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       EXTRACTO ACTA 
 

 
 

 
EXTRACTO ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO, EL DÍA 29 DE JULIO DE 2021. 
 
 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2021/8 El Pleno 

  
 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo 
Convocatoria 

Ordinaria 

Fecha 29 julio 2021 

Duración Desde las 20:04 hasta las 21:50 horas 

Lugar Salón de Plenos 

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 
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Lorena Mínguez Sánchez SÍ 

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 

Sara Dasí Dasí  SI 

Bruno Mont Rosell SI 

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

ORDEN DEL DÍA 

 
 

PARTE RESOLUTIVA 

 
 

1. APROBCIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES DE 30 DE 
JUNIO Y 8 DE JULIO DE 2021. 

  
Intervenciones  
(…) 
 
Efectuada la votación, por unanimidad (21 votos a favor: 11 PP, 8 PSOE, 1 
Compromís, 1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno aprueba las actas de las 
sesiones de 30 de junio y 8 de julio de 2021, con las rectificaciones efectuadas. 
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INTERVENCIÓN 

 

2. EXPEDIENTE 1501/2021. APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA 
GENERAL DEL EJERCICIO 2020. 

 
 
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 con carácter definitivo la Cuenta General del ejercicio 
2020, formada por la Intervención Municipal, que presenta como 
magnitudes presupuestarias más relevantes un resultado presupuestario 
ajustado de 1.627.627,18- € y un remanente de tesorería para gastos 
generales de 1.376.846,02- €. 
  
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Sindicatura de Cuentas 
de la Comunidad Valenciana, según dispone el art. 212.5 del R. D. 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como al Área Económica 
(Intervención y Tesorería). 
 

 

SERVICIOS GENERALES  

 

3. EXPEDIENTE 3561/2021. FIJACIÓN DE LAS FESTIVIDADES LOCALES PARA 
EL EJERCICIO 2022 (CALENDARIO LABORAL). 

 
Efectuada la votación, por unanimidad (21 votos a favor: 11 PP, 8 PSOE, 1 
Compromís, 1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.-  Determinar  los  dos  días  festivos  locales  que,   con   
carácter  de   no recuperables, tendrán lugar en el municipio de Alfafar para  
el próximo año  2022,  en las siguientes fechas: 
  
- Día 25 de abril (lunes) Festividad de San  Vicent Ferrer 
 
- Día 8 de Septiembre (jueves) Festividad de la Mare de Déu del Do. 
 
 SEGUNDO.-  Remitir  al  Servicio  Territorial  de  Treball,  Economía Social  
i Emprendedoria de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball certificación del acuerdo adoptado para  su 
conocimiento y efectos. 
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4. EXPEDIENTE 2891/2021. PROPUESTA DESIGNACIÓN JUEZ DE PAZ 
SUSTITUTO. 

 
Efectuada la votación, por unanimidad (21 votos a favor: 11 PP, 8 PSOE, 1 
Compromís, 1 Unides Podem-EU) que constituye la mayoría absoluta, el 
Ayuntamiento Pleno acuerda: 
 
PRIMERO. Proponer para el cargo de JUEZ DE PAZ SUSTITUTO del 
Juzgado de Paz de Alfafar a Dª. Johana Mohedano Gómez quien cumple 
las condiciones de capacidad y compatibilidad establecidas legalmente. 
 
SEGUNDO.  Remitir certificación del acuerdo adoptado a la Secretaría de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 
adjuntando una copia de la instancia cumplimentada por la interesada. 
 
TERCERO. Notificar a Joana Mohedano Gómez la adopción del acuerdo y 
notificar, asimismo, al resto de solicitantes la adopción del mismo. 
 
CUARTO. Dar traslado del acuerdo al Juzgado de Paz de Alfafar, al 
Juzgado Decano de Catarroja y a Dª. Mª Dolores Morales Gimeno, jueza de 
paz titular, a los efectos correspondientes. 
 
 

 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 

5. EXPEDIENTE 3553/2021. ADHESIÓ A AGÈNCIA VALENCIANA DE 
PROTECCIÓ DEL TERRITORI (AVPT). 

 

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 la adhesión a la Agència Valenciana de Protecció del 
Territori [AVPT], en los términos indicados, y que supone la atribución a esta de las 
competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad 
urbanística, en los supuestos de infracciones urbanísticas graves o muy graves 
cometidas sobre su territorio, en suelo no urbanizable común o protegido. 
  
SEGUNDO.- Respecto de las infracciones graves o muy graves cometidas en suelo 
no urbanizable antes de la fecha de publicación de este acuerdo de adhesión, 
respecto de las cuales no se hubiera iniciado ningún procedimiento municipal, se 
delega en la Agencia la competencia exclusiva para iniciar, tramitar y resolver el 
correspondiente procedimiento de restauración de la legalidad urbanística y 
sancionador. 
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TERCERO.- Remitir a la Consellería de Politica Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad, mediante el trámite telemático accesible desde esta 
dirección: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21702, trámite 
que incorpora como impreso asociado tipo la certificación de la secretaría del 
acuerdo plenario, el presente acuerdo. 
  
CUARTO.- Con carácter previo, que por la Alcaldía se dicte la resolución por la que 
se designa al responsable político encargado de la correcta remisión de la 
documentación municipal requerida por la Agència. Así como que se proceda a 
realizar el Bando de Alcaldía en el que se informe a la ciudadanía de la adhesión a 
la Agència y del objeto y consecuencias de la misma; todo ello en cumplimiento de 
las condiciones legales de la referida adhesión. 
 

 
 

En estos momentos los concejales del grupo municipal socialista Noelia García 
Ráez y Raül Sánchez Auñón, abandonan la sesión por indisposición del sr. 
Sánchez. 

 
Se realiza un receso en la sesión desde las 20:23 hasta las 20:48 horas. 
 

 

 
6. EXPEDIENTE 1300/2021. APROBACIÓN DOCUMENTO GUÍA DE MODELO DE 
CIUDAD SOSTENIBLE EN EL MARCO EUROPEO DE REFERENCIA PARA LA 
CIUDAD SOSTENIBLE Y RESOLUCIÓN ALEGACIONES “FONT BAIXA”. 
 

 
Intervenciones 
(…) 
 
Efectuada la votación, por 17 votos a favor (11 PP, 6 PSOE) y 2 votos en contra (1 
Compromís, 1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Documento Guía de Modelo de ciudad sostenible en el 
Marco Europeo de Referencia para la Ciudad Sostenible (European Reference 
Framework for Sustainable Cities: RFSC), como condiciones previas para la 
aprobación del Informe Ambiental Estratégico, sobre la base del Documento Inicial 

Estratégico y borrador del PRI, presentado por la Agrupación de Interés Urbanístico 
UE Zona 2 “FONT BAIXA” de Alfafar, por Registro General 2019-E-RC-1334, de 
fecha 1 de febrero de 2019; así como escrito complementario de fecha 6 de marzo y 
Nº. RGE. 2019-E.RE-221 y de 8 de marzo con nº. RGE. 2019-E-RC-2955, en 
relación a la gestión por los propietarios del Sector “Font Baixa” de Alfafar. 

 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la AIU UE Zona 2 “Font Baixa”, para 
su integración y cumplimiento previo a instar la aprobación del IAE y posterior 
tramitación del referido PRI. 
Notificar la resolución de las alegaciones a los interesados, mediante traslado del 
presente acuerdo.  
Con indicación en ambos casos, de que la presente aprobación del Documento Guía 
constituye un acto de trámite previo a la aprobación del Informe Ambiental 
Estratégico.” 
 
Anexo: documento guía 



 
 

 
 

 

 

6 

(…) 
 
 

 
 
 

7. DESPACHO EXTRAORDINARIO. 

No se presenta ninguno. 

 

PROPUESTAS GRUPOS MUNICIPALES 

 

8. EXPEDIENTE 3891/2021. MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DONDE 
SOLICITA LA ELABORACIÓN DE UNA CAMPAÑA SOBRE EL ICTUS. 

 
Intervenciones 
(…) 
 
Efectuada la votación por unanimidad de los asistentes (11 votos PP, 6 
PSOE, 1 Compromís, 1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento Pleno 
acuerda: 
 
PRIMERO. -   Incoar y elaborar una Campaña de concienciación sobre el 
ictus con el objeto que sea detectado a tiempo, se controle y reduzca el 
riesgo. 
  
 

 

 
9. EXPEDIENT 3162/2021. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER 
ALFAFAR PER A L’ACORD D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A L’AGÈNCIA 
VALENCIANA DEL TERRITORI. 
 

 
  
Intervencions 
(...) 
 
Per part del grup municipal Popular es presenta una esmena que consisteix en 
llevar de la part resolutiva el punt quart que diu “Quart. Remetre un certificat 
d’aquest acord a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.” 
 
Efectuada la votació, per unanimitat dels assistents (19 vots a favor: 11 PP, 6 
PSOE, 1 Compromís, 1 Unides Podem-EU), l’Ajuntament ple acorda aprovar la 
moció presentada amb l’esmena incorporada, quedant redactada la seua part 
resolutiva de la següent manera: 
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Primer. L’adhesió de l’Ajuntament d’Alfafar a l’Agència Valenciana de Protecció 
del Territori, de conformitat amb el que estableixen els Estatuts de l’esmentat 
organisme, la qual cosa comporta: 
a) Delegar la competència exclusiva en l’Agència en matèria de protecció de la 
legalitat urbanística, sanció i restauració de la legalitat urbanística, respecte 
d’infraccions urbanístiques greus o molt greus en sòl no urbanitzable, comú o 
protegit, d’aquest municipi, que corresponguen a edificacions que es comencen a 
construir a partir de la data de publicació d’aquest acord d’adhesió. 
b) Participar en les decisions de l’esmentat organisme a través de les vocalies de 
representació municipal del Consell de Direcció. 
c) Respectar aquest acord d’adhesió mentre estiga vigent. 
d) Col·laborar amb l’Agència en l’exercici efectiu de les seues funcions. 
  
Segon. Respecte de les infraccions greus o molt greus comeses en sòl no 
urbanitzable abans de la data de publicació d’aquest acord d’adhesió respecte de 
les quals no s’haja iniciat cap procediment municipal, es delega en l’Agència la 
competència exclusiva per a iniciar, tramitar i resoldre el corresponent 
procediment de restauració de la legalitat urbanística i sancionador. 
  
Tercer. Aquesta adhesió, una vegada confirmada per la Direcció Gerència, serà 
publicada per l’Agència en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’Agència 
exercirà de manera efectiva les competències que es deleguen mitjançant aquest 
acord, des de la data de publicació de l’acord d’adhesió. 

 
 

 
 

 
10. EXPEDIENT 3888/2021. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER 
ALFAFAR PER INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT A LA MILLORA URGENT DE 
LA XARXA VALENCIANA DE RODALIES. 
 

 
Intervencions 
(...) 
 
Efectuada la votació, per 13 vots a favor (11 PP, 1 Compromís, 1 Unides Podem-
EU) y 6 abstencions (PSOE), l’Ajuntament Ple aprova la moció en els termes 
anteriors. 
 

PRIMER.- Instar al govern d’Espanya a executar d’immediat la totalitat de les 
inversions previstes en la xarxa valenciana de Rodalies, així com compensar la 
manca d’inversió executada en els darrers 10 anys amb un pla d’inversions 
extraordinàries. Aquest pla ha de passar necessàriament per l’electrificació de totes 
les línies, per la duplicació de les vies en tots aquells trams on no hi haja un 
impediment geogràfic o una afecció mediambiental, i per la resolució dels problemes 
tècnics, d’infraestructura i de manca de personal per tal d’acabar amb les 
incidències del servei. 
  
SEGON.- Instar al govern d’Espanya que transferisca la competència i els fons per a 
la gestió de Rodalies a la Generalitat Valenciana, d’acord amb el que contempla el 
nostre Estatut d’Autonomia. 
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TERCER.- Instar al govern d’Espanya, o en el seu cas a la Generalitat Valenciana, 
com a titular de la competència en Rodalies, a estudiar una ampliació de la xarxa de 
rodalies, tant de les línies actuals per a donar abans a tots els municipis valencians 
als quals hi ha infraestructura ferroviària, com projectant noves línies per a 
connectar municipis i zones de rellevància que ara no tenen connexió ferroviària, 
coordinat a més amb un projecte de servei públic de bus interurbà per a les zones 
d’interior per les que geogràficament no es puga implementar un servei ferroviari, 
com per exemple l'ampliació de la línia C-6 de Castelló a Vinaròs. 
  
QUART.- Instar al govern d’Espanya, o en el seu cas a la Generalitat Valenciana, 
com a titular de la competència en Rodalies, a millorar la connexió ferroviària del 
municipi d´Alfafar. Millores en: 
C1 València - Gandia 

- Augmentar les freqüències de la línia i acabar amb les incidències de la mateixa. 
- Estudiar la duplicació de les vies des de Cullera fins a Gandia, per a poder 
augmentar freqüències i reduir temps de viatge. 
- Adaptar la línia a mobilitat reduïda en tots els punts on no estiga. 
- Ampliar la línia des de Gandia fins a Ondara i Dénia, actuació que ja compta amb 
un estudi tècnic del Ministeri, per a connectar els pobles de La Safor i La Marina 
Alta, així com facilitar la connexió cap al sud. 
  
C2 València - Xàtiva - Moixent 
- Augmentar les freqüències de la línia i acabar amb les incidències de la mateixa. 
- Estudiar la duplicació de les vies entre Xàtiva i L’Alcúdia, per a poder augmentar 
freqüències i reduir temps de viatge. 
- Adaptar la línia a mobilitat reduïda en tots els punts on no estiga. 
- Ampliar la línia de Rodalies a La Font de la Figuera i fins a Caudete, per tal 
d’establir un node amb Alacant en Rodalies. 
  
 

Instar al Ministeri de Foment que done resposta a les sol·licitud de finançament per 
al projecte de soterrament de les vies d´Alfafar. 
Instar al cumplimet de les normatives de contaminació acústica i d'accessibilitat, i 
per tant deixar entre altres mesures,  en servei l´ascensor en l'estació de tren durant 
les 24 hores de dia per a facilitar la mobilitat a les persones. 
Establir en el túnel de l'estació (passatge) il·luminació i càmeres de seguretat amb 
l'avís informatiu pertinent perquè les persones ens trobem en una zona segura. 
  
CINQUÈ.- Instar al govern d’Espanya a tramitar un projecte de llei de finançament 
transport públic homòloga a les que existeixen en altres països de la Unió Europea, 
per tal de fixar criteris tècnis que blinden la inversió en transport públic de forma 
transparent i eficient. 
  
SISÉ.- Instar a Renfe i Adif a oferir una informació oberta i pública als usuaris dels 
Rodalies, millorant el protocol de comunicació d’incidències, publicant les 
incidències en temps real en el web i facilitant als usuaris afectats per incidències 
sistemes telemàtics per a presentar queixes i reclamacions. 
  
SETÉ.- Instar al govern d’Espanya i a la Generalitat Valenciana a treballar per a la 
creació d’una xarxa unificada de transport públic que aglutine el tren de Rodalies, el 
metro, el tramvia i el bus urbà i interurbà, així com serveis públics de bicicletes, sota 
una marca única de cada a l’usuari, amb un abonament únic i interorperativitat entre 
els diferents mitjans de transport  i amb una integració tarifària. 
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HUITÉ.- En la mesura que siga possible, les persones representants dels quatre 
grups polítics que configuren la Corporació municipal d'Alfafar, mantindre una reunió 
amb la persona coordinadora i/o responsable de les rodalies al País Valencià per a 
traslladar-li les nostres inquietuds i reclamacions. 
  
NOVÉ.- Donar trasllat dels presents acords al President del govern de l’Estat, al 
Ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, al President de la Generalitat 
Valenciana, al Conseller de Política Territorial de la Generalitat, i als grups 
parlamentaris de Les Corts, del Congrés i del Senat. 
 
 

 

 
11. EXPEDIENT 3890/2021. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER 
ALFAFAR PER SOBRE LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES APLICADES A 
PARTIR DE L’1 DE JUNY DE 2021. 
 

 
Intervencions 
(...) 
 
 
Efectuada la votació, per unanimitat dels membres de la Comissió 
assistents (20 vots a favor: 11 PP, 6 PSOE, 1 Compromís, 1 Unides Podem-
EU), l’Ajuntament Ple aprova la moció en els termes anteriors.  
 
PRIMER. L’Ajuntament d´Alfafar acorda instar al govern espanyol a exigir la 
transparència dels costos reals de producció, transport i distribució de 
l’electricitat així com la realització d’auditories independents i públiques dels 
costos reportats per les empreses del sector elèctric, efectuar el control 
públic d’aquests i publicar anualment tota aquesta informació. 
  
SEGON. L’Ajuntament d´Alfafar, acorda instar al govern espanyol a 
modificar el sistema de fixació del preu de l’electricitat, per eliminar el 
sistema marginalista actual i aplicar un sistema basat en el cost real de 
cadascuna de les fonts de producció d’energia en la proporció en què cada 
tipus de fonts d’energia participa en el volum d’electricitat produïda, i 
incorporar la representació de les persones usuàries en la negociació de 
l’estructura de les tarifes elèctriques. 
  
TERCER. L’Ajuntament d´Alfafar, acorda instar al govern espanyol a 
prendre les mesures adients per reduir l’impacte de l’increment de costos de 
l’energia elèctrica derivats del nou sistema de tarificació per als xicotets 
consumidors que realitzen activitats econòmiques que no poden traslladar 
els seus consums d’energia cap a franges de consum amb preus més 
baixos -com és el cas del xicotet comerç o les persones que teletreballen. 
 
QUART. L’Ajuntament d´Alfafar, acorda instar al govern espanyol a 
demanar a la Comissió Nacional de Mercats i la Competència que 
investigue les causes reals de la pujada dels preus majoristes i actue amb 
urgència per revertir els abusos que hagen pogut realitzar les empreses 
elèctriques implicades. 
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CINQUÈ. L’Ajuntament d´Alfafar, acorda instar al govern espanyol a 
impulsar un canvi en el sistema de tarificació en què s’eliminen els trams 
fixes i les persones usuàries paguen en funció d’allò que consumeixen, 
aplicant tarifes per blocs de consum que seguisquen el principi de 
progressivitat i reconeguen el caràcter de bé essencial de l’electricitat i el 
dret humà a l’energia, garantint, d’una banda, l’accés i l’assequibilitat d’una 
quantitat bàsica d’energia elèctrica -tenint en compte el número de persones 
de l’habitatge, la zona climàtica de residència i altres circumstàncies 
específiques- i, d’altra, penalitzant els consums excessius i sumptuaris. 
  
SISÈ. L’Ajuntament d´Alfafar, acorda instar al govern espanyol a revisar i 
modular les càrregues impositives vinculades a l’energia elèctrica per a 
garantir l’aplicació real dels principis de progressivitat fiscal i qui contamina 
paga així com l’eficàcia i l’eficiència en l’aplicació de les figures impositives 
per garantir el dret humà a l’energia, el manteniment de les infraestructures 
energètiques públiques, la protecció del medi ambient  els serveis públics 
d’interès general. 
  
SETÈ. L’Ajuntament d´Alfafar, acorda instar al govern espanyol a modificar 
la regulació per facilitar i flexibilitzar el repartiment d’energia elèctrica entre 
autoconsumidors compartits, millorar la compensació econòmica, 
actualment molt baixa, pels excedents que les instal·lacions d’autoconsum 
d’electricitat connectades a la xarxa hi aboquen i augmentar de 500 m a 2 
km i de 100 kW a 2 MW la possibilitat de fer autoconsum compartit 
simplificat. 
  
HUITÈ. L’Ajuntament d´Alfafar, acorda instar al govern espanyol a establir, 
de manera efectiva i permanent, la prohibició de tall de subministrament 
elèctric en habitatges en els casos d’impagament com a conseqüència de 
les condicions de vulnerabilitat de les persones afectades, fent una 
comprovació prèvia a qualsevol ordre de tall de subministrament amb els 
serveis municipals competents en matèria d’assumptes socials. 
  
NOVÈ. L’Ajuntament d´Alfafar, acorda instar al govern espanyol a portar a 
terme una política intensa, activa i amb continuïtat en el temps, de 
subministrament d’informació fiable, clara i transparent en relació amb els 
aspectes tècnics, econòmics, ambientals i d’ús de l’electricitat, així com de 
realització d’iniciatives d’educació energètica, adreçades a famílies, 
persones treballadores autònomes i pimes per minimitzar els impactes 
econòmics i socials negatius del canvi tarifari. 
  
DESÈ. L’Ajuntament d´Alfafar, acorda instar al govern espanyol a 
implementar un programa plurianual i ambiciós d’ajudes, en col·laboració 
amb l’administració autonòmica, adreçades a la millora de l’eficiència i 
estalvi energètic en les edificacions de tot tipus, parant particular atenció als 
edificis públics municipals, als habitatges socials i als habitatges de les 
persones amb nivells de renda inferiors a la mitjana de la renda per càpita 
de la comunitat autònoma en què residisquen. 
  
ONCÈ. L’Ajuntament d´Alfafar, acorda instar al govern espanyol a 
implementar un programa plurianual i ambiciós d’ajudes i suport tècnic, en 
col·laboració amb l’administració autonòmica, en particular adreçats a les 
entitats locals, per impulsar l’autoconsum amb abocament d’excedents a la 
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xarxa i les comunitats energètiques locals. 
   
DOTZÈ. L’Ajuntament d´Alfafar, acorda instar al Consell de la Generalitat 
Valenciana i a les diputacions provincials a continuar desenvolupant, i 
intensificar, les diverses iniciatives de suport financer i tècnic a les entitats 
locals per millorar l’eficiència i l’estalvi energètic en les edificacions i serveis 
municipals, per impulsar l’autoconsum amb abocament d’excedents a la 
xarxa i les comunitats energètiques locals, així com la resta de programes 
actualment en marxa en aquesta matèria adreçats als diversos sectors 
econòmics i socials per aprofundir en el model de generació distribuïda 
d’electricitat.” 
 

 
 

12. EXPEDIENT 3892/2021. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL UNIDES PODEM-EU, 
CANVI D’ESTACIONAMENT. 

 
Intervencions 
(...) 
 
Por parte de la portavoz del grupo municipal Unides Podem-EU, se acepta 
retirar la moción, para un mejor estudio de la misma. 
 
 
Efectuada la votación, por unanimidad de los asistentes (19 votos a favor: 
11 PP, 6 PSOE, 1 Compromís, 1 Unides Podem-EU), el Ayuntamiento 
Pleno acuerda retirar el asunto del orden del día.  
 

 

PARTE NO RESOLUTIVA – CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
 

13. EXPEDIENTE 4170/2021. DAR CUENTA DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA 
DE SISTEMAS PARA VERIFICACIÓN DE REGISTROS CONTABLES DE 
FACTURAS. 

 
Los miembros de la Corporación asistentes a la sesión quedan enterados 
del contenido del informe de sistemas de facturas del ejercicio 2020 de 
acuerdo con el artículo de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre. 
 

 

14. EXPEDIENTE 4222/2021. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE 
INTERVENCIÓN SOBRE FISCALIZACIÓN Y CONTROL FINANCIERO NÚM.. 
421/2021. 

 
Los miembros de la Corporación asistentes a la sesión quedan enterados 
del informe de Intervención de fiscalización y control financiero núm. 
421/2021, de 20 de julio de 2021, sobre la convocatoria para concesión de 
subvenciones del impuesto de bienes inmuebles para personas mayores de 



 
 

 
 

 

 

12 

sesenta años con recursos económicos insuficientes, publicada en el B.O.P. 
96 de 21.05.2021. 
 

 

15. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, DEL DECRETO 
NÚM. 2021-1844 DE 25 DE JUNIO AL 2021-2147, DE 23 DE JULIO DE 2021. 

 
Los miembros de la Corporación asistentes a la sesión quedan enterados. 
 

 

16. RUEGOS Y PREGUNTAS 

(…) 

 
     Siendo las 21:50 horas el sr. alcalde levanta la sesión. 
 


