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EXTRACTO ACTA 
 

 
 

 
 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

Pleno/2021/1 Pleno 

 
 
  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria 

Fecha 28 de enero de 2021 

Duración Desde las 20:05 hasta las 21:40 horas 

Lugar Videoconferencia 

Presidente Juan Ramón Adsuara Monlleó 

Secretaria Sara Dasí Dasí 

 
 
 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

Nombre y Apellidos Asiste 

Juan Ramón Adsuara Monlleó SÍ 

Antonio Paniagua Bolufer SÍ 

Josefa Carreño Rodríguez SÍ 

Empar Martin Ferriols SÍ 

Encarna Muñoz Pons SÍ 

Roberto Alacreu Mas SÍ 

Eduardo Grau Gascó SÍ 

Mª Amparo Sanjuan Albentosa SÍ 

Raquel Vidal Gomar SÍ 

María Dolores Caballero Reyes SÍ 

Lorena Mínguez Sánchez SÍ 
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Noelia García Ráez SÍ 

Rubén Martínez Navarro SÍ 

M. Jesús Romero Adalid SÍ 

María Encarna Montero Moral SÍ 

Alejandro García Juan SÍ 

Raül Sánchez Auñón SÍ 

Andrea Alcalá López SÍ 

José Vicente Sospedra Alacreu SÍ 

Amalia Esquerdo Alcaraz SÍ 

Inmaculada Dorado Quintana SÍ 

Secretaria Sara Dasí Dasí  SI 

Interventor Bruno Mont Rosell SI 

 
 
 
Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano, el 
Presidente abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos 
incluidos en el Orden del Día 
 
 

A) PARTE RESOLUTIVA 

 
 
 

 
1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 29 DE DICIEMBRE DE 
2020. 
 

 
Intervenciones  
(…) 
 
 
Efectuada la votación, por unanimidad (21 votos a favor: 11 PP, 8 PSOE, 1 
Compromís, 1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno aprueba el acta de la 
sesión de 29 de diciembre de 2020, con la rectificación incorporada. 
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BIENESTAR SOCIAL 

 

2. EXPEDIENTE 5490/2020. APROBACIÓN IV PLAN MUNICIPAL 
DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS CONDUCTAS ADICITIVAS 2021-2024. 

 
 
Intervenciones 
(…) 
 
Efectuada la votación, por unanimidad (21 votos a favor: 11 PP, 8 PSOE, 1 
Compromís, 1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el IV Plan Municipal de Drogodependencias y otras 
conductas adictivas 2021-2024, de conformidad con lo establecido en la Ley 
10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunidad 
Valenciana. 
 
SEGUNDO. Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Concejalía de 
Bienestar Social y a los Departamentos de Secretaría, Intervención y 
Tesorería. 
 

 
 

PROPUESTAS GRUPOS MUNICIPALES 

 

3. EXPEDIENTE 162/2021. MOCIÓ COMPROMÍS, MESURES TARIFES LLUM 
2021. 

 
El Ple de l’Ajuntament d’Alfafar acorda manifestar: 
 
PRIMER. Mesures legislatives per part del Govern per a regular el preu de 
la llum, com a garantia social d’accés als subministraments bàsics per als 
consumidors i famílies en situació de vulnerabilitat. 
 
SEGON. Que s’estudie la possibilitat d’aplicar un IVA reduït a les factures 
de llum i gas natural ja que són serveis de primera necessitat. 
 
TERCER. Aquesta regulació en els temes competents per a les persones 
autònomes i Pimes. 
 
QUART. Acabar amb la doble imposició de la llum i el gas natural, traient els 
impostos a electricitat i els hidrocarburs de la base imposable de l’IVA. 
 
CINQUÉ. Modificació de la tarifa elèctrica perquè els consumidors no hagen 
de suportar costos addicionals no associats a l’electricitat. “ 
 



 
 

 
 

 

 

4 

Intervencions 
(…) 
 
 
Efectuada la votación, por 20 votos a favor (11 PP, 8 PSOE, 1 Compromís) 
y 1 abstención (Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno aprueba la 
moción en los términos anteriormente expuestos. 
 
 

 

 
4. EXPEDIENTE 166/2021. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS 
SOBRE GESTIÓ DE LA PANDÈMIA DAVANT DE LA GRAVETAT DE LA SITUACIÓ 
ACTUAL. 
 

 
Se presenta una enmienda por parte de todos los grupos municipales, a la 
totalidad, a la moción presentada por el grupo municipal Compromís, que 
quedaría redactada del siguiente modo: 
 
“L’evolució de la pandèmia per COVID-19 ha evidenciat que ens trobem en 
una situació de contagi comunitari descontrolat (393 casos per cada 100.000 
persones en incidència acumulada a 14 dies a data 8 de gener), proporció 
creixent de proves positives i baixa traçabilitat, alta pressió hospitalària (2.752 
persones hospitalitzades a dia de hui superant la primera onada de la 
primavera) i ocupació UCI’s, greu afectació a persones amb malalties no 
COVID-19 per l’ajornament de diagnòstics, tractaments i intervencions 
quirúrgiques, superació amb escreix dels indicadors establits pel govern 
d’Espanya per al nivell d’Alerta 4, etc. Davant aquesta situació cal prendre 
mesures contundents i valentes per a frenar els contagis, preservar vides, 
evitar el col·lapse del sistema sanitari i garantir el procés de vacunació, en el 
sentit que hem vingut proposant des del mes d’octubre en els diferents àmbits 
institucionals i polítics. Alhora cal la col·laboració interadministrativa per tal 
que des de cada àmbit es prenguen les mesures adients per fer front a la 
tercera onada de la COVID-19 al nostre país. Des de este Ajuntament 
entenem que la dicotomia salut vs. economia és una dicotomia falsa perquè 
com estan apuntant tant la ciència com també les dades econòmiques, sense 
salut no n’hi ha economia.  
 
És per això que proposem les següents propostes:  
 
Respecte de les competències del Govern d’Espanya:  
 
PRIMER: Instem al President de la Generalitat a traslladar al govern 
d’Espanya la necessitat que en el marc l’estat d´alarma i degut a les dades 
d'incidència tan greus que existeixen en l'estat, es decrete un Confinament 
Total per a tot el territori de l'Estat Espanyol . 
 
SEGON: Reforçar i ampliar la dotació del fons d’emergència estatal per a 
pal·liar els efectes econòmics de les restriccions sanitàries sobre l’activitat 
econòmica afectada com ara la cultural, comercial, hostalera i turística 
vinculat al manteniment dels llocs de treball, els drets laborals i el 
manteniment del treball autònom que incloga la bonificació de les quotes a la 
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Seguretat social proporcional al percentatge de suspensió de l’activitat de 
l’empresa per a pal·liar els efectes econòmics de les restriccions sanitàries 
sobre l’activitat econòmica afectada.  
 
Respecte de les competències de la Generalitat Valenciana:  
 
PRIMER: Reforçar i ampliar la dotació del fons d’emergència autonòmic 
Resisteix per a pal·liar els efectes econòmics de les restriccions sanitàries 
sobre l’activitat econòmica afectada com ara la cultural, comercial, hostalera i 
turística vinculat al manteniment dels llocs de treball, els drets laborals i el 
manteniment del treball autònom.  
 
SEGON: Accelerar el procés de vacunació de manera que s’esgote cada 
diumenge les dosis de vacunes enviades dilluns anterior, sempre garantint la 
reserva necessària per a l’administració de la segona dosi a les persones que 
tinguen administrada la primera dosi. Traslladar al govern d’Espanya la 
proposta que envien les dosis de vacunes en funció del ritme de vacunació. 
Així, les CCAA que tingen en stock el número equivalent o superior a les 
assignades setmanalment no rebran la següent remesa fins que hagen 
administrat l’anterior. L’excedent s’enviarà a les CCAA que sí hagen esgotat 
les dosis rebudes de manera que es prime la immunització de la població 
front a l’acumulació de stock.  
 
TERCER: Realitzar un mostreig en els centres educatius i Institut d'Alfafar per 
a avaluació d'antígens. Augmentar i accelerar la realització de proves 
diagnòstiques, confirmació de les PCR’s positives (incorporar a la confirmació 
a atenció primària) i rastreig.  
A causa del major nombre de persones asimptomàtiques portadores del virus 
(57%) i sent els xiquets-adolescents majoritaris dins d'aquestes persones, 
que ocasionen un 13,2% dels brots d'origen educatiu, es proposa una 
estratègia basada a realitzar un “Mostreig” a base de Tests d'Antígens o PCR 
en Col·legis, guarderies, i Institut del municipi, per a identificar i quantificar el 
percentatge de contagis reals entre aquests grups. 
Les dades estadístiques demostren la rellevància del contagi a les aules, 
entre els xiquets i adolescents, mitjançant el contacte entre ells durant 
l'esbarjo, tasques i entrades-eixides del col·legi, sent el 13,2% de l'origen dels 
brots. Percentatge que podria ser major, ja que es desconeix amb certesa el 
nombre de persones contagiades “asimptomàtiques”, ja que no s'ha fet cap 
mostreig de tests d'Antígens o PCR en cap col·legi. 
 
QUART: La durada d’aquestes mesures s’establirà per a tres setmanes i en 
funció de l’evolució de la pandèmia es revisaran.” 
 
Intervencions  
(...) 
 
Efectuada la votación, por unanimidad (21 votos a favor: 11 PP, 8 PSOE, 1 
Compromís, 1 Unides Podem-EU), se aprueba la enmienda presentada por 
todos los grupos municipales, a la totalidad de la moción presentada por 
Compromís en los términos anteriormente expuestos. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

6 

 
Efectuada la votación, por unanimidad (21 votos a favor: 11 PP, 8 PSOE, 1 
Compromís, 1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno acuerda: 
 
Respecte de les competències del Govern d’Espanya:  
 
PRIMER: Instem al President de la Generalitat a traslladar al govern 
d’Espanya la necessitat que en el marc l’estat d´alarma i degut a les dades 
d'incidència tan greus que existeixen en l'estat, es decrete un Confinament 
Total per a tot el territori de l'Estat Espanyol . 
 
SEGON: Reforçar i ampliar la dotació del fons d’emergència estatal per a 
pal·liar els efectes econòmics de les restriccions sanitàries sobre l’activitat 
econòmica afectada com ara la cultural, comercial, hostalera i turística 
vinculat al manteniment dels llocs de treball, els drets laborals i el 
manteniment del treball autònom que incloga la bonificació de les quotes a la 
Seguretat social proporcional al percentatge de suspensió de l’activitat de 
l’empresa per a pal·liar els efectes econòmics de les restriccions sanitàries 
sobre l’activitat econòmica afectada.  
 
Respecte de les competències de la Generalitat Valenciana:  
 
PRIMER: Reforçar i ampliar la dotació del fons d’emergència autonòmic 
Resisteix per a pal·liar els efectes econòmics de les restriccions sanitàries 
sobre l’activitat econòmica afectada com ara la cultural, comercial, hostalera i 
turística vinculat al manteniment dels llocs de treball, els drets laborals i el 
manteniment del treball autònom.  
 
SEGON: Accelerar el procés de vacunació de manera que s’esgote cada 
diumenge les dosis de vacunes enviades dilluns anterior, sempre garantint la 
reserva necessària per a l’administració de la segona dosi a les persones que 
tinguen administrada la primera dosi. Traslladar al govern d’Espanya la 
proposta que envien les dosis de vacunes en funció del ritme de vacunació. 
Així, les CCAA que tingen en stock el número equivalent o superior a les 
assignades setmanalment no rebran la següent remesa fins que hagen 
administrat l’anterior. L’excedent s’enviarà a les CCAA que sí hagen esgotat 
les dosis rebudes de manera que es prime la immunització de la població 
front a l’acumulació de stock.  
 
TERCER:. Realitzar un mostreig en els centres educatius i Institut d'Alfafar 
per a avaluació d'antígens. Augmentar i accelerar la realització de proves 
diagnòstiques, confirmació de les PCR’s positives (incorporar a la confirmació 
a atenció primària) i rastreig.  
A causa del major nombre de persones asimptomàtiques portadores del virus 
(57%) i sent els xiquets-adolescents majoritaris dins d'aquestes persones, 
que ocasionen un 13,2% dels brots d'origen educatiu, es proposa una 
estratègia basada a realitzar un “Mostreig” a base de Tests d'Antígens o PCR 
en Col·legis, guarderies, i Institut del municipi, per a identificar i quantificar el 
percentatge de contagis reals entre aquests grups. 
Les dades estadístiques demostren la rellevància del contagi a les aules, 
entre els xiquets i adolescents, mitjançant el contacte entre ells durant 
l'esbarjo, tasques i entrades-eixides del col·legi, sent el 13,2% de l'origen dels 
brots. Percentatge que podria ser major, ja que es desconeix amb certesa el 
nombre de persones contagiades “asimptomàtiques”, ja que no s'ha fet cap 
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mostreig de tests d'Antígens o PCR en cap col·legi. 
 
QUART: La durada d’aquestes mesures s’establirà per a tres setmanes i en 
funció de l’evolució de la pandèmia es revisaran. 
 
 

 

 
5. EXPEDIENTE 161/2021. MOCIÓ COMPROMÍS, REUBICACIÓ I MILLORA DE 
L’ARXIU MUNICIPAL D’ALFAFAR. 
 

 
Intervencions  
(…) 
 
Por parte del Partido Popular se presenta una enmienda in voce, que es 
aceptada por la portavoz del grupo municipal Compromís, que consiste en 
retirar el punto 10 de la parte resolutiva de la propuesta presentada. 
 
 
Votación de la enmienda presentada  
Efectuada la votación, por unanimidad (21  votos a favor: 11 PP, 8 PSOE, 1 
Compromís, 1 Unides Podem-EU), se aprueba la enmienda presentada que 
consiste en retirar el punto número 10 de la propuesta presentada. 
 
 
Efectuada la votación, por unanimidad (21  votos a favor: 11 PP, 8 PSOE, 1 
Compromís, 1 Unides Podem-EU), se aprueba la propuesta con la enmienda 
incorporada, adoptándose los siguientes acuerdos ya renumerados: 
 
 
PRIMER.- Instem a l'Ajuntament d'Alfafar la revisió i/o elaboració del marc 
legal destinat a la correcta definició, regulació i potenciació del servei d'arxiu 
municipal d'Alfafar.  
 
SEGON.- Elaboració de pla de reubicació i instal·lació de l'arxiu municipal en 
els termes que indica la llei, amb calendarización sobre aquest tema.  
 
TERCER.- Incorporació de l'arxiu municipal com a servei bàsic per a la 
institució i la ciutadania a fi de millorar la gestió administrativa, garantir l'accés 
a la informació i promoure la protecció del patrimoni documental.  
 
QUART.- Reconeixement d'una direcció unitària de l'arxiu municipal que 
garantisca la gestió integral de la documentació i faça compatibles els seus 
vessants administrativa i històrica.  
 
CINQUÉ.- Reconeixement de l'arxiu municipal com a servei central dins de 
l'organigrama de l'ajuntament, donat el caràcter transversal de les seues 
funcions.  
 
SISÉ.- Reforçar la integració dels criteris de gestió de la documentació, 
establits per l'arxiu municipal, als sistemes de gestió administrativa de 
l'ajuntament.  
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SETÉ.- Reforçar l'assignació dels recursos econòmics, materials i humans 
necessaris per a garantir el funcionament de l'arxiu municipal.  
 
HUITÉ.- Promoció de la participació de l'arxiu municipal en el 
desenvolupament d'estratègies de partenariat amb altres agents, que 
permeten l'elaboració i execució de programes d'actuació plurals, integrals i 
integradors.  
 
NOVÉ.- Elaboració de directrius que garantisquen un tractament normalitzat 
de la documentació dels ajuntaments per a homogeneïtzar la gestió i facilitar 
l'accés.  
 
DESÉ.- Donar trasllat de l’acord a Secretària, a l’arxivera municipal i a la 
coordinadora d’arxius i biblioteques. 
 

 

6. DESPACHO EXTRAORDINARIO 

No se presenta ninguno. 

 
 

PARTE NO RESOLUTIVA – CONTROL ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
 

 
7. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, DEL DECRETO NÚM. 
2939/2020, DE 22 DE DICIEMBRE AL 134/2021 DE 23 DE ENERO DE 2021. 
 

Los miembros de la Corporación quedan enterados. 

 

8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

(…) 

 
 


