AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

PER

L

ASSISTENTS

SECRETARIA-INTERVENTORA
SRA. MARIA CANET AMAT
En l'Alqueria de la Comtessa, a les 20:07 hores del 03/09/2020, es van reunir el Saló de
Sessions de la Casa Consistorial, en primera convocatòria, als Srs. Expressats a marge,
sota la Presidència del Sr. Alcalde, Salvador Femenia Peiró, i actuant com a fedatària
pública la Secretària-interventora de la Corporació, per a celebrar Sessió extraordinària i
pública.
Es declara oberta la Sessió per part de l'alcalde, i s'inicia aquesta seguint la relació dels
assumptes especificats a l'ordre del dia.
ORDRE DEL DIA
1. Acord d’aprovació de la modificació de crèdit núm. 2/2020 de crèdit extraordinari per
nous o majors ingressos.
2. Acord d’adjudicació del contracte de serveis de col·laboració per a la recaptació en
executiva de les quotes d’urbanització en l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa.
3. Acord d’aprovació de la modificació per ampliació de la jornada laboral al 100% dels
tres llocs de treball de personal de neteja vigents en la Plantilla del Pressupost de 2020.
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SRES. REGIDORS:
SR. GUSTAVO FRASQUET MOLL (PSOE)
SRA. ANA LÓPEZ GRACIA (PSOE)
SR. CRISTIAN REBOLLEDO SISCAR (PSOE).
SRA. JOSEFA TORMOS GONZÁLEZ (PSOE)
SRA. Mª ÁNGELES MELIS CAPELLINO (PSOE)
SR. MIQUEL MELIS GREGORI (COMPROMÍS)
SRA. MARIA FULLANA MOLL (COMPROMÍS)
SR. JOSE Mª GARCIA GUERRERO (PP)

Número: 2020-0006 Data: 06/11/2020

SR. ALCALDE:
SR. SALVADOR FEMENIA PEIRO (PSOE)

ACTA DEL PLE

MARIA CANET AMAT ( 2 de 2 )
SECRETARIA
Data Signatura : 06/11/2020
HASH: c8f828ee01d5d5e50a19bf41dfec8adf

SALVADOR FEMENIA PEIRO ( 1 de 2 )
ALCALDE
Data Signatura : 06/11/2020
HASH: 6b8fc2d0d18b8a66761a6835624ccb42

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA CELEBRADA
´AJUNTAMENT PLE EL DIA 3 DE SETEMBRE DE 2020

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

1. Acord d’aprovació de la modificació de crèdit núm. 2/2020 de crèdit
extraordinari per nous o majors ingressos.

PROPOSTA D’ACORD

Vist els informes favorables de Secretaria – Intervenció.
Aquesta Alcaldia, eleva al Plenari per a la seua aprovació, la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.-. 1.A) Concedir crèdits extraordinaris en les aplicacions pressupostàries que
es detallen, el resum de les quals és el següent:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
APLICA
CIÓ
PRESSU
POSTÀR
IA

CONCEPTE

CONSIG
NACIÓ
ANTERI
OR

INFRAESTRUCTURA
RECÀRREGA PER A
425 62900
0,00
VEHICLES
ELÈCTRICS
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

MODIFICACIÓ

CONSIGNACIÓ
ACTUAL

10.075,21

10.075,21

10.075,21

TOTAL PROPOSTA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS: 10.075,21
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Vist que la totalitat dels augments de crèdits en despeses es financen amb els
mitjans previstos a l’article 177.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel
que s’aprova el text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en concret
mitjançant nous i majors ingressos.

ACTA DEL PLE

Vist que analitzades les despeses específiques i determinades que és pretenen
cobrir amb crèdits extraordinaris, no permeten que la seua realització és demore a
exercicis futurs.

Número: 2020-0006 Data: 06/11/2020

Vist l’expedient 2/2020 sobre modificació de crèdits, en el que és proposa la
concessió de crèdits extraordinaris en el Pressupost per a l’exercici 2020.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

1.B)- Finançar la expressada modificació de crèdit, de la següent forma:
a) Amb nous ingressos
75101 SUBVENCIO IVACE INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA
VEHICLE ELÈCTRIC: 6.759,20 €
b) Amb majors ingressos

El Sr. Alcalde pren la paraula per a dir: açò és per a pagar el carregador de la llum de
l’IVACE, ens donen set mil euros i hem de posar nosaltres sobre uns tres mil i poc. Et
subvencionen el 67% i nosaltres posem el 33%. Aquesta modificació s’ha fet en part a
càrrec de majors ingressos que provenen del Fons de Cooperació Local de Diputació.
No se sap on va encara. Crec que l’únic lloc on no molestava i es podia reservar un lloc,
em sona que és enfront de l’escoleta.
El Sr. Miquel Melis pren la paraula per a preguntar: voldríem saber si es sap quin
pot ser el cost de manteniment
El Sr. Alcalde pren la paraula per a dir: el cost de manteniment està relacionat amb la
despesa. Segons el que gastes.
Em sona que hi ha un temps que és gratuït perquè ens donen subvenció de set mil euros.
Per exemple, La Font va fer targetes i quan nosaltres comprarem l’elèctric si anaves a
Lloc Nou o a Potries era gratuït.

Número: 2020-0006 Data: 06/11/2020

TERCER.- Considerar definitivament aprovada esta modificació de crèdits, si durant
l’esmentat termini no s’hagueren presentat reclamacions segons el previst als articles
abans esmentats.
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SEGON- Exposar al públic l’aprovació inicial al tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província per termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent al de la seua
publicació en este, posant a disposició del públic la corresponent documentació, durant
el termini d’exposició els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions
davant el Ple.

ACTA DEL PLE

46113 FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DIPUTACIÓ: 3.316,01 €

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació , el Ple de la Corporació per
unanimitat acorda:
PRIMER.-. 1.A) Concedir crèdits extraordinaris en les aplicacions pressupostàries que
es detallen, el resum de les quals és el següent:

INFRAESTRUCTURA
RECÀRREGA PER A
425 62900
0,00
VEHICLES
ELÈCTRICS
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

MODIFICACIÓ

CONSIGNACIÓ
ACTUAL

10.075,21

10.075,21

10.075,21

TOTAL PROPOSTA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS: 10.075,21
1.B)- Finançar la expressada modificació de crèdit, de la següent forma:
c) Amb nous ingressos
75101 SUBVENCIO IVACE INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA
VEHICLE ELÈCTRIC: 6.759,20 €
d) Amb majors ingressos
46113 FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DIPUTACIÓ: 3.316,01 €
SEGON- Exposar al públic l’aprovació inicial al tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província per termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent al de la seua
publicació en este, posant a disposició del públic la corresponent documentació, durant
el termini d’exposició els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions
davant el Ple.
TERCER.- Considerar definitivament aprovada esta modificació de crèdits, si durant
l’esmentat termini no s’hagueren presentat reclamacions segons el previst als articles
abans esmentats.

Número: 2020-0006 Data: 06/11/2020

CONCEPTE

CONSIG
NACIÓ
ANTERI
OR
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APLICA
CIÓ
PRESSU
POSTÀR
IA

ACTA DEL PLE

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

2. Acord d’adjudicació del contracte de serveis de col·laboració per a la recaptació
en executiva de les quotes d’urbanització en l’Ajuntament de l’Alqueria de la
Comtessa.

Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: Servei de col·laboració de la recaptació municipal en el seu
període executiu de les quotes d'urbanització impagades a l'Ajuntament de l’Alqueria de
la Comtessa, en casos excepcionals quan no s'haja pogut carregar en la Diputació de
València determinats valors o que hagen sigut rebutjats per aquesta per no adaptar-se a
les condicions del seu actual conveni de delegació.
Procediment de contractació: Obert

Tipus de Tramitació: Ordinària

Codi CPV: CPV 75130000-6 “Serveis de recolzament als poders públics” i 79940000-5
“Serveis d’agències de recaptació de fons”
Valor estimat del contracte: 161.739,17
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 161.739,17

IVA%: 33.965,23

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 195.704,40
Durada de l'execució: 2 anys

Durada màxima: 4 anys

A la vista dels següents antecedents :
1r.- Per Providència d’Alcaldia de data 19 de juny de 2020 es justifica la necessitat
prioritària de dur a terme per part de l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa un
contracte de serveis de suport i col·laboració per a la recaptació en fase executiva de
quotes d'urbanització, comprenent la realització de treballs de suport i col·laboració de
caràcter instrumental, material i tècnic i de conformitat amb els necessitats a satisfer que

ACTA DEL PLE

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
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PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ

Número: 2020-0006 Data: 06/11/2020

Expedient núm.: 147/2020
Procediment: Contracte de serveis per Procediment Obert
Assumpte: Proposta adjudicació del Contracte de serveis de col·laboració per a la
recaptació en executiva de les quotes d’urbanització en l’Ajuntament de l’Alqueria de la
Comtessa

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

no implicaren, en cap cas, l'exercici d'autoritat ni participació en l'exercici de potestats
públiques, ni custòdia de fons públics. La insuficiència tant de mitjans personals, donat
el volum de treball existent i els limitacions legals vigents per a la creació de nous llocs
de treball, com de mitjans materials d'aquest Ajuntament, impedeixen que puguen
realitzar les funcions de recaptació únicament amb mitjans propis.

5è.- En data 30 de juliol de 2020, es reuneix la Mesa de contractació per a l'obertura de
l’arxiu electrònic “A” relatiu a la documentació administrativa aportada per les dos
empreses licitadores:
- COORDINADORA DE GESTIÓN DE INGRESOS SA - CIF: A81982225
- MARTINEZ CENTRO DE GESTIÓN SL - CIF: B46953170
6è.- En data 30 de juliol de 2020, es reuneix la Mesa de contractació per a l'obertura de
l’arxiu electrònic “C” relatiu a la documentació basada en juís de valor procedint en
data 19 d’agost a la valoració del Projecte tècnic aportat per les dues empreses.
7è.- En data 19 d’agost de 2020, es reuneix la Mesa de contractació per a l'obertura de
l’arxiu electrònic “B” relatiu a la oferta econòmica.
8è.- A la vista de les actes de la Mesa de contractació s’obtenen els següents resultats en
la licitació:
Orden: 1 CIF: B46953170 MARTINEZ CENTRO DE GESTIÓN SL
Propuesto para la adjudicación
Total criterios CJV: 19.0
Total criterios CAF: 80.0
Total puntuación: 99.0

Número: 2020-0006 Data: 06/11/2020

4t.- En data 6 de juliol de 2020, es publica anunci de licitació pública en la Plataforma
de Contractació del Sector Públic.
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3r.- Per Acord Plenari adoptat en sessió extraordinària celebrada en data 25 de juny de
2020, es procedeix a la incoació de l'expedient de contractació del procediment
d'adjudicació del contracte de serveis col·laboració de la recaptació municipal en el seu
període executiu de les quotes d'urbanització impagades a l'Ajuntament de l’Alqueria de
la Comtessa,, mitjançant procediment obert i convocant la seua licitació i s’aproven els
Plecs de Clàusules que han de regir l’esmentat contracte.

ACTA DEL PLE

2n.- Per la Secretaria Municipal s’emet en data 19 de juny de 2020 informe sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir i es redacten els plecs de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques que han de regir el procediment.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

Orden: 2 CIF: A81982225 COORDINADORA DE GESTIÓN DE INGRESOS SA
Total criterios CJV: 17.0
Total criterios CAF: 80.0
Total puntuación: 97.0

SEGON. Notificar l'adjudicació als interessats per al seu compliment i efectes.
TERCER. Procedir a la formalització del contracte dins dels quinze dies hàbils
següents a aquell en que es realitze la notificació de l’adjudicació al licitador.
El Sr. Alcalde pren la paraula per a dir: això ho vam passar a la Diputació, va seguir
tot el ritme, però va arribar el moment que sols va aconseguir que pagaren un o dos. Per
la qual cosa ho vam traure a licitació.
La Sra. Secretaria-Interventora pren la paraula per a dir: el procediment és el que
ja vam passar per plenari. Açò simplement és que ja s’ha fet tota la contractació
electrònica, la licitació i ha eixit com adjudicatari l’empresa Martinez Gestión. És la
proposta d’adjudicació perquè l’Òrgan competent per a adjudicar és el plenari.
El Sr. Miquel Melis pren la paraula per a dir: des del grup Compromís anem a votar
en contra perquè realment en un principi ja, quan van fer el projecte per a fer aquest
contracte enteníem que segons pareixia la Diputació podia fer este servei però finalment
hem entès que ja no es pot fer perquè ja està fet i ja no pot cobrir aquest servei. No
obstant entenem també que eixes quotes dels sectors 3 i 4 les havia de fer APRUSA i
entenem que aquell moment havia d’haver recaptat els diners l’empresa però hui ja no
ho pot fer l’empresa i de l’Ajuntament no han sigut capaços de prendre les mesures
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PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis de col·laboració per a la recaptació en
executiva de les quotes d’urbanització en l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa en
les condicions que figuren en la seua oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques a la mercantil MARTINEZ
CENTRO DE GESTIÓN SL CIF: B46953170

ACTA DEL PLE

Examinada la documentació que s'acompanya i les actes de la Mesa de contractació i a
la vista dels antecedents exposats, i vist que l’òrgan de contractació competent és el
Plenari ja que l’import del contracte supera el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost, es PROPOSA al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD:

Número: 2020-0006 Data: 06/11/2020

9è.- En data 19 d’agost es procedeix a requerir al candidat que ha presentat la millor
oferta (MARTINEZ CENTRO DE GESTIÓN SL) la documentación estipulada en les
bases i que es aportada pel licitador a través de la Plataforma de Contractació de l’Estat
en data 28 d’agost de 2020.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

legals que cal fer per a que l’empresa que era la qui ho havia d’assumir ho fera. Per tant,
ara l’Ajuntament és una forma de que es guanye alguns diners dels que li deuen, però
tampoc ens fa gràcia que siga una empresa privada la que s’ho porte.
El Sr. Alcalde pren la paraula per a dir: APRUSA va cobrar, té un procediment que
és que en ordinari pot cobrar, però ella no pot cobrar com a empresa privada, pel que ha
de delegar en algú per tant delega en nosaltres i nosaltres li ho passem a la Diputació.
Una volta trau a subhasta i aquesta queda deserta, ens torna tot l’expedient.

PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis de col·laboració per a la recaptació en
executiva de les quotes d’urbanització en l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa en
les condicions que figuren en la seua oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques a la mercantil MARTINEZ
CENTRO DE GESTIÓN SL CIF: B46953170
SEGON. Notificar l'adjudicació als interessats per al seu compliment i efectes.
TERCER. Procedir a la formalització del contracte dins dels quinze dies hàbils
següents a aquell en que es realitze la notificació de l’adjudicació al licitador.
3. Acord d’aprovació de la modificació per ampliació de la jornada laboral al
100% dels tres llocs de treball de personal de neteja vigents en la Plantilla del
Pressupost de 2020.
PROPOSTA D’ACORD

Número: 2020-0006 Data: 06/11/2020

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació , el Ple de la Corporació per
majoria absoluta dels seus membres (7 vots a favor (6 PSOE i 1 PP) i 2 vots en contra
COMPROMIS acorda:
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Els regidors de Compromís d’aquell moment no ho degueren entendre bé. APRUSA
cobrava, però si nosaltres haguérem portat la gestió de tot el polígon i haguérem cobrat
s’haguera carregat a l’Ajuntament, però això els ho vam passar perquè ells ho dugueren
i ho cobraren. Si no, nosaltres com Ajuntament li deuríem tots eixos diners, no els
propietaris dels solars.

ACTA DEL PLE

Nosaltres no tenim capacitat tècnica per a dur-ho nosaltres. Aquesta empresa és la que
porta les denuncies de València que té personal tècnic i ho trau a empresa privada.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

A la vista de l’existència de 3 llocs de treball de “Personal de neteja” en la Plantilla de
Personal Laboral de l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa, aprovada conjuntament
amb el Pressupost Municipal de 2020 en BOP núm. 59 de data 26 de març de 2020.

Per tot l’exposat en anterioritat, i vist que en virtut de l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases del règim local, es competència plenària l’aprovació, i per tant,
la modificació de la plantilla de treball, es PROPOSA al Ple de l’Ajuntament l’adopció
del següent ACORD:
PRIMER.- Ampliar a 100% la jornada de treball dels 2 llocs de treball de “Personal de
neteja” ocupats actualment per Donya Isabel Barber Cabanilles i Donya Mª Ángeles
Lorente González.
SEGON.- Vista la impossibilitat d’ampliar la jornada de treball de Donya Encarnación
Gracia Barber per trobar-se la mateixa en situació de baixa mèdica, acordar l’ampliació
de la mateixa surtint efectes en el moment que cese la situació de baixa esmentada i es
reincorpore al seu lloc de treball com a personal de neteja de l’Ajuntament de l’Alqueria
de la Comtessa.
TERCER.- Notificar el present acord a les persones interessades als efectes oportuns.
El Sr. Alcalde pren la paraula per a dir: les tres treballadores estaven al 80%, com a
conseqüència del COVID, de les necessitats de neteja de tots els edificis de
l’Ajuntament i de l’Escola, la proposta es que passen del 80 al 100% de la jornada.
Passaran de fer 30 a 37 hores i mitja.
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Vist les exigències dels treballs de neteja i desinfecció dictades per les autoritats estatals
per fer front a la pandèmia ocasionada pel COVID-19, resulta necessari per a Aquest
Ajuntament l’ampliació al 100% de la jornada laboral dels tres llocs de “Personal de
neteja” realitzant per tant un còmput total de 37,5 hores setmanals.

ACTA DEL PLE

Vist que per aquests llocs de treballs i en funció de les necessitats del municipi es va
determinar una jornada laboral del 80% suposant un total de trenta hores setmanals.

Número: 2020-0006 Data: 06/11/2020

Vist que aquests llocs es troben ocupats actualment, amb la condició de personal laboral
temporal pendent de regularitzar per Donya Isabel Barber Cabanilles, Donya Mª
Ángeles Lorente González i Donya Encarnación Gracia Barber, aquesta última en
situació de baixa mèdica des de 5 de març de 2020 fins a dia de avui.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

El Sr. Alcalde pren la paraula per dir: perquè considerem que en el 50% és suficient
per ara.
El Sr. Miquel Melis pren la paraula per preguntar: volem saber també que Encarna
està de baixa i hem entès que hi ha una persona que l’està substituint i volem saber si hi
ha una persona substituint-la i si fins que la baixa acabe, si aquesta persona que l’està
substituint també van a pujar-li les hores.
El Sr. Alcalde pren la paraula per dir: és una persona que està en una borsa de treball,
no és una substituta d’Encarna i fa 30 hores. Estarà 2 mesos perquè la borsa de treball es
així.
El Sr. Miquel Melis pren la paraula per dir: Creiem que seria necessari que les
persones que estan ocupant el lloc pogueren tindre l’augment d’hores, no obstant també
creiem que les persones que substituisquen se li pugen les hores i per tant el sou, i que la
persona que neteja la via pública entenem que el poble podria necessitar un poc de
reforç ahí.
Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació , el Ple de la Corporació per
unanimitat acorda:
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El Sr. Miquel Melis pren la paraula per preguntar: ens pareix molt correcta la
modificació de les hores, però volem saber per quin motiu no va a pujar-se eixes hores a
la persona que hi ha contractada per a netejar la via pública.

ACTA DEL PLE

La Sra. Secretaria-Interventora pren la paraula per dir: la referència que es fa en el
contracte a “contracte temporal pendent de regularitzar” es refereix a que és personal
indefinit.
Sobre el tema del contracte se’n faria un de nou. La gestoria canviaria les hores i només
canviaria la jornada i per tant la remuneració.

Número: 2020-0006 Data: 06/11/2020

El Sr. Miquel Melis pren la paraula per preguntar: volem saber si aquestes persones
a les que se’ls va a augmentar les hores, serà sobre nou contracte o el mateix contracte, i
també saber el motiu per el qual estes persones treballen en un contracte temporal
pendent de regularitzar i si això ara canviarà a partir de la pujada d‘hores.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

PRIMER.- Ampliar a 100% la jornada de treball dels 2 llocs de treball de “Personal de
neteja” ocupats actualment per Donya Isabel Barber Cabanilles i Donya Mª Ángeles
Lorente González.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. alcalde va donar per finalitzat l'acte sent
les 20:21 hores del dia de la seva celebració, del que jo, la secretària, en done fe.

ACTA DEL PLE

TERCER.- Notificar el present acord a les persones interessades als efectes oportuns.

Número: 2020-0006 Data: 06/11/2020

SEGON.- Vista la impossibilitat d’ampliar la jornada de treball de Donya Encarnación
Gracia Barber per trobar-se la mateixa en situació de baixa mèdica, acordar l’ampliació
de la mateixa sortint efectes en el moment que cese la situació de baixa esmentada i es
reincorpore al seu lloc de treball com a personal de neteja de l’Ajuntament de l’Alqueria
de la Comtessa.

