
CONCURRENTS 
 
 

SENYOR  ALCALDE-PRESIDENT 
En Felip Hernandis Sancho 

 
SENYORES TINETES D’ALCALDE 

Na Teresa Meléndez Oltra 
N’Àngela Aleixandre Santamaria 
Na Vicenta Inmaculada Benavent 

Gandia 
 

SENYORS REGIDORS 
En Vicent Mulet Estrelles 
N'EstHer Chordà Climent 
Na Bibiana Marco Ribera 

N'Ana Badia Talens 
En José Antonio Roig Ferrer 
En Salvador Martínez Marín 

En Marc Alacreu Samper 
 

SENYORA SECRETÀRIA 
Na Maria Pilar Sáenz de la 

Torre de Trassierra 
 

 SESSIÓ ORDINÀRIA 
20 d'abril de 2018 

 
 
 
 

En la Sala de la Casa de la Vila 
d’Albalat de la Ribera, a les vint hores, 
trenta minuts del dia vint d'abril de dos mil 
dihuit. 
 

Degudament convocats i notificats 
en forma de l’ordre del dia comprensiu 
dels assumptes a tractar, es reuniren baix 
la presidència del senyor alcalde-
president en Felip Hernandis Sancho, en 
primera convocatòria, els senyors 
expressats al marge, que integren la 
totalitat de la Corporació, per a celebrar 
sessió ordinària i pública. 

 
Sent les vint hores, trenta minuts, la 

presidència declarà oberta la sessió, i es 
passà al següent: 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 
PRESA DE POSSESSIÓ 
 
 En aquest Ajuntament s'ha rebut la credencial de regidor a favor d'en Salvador 
Martínez Marín expedida per la Junta Electoral Central, i una vegada aquest ha 
formulat la preceptiva declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats, 
així com la declaració de béns patrimonials, de conformitat amb el que es preceptua 
en l'art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, la senyora secretària procedeix a formular 
la pregunta establerta en el Reial Decret 707/1979: jureu o prometeu per la vostra 
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de 
l'Ajuntament d'Albalat de la Ribera amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la 
Constitució, com a norma fonamental de l'Estat?, a la qual en Salvador Martínez 
contesta, sí, promet, complint així els requisits legalment establerts per a prendre 
possessió i donant-li el senyor alcalde la benvinguda a la Corporació. 
 
 
1 - ACTA ANTERIOR 
 
 En veure l'acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió ordinària 
celebrada el dia 16 de febrer de 2018, en Vicent Mulet assenyala que els dos 
membres del seu grup presents en la sessió, en el punt núm. 7 relatiu a la proposta de 
dimissió de Camps, en realitat no van votar res, per la qual cosa si es vol que pose 
que es van abstenir, però no que van votar en contra, rectificació amb la qual es 
manifesten conformes la resta dels membres corporatius. 
 En posar el tema a la votació, la Corporació, per unanimitat dels membres 
presents, va acordar aprovar l'acta en els seus propis termes, amb la inclusió de la 
rectificació proposada. 



2 - INFORMES LLEI 15/2010, PMP, EXECUCIÓ TRIMESTRAL I LIQUIDACIÓ 
 
 En dóna compte a l'Ajuntament dels informes remesos per Secretaria -
Intervenció al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, dins dels terminis habilitats a aquest 
efecte i mitjançant la plataforma electrònica creada amb aquesta finalitat, els resums 
de la qual són els següents: 
 

COMPLIMENT DE TERMINIS LLEI 15/2010 (MOROSITAT) 
 

Exercici 2017 Trimestre QUART 

 

Pagaments realitzats en el període 
Dins del període legal de 

pagament 
Fora del període legal de 

pagament 

Pagaments 
realitzats en el 

trimestre 

Període mitjà 
de pagament  
(PMP) dies 

Número de 
pagaments Import total 

Número 
de 

pagament
s Import total

 16,70 329 149921,87 6 2371,65
 
Interessos de demora pagats en el període

 
Número de 
pagaments 

Import total 
interessos

TOTAL 0 0
 

 

Pendents de pagament al final del trimestre 

Dins del període legal de 
pagament al final del 

trimestre   

Fora del període legal de 
pagament al final del 

trimestre 
Factures o 
documents 
justificatius 
pendents de 
pagament al 

final del  
trimestre 

Període mitjà 
del pendent  

de pagament  
(PMPP) dies 

Número de 
pagaments Import total 

Número 
de 

pagament
s Import total

Total operacions 
pendents de 
pagament al 

final del 
trimestre 2,58 51 103.262,84 0 0

 
COMPLIMENT DE TERMINIS LLEI 15/2010 (MOROSITAT) 

 

Exercici 2018 Trimestre PRIMER  

 

Pagos realitzats en el període 
Dins del període legal de 

pagament 
Fora del període legal de 

pagament 

Pagaments 
realitzats en el 

trimestre 

Període 
mitjà de 

pagament 
(PMP) dies 

Número de 
pagaments Import total 

Número 
de 

pagament
s Import total

 15,87 326 243.450,18 2 221,35



 
Interessos de demora pagats en el període

 
Número de 
pagaments 

Import total 
interessos

TOTAL 0 0.00
 

 

Pendents de pagament al final del trimestre 

Dins del període legal de 
pagament al final del 

trimestre 

Fora del període legal de 
pagament al final del 

trimestre 
Factures o 
documents 
justificatius 
pendents de 
pagament al 

final del  
trimestre 

Període 
mitjà del 

pendent de 
pagament  

(PMPP)   
dies 

Número de 
pagaments Import total 

Número 
de 

pagament
s Import total

Total operacions 
pendents de 

pagament al final 
del trimestre 4,23 13 4.397,29 2 162,05

 
 

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT (RD 635/2014) QUART TRIMESTRE 2017

Ratio operacions 
pagades 

Imports pagats 
realitats 

Ratio 
operacions 
pendents 

Import 
operacions 
pendents PMP

-13,30 152.293,52 -27,42 103.262,84 -19,01
 

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT (RD 635/2014) PRIMER TRIMESTRE 2018

Ratio operacions 
pagades 

Imports pagats 
realitats 

Ratio 
operacions 
pendents 

Import 
operacions 
pendents PMP

-14,13 243.671,53 -25,77 4.559,34 -14,34
 
 Respecte de l'informe d'execució pressupostària, s'informa que s'ha comunicat 
al Ministeri l'actualització del calendari i el pressupost de tresoreria, així com el saldo 
de deute viu i els seus venciments en els pròxims anys, d'aquesta corporació local 
corresponents al      primer trimestre de l'exercici 2017. 
 
 Es dóna compte, igualment, de la remissió al Ministeri dels informes referits al 
Pressupost de 2018, Liquidació de 2017 i Pla Pressupostari a mitjà termini, aquest 
últim aprovat mitjançant la resolució de l'Alcaldia núm. 149-2018, que se sotmetrà a 
ratificació en el punt corresponent de la present sessió. 
 
 La Corporació, per unanimitat dels membres presents, va acordar donar-se per 
assabentada del contingut dels informes dits, una còpia dels quals s'ha remés 
telemàticament als òrgans competents del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. 
 
 
 



3 - MOCIÓ PP: PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL 
 
 En veure la moció del grup municipal Popular (núm. 423/18 de les entrades) 
amb el text següent: 
 

 “És necessari i convenient portar a terme un pla d'ocupació municipal 
per a l'any 2018, per a la realització d'obres en la via pública, ja que amb els 
efectius en plantilla municipal i per la falta de planificació de l'equip de govern 
no es porta a terme com cal. 
 Aquest pla s'ha de portar a terme mitjançant la contractació de persones 
que es troben desocupades del sector de la construcció i dels oficis relacionats 
amb la construcció en general, veïns i veïnes que han eixit malparats d'aquesta 
època de crisi que a poc a poc estem superant. 
 Mitjançant aquest pla es pretén que l'Ajuntament contribuïsca a palꞏliar 
l'actual situació en la que es troben algunes famílies del poble i a més permeta 
realitzar obres que són necessàries per al manteniment i adequació de les vies 
públiques i dels parcs i jardins, que és on creguem que deu anar dirigit aquest 
pla i, com hem dit abans, els recursos humans d'aquest Ajuntament no poden 
arribar. 
 Aquest pla creguem que ha d'estar dotat amb 100.000,00 €, per a cobrir 
despeses de salaris, Seguretat Social, materials i totes aquelles despeses que 
es deriven del mateix per a obres. 
 Vist que Albalat ha anat contractant a veïns i veïnes aturades per a la 
neteja viària i que en els darrers anys hi havia una borsa d'obrers i per a donar 
continuïtat a aquests plans dels altres anys. 
 
 El grup municipal Popular proposa al ple l'adopció dels següents acords: 
 1 - Que pels servicis d'urbanisme es procedisca a l'elaboració d'una 
memòria valorada que especifique les obres concretes en les quals és 
necessari i urgent intervenir, el nombre de treballadors i el temps adequat per a 
la realització de les obres del pla d'ocupació. 
 2 - Declarar prioritària la contractació de personal temporal i les obres a 
realitzar sobre un servei públic essencial. 
 3 - Que pels serveis de RRHH d'aquest Ajuntament es pose en marxa, 
de manera urgent, la creació d'una borsa d'oficials i peons del sector de la 
construcció i oficis relacionats. 
 4 - Que aquest pla d'ocupació s'anomene: Pla d'Ocupació Local 2018 
 5 - Que s'emeten els informes oportuns per la Secretaria-Intervenció 
sobre l'expedient del pla d'ocupació local. 
 6 - Que pels serveis d'Intervenció es realitzen els tràmits oportuns per a 
l'expedient i es dote de crèdit adequat i suficient en les aplicacions 
pressupostàries que es crearan per a tal fi, tenint en compte que el pressupost 
del pla d'ocupació ha de ser d'una quantia total mínima de 100.000,00 €. 
 7 - Que l'alcalde porte a terme tots els punts aprovats com més 
ràpidament millor”. 

 
 En Vicent Mulet exposa el punt, i tot seguit en José A. Roig inicia el debat  
manifestant que en la Comissió Informativa ja es van abstenir perquè pensen que a la 
proposta li falta contingut, que no s'indica quines actuacions es volen realitzar, i que 
haguera sigut més adequat proposar açò a finals d'any, abans de l'aprovació del 
pressupost, i haver acordat entre tots les obres més importants o urgents. 
 
 El senyor alcalde indica que en el pressupost municipal ja hi ha 54.000 € 
destinats a açò, que la proposta hauria d'indicar quines partides volen disminuir per a 
obtenir la resta fins als 100.000 €,  i que si en Vicent Mulet no sap quantes persones hi 



ha contractades fins el dia de hui en programes de foment d'ocupació, ni sap quan 
acaben els seus contractes, perquè diu que no n'hi ha cap?, que ara hi ha nou 
persones contractades, està tramitant-se la  selecció d'obrer i electricista i que la 
partida actual -segurament- acabe l'any amb uns 150.000 €, a més totes les obres per 
a les quals s'aconsegueix subvenció s'estan fent. 
 
 Contesta en Vicent Mulet que la partida és la 87000 i que el PEC o els altres 
plans què tenen a veure?, que ells parlen d'un pla municipal. 
 
 En posar el tema a la votació la proposta va ser desestimada en haver obtingut 
tres vots a favor d'en Vicent Mulet Estrelles, n'Esther Chordà Climent i na Bibiana 
Marco Ribera, quatre vots en contra d'en Felip Hernandis Sancho, na Teresa Meléndez 
Oltra, n'Àngela Aleixandre Santamaría i na Vicenta Inmaculada Benavent Gandia, i tres 
abstencions d'en José Antonio Roig Ferrer, n'Ana Badia Talens i en Salvador Martínez 
Marín. 
 
 
4 - PROPOSTA PSOE I PLATAFORMA DEFENSA LLEI DEPENDÈNCIA 
 
 En veure la proposta presentada per la Plataforma de Defensa de la Llei de 
Dependència i pel grup municipal Socialista (núm. 503 i 632 del registre d'entrades) 
amb el següent text [sic]: 
 

 “Les Plataformes en Defensa de la Llei de Dependència de la Comunitat 
Valenciana, presentem al ple municipal de l'Ajuntament d'Albalat de la Ribera la 
següent moció, sobre el restabliment de la subscripció obligatòria del conveni 
especial de Seguretat Social dels cuidadors / de les cuidadores no 
professionals de persones en situació de dependència i l'ingrés de la seua 
corresponent cotització a càrrec exclusivament de l'estat 
 
 Exposició de motius: 
 L'estructura familiar com a suport i marc d'atenció i cures està 
reconeguda jurídicament en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció 
de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència 
(LPAAD). 
 Aquesta norma reconeix entre les prestacions econòmiques del catàleg, 
la prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar i suport a cuidadors/res 
no professionals, comunament denominada ajuda al cuidador/ra no 
professional o informal. 
 Malgrat tractar-se d'una figura excepcional, des del moment en què es 
va aprovar la Llei es va regular, per vegada primera en la nostra legislació, una 
protecció específica d'aquestes cures. Aquest reconeixement contrasta a priori 
amb el que clarament sembla ser l'objectiu final de la Llei, que no és un altre 
que el d'establir un model professionalitzat de prestació de serveis mitjançant la 
seua encomana a una xarxa de serveis públics o concertats (tal com arreplega 
la seua exposició de motius). Ara bé, cal no oblidar la importància que en 
l'actualitat representa la cura de la persona depenent en l'entorn familiar, per 
açò, aquest recurs s'ha convertit, en un destacat nombre de situacions, en una 
de les solucions més demandades pels beneficiaris/as de les prestacions del 
sistema. 
 Entenem que en arreplegar en la Llei aquesta cobertura social el 
legislador va pretendre donar-los als cuidadors/res no professionals dins de 
l'entorn familiar una atenció particularitzada que, fins al moment, es trobava 
orfe d'una protecció específica per part de les normes de la Seguretat Social. I, 
en aquest sentit, es va articular el seu corresponent reflex en aquest àmbit a fi 



de dispensar una certa acció protectora (jubilació, incapacitat permanent, mort, 
etc.) als qui es dediquen de manera no professional a aquestes tasques, fins i 
tot amb sacrifici del seu desenvolupament professional (reducció de jornada o 
abandó de l'activitat professional pròpia), en molts casos. 
 La incorporació dels cuidadors/res no professionals a la Seguretat 
Social, així com les regles sobre afiliació, alta i cotització (anunciats en l'article 
18.3 i disposició addicional 4a de la Llei de dependència) es va produir a través 
d'un reglament de desenvolupament: el RD 615/2007, d'11 de maig, pel qual es 
regula la Seguretat Social dels cuidadors/res de les persones en situació de 
dependència. 
 Aquests cuidadors/res informals o no professionals s'havien d'incloure 
en el Règim General de la Seguretat Social i van quedar incorporats al mateix a 
través de la subscripció del corresponent conveni especial (article 2.1 RD), sent 
l'Ordre TAS/2632/2007, de 7 de setembre, per la qual es modificava l'Ordre 
TAS/2865/2003, de 13 d'octubre, que regula el conveni especial en el sistema 
de la Seguretat Social, la que va venir a desenvolupar el conveni especial per 
als cuidadors/res no professionals. 
 No obstant això, com a mesura d'ajust, una entre les múltiples que van 
afectar greument el desenvolupament de la LPAAD i del seu esperit, el Reial 
Decret Llei 20/2012 del govern de Mariano Rajoy, a partir de la seua entrada en 
vigor, va disposar que el conveni especial regulat en el Reial decret 615/2007, 
d'11 de maig, tindria, per als cuidadors no professionals, caràcter voluntari i les 
cotitzacions a la Seguretat Social per aquest conveni especial serien a càrrec 
exclusivament del subscriptor del mateix a partir del 01.01.2013, amb un règim 
transitori para els ja existents des de l'1 de setembre fins al 31 de desembre de 
2012. 
 Els efectes van ser devastadors. Segons dades de la TGSS (llistat de 
moviments d'alta i baixa dels cuidadors/res no professionals) es va passar de 
179.829 cuidadors/res amb cobertura a 31 de juliol de 2012 a 23.933 a data 31 
de desembre de 2012. El Govern va defensar la mesura xifrant el seu impacte 
en un estalvi de 439 milions d'euros, segons la referència continguda en 
l'epígraf de racionalització del sistema de la dependència, inclosa en el 
programa d'estabilitat remés a Brusselꞏles (Informe Observatorio, febrer 2016). 
 L'«expulsió» d'aquesta cobertura, convertint el conveni especial amb la 
Seguretat Social de subscripció obligatòria en voluntària, va suposar un dels 
punts de reculada en l'aplicació de la LPAAD més controvertit, per la qual cosa 
devia replantejar-se reprendre aquesta obligatorietat i l'abonament de les 
cotitzacions a càrrec de l'Estat, partint d'un doble enfocament: la recuperació 
dels drets ja conquerits i perquè des d'un punt de vista econòmic-social suposa 
reconéixer amb efectes pràctics la funció dels cuidadors i cuidadores en 
l'entorn familiar del dependent i constitueix una merescuda contraprestació a la 
labor que realitzen. A més, encara que siga per la base mínima, per a alguns 
cuidadors i cuidadores aquesta pot arribar a constituir l'única forma d'accedir a 
algun tipus de prestació contributiva (jubilació, incapacitat permanent, etc.). 
 Cal a més assenyalar que l'impacte de gènere ha resultat altament 
negatiu en el cas de les dones, que tradicionalment han anat assumint el rol de 
cuidadora en les societats mediterrànies i llatines i han resultat les grans 
desprotegides per aquesta mesura. Segons dades de l'IMSERSO, a 30 de 
setembre de 2017, de les 8.727 altes en el conveni especial de cuidadors/res 
no professionals de persones en situació de dependència, 7.746 són dones i 
solament 981 són homes. 
 D'altra banda, és indubtable que en molts casos, amb la supressió 
d'aquesta cobertura social, a partir de 2012, molts hi han detret part de la 
prestació econòmica per a destinar-la a sufragar el cost de cotització, amb el 
consegüent efecte de desafecció emocional i material i la pèrdua en l'estàndard 



de qualitat de vida del cuidador o cuidadora. 
 D'altra banda, a Espanya hi ha més d'1.200.000 persones amb 
dependència que tenen al seu torn una discapacitat reconeguda. El dia d'avui 
400.000 persones es troben a l'espera d'una prestació, i més de 100.000 han 
mort abans de rebre la prestació a la qual tenien dret. Malgrat açò, el Govern 
del PP ha frenat en sec el desenvolupament de la Llei de Dependència. Ha 
retallat més de 2.000 milions durant els últims quatre anys, i a més ha implantat 
nombrosos copagaments en tots els serveis de dependència. El Reial Decret-
Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat 
pressupostària va introduir nombroses modificacions a la Llei de Dependència. 
Entre aquestes modificacions estava el canvi en la regulació del conveni 
especial en el sistema de la Seguretat Social dels cuidadors/res no 
professionals de les persones en situació de dependència. Aquesta mesura va 
afectar unes 180.000 persones que tenien subscrit el conveni especial, de les 
quals, el 93% són dones. 
  
 Per tot açò, les Plataformes en Defensa de la Llei de Dependència de la 
Comunitat Valenciana, solꞏlicitem que, per mitjà d'aquesta MOCIÓ, s'inste al 
Govern d'Espanya: 
 
 1r - A restablir, donant per a açò l'impuls normatiu necessari, l'obligatòria 
subscripció del conveni especial de Seguretat Social dels cuidadors/res no 
professionals de persones en situació de dependència, així com l'ingrés de la 
seua corresponent cotització a càrrec exclusiu de l'Estat. 
 2n - A recuperar els nivells de finançament a la Llei de la Dependència 
per part dels Pressupostos Generals de l'Estat, previs a les retallades del 2012 
 3r - A augmentar el finançament de la Llei de la Dependència i complir 
així la Llei que preveia l'obligatorietat de finançar el Sistema d'Autonomia i 
Atenció a la Dependència a parts iguals (50%), per part de cadascuna de les 
administracions, govern central i comunitats autònomes. 
 4t - A promoure un Pacte d'Estat per la Llei de la Dependència i 
els Serveis Socials amb les Comunitats Autònomes, les organitzacions del 
Tercer Sector, les Plataformes d'afectats, familiars, usuaris i tots els Grups 
Polítics, per a actualitzar, enfortir i millorar les prestacions i serveis de manera 
equitativa i sostenible en tot el territori nacional. 
 

 En José A. Roig exposa la proposta, i n'Esther Chordà inicia el debat 
assenyalant que el seu grup està a favor de la Llei de Dependència i que el RD 
20/2012 no s'ha dictat perquè el govern vulga, sinó perquè el sistema està en crisi, 
sobretot la sostenibilitat de la Seguretat Social. 
 
 En posar el tema a la votació, la Corporació, per unanimitat dels membres 
presents, va acordar aprovar la proposta en els seus propis termes. 
 
 
5 - DACIÓ DE COMPTES I RATIFICACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA 
 
 En veure les resolucions de l'Alcaldia adoptades des de l'última sessió plenària, 
i que comprenen de la número 11/2018 a la número 149/2018, que s'han repartit 
juntament amb la convocatòria, després de contestar -els membres de l'equip de 
govern- algunes preguntes sobre relatives a l'aprovació de despeses, la incorporació 
de romanents i factures de reparació de la talladora de gespa del poliesportiu, al fil de 
la qual cosa en José A. Roig  indica que hi ha hagut diverses últimament i que caldria 
plantejar-se comprar-ne una nova, el senyor alcalde diu que s'alegra que ho diga 
perquè ell també pensa que cal fer-ho, el mateix regidor exposa que el seu grup no 



ratificarà la resolució núm. 141, perquè s'hauria d'haver fet una reunió amb els veïns i 
els regidors, i no s'ha fet, assenyalant que ells estan d'acord amb l'obra però no amb el 
procediment seguit. 
 
 En posar el tema a la votació, la Corporació, per unanimitat dels membres, va 
acordar donar-se per assabentada d'aquestes i, per unanimitat dels membres presents 
les va ratificar totes, exceptuant les número 52, 53, 83, 84, 120, 139 i 140-2018 que 
s’aproven per majoria de set vots a favor (en Felip Hernandis Sancho, na Teresa 
Meléndez Oltra, n'Àngela Aleixandre Santamaria, na Vicenta Inmaculada Benavent 
Gandia, n'Ana Badia Talens, en José Antonio Roig Ferrer i en Salvador Martínez 
Marín), no les ratifiquenles els tres membres del grup municipal Popular, i la núm. 141 
que és aprovada per set vots a favor (en Felip Hernandis Sancho, na Teresa Meléndez 
Oltra, n'Àngela Aleixandre Santamaria, na Vicenta Inmaculada Benavent Gandia, en 
Vicent Mulet Estrelles, n'Esther Chordà Climent i na Bibiana Marco Ribera), no la 
ratifiquen els tres membres del grup municipal Socialista. 
 
 
 Tot seguit la Corporació, per unanimitat, va declarar la urgència i la inclusió en 
l'ordre del dia del següent DESPATX EXTRAORDINARI: 
 
 ADHESIÓ A LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE L'ESTAT 
 
 En resultar que l'Ajuntament té la necessitat d'adquirir un vehicle per a la 
Policia Municipal i en com que no s’ha pogut constatar la vigència de l'adhesió 
realitzada fa anys per aquest Ajuntament a la Central de Contractació de l'Estat, 
l'Alcaldia proposa l'adopció d'un nou acord d'adhesió a la dita central per si no 
estiguera vigent l'anterior. 
 En considerar el que disposa l'article 205 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, així com pels articles 7 i 8 de l'ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de 
declaració de béns i serveis de contractació centralitzada, la Corporació, per 
unanimitat dels membres presentes va adoptar l'acord de solꞏlicitar l'adhesió d'aquest 
Ajuntament a l'acord marc per a adquisició de vehicles de la Central de Contractació 
de l'Estat, i que en els termes establerts per la disposició transitòria primera de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es regirà pel Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, sotmetent-se expressament i voluntàriament 
a les següents clàusules: 
 
 PRIMERA.- Àmbit objectiu 
 L'Ajuntament d'Albalat de la Ribera, s'adhereix voluntàriament a l'acord marc de 
subministrament de vehicles turismes AM14/2017. 
 Els organismes interessats, que es troben inclosos en l'àmbit d'aquesta 
adhesió, són els següents: DIR 3 L01460082. Ajuntament Ple i Alcaldia. 
 
 SEGONA.- Període de durada. 
 El període de vigència del present acord d'adhesió serà el de l'acord marc de 
referència, incloses les seues possibles pròrrogues. 
 
 TERCERA.- Obligacions de l'ens o entitat adherida 
 Mitjançant la present adhesió a l'acord marc indicat, l'Ajuntament d'Albalat de la 
Ribera s'obliga a: 
 1) Efectuar la contractació de la totalitat dels subministraments de béns / els 
serveis inclosos en el mateix a través de la Central de Contractació de l'Estat, en els 
termes establerts en el respectiu acord marc celebrat amb les empreses 
adjudicatàries, així com en les instruccions dictades per la Direcció general de 



Racionalització i Centralització de la Contractació. 
 Excepcionalment, la contractació d'aquests serveis / subministraments, al 
marge de la Central de Contractació de l'Estat podrà ser realitzada quan els béns 
adjudicats / el règim de prestació dels serveis establert no reunisquen les 
característiques indispensables per a satisfer les concretes necessitats de 
l'Ajuntament. D'aquestes circumstàncies s'informarà la Direcció general de 
Racionalització i Centralització de la Contractació amb periodicitat trimestral. 
 2) Comunicar a la Direcció general de Racionalització i Centralització de la 
Contractació els organismes (identificació, adreça, correu electrònic corporatiu, telèfon 
i fax) que, en virtut de les seues competències pròpies o delegades en matèria de 
contractació i ordenació de la despesa, poden subscriure les corresponents propostes 
d'adjudicació de subministrament de béns / de prestació de serveis. Així mateix, es 
compromet a notificar qualsevol canvi que es produïsca en relació amb els citats 
càrrecs. 
 3) Informar a la Direcció general de Racionalització i Centralització de la 
Contractació del règim de control intern de la gestió econòmica i financera al que es 
troben sotmesos els organismes i entitats inclosos en l'àmbit d'aquesta adhesió així 
com de qualsevol canvi que es produïsca en el mateix. 
 4) Realitzar per mitjans telemàtics a través de l'aplicació CONNECTA 
CENTRALITZACIÓ la proposta d'adjudicació de contractes basats, i adjuntar la 
documentació requerida en cada cas. 
 5) Diligenciar degudament la proposta d'adjudicació, per l'òrgan que tinga 
encomanat el control intern de la gestió economicofinancera, en el cas que l'ens o 
l'entitat adherida estiga subjecte a funció interventora. 
 6) Realitzar les actuacions que li corresponen en el procés de licitació i en la 
tramitació dels contractes basats fins a l'extinció d'aquestos. 
 7) Comunicar qualsevol incidència que sorgisca en relació amb l'execució dels 
corresponents contractes basats a la Direcció general de Racionalització i 
Centralització de la Contractació perquè, si escau, es procedisca conforme al previst 
en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i en l'acord marc. 
 8) Realitzar la recepció dels corresponents béns subministrats / dels serveis 
contractats i efectuar el pagament dels mateixos conforme a la normativa vigent. 
 9) Complir amb les obligacions derivades dels contractes basats que promoga 
d'acord amb els termes establerts en l'acord marc a què ara s'adhereix, en els 
mateixos contractes basats i en la normativa que, de qualsevol índole, li siga aplicable. 
 10) Designar un òrgan de contacte per a mantenir les comunicacions que 
procedisquen amb la Direcció general de Racionalització i Centralització de la 
Contractació i notificar qualsevol modificació que afecte el mateix. 
 11) Colꞏlaborar amb la Direcció general de Racionalització i Centralització de la 
Contractació en el cas de presentació de recurs o reclamació derivats dels contractes 
basats per ell promoguts i a facilitar la documentació i informació que amb aquest 
motiu li siga requerida. 
 12) Proporcionar a la Direcció general de Racionalització i Centralització de la 
Contractació, quanta documentació i informació li siga requerida, en relació amb 
expedients concrets. 
 
 QUARTA.- Procediment per a l'adjudicació dels contractes basats: 
 1) Correspon a l'Ajuntament d'Albalat de la Ribera l'elevació de la proposta 
d'adjudicació a la Direcció general de Racionalització i Centralització de la 
Contractació, així com la solꞏlicitud d'ofertes a les empreses adjudicatàries de l'acord 
marc i l'examen de les mateixes en el cas que haja de convocar-se una nova licitació, 
conforme als plecs que regeixen l'acord marc i les instruccions que la Direcció general 
de Racionalització i Centralització de la Contractació dicte sobre aquest tema. 
 Quan en els documents que regeixen l'acord marc, s'efectue alguna referència 



als límits dels contractes de subministrament o de serveis subjectes a regulació 
harmonitzada, s'entendrà que són els establits per a l'Estat, en el text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic.  
 2) Els contractes basats s'adjudicaran d'acord amb el que es preveu en els 
apartats 3 i 4 de l'article 198 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 3) La proposta d'adjudicació dels contractes basats, independentment de si 
requereixen o no d'una nova licitació, es realitzarà per mitjans telemàtics a través de 
l'aplicació CONNECTA CENTRALITZACIÓ juntament amb la documentació requerida 
en cada cas. 
 4) Correspon a la Direcció general de Racionalització i Centralització de la 
Contractació l'adjudicació i formalització dels contractes basats.  
 5) El finançament dels contractes basats serà a càrrec de l'Ajuntament d'Albalat 
de la Ribera. 
 
 CINQUENA.- Efectes de l'adhesió  
 L'adhesió a un acord marc en vigor, farà efecte des de l'endemà al de l'adopció, 
si escau, del corresponent acord per la Direcció general de Racionalització i 
Centralització de la Contractació.  
 En finalitzar la vigència de l'acord marc i si escau, la de les seues possibles 
pròrrogues, s'extingirà l'adhesió al mateix. 
 Encara que finalitze la vigència de l'acord marc, incloent-hi les seues possibles 
pròrrogues, els corresponents contractes basats continuaran en vigor fins a la seua 
extinció. 
 
 
6 - CONTROL DE LA GESTIÓ MUNICIPAL. PRECS I  PREGUNTES 
 
 En José A. Roig manifesta que quan van fer la poda d'arbres al final del carrer 
Gonçal Garcia s'emportaren quasi totes les restes, però encara queden dos o tres 
troncs grans en el banc, per la qual cosa prega que es retiren. 
 
 El regidor en Marc Alacreu s'incorpora a la sessió en aquest moment. 
 
 El mateix regidor indica que la reunió convocada el 13 de març per a exposar 
als veïns la reversió de l'Hospital de la Ribera, la Direcció general els demanava que 
constara el logo de l'Ajuntament pel tema del transport, que potser no es va fer bé per 
les presses, però que els veïns demanaven informació, van assistir unes 120 
persones, i no era un tema partidista, que per açò no es va posar PSOE en l'escrit, i 
que les persones que van assistir de la Generalitat s'estranyaren que no haguera 
acudit l'alcalde, com a cap visible de l'Ajuntament, i que, ja que el senyor alcalde diu 
que ha anat a tantes reunions per aquest tema, quan alguna d'aquestes persones amb 
les quals s'ha reunit vinga al poble, li prega que assistisca. I que, si s'ha sentit ofés per 
algun comentari seu respecte a la séquia de la Barona que demana disculpes però 
que, de cara a ell, no perda els papers, perquè ell no li ha faltat al respecte. 
 
 El mateix regidor manifesta que vol donar l'enhorabona per l'exposició del pont 
de ferro i dir que, en l'acte, el senyor alcalde va dedicar unes paraules al diputat, però 
que després na Teresa Meléndez va publicar en el seu facebook “ara en la casa del 
Bou i parlant amb el diputat en castellà”, que entén que en l’àmbit particular pot dir el 
que vulga, però  quan té un càrrec públic ha de tenir més cura, perquè es planteja com 
ha quedat el senyor alcalde a l'hora de demanar a un diputat que vinga a qualsevol 
acte, per la qual cosa demana que situacions així no es tornen a produir. Na Teresa 
Meléndez li contesta que és el seu facebook i publica el que li sembla. 
 
 Tot seguit el senyor alcalde pregunta si el que ha dit és que van posar el logo 



de l'Ajuntament perquè els posaren un cotxe oficial a les persones que venien, a la 
qual cosa l'interpelꞏlat que sí. El senyor alcalde indica que no és normal quan no s'ha 
demanat permís  a l'Ajuntament i és un acte del PSOE. En José A. Roig li contesta que 
a ell el que no li sembla normal és que no es presentara a l'acte, que no era un acte 
polític, que en el cartell de l'acte no posava PSOE. El senyor alcalde indica que 
respecte del diputat li té una gran estima i així ho va manifestar públicament i que té un 
vídeo de la reunió informativa i que té tota la pinta de míting del PSOE. 
 
 En Salvador Martínez manifesta que en la reunió de l'escola infantil es va donar 
a entendre que gràcies a la gestió de l'alcalde i d'altres alcaldes veïns, es va afavorir la 
gratuïtat i que vol deixar clar que açò ja ho va dir el president de la Generalitat durant 
la campanya electoral i que està en el pacte del Botànic, que no s'han de traslladar 
aquestes idees de manera partidista. El senyor alcalde contesta que alguns alcaldes 
havien demanat aquestes reunions, i en elles havien demanat que la gratuïtat anara, 
sobretot, per a les escoles municipals, que els van dir que s'estava estudiant i s'alegra 
que ho hagen fet així. 
 
 N'Esther Chordà pregunta com està el tema, i el senyor alcalde li contesta que 
la norma de Generalitat encara no ha eixit, i que la informació que es té és de la FVMP 
i de la mateixa Generalitat. 
 
 En Vicent Mulet pregunta sobre les males olors que se segueixen produint en 
l'encreuament del cementeri. El senyor alcalde li contesta que ja ho ha denunciat a 
l'EPSAR i li contesten que està bé, i que si continuen, portarà el tema més endavant. 
 
 El mateix regidor demana que es colꞏloque la bandera de la Comunitat Europea 
correctament, perquè una cosa és colꞏlocar-la a mig pal fins a un moment determinat i 
per a cridar l'atenció sobre algun assumpte i un altre és mantenir-la així tant temps. El 
senyor alcalde li contesta que li agradaria que fera una proposta. 
 
 N'Anna Badia pregunta si demanà opinió per a llevar-la. El senyor alcalde li  
contesta que es va comentar -ací- en el Ple i es féu per l'incompliment dels acords 
sobre refugiats. Intervé en Vicent Mulet per a dir que li ho va dir per telèfon i van estar 
d'acord però un dia o dos, no dos anys. En José A. Roig diu que tots els grups, inclòs 
el PP, estigueren d'acord en senyal de protesta, però un període de temps concret 
perquè, en definitiva si s'acorda acollir 18.000 refugiats i només n'admeten mil és un 
incompliment del govern espanyol i no de la Comunitat Europea. 
 
 Preguntes de n'Anna Badia: 

 Sobre el plantejament d'ampliació de l'horari als tècnics. El senyor alcalde li 
contesta que és només un temps, que creu que en dos o tres mesos s'haurà 
resolt l'acumulació de treball. 

 Sobre la llicència d'activitat de la Casa de la Cultura. El senyor alcalde li 
contesta que creu que en uns 15 dies estarà, que han anat sorgint problemes 
amb l'aire condicionat, hi ha hagut que canviar els quadres, etc. 

 Sobre si la Llar del Jubilat té pla d'evacuació. El senyor alcalde li contesta que 
per la capacitat no s'està obligat a fer-ho, però que està previst posar uns 
adhesius indicadors. 

 Sobre l'obertura de la biblioteca en època d'exàmens. Na Teresa Meléndez li 
contesta que segons la demanda. 

 Sobre la Dipu et beca. El senyor alcalde li contesta que encara no ha eixit la 
convocatòria. 

 Sobre quan es va a fer la reunió amb els veïns del carrer Bon Aire, si abans o 
després de l'obra?, i que si ara podria posar dia i hora per aquesta. En Marc 
Alacreu li contesta que sí, que la farà. 



 Sobre l'afirmació del senyor alcalde en la Comissió Informativa que havien 
rebut en herència la caiguda del sistema d'aire condicionat de l'escola infantil, li 
pregunta si després de tres anys governant, no considera que té alguna 
responsabilitat, i que prega que els tècnics valoren bé el dany i que si és 
possible no es canvie tot, perquè si costa 10 o 15 mil euros millor que si són 25 
mil. 

 
 En Vicent Mulet assenyala que ja sap que es va demanar préstec i subvenció a 
l'IVACE l'any passat i pregunta perquè no s'ha demanat aquest exercici. El senyor 
alcalde li contesta que enguany han eixit dos milions per a tots, que han solꞏlicitat 
altres convocatòries, que cal mesurar les forces i no s'ha pogut. 
 
 El mateix regidor pregunta sobre l'administració electrònica, responent la 
senyora  secretària sobre la tramitació dels expedients que guarden relació amb la 
matèria, en Vicent Mulet que ell el que vol saber és si l'alcalde és dels de paper i boli o 
dels tecnològics, i el senyor alcalde li contesta  que no sap el que és això, que li ho 
haurà de demanar per escrit. 
 
 I com que no hi havia més assumptes per a tractar, el senyor alcalde va aixecar 
la sessió a les vint-i-dues hores, el que jo, la secretària, certifique. 
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