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(EXP. 2021/OFI_01/004195)
ACTA DE LA SESSIÓ Nº 7/2021, DE CARÀCTER EXTRAORDINARI DE L’ AJUNTAMENT
PLE CELEBRADA EL CATORZE D’OCTUBRE DE DOS MIL VINT-I-U.
Al municipi de Canals, en la casa consistorial, Pl. de la Vila núm 9, el catorze d’octubre de dos
mil vint-i-u, essent les catorze hores i trenta-quatre minuts (14:34 hores), es reuneixen els que a
continuació es citen:
Presideix Dª Mª Jose Castells Villalta, assistint els regidors/es D. Miguel Ángel Alventosa
Paz, Dª Verónica Ferri Fayos, Dª Maria Carmen Brú García i Dª Isabel Arnau Chover (del Grup
Municipal Compromís per Canals); D. Francisco Lopez Trigueros, D. Antonio Pérez García, Dª Andrea
Sisternes Martorell, Dª Clementina Lillo Mollá i Dª Josefa Juan Martínez (del Grup Municipal Popular);
D. Antonio Manuel Orea Pedraza, Dª Inés María Poveda Mira i D. Adrià Castelló Sanchis (del Grup
Municipal Socialista); Dª Hilzonde Neus Badia Ferri i Dª. Mª Isabel Real Fayos (del Grup Municipal
Canals en Moviment); Dª Maria Celia Bononad Martínez (regidora no adscrita).

No assisteix D. Javier Pérez Molla (regidor no adscrit).
Assisteix com a Secretari D. José Mª Trull Ahuir, Secretari de l’Ajuntament de Canals.
Havent-se comprovat l’assistència de la Presidenta i del Secretari, així com l’existència del
quòrum exigit per l’article 90 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (d’ara en avant ROF)
per a la vàlida constitució del Ple, el Sr. President declara oberta la sessió.
La sessió es va desenvolupar d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA
1.- PROPOSICIÓ DE LA REGIDORIA DELEGADA DE SERVEIS SOCIOSANITARIS
SOBRE APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA VICEPRESIDÈNCIA I
CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES DE LA GENERALITAT VALENCIANA I
L’AJUNTAMENT
DE
CANALS PER
A LA COL.LABORACIÓ
I COORDINACIÓ
INTERADMINISTRATIVA I FINANCERA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS RELATIVA ALS
EXERCICIS 2021-2024. (EXP. 2021/OFI_01/000327).

......................................................................................................................

1. PROPOSICIÓ DE LA REGIDORIA DELEGADA DE SERVEIS SOCIOSANITARIS SOBRE
APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA
D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES DE LA GENERALITAT VALENCIANA I L’AJUNTAMENT
DE CANALS PER A LA COL.LABORACIÓ I COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA I
FINANCERA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS RELATIVA ALS EXERCICIS 2021-2024. (EXP.
2021/OFI_01/000327).
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Al moment de la convocatòria de la sessió del Ple l’assumpte no estava dictaminat per la
respectiva Comissió Informativa raó per la qual, amb caràcter previ, per la Presidència se sotmet a
votació, d’acord amb allò disposat pels articles. 82.3 del ROF i 97.2 del mateix cos legal, la ratificació
de la inclusió en l’ordre del dia de l’esmentat assumpte, donant el següent resultat: Vots a favor:
16, corresponents als Srs./Sres. Dª Mª Jose Castells Villalta, D. Miguel Ángel Alventosa Paz, Dª
Verónica Ferri Fayos, Dª Maria Carmen Brú García i Dª Isabel Arnau Chover (del Grup Municipal
Compromís per Canals); D. Francisco Lopez Trigueros, D. Antonio Pérez García, Dª Andrea Sisternes
Martorell, Dª Clementina Lillo Mollá i Dª Josefa Juan Martínez (del Grup Municipal Popular); D.
Antonio Manuel Orea Pedraza, Dª Inés María Poveda Mira i D. Adrià Castelló Sanchis (del Grup
Municipal Socialista); Dª Hilzonde Neus Badia Ferri i Dª. Mª Isabel Real Fayos (del Grup Municipal
Canals en Moviment); Dª Maria Celia Bononad Martínez (regidora no adscrita); Vots en contra: Cap;
Abstencions: Cap.
L’Alcaldía proclama que l’Ajuntament Ple aprova la ratificació de la inclusió.
...
Obert el torn d’intervencions, es produeixen les que, en síntesi, s’assenyalen.
El Sr. Pérez García (del Grup Municipal Popular) manifestant que la urgència es pels plaços
que es maneja...
La Sra. Alcaldessa manifestant que així es, Toni. Així es.
El que es en sí, com anava a explicar breument, es un contracte programa, que realment es
un conveni de Conselleria per 4 anys. Abans es feia d’un any, però amb el govern del botànic, per a
donar-li major estabilitat a este procés es fa de 4 anys. No comporta obligacions per part de
l’Ajuntament, això vol dir que es finançament íntegre per part de l’Ajuntament a cost zero i entra, entre
d’altres, 4 auxiliars d’ajuda a domicili i una psicòloga de l’EIA, que es l’equip especialitzat en atenció a
la infantessa i a l’adolescència. Bàsicament es això.
Teniu alguna coseta? Alguna qüestió? Passem a la votació.
...
No produint-se altres intervencions, la Presidenta sotmet a votació sense mes tràmits la
proposta, donant el següent resultat: Vots a favor: 16, corresponents als Srs./Sres. Dª Mª Jose
Castells Villalta, D. Miguel Ángel Alventosa Paz, Dª Verónica Ferri Fayos, Dª Maria Carmen Brú
García i Dª Isabel Arnau Chover (del Grup Municipal Compromís per Canals); D. Francisco Lopez
Trigueros, D. Antonio Pérez García, Dª Andrea Sisternes Martorell, Dª Clementina Lillo Mollá i Dª
Josefa Juan Martínez (del Grup Municipal Popular); D. Antonio Manuel Orea Pedraza, Dª Inés María
Poveda Mira i D. Adrià Castelló Sanchis (del Grup Municipal Socialista); Dª Hilzonde Neus Badia
Ferri i Dª. Mª Isabel Real Fayos (del Grup Municipal Canals en Moviment); Dª Maria Celia Bononad
Martínez (regidora no adscrita); Vots en contra: Cap; Abstencions: Cap.
Per tant, l’Ajuntament Ple aprova i la Presidenta proclama adoptat el següent ACORD:
“ANTECEDENTS
I. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el seu article 10.1 estableix que la
Generalitat defensarà i promourà els drets socials dels valencians que representen un àmbit
inseparable del respecte dels valors i drets universals de les persones i que constitueixen un dels
fonaments cívics del progrés econòmic, cultural i tecnològic de la Comunitat Valenciana. Així mateix,
l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en els seus articles 49.1.24a i 49.1.27a, estableix la
competència exclusiva de la Generalitat sobre els serveis socials, les institucions públiques de

SECRETARIA GENERAL
3 / 65

protecció i ajuda de menors, joves, emigrants, tercera edat, persones amb discapacitat i altres grups o
sectors necessitats de protecció especial, inclosa la creació de centres de protecció, reinserció i
rehabilitació.
II. La Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la
Comunitat Valenciana (d'ara en avant Llei 3/19), té per objecte configurar el marc jurídic d'actuació
dels poders públics valencians en l'àmbit dels serveis socials, donat el seu caràcter d'interés general
per a la Comunitat Valenciana. D'acord amb el que es disposa en la citada Llei, correspon a la
Diputació provincial, en el marc de la planificació de la Generalitat que preveu la Llei i les seues
disposicions de desenvolupament i de conformitat amb el que es disposa en la normativa sobre règim
local vigent, les atribucions que estableix l'article 30. Els municipis de la Comunitat Valenciana, per si
només o agrupats, de conformitat amb la normativa de règim local, així com d'aquella normativa
d'àmbit estatal i autonòmic que siga aplicable, tindran les competències pròpies que estableix l'article
29.1 d'aquesta Llei.
III. El Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de l'atenció
primària de serveis socials (d'ara en avant Decret 38/2020) té per objecte el desenvolupament de la
Llei 3/2019, així com la regulació de la col·laboració financera entre les diputacions provincials i les
entitats locals, a través de l'instrument del contracte programa. El citat Decret, en el seu article 11.2
estableix que serà preceptiva la utilització dels contractes programa per part de l'Administració de la
Generalitat i les diputacions provincials com a instrument per a regular el finançament en els
municipis i mancomunitats per a la prestació de serveis socials.
IV. La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat
Valenciana i l'Ajuntament de Canals consideren que aquest instrument, el contracte programa, es
considera idoni per a articular els compromisos financers i la relació de coordinació interadministrativa
entre la Diputació i les entitats locals. Aquest instrument respondrà de manera conjunta entre les
administracions, a les necessitats de la ciutadania i dotarà de major eficiència a l'ús dels recursos
públics.
V. El contracte programa té com a finalitat ordenar el sistema i dotar d'estabilitat financera al
sistema públic valencià de serveis socials és a dir, en els centres, serveis, prestacions i especialment
a les persones professionals que l'integren. Aquest conveni es regeix pels principis de coordinació,
col·laboració i cooperació així com responsabilitat pública, l'autonomia local, la proximitat en l'atenció
a la ciutadania, la qualitat i la responsabilitat conjunta de l'administració autonòmica i local en la
prestació dels serveis centrats en la persones.
VI. Consta memòria justificativa del Contracte Programa entre la Vicepresidència i Conselleria
d'Igualtat i Polítiques Inclusives i l'Ajuntament de Canals, per a la col·laboració i coordinació
interadministrativa i financera en matèria de serveis socials per als exercicis 2021-2024.
VII. Obra en l'expedient informe jurídic emés per la TAG-Cap del Servei de Desenvolupament
Local i Serveis Públics, amb el vistiplau del Vicesecretari municipal.
Als quals resulten d'aplicació els següents,
FONAMENTS JURÍDICS
A. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, atorga a les entitats
locals la competència en la prestació de serveis socials. En l'article 25.2.e es reconeix als municipis la
competència en aquesta matèria, quan indica, més concretament, que els correspon l'avaluació i la
informació de situacions de necessitat social, així com l'atenció immediata a persones en situació o
risc d'exclusió social.
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Així mateix, en virtut del qual es disposa en la Sentència del Tribunal Constitucional de 3 de
març de 2016, dictada en el recurs d'inconstitucionalitat que ha formulat l'Assemblea d'Extremadura
contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local,
s'estableix que els municipis tindran les competències en matèria de serveis socials que els hagen
atribuïts i els atribuïsquen en un futur les lleis de l'Estat i de les comunitats autònomes.
B. D'altra banda, els serveis socials en els municipis amb una població inferior a 20.000
habitants i amb una menor capacitat econòmica i de gestió, com és el cas del municipi de Canals,
seran prestats amb l'assistència jurídica, econòmica i tècnica de les diputacions provincials, en virtut
del qual es disposa en l'article 36.1.b de la Llei 7/1985. Les competències anteriors són també
reconegudes en els articles 33.3.k i 50.1.a de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim
local de la Comunitat Valenciana. A aquest efecte, s’ha aprovat contracte programa entre la Diputació
Provincial de València i l'Ajuntament de Canals, per a la col·laboració i coordinació interadministrativa
i financera en matèria de serveis socials per als exercicis 2021-2024 (Exp. 2021/OFI_01/003035).
C. En l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis
socials inclusius de la Comunitat Valenciana assenyala en l'art. 18.1 que els serveis socials d'atenció
primària de caràcter bàsic s'organitzen, a manera de resum, en els següents serveis:
a) Servei d'acolliment i atenció davant situacions de necessitat social.
b) Servei de promoció de l'autonomia.
c) Servei d'inclusió social.
d) Servei de prevenció i intervenció amb les famílies.
e) Servei d'acció comunitària.
f) Servei d'assessoria tècnica específica.
g) Unitats d'igualtat.
D. L’article 27 de la Llei 3/2019, de 18 de febrer fa referència a les disposicions generals,
assenyalant que les competències en matèria de serveis socials correspondran a la Generalitat i a les
entitats locals de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Pel que fa a les competències de la Generalitat, en l’apartat segon de l’article 28 es disposa
que, en l'exercici de les seues competències, la Generalitat elaborarà i subscriurà els oportuns
convenis de col·laboració en matèria de serveis socials amb l'Administració de l'Estat, amb les
administracions locals o amb les comunitats autònomes limítrofes.
Per part seua, l'art. 29.1.b) de la Llei 3/2019, de 18 de febrer preveu que, correspon als
municipis de la Comunitat Valenciana, com a competència pròpia, la provisió i la gestió dels serveis
socials d'atenció primària de caràcter bàsic als quals fa referència l'article 18.1 abans esmentat.
E. Les fórmules de col·laboració financera entre les diferents administracions públiques de la
Comunitat Valenciana per al finançament del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials es regulen
en l’article 110 de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, en el qual s’assenyala que aquesta col·laboració es
fixarà a través de convenis de col·laboració plurianuals o altres fórmules previstes en la normativa
vigent. Els convenis i la resta de fórmules de col·laboració financera seran coherents amb el Pla
estratègic de serveis socials de la Comunitat Valenciana.
La duració dels convenis s'establirà en funció dels següents supòsits:
a) En els supòsits de finançament del personal i de les prestacions professionals,
econòmiques i tecnològiques d'atenció primària, la duració dels convenis serà de cinc anys,
prorrogables per períodes iguals.
b) En els supòsits de finançament de programes inclosos en el Pla estratègic de serveis
socials de la Comunitat Valenciana, la duració dels convenis serà de quatre anys com a màxim.
c) En els supòsits de finançament d'equipaments i infraestructures, la duració dels convenis
serà la que es dispose en el Pla d'infraestructures de serveis socials.
Per a rebre el finançament previst, els municipis i mancomunitats, per si sols o agrupats,
hauran de justificar la realització de totes les actuacions incloses en els convenis. Una vegada rebuda
el finançament estable dels llocs de treball de la zona bàsica de serveis socials, les entitats locals
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incorporaran aquests llocs a la seua plantilla, amb subjecció a la normativa reguladora sobre
incorporació de nous efectius.
Els fons aportats per altres fonts de finançament diferent de les aportacions de les
administracions obligades esmentades en els apartats anteriors es deduiran del cost total del
finançament a l'efecte de determinar la seua distribució.
Les relacions jurídiques o econòmiques i les relacions de col·laboració interadministratives en
matèria de serveis socials es regularan a través de contractes-programa que es desenvoluparan
reglamentàriament, amb la finalitat de millorar la qualitat dels serveis públics dirigits a la ciutadania i
l'eficiència en la utilització dels recursos públics. A l'efecte del paràgraf anterior, s'entén per
contractes-programa aquells convenis interadministratius plurianuals subscrits per a la gestió de
l'execució de les prestacions.
Així mateix, serà preceptiva la utilització dels contractes-programa per part de la Generalitat i
les diputacions provincials com a instrument per a regular el finançament als ajuntaments i a les
mancomunitats per a la prestació de serveis socials.
Els instruments de formalització dels contractes-programa hauran d'especificar, com a mínim:
a) Òrgans que celebren els contractes-programa i facultat amb la qual actua cadascun.
b) Objecte i àmbit d'aplicació.
c) Serveis, centres i programes inclosos.
d) Objectius i actuacions que s'acorden desenvolupar.
e) Compromisos i obligacions de les parts.
f) Criteris de l'avaluació del compliment dels contractes-programa i el seu seguiment
permanent.
g) Modalitat de finançament.
h) Període de vigència i, en el seu cas, de la pròrroga.
i) Causes d'extinció i efectes d'aquesta.
j) Entrada en vigor.
F. El Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de l'atenció
primària de serveis socials, en el seu títol II estableix la regulació de la col·laboració financera entre
administracions públiques, fixant, d'una banda, condicions i principis generals, les seues fórmules i
distribució, i, per un altre, el règim jurídic de l'instrument previst per a fer efectiva tal col·laboració
financera: el contracte programa. Respecte al mateix, s'especifiquen aspectes com per exemple el
seu concepte i àmbit d'aplicació; el seu contingut, forma i objecte; les parts signants; els serveis,
centres i programes inclosos; la seua duració; els compromisos i obligacions de les parts; les fórmules
per a la seua avaluació i seguiment; la seua vigència i pròrroga, i les causes de modificació i extinció,
entre altres. Així mateix, en ell es fixen les ràtios per a professionals de serveis socials d'atenció
primària de caràcter bàsic, la regulació del qual resulta necessària per al desenvolupament del
contingut i l'aprovació dels contractes programa.
A aquest efecte, el Capítol II del Títol II (Col·laboració financera entre administracions
públiques) es dedica al contracte programa (arts. 11-29), assenyalant el seu article 14 que el
contracte programa té per objecte concretar, per a un període de temps de caràcter plurianual
determinat, tant els termes en què es realitzarà la col·laboració i coordinació interadministrativa i
financera en matèria de serveis socials, com les característiques de prestació i finançament dels
serveis i programes en matèria d'igualtat que s'incloguen en aquest; Igualment, té per objecte establir,
entre altres, els objectius, les actuacions, els indicadors, els mecanismes d'avaluació i el finançament,
d'aquests, de manera que permeten una major eficàcia i eficiència en la gestió d'aquests serveis i
programes.
En particular, seran objecte del contracte programa:
a) El finançament dels serveis de l'atenció primària de caràcter bàsic regulats en els articles
15 i 18 de la llei de serveis socials inclusius.
b) El finançament dels serveis de competència local de l'atenció primària de caràcter
específic, exceptuats els següents serveis competència de la Generalitat que no hagen sigut
delegats: d'atenció diürna i nocturna, d'atenció ambulatòria i d'allotjament alternatiu.
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G. De la subscripció del present contracte-programa no es deriven obligacions o
compromisos de despesa per part d'aquest Ajuntament, ni tampoc suposa per a aquest el
reconeixement o liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, per la qual cosa
no resultarà preceptiva la fiscalizació prèvia de l'expedient per part de l'òrgan interventor en els
termes previstos en l'art. 214 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i el Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.
H. És competència del Ple l'aprovació del contracte programa per a la col·laboració i
coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials entre la Vicepresidència i
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Canals, a
tenor del qual es disposa en l'art. 22.2 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.

En virtut de quant antecedeix, el Ple acorda:

PRIMER. Aprovar el contracte programa entre la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i
Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Canals, per a la col·laboració i
coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials per als exercicis 2021-2024,
el tenor literal del qual és el següent:
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SEGON. Assumir la totalitat dels compromisos i obligacions derivats de l'aprovació del
contracte programa a dalt transcrit.
TERCER. Facultar a l'Alcaldessa de l'Ajuntament, o a qui legalment li substituïsca, per a la
signatura del conveni i de quants documents siguen precisos, tant públics com privats, per a
l'execució del present acord.
QUART. Publicar el text del conveni en el Butlletí Oficial de la Província en compliment del
qual s'estableix en l'article 111 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat
Valenciana, així com donar-li la publicitat previnguda legalment en el Portal de Transparència
d'aquesta Administració, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 19/2013, de 9 de desembre,
de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon govern, i en la pàgina web municipal conforme
al previngut en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la
Comunitat Valenciana.
CINQUÉ. Donar trasllat del present acord a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i
Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana.
SISÉ. Fer constar que el present acord posa fi a la via administrativa i és impugnable
mitjançant el següent règim de recursos:
a) Amb caràcter potestatiu; recurs de reposició davant el mateix òrgan autor de l'Acord, en el
termini d'un mes a comptar des del següent dia al de la seua notificació o publicació, (article 52 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb els articles 123, i 124,
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques). En aquest cas, el recurs de reposició haurà de ser resolt expressament en el termini d'un
mes a comptar des de la seua interposició, cas contrari, s'entendrà desestimat i quedarà expedita la
via jurisdiccional.
b) Directament; recurs contenciós administratiu davant el jutjat d'aquest ordre jurisdiccional
dels de València que per torn de repartiment li corresponga, en el termini de dos mesos a comptar
des del següent dia al de la seua notificació o publicació, (articles 25 i 46, de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa).
Si s'opta per a interposar el recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar el recurs contenciós
administratiu fins que es resolt expressament o s'haja produït la desestimació presumpta del recurs
de reposició interposat, (article 123.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques).
c) Si es tracta d'una altra administració pública, prèviament a la interposició del recurs
contenciós administratiu es pot formular requeriment d'anul·lació davant l'òrgan que ha dictat aquest
acord en el termini de quinze dies comptats des de l'endemà al de la recepció d'aquesta notificació,
d'acord amb el que es disposa en l'article 65 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
No obstant això, podrà exercir-se qualsevol altra acció o recurs que s'estime convenient en
els drets i interessos legítims de persones interessades.”

I no havent més assumptes que tractar, la Presidència procedeix a alçar la sessió
essent les catorze hores i trenta-set minuts (14:37) del dia catorze d’octubre de 2021.
Firmen electrònicament l’Acta de la sessió
La Presidenta

El Secretari

