d'implementar-les i
el calendari d'actuacions a realitzar, relatius tant a la gestió de la pròpia Entitat com
a la dels organismes i entitats públiques adscrites o dependents i de les quals
exercisca la tutela.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

2. El pla d'acció s'elaborarà en el termini màxim de 3 mesos des de la remissió de l'informe resum al
Ple i contindrà:

2. Quan en l'exercici de les funcions de control es deduïsquen indicis de la incorrecta obtenció,
destinació o justificació de la subvenció o ajuda percebuda, els agents encarregats de la seua
realització podran, prèvia autorització de la Intervenció, acordar la retenció de les factures,
documents equivalents o substitutius i de qualsevol altre document relatiu a les operacions en què
tals indicis es manifesten.

QUART.
Sotmetre aquest Reglament a informació pública amb publicació
Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de 30
dies perquè puguen presentar reclamacions o suggeriments que seran resolts per la
Corporació. De no presentar-se en el termini indicat es considerarà aprovada
definitivament sense necessitat d’acord exprés del Ple.
Publicar-ho en el portal web de l’ajuntament per a donar compliment de la Llei de
Transparència i en la seu electrònica.
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1. El control financer s'exercirà per la Intervenció respecte dels beneficiaris de subvencions i ajudes
públiques, i si escau, entitats col·laboradores, amb l'abast i finalitat contemplats en el present
Reglamente i el Pla Anual de Control Financer d'aquesta Entitat Local.

_____________________________________________________________________

INTERVENCIONS:
Sr. Joan Marco.

Vaig a fer un resum del reglament:

Articles 1 al 6: Són articles d'introducció.

Articles 10, 11, 12 i 13: Parla bàsicament de què és un reparo, quan s'han de fer i com
és resolen. Res ens aporta de nou.
Article 14: S'adopta el regim de fiscalització prèvia limitada de requisits bàsics per a
les despeses.
Això el que vol dir es que d'intervenció, a més de fiscalitzar el que es disposa en
l'article 10 també fiscalitzarà diferents aspectes depenent del tipus d'expedient i en tot
cas els que marca el Consell de Ministres.
Article 15 i següents: parla de coses que es fiscalitzaran depenen del tipus d'expedient
que siga, des de contractes, passant per subvencions, convenis de col·laboració, etc.
Articles 22, 23 i següents: parla de les fases en les que l’interventor fiscalitzarà el que
hem dit, per exemple en un obra fiscalitzarà en la fase A comptable, en la fase O (quan
s'aprova una certificació) i en la fase P (quan es paga).
La novetat radica en l'article 26, les inversions de més de 50.000€ euros es deuran de
comprovar per part de l'interventor, es a dir, anar a l'acta de recepció de l'obra, servei o
d'adquisició, entre d'altres.
L'article 35 i següents: parla de com s'efectuarà eixe control intern i financer, que
bàsicament es fer auditories anuals per part de la intervenció.
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Això serà així menys en els casos que marca l'article 9.5 per exemple devolucions
d’ingressos o aprovacions de padrons.

ACTA DEL PLE

Article 9: Es substitueix la fiscalització prèvia en ingressos per la pressa de raó en
comptabilitat, això el que vol dir, es que la intervenció no fiscalitza tot el contingut de
l'ingrés (si s'ha practicat bé la liquidació o no) sinó que sols pren nota en compatibilitat
i posteriorment fa una auditoria dels ingressos.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

Articles 7 i 8: Ens parla de les fases i contingut de la funció interventora.

_____________________________________________________________________
I bàsicament ja estaria, la novetat més important com vos he dit és la de l'article 26,
que hem de tindre en compte a partir d'ara, encara que amb l'aprovació del RD
424/2017 ja estava en vigor però ara més encara perquè està adoptat des de el
reglament intern que és el que ens mana la llei.
En definitiva, es una aplicació directa amb especificacions de les nostres
característiques particulars, del que ja estava vigent en l'any 2017 amb el RD 424/2017
i és una manera de ser més eficients en la intervenció.

El resultat de la votació es el següent; ONZE VOTS A FAVOR, 4 vots a favor
corresponents als representants de COMPROMÍS, Alexandre Ruiz Gadea, Lorena Peiró
Gregori, Juanjo Giner Camarena, Marta Avargues Ciscar, 3 vots a favor corresponents
als representants del PSOE Joan Marco Pastor, Sandra Gadea Peiró, Marcos Haro
Escribano, 4 vots a favor corresponents als representants del PP, Jaume Ascó Pastor,
Fendi Borrás Sánchez, Lorenzo Millet Millet, Marola Marco Peiro.

B

del

punt

minut

1:03:40

CONTROL I FISCALITZACIÓ (ART. 46 – 2 E DE LA LLEI
7/1985 DE 2 D’ABRIL)

9.
DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET SOBRE LA REVOCACIÓ DE LES
COMPETÈNCIES DELEGADES EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DECRET SOBRE REVOCACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DELEGADES EN LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL.
Atesa la situació excepcional en la que ens trobem arrel de la declaració d’alarma de l’Estat
Espanyol (RD 463/2020, de 14 de març de 2020).
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Inici del punt minut 56:31 finalització
https://www.youtube.com/watch?v=WrC6g_btcxk

ACTA DEL PLE

Sr. Alcalde. Destacaria la feinada que ha fet el departament de secretaria-intervenció
en la redacció d’aquest reglament, moltes gràcies Sra. secretaria.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

Aquesta manera d'actuar ja és va reflexar en les bases d'execució del pressupost 2020,
però precisa d'aprovació plenària.

_____________________________________________________________________
Vist el Decret d'Alcaldia núm.94 de data 16 de març de 2020 que acorda, entre altres,
«QUINT.- Suspendre les reunions de treball i les sessions d’òrgans col·legiats, exceptuant les
absolutament necessàries per a mantindre els serveis bàsics i realitzar les actuacions exigides a
l’administració local.»
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 205 de data 08/07/2019 pel que es nomenen als membres de la Junta
de Govern locals i delegacions a favor de la mateixa que son les següents:

Es delega, en part, la competència establerta en l’article 21.1 f). L’Alcalde ostentarà la
competència d’òrgan de contractació en els contractes menors, d’acord amb el que s’estableix en
l’article 118 de la LCSP, per raons d’eficiència administrativa. La resta de competències
establertes en l’article 21.1 f) es deleguen en la Junta de Govern Local.»
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria i de conformitat amb
l’establert en l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
43 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre i l’article 9.6 de la Llei 40/2015, de 1
d’octubre, de Règim del Sector Públic.
RESOLC.

ACTA DEL PLE

Competències compreses en: article 21.1 g), 21.1.n), 21.1 o), 21.1 s).

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

«TERCER. Correspon a la Junta de Govern Local, a més de l'assistència permanent a l'Alcalde en
l'exercici de les seues atribucions, les següents competències que es deleguen tot d’acord amb
l’establert en l’article 21 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de Règim Local.

Competències compreses en: article 21.1 g), 21.1.n), 21.1 o), 21.1 s) 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora del Règim Local.
SEGON.
Comunicar la revocació de les delegacions als membres de la Junta de Govern
Local per a la seua acceptació.
TERCER.
Publicar la revocació, una vegada acceptada, o transcorreguts 3 dies hàbils des de
la comunicació sense expressa manifestació de no acceptació, en el Butlletí Oficial de la Província.
QUART.

Donar compte d’aquesta Resolució en la primera sessió plenària que es celebre.

Sr. Alcalde. Explica el perquè es va fer el decret i anuncia que pròximament es
tornaran les competències a la Junta de Govern Local.
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PRIMER.
Revocar les competències que es delegaven en la Junta de Govern Local en el
decret núm. 205 de data 08/07/2019 per les raons anteriorment establertes i que són les següents:

_____________________________________________________________________

El ple de la corporació es dóna per assabentat.
Inici del punt minut 1:03:41 finalització
https://www.youtube.com/watch?v=WrC6g_btcxk

del

punt

minut

1:05:23

punt

minut

1:05:33

INFORME D'ALCALDIA DE LA SITUACIÓ DE LA COVID-19

Sr. Alcalde. Agraïment assumint la voluntat de tots vostés al personal
d'administració, al personal de l'escoleta, al personal laboral, als serveis bàsics i de
l'aigua, a la policia local de Bellreguard, al Llar Juvenil, a la treballadora social, al
CEIP Gregori Mayans, etc... Especialment als Djs que ens van fer més suportables les
vesprades al confinament. Voldria reiterar l'agraïment i la resposta dels ciutadans i
ciutadanes de Bellreguard.
En la web s’ha informat tant de les actuacions locals com les Estatals per tal de facilitar
la informació durant el confinament.
Fer-los un resum de les actuacions:
Els serveis socials han atès a 89 persones afectades per la COVID 19, persones
afectades per ERTOS o acomiadades, o autònoms. També persones de treballs
temporals o fins i tot persones que treballen en economia submergida.
Des de principi d'any la inversió en l'assistència a estes persones ha sigut de 14.100
euros i des de la COVID de 4.620 euros, que s’han donat en ajudes.
Hem necessitat durant aquest temps de socialització, des de la participació ciutadana
s'han fet campanyes per fer més agradable el confinament, campanyes com fent-mos
companyia, concurs de disfreses, la campanya del consell de xiquetes i xiquets, viu
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11.

del

ACTA DEL PLE

Inici del punt minut 1:05:24 finalització
https://www.youtube.com/watch?v=WrC6g_btcxk

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

10.
DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA. Per part
del Sr. Alcalde es dona compte de les resolucions d’Alcaldia, des de la resolució núm.
077/2020 fins a la resolució núm. 138/2020

_____________________________________________________________________
amb somriure al balcó, l'activitat les milotxes de l'alegria amb col·laboració amb el
CEIP.
Des de la xarxa de suport mutu s'han fet 600 actuacions, han participat 51 persones
cosidores, fent 3.000 mascaretes.

Pel que fa a les mesures econòmiques, en el decret 101 es va ampliar el calendari fiscal
per poder fer el pagament.
També en els decrets 102 i 137 s'ha acordat la devolució de les taxes a l'escoleta i de
l'EPA.
Pel que fa a les concessions, del bar del poliesportiu, bar de jubilats i trinquet
municipal, eixos pagaments queden suspesos i es reactivar quan es reprenga l'activitat
normal.
Modificació de l'ordenança que acabem d'aprovar.
Pel que fa d'agilitzar el pagament de proveïdors, s'han fet tres pagaments
proveïdors, amb totes les factures que han entrat a l’ajuntament fins finals d’abril.

als

En quan a mesures fiscals, tenim l'estudi de la bonificació del rebut de l'aigua potable,
el 60% de l'import del rebut a les empreses que han suspès l'activitat i el 40% per a la
resta i el mateix per a les famílies, sempre que es complisquen les condicions detallades
en les bases.
Des de secretaria s'ha fet un informe del cost econòmic que suposaran aquestes
bonificacions, i pel que es la bonificació de l'aigua suposaria uns 3.600 euros i hi ha
dues possibilitats que seria augmentar eixe percentatge o subvencionar els dos
trimestres de l'any 2020. Este és un acord a prendre pels diferents grups municipals.
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Tot això ha suposat a banda dels torns de la policia local una necessitat de 504 hores
extres.

ACTA DEL PLE

Pel que respecta a les actuacions de la policia local de Bellreguard ha fet 307 punts de
verificació, controls policials, s'han identificat 1.461cotxes, 1608 persones
identificades, amb la imposició de 76 denuncies per l’incompliment de l’estat d’alarma,
tot això unit amb les tasques més socials, 5 actuacions de violència de genere, 8
actuacions de comprovacions de la salut de la gent gran, s’ha dut a terme el repartiment
i compres de menjar de primera necessitat, s'ha fet recollida de medicaments i receptes
a 10 persones majors, s'ha assistit en diverses actuacions per qüestions domestiques a
persones majors com comprar butà.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

Pel que suposa a la xarxa cuiden-mos

_____________________________________________________________________
Pel que fa a la devolució de les taxes de l'escoleta infantil suposaran uns 6.600 euros,
els lloguers suposarien deixar d'ingressar una quantitat de 2.700 euros aproximadament,
pel que fa a l'ocupació de la via publica es tornaran una quantitat de 3.019 euros i no es
poden estimar les terraces que encara no havien sol·licitat l'autorització.

Sr. Jaume Ascó
No m’ha agradat escoltar que han sigut mesures consensuades
perquè son mesures que ens hem enterat ara mateixa. El tema del trinquet no ho
sabíem, en el tema dels bars em vaig enterar a posteriori, si que es veritat que sabíem
de les bonificacions de l'aigua però hi ha molta documentació que hi ha que aportar.
Volem un informe dels tractaments que s'han fet. Si em pareixen bé les mesures que
s'han pres respecte als treballadors, però crec que les mesures fiscals deurien de ser
més consensuades.
Sr. Alcalde
Les mesures fiscals que de moment s'han pres a vostè se li han
comunicat i després es van publicar en la web municipal, per ara son les úniques que
s'han pres. Les bases de l'aigua potable fins ara no s'han aprovat si no que és una
proposta, que es va enviar als tres grups municipals, necessitàvem saber l'impacte, però
no s’ha pres cap decisió.
Evidentment el trinquet no s'anomena en les mesures perquè la liquidació de la llum no
va a girar-se, el trinquet no s'anomena perquè no paga lloguer.
Vostè parla d'ambició en qüestió econòmiques, però m'agrada xafar terra, i podem fer
grans anuncis però hem de saber quins ingressos tenim i si oferim eixes ajudes hem de
tindre d'on ixen eixos diners. La solució és l'endeutament però si ens endeutem hui
després hem de pujar impostos, taxes etc...
Primer hem de saber de quins diners disposem i després vorem quines qüestions podem
assolir.
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Eixa és la informació que volia resumir-vos fins a hui de les actuacions fetes.
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Les despeses que ha realitzat l'ajuntament pel que fa a la desinfecció del poble i platja,
adquisició material sanitari, EPIS, mampares, etc... ha suposat una inversió de 39.222
euros, fins el dia d’avui. Les hores extres, els 4 operaris extra contractats, suposen fins
al dia de hui, un import de 47.102,71 euros que sumat als imports detallats
anteriorment, puja una quantitat de 67.431 euros fins al dia de hui.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

Pel que a l'EPA es tornaran uns 4.800 euros, en definitiva tot plegat, entre els imports
que es tornaran més els que no es cobraran pot suposar un import de 20.300 euros
aproximadament.

_____________________________________________________________________

Sr. Jaume Ascó.
Les mesures de sanitat i seguretat son correctes, però el tema de
l'aigua tu en vas enviar a mi que parlara en la Secretaria, però jo en la Secretaria molt
bé, però en la Secretaria no tinc perquè parlar tinc que parlar en tu, per això no vam
contestar al correu, perquè tenim que parlar amb tu.

Sr. Alcalde.

Parleu amb els policies.

Sr. Jaume Ascó.
Recorde que li vaig dir que el plenari del mes d'abril no s’havia
fet, i vaig ser jo el que et vaig telefonar a tu, per a preguntar que fèiem amb el plenari
d'abril i em va contestar la secretària.
Sr. Alcalde
Se li ha passat fins i tot els decrets que s'havien pres, això ho
recorda? Li torne a dir, el tema dels hostalers diu que no ho va consensuar tampoc en
altres portaveus, trobe que dir que poden posar més taules i facilitar la tasca trobe que
ja estava consensuat. La resta de mesures fiscals que són les úniques que podem aplicar
son les que hui hem votat, que ens podem reunir, perfecte, però que li diguem a estes
persones? He parlat en el president d’ACOBELL i el president de BELLMAR però hi
ha el que hi ha. Tot el que hem pogut fer i podem aplicar ja ho hem fet, a partir d’ahi
primer tenim que vore de quins diners disposem també i vore quines mesures podem
aplicar. Però per a mi les mesures son per a les empreses, autònoms i persones físiques.
I entre d'altres les mesures que ha pres el Consell de Participació Ciutadana que els
52.500€ que hi havien per a inversions dins dels Pressupostos Participatius vagen a
inversions socials per a poder ajudar a la gent, s'entén que és una quantitat important.
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Les mascaretes de la policia s’han rebut tard.
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Sr. Jaume Ascó.
No estic en contra perquè acabe de votar a favor. En nosaltres
sols has parlat un parell de vegades, un correu parlant del trinquet, el de les
bonificacions de l’aigua i l’altre a cosa feta sobre els baristes

ACTA DEL PLE

Sr. Alcalde.
Jo el que els dic és que poden posar més taules i cadires en les
terraces, no entenc ahi que és el que hi ha que consensuar, si vol dir-me que vostè no
està d’acord amb el tema.

_____________________________________________________________________

Sr. Alcalde.
Fins al moment no teníem les qüestions tècniques per fer un ple,
i la modificació de l’ordenança i el reglament s’ha de passar pel ple.
Sr. Jaume Ascó.

S’haguera pogut avançar la data del ple.

Sr. Alcalde.
El ple s’ha fet quan s’han tingut totes les mesures tècniques i
informàtiques per a fer-se.
Sr. Lorenzo Millet. Tot em pareix bé perquè clar no podem estar en contra perquè tot
el que siga salvaguardar a la ciutadania ens pareix perfecte. Però si trobem a faltar el
consens. Però si ens agradaria saber si hi ha alguna fulla de ruta que ha fet possible o
farà possible les actuacions. Hem referisc a un protocol, alguna fulla de ruta del que
s'ha fet, demà ens ho fa arribar, que s’ha fet, les neteges, quins carrers s'han desinfectat,
quins productes, si ha tingut efectiu...
Sr. Alcalde
S'ha desinfectat tot el terme municipal, poble i platja, tots els
dilluns es desinfecta totes les àrees de més afluència de la gent, si es refereix a eixe
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Sr. Jaume Ascó.
Jo comprenc la vostra postura però continue pensant que la
postura és arrancar ja.

ACTA DEL PLE

Sr. Joan Marco.
Jo pense que al final és que el sentit comú era exonerar de la taxa
als hostelers, però hi havia que vore com ho feien, però eixa era la voluntat. Tu has dit
que podem escoltar i vore que podem fer. Jo sóc partidari de l'altre, primer saber si
podem o no podem arribar i després sentar-se a parlar. Es veritat que podríem sentarnos prompte però hem ampliat el calendari fiscal i podem encara fer alguna cosa. Crec
que tots tenim la mateixa intenció.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

Sr. Jaume Ascó
Estic a favor de moltes coses que estàs dient, però com no vols
escoltar el que estic dient-te, no estic dient-te que els gastes els diners. Les mesures
deurien de haver-se consensuat. Les mesures no poden esperar al romanent o la
liquidació.

_____________________________________________________________________
tipus de protocol si es pot facilitar i els productes són els productes homologats per
sanitat.

Si ens pot passar demà eixa informació li ho agrairíem.

Inici del punt minut 1:05:34 finalització
https://www.youtube.com/watch?v=WrC6g_btcxk
12.

del

punt

minut

2:04:00

PROPOSTES, QÜESTIONS I CONTESTACIÓ A PREGUNTES.

Sr. Jaume Ascó.

El tema de la platja com el tenim.

Sr. Alcalde.
S'ha insistit i s'ha fet una petició per escrit a la Demarcació de
Costes i a la Generalitat Valenciana. La Demarcació de Costes va dir que suspenia les
obres fins que finalitzara l'estat d'alarma i vam insistir en que amb caràcter d’urgència
reprengueren les reparacions del passeig que a ells els pertoca.
Pel que respecta a la Generalitat no sabem res, com vostè sap la inversió que li toca a
l'ajuntament és la més important i s'ha de fer amb les ajudes i no hi ha resolució al
respecte. Per el que fa a la Agència Valenciana de Turisme, sobre les instal·lacions en
l’arena, sé que s'ha ficat en contacte amb el cap de manteniment però no sé res més.
S'ha condicionat la platja i ara està actuant a la platja els serveis de neteja de la
Diputació.
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Sr. Lorenzo Millet.

ACTA DEL PLE

Sr. Alcalde.
Els EPIS recomanats per sanitat, pel que fa al personal de
manteniment es van fer torns, es va dividir en tres torns a tot el personal i aixi ha anat
rodant, les persones han estat una setmana treballant i 15 dies de quarentena. Pel que fa
al personal funcionari, van començar amb dos torns, i a partir de la segona prorroga es
va fer un altre torn, amb dos persones físiques treballant i la resta teletreballant i ara els
funcionaris han tornat a l’estat inicial de l'estat d'alarma.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

Sr. Lorenzo Millet. M'he assabentat dels torns i horaris del personal laboral i la
seguretat que s'ha donat a estes persones per a treballar.

_____________________________________________________________________
S'està tancant per part de secretaria una licitació ràpida per a una tanca metàl·lica
provisional per poder salvar la temporada turística i les previsions son que les obres de
costes estiguen acabades abans del 30 de juny i el tema de la barana també.
Sr. Jaume Ascó.

Quants metres son?

Sr. Alcalde
torre de vigilància.

Retranquejar va la part de la Font de la Roda i la baixada de la

Sra. Marola Marco. Heu pensat en mesures per poder pal·liar el contagi en la platja o
actuacions d'eixe tipus.
Sr. Alcalde.
Qüestions concretes no hi han si que hem mirat una mesura
d'aplicació d'aforament, o uns carrils per a la gent que passeja. S'ha parlat però no hi ha
res tancat perquè esperem una aportació d'arena i no sabem amb que contem.
Sra. Marola Marco Sobre el tema dels test, no sap si l'ajuntament té informació sobre
els test o es faran a tota la població?
Sr. Alcalde

No tenim informació al respecte.

Sr. Jaume Ascó

El tema de la piscina s'ha pres alguna mesura.
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Sr. Jaume Ascó
retranquejat?

ACTA DEL PLE

Sr. Alcalde.
Agafa tot el passeig marítim menys la zona de la Font de la Roda
que s'ha de fer un retranqueig.

_____________________________________________________________________
Sr. Alcalde
Tot això està esperant que és decideix des de les autoritats
sanitàries, però es que no hi ha cap qüestió ferma, hi ha protocol però no hi ha res més.
Sr. Lorenzo Millet. El desenrunament ens va costar prop de 60.000 euros, eixos
diners els tenim que pagar nosaltres?

El Pla B és demanar totes les ajudes que es convoquen.

Sr. Lorenzo Millet.

Quan ho sàpien ens ho fa saber.

Sr. Alcalde.

Perfecte.

Sr. Lorenzo Millet. S'ha comprovat ens els hortets que estan tirant-se restes de poda
en la part de darrere dels hortets, perquè el passat any va hi haure un incendi, ara hi ha
un bon brosegal, a més a més de la brosta de les podes, demanen que es netege aquesta
zona perquè va hi hauré un incendi l'estiu passat.
Sr. Alcalde.
Estem sobre el tema, però no sols per a netejar eixa sinó per netejar
totes les de propietat municipal.
Sr. Lorenzo Millet.

Eixa és la que té més perill, perquè té prop el gas natural.

Sr. Alcalde. Les restes de poda són les acumulades per les destrosses de la borrasca
Glòria, perquè hi havia molta poda a fer, i després vam tindre el confinament, se’ns
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Sr. Alcalde.

ACTA DEL PLE

Sr. Lorenzo.
En el cas que no donen aquestes ajudes, tenen un plan B per a
poder recuperar eixos diners.

Número: 2020-0001 Data: 11/06/2020

Sr. Alcalde.
Si, es va sol·licitar subvenció a protecció civil, a l'estat, però de
moment no han contestat.

_____________________________________________________________________
acumula la feina, hem passat un borrasca i una pandèmia, no podem anar més
accelerats.
Sr. Jaume Ascó.
La Generalitat va traure una línia de subvenció per a la DANA i
ara amb la mateixa per a la DANA l'han passat per al COVID-19, crec que la cosa ens
vindrà justeta.

I on posem eixa taula si no ens cap.

Sr. Lorenzo Millet.
metacrilat.

És una taula de tres metres per u vint, amb parets pel costat de

Sr. Alcalde.
Anem a respectar les distàncies socials tot el que es puga i més,
jo no ho trobe necessari el gastar els diners amb la taula i tenint esta opció que és vàlida
per a este òrgan i per a molts més, jo crec que els plenaris presencials s'han de
reprendre quan tinga'm les garanties
Si no hi ha res més m'alegre de coincidir i s'alça la sessió.
Finalització de
v=WrC6g_btcxk

la

sessió

minut

2:27:19

https://www.youtube.com/watch?

I quan són les vint-i-dos hores i vint-i-set minuts, i no havent més assumptes a tractar,
l’alcalde president clou la sessió la qual jo com a secretària CERTIFIQUE.
L’ALCALDE
Alexandre Ruiz Gadea

LA SECRETÀRIA
M. Engràcia Garcia Madrid

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE.
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Sr. Alcalde.

Codi Validació: 96L3WNK35AJJTSRRWZ4G5JCWZ | Verificació: https://bellreguard.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 62 de 62

Sr. Lorenzo Millet
Si el ple ha de ser telemàtic de continu o es pot buscar una
solució com comprar una taula de metacrilat que té un cost d’uns quatre o cinc mil
euros.

ACTA DEL PLE

Sr. Alcalde.
Si complicat està i la solució es que ens financen, està malament
la cosa i el que toca és que l'estat ajude que és la moció que hem aprovat.

