ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE EL
DIA 31 DE MARÇ DE 2.022
Assistents:
PRESIDENT:
Sra. MARIA ROSA ALMELA RIBES
VOCALS:
Sr. SALVADOR MONTAÑANA SANZ
Sr. JOAN V. PUCHOL PÉREZ
Sr. FERRAN BARBERÁ CABRERA
Sra. GEMMA AVELLAN BISBAL
Sr. INNOCENCI SIGNES BARBERA
Sr. VICENTE JOSÉ ESTRUCH BELLVER
Sr. ARTURO ALMAZÁN SAIS
Sra. TERESA MARTÍNEZ GIMENO
Sra. LAURA MARÍA OSCA LAFARGA
Sr. JOSE VICENTE SAIS NOGUERA

A la casa consistorial de l’Ajuntament de
Guadassuar, a les 20:00 hores del dia
indicat anteriorment, es van reunir els Srs.
que s’expressen al marge, membres de
l’Excm. Ajuntament, sota la presidència del
Sr. alcalde amb l’assistència de la Sra.
secretària de la corporació.
Oberta la sessió, el Sr. president va
ordenar el començament, conforme a la
relació d’assumptes especificats en l’orde
del dia, cursat prèviament i oportunament.

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA
Sr. JOSEP MARTÍNEZ VIDAL
Sra. TERESA FUERTES RAGA
SECRETÀRIA
Sra. Mª JESÚS DASÍ DASÍ
Prèviament al desenvolupament de l’orde del dia, es fa un minut de silenci per
les dones víctimes de la violència de gènere.
1.- Lectura i aprovació, si procedeix, de l’esborrany de les actes de les
sessions anteriors celebrades els dies 15/02/2022 i 10/03/2022.
Acta 15/02/2022
De conformitat amb el que estableix l’art 91 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el ROF, el Sr. Alcalde pregunta als reunits si tenen alguna
observació a incloure a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia
15/02/2021.
No produint-se cap observació, és aprovada per MAJORIA SIMPLE dels
presents.
El resultat de la votació és el següent; 6 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Avellan Bisbal i Sr. Signes Barberà) i grup municipal
SOCIALISTA (Sra. Almela Ribes), i 5 ABSTENCIONS dels representants del grup
municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais, Srª Martínez Gimeno, Srª Osca
Lafarga i Sr. Sais Noguera).

Acta 10/03/2022
De conformitat amb el que estableix l’art 91 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el ROF, el Sr. Alcalde pregunta als reunits si tenen alguna
observació a incloure a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia
10/03/2022.
No produint-se cap observació, és aprovada per MAJORIA SIMPLE dels
presents.
El resultat de la votació és el següent; 6 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Avellan Bisbal i Sr. Signes Barberà) i grup municipal
SOCIALISTA (Sra. Almela Ribes), i 5 ABSTENCIONS dels representants del grup
municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais, Srª Martínez Gimeno, Srª Osca
Lafarga i Sr. Sais Noguera).
2.- Expt. 957731H: Donar compte del Decret d’Alcaldia pel que s’aprova els
plans pressupostaris del període 2023-2025
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia número 355/2022, de 9 de març, pel que
s’aprova els plans pressupostaris del període 2023-2025, del següent tenor literal:
Vist l informe de intervenció nº 41 de data de 9 de març de 2022, que literalment es
reprodueix:
“Visto el expediente relativo a los planes presupuestarios a medio plazo para el periodo
2023-2025, de conformidad con el artículo 4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo,
de régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, el funcionario que suscribe emite el siguiente,
INFORME- PROPUESTA.
Legislación aplicable:
 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
 Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012.
I.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- El artículo 29 de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, establece: “1. Se elaborará un plan presupuestario a medio
plazo que se incluirá en el Programa de Estabilidad, en el que se enmarcará la
elaboración de los presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una
programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y
de deuda pública y de conformidad de la regla de gasto.
2. El plan presupuestario abarcará un periodo mínimo de tres años y contendrá entre
otros parámetros:
a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y regla de gasto de las
respectivas Administraciones Públicas.
b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta
tanto su evolución tendencial, es decir, en políticas no sujetas a modificaciones, como el
impacto de las medidas previstas para el periodo considerado.
c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y

gastos.
d) Una evaluación de cómo las medidas previstas pueden afectar a la sostenibilidad a
largo plazo de las finanzas públicas. (…)”
SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 6 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas
en la Ley Orgánica 2/2012, antes del quince de marzo de cada año, de acuerdo con la
información sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que
previamente suministre el Estado, se remitirán los marcos presupuestarios a medio plazo
en los que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales.
Dichos planes presupuestarios a medio plazo deben incluir información sobre los pasivos
contingentes, como son las garantías públicas y préstamos morosos, que puedan incidir
de manera significativa en los presupuestos públicos, así como la información necesaria
para la elaboración del programa de estabilidad y la relativa a las políticas y medidas
previstas para el periodo considerado que, a partir de la evolución tendencial, permitan la
consecución de los objetivos presupuestarios.
TERCERO.- Por acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, ratificado
por acuerdo del Congreso de los Diputados del 20 del mismo mes y año, se han
suspendido las reglas fiscales para los ejercicios 2020 y 2021, así como la tasa de
variación del gasto no financiero para el periodo 2021-2013, aprobados por el acuerdo
del Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020.
Posteriormente, y con vistas a los planes presupuestarios de 2022, un nuevo Acuerdo del
Consejo de Ministros de 27 de Julio de 2021 acordó el mantenimiento de dicha
suspensión para 2022, que el Congreso de los Diputados ratifica el 13 de septiembre de
2021. Por ello, se ha eliminado en la información a suministrar a la Administración del
Estado relativa al cumplimiento de la regla de gasto.
CUARTO.- En cuanto a la competencia, corresponde al alcalde presidente de la
Corporación Local la aprobación de los marcos presupuestarios y líneas fundamentales
del presupuesto, según se desprende del artículo 22.1 apartado s) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, de Bases de Régimen Local, respecto a la competencia residual del Alcalde
Presidente para las materias no atribuidas expresamente a otros órganos de gobierno
municipal.
II.- MARCOS PRESUPUESTARIOS PARA LOS EJERCICIOS 2021-2023.
PRIMERO.- Bases de cálculo de las proyecciones de ingresos y gastos en los marcos
presupuestarios:
 Los formularios utilizados por el Ministerio de Economía y Hacienda parten de
los derechos y obligaciones reconocidos en términos netos en los años 20232025. Los marcos presupuestarios se han elaborado bajo la hipótesis de una
ejecución presupuestaria del 100% tanto de los créditos iniciales de los gastos,
como las previsiones iniciales de los ingresos.
 Las proyecciones de ingresos y gastos de los años 2023 a 2025 se han realizado
sobre la base de los créditos del presupuesto general de 2022.
 En relación a los ingresos, se han tenido en cuenta los datos de padrones o
matrículas de los tributos periódicos y en los restantes, en base a los ya
liquidados en el año 2021.
 En cuanto a los gastos se ha estimado para el periodo 2023-2025 un crecimiento
lineal anual del 2 % en el capítulo 1 relativo a gastos de personal y un
incremento/decremento en el resto de capítulos acorde a la nivelación con los
ingresos, así como con el objetivo de estabilidad presupuestaria.
 En cuando a los ajustes SEC, se han realizado sobre la base de los efectuados
sobre el presupuesto general de 2022.
SEGUNDO.- Los marcos presupuestarios propuestos son los siguientes:

Capítulos Ingresos

2022

2023

2024

2025

2.527.000,00 € 2.537.000,00 € 2.547.000,00 € 2.557.000,00 €

I, Impuestos directos
II Impuestos indirectos
III Tasas, p. públicos y otros
IV Transferencias corrientes

75.000,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

325.600,00 €

330.000,00 €

335.000,00 €

340.000,00 €

2.121.766,66 € 2.130.000,00 € 2.150.000,00 € 2.170.000,00 €
44.022,86 €

V Ingresos patrimoniales

44.000,00 €

44.000,00 €

44.000,00 €

5.093.389,52 € 5.116.000,00 € 5.151.000,00 € 5.186.000,00 €

A. Ingresos corrientes
VI Enajenación inv. Reales

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

VII Transferencias capital

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

B. Ingresos de capital

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ingresos no financieros (A+B) 5.093.389,52 € 5.116.000,00 € 5.151.000,00 € 5.186.000,00 €
IX Activos Financieros

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

X Pasivos Financieros

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

Ingresos financieros

5.123.389,52 € 5.146.000,00 € 5.181.000,00 € 5.216.000,00 €

TOTAL INGRESOS
Capítulos Gastos

2022

2023

2024

2025

I Gastos en personal

2.650.410,13 € 2.700.000,00 € 2.750.000,00 € 2.800.000,00 €

II Gastos corrientes

1.961.193,37 € 1.950.000,00 € 1.950.000,00 € 1.940.000,00 €
6.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

210.236,02 €

210.000,00 €

210.000,00 €

210.000,00 €

176.000,00 €

176.000,00 €

176.000,00 €

176.000,00 €

III Gastos financieros
IV Transferencias corrientes
V Fondo contingencia

5.003.839,52 € 5.041.000,00 € 5.091.000,00 € 5.131.000,00 €

A. Gastos corrientes

46.300,00 €

VI Inversiones reales

Gastos no financieros (A+B)

15.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

46.300,00 €

30.000,00 €

15.000,00 €

10.000,00 €

VII Transferencias capital
B. Gastos de capital

30.000,00 €

5.050.139,52 € 5.071.000,00 € 5.106.000,00 € 5.141.000,00 €

IX Activos Financieros

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

X Pasivos Financieros

43.250,00 €

45.000,00 €

45.000,00 €

45.000,00 €

Gastos financieros

73.250,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

TOTAL GASTOS

5.123.389,52 € 5.146.000,00 € 5.181.000,00 € 5.216.000,00 €

INGRESOS- GASTOS

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

El detalle de los ingresos corrientes es el siguiente:
Capítulo1 y 2: Impuestos
directos e indirectos
Impuesto sobre Bienes
Inmuebles
Impuesto sobre Actividades
Económicas
Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica
Impuesto sobre Incremento
del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana
Impuesto
sobre
Construcciones
Instalaciones y Obras
Ingresos de capítulos 1 y 2
no incluidos anteriormente
Capítulo 3. Tasas, precios
públicos y otros ingresos.
Capítulo 4. Transferencias
corrientes.
Participación en tributos del
Estado
Resto de Transferencias
corrientes (resto Cap.4)
Capítulo
5.
Ingresos
patrimoniales
Total de Ingresos corrientes

2022

2023

2024

2025

2.602.000,00 €

2.612.000,00 €

2.622.000,00 €

2.632.000,00 €

2.092.000,00 €

2.102.000,00 €

2.112.000,00 €

2.122.000,00 €

70.000,00 €

70.000,00 €

70.000,00 €

70.000,00 €

345.000,00 €

345.000,00 €

345.000,00 €

345.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

- €

- €

- €

- €

325.600,00 €

330.000,00 €

335.000,00 €

340.000,00 €

2.121.766,66 €

2.130.000,00 €

2.150.000,00 €

2.170.000,00 €

1.200.000,00 €

1.208.233,34 €

1.228.233,34 €

1.248.233,34 €

921.766,66 €

921.766,66 €

921.766,66 €

921.766,66 €

44.022,86 €

44.000,00 €

44.000,00 €

44.000,00 €

5.093.389,52 €

5.116.000,00 €

5.151.000,00 €

5.186.000,00 €

TERCERO.- Respecto al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de los
escenarios plurianuales se deduce de los siguientes saldos:
2022

2023

89.550,00 €

Saldo operaciones corrientes
Saldo operaciones de capital
Saldo
operaciones
no
financieras

-46.300,00 €

Saldo operaciones financieras

-43.250,00 €

Ajustes SEC
Capacidad/necesidad
financiación

263.048,98 €

Deuda Viva a 31/12

376.925,51 €

43.250,00 €

306.298,97 €

2024

2025

75.000,00 € 60.000,00 €
-15.000,00
-30.000,00 €
€
45.000,00 € 45.000,00 €
-45.000,00
-45.000,00 €
€
435.293,90
263.048,98 €
€
480.293,90
308.048,98 €
€
287.253,79
332.089,65 €
€

55.000,00 €
-10.000,00 €
45.000,00 €
-45.000,00 €
435.293,90 €
480.293,90 €
242.417,93 €

Los saldos para el periodo comprendido entre los años 2023 a 2025 arrojan superávit
financiero en términos de capacidad de financiación, cumpliendo con el objetivo de
estabilidad presupuestaria.
(*) Los ajustes SEC se han calculado según la estimación realizada en la elaboración del
presupuesto general de 2022:
AJUSTES SEC

2022

2023
-63.175,00 €

Recaudación ingresos Capítulo 1

2024

-63.175,00 €

2025

-63.175,00 €

-63.175,00 €

Recaudación ingresos Capítulo 2

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Recaudación ingresos Capítulo 3

-91.168,00 €

-91.168,00 €

-91.168,00 €

-91.168,00 €

(+) Ajuste Liquidación PIE 2008

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

(+) Ajuste Liquidación PIE 2009

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Intereses

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Diferencias de cambio

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Inejecución
Inversiones realizadas por cuenta de
la Corporación Local

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ingresos por venta de acciones
Dividendos y participaciones
beneficios

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ingresos de la Unión Europea

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Operaciones de permuta financiera
Operaciones de reintegro y ejecución
de avales

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Aportaciones de capital

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Asunción y cancelación de deudas
Gastos realizados pendientes de
aplicar al presupuesto

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Adquisiciones con pago aplazado

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Arrendamiento Financiero
Contratos de asociación
privada

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Inversiones por cuenta de otras AAPP

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prestamos

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Otros

417.391,98 €

417.391,98 €

417.391,98 €

417.391,98 €

Total Ajustes

263.048,98 €

263.048,98 €

263.048,98 €

263.048,98 €

en

público

CUARTO.- Verificación del cumplimiento de la regla del gasto.
Por acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, ratificado por acuerdo del

Congreso de los Diputados del 20 del mismo mes y año, se suspendieron las reglas
fiscales para los ejercicios 2020 y 2021, así como la tasa de variación del gasto no
financiero para el periodo 2021-2013, aprobados por el acuerdo del Consejo de Ministros
de 11 de febrero de 2020.
Por nuevo del Consejo de Ministros de 27 de Julio de 2021 acordó el mantenimiento de
dicha suspensión para 2022, que el Congreso de los Diputados ratifica el 13 de
septiembre de 2021, motivo por el cual no se efectúa valoración del cumplimiento de la
regla del gasto.
QUINTO.- Información sobre pasivos contingentes.
El capítulo 5 de los gastos “Fondo de Contingencia” contempla una provisión de 176.000
euros para atender a una posible y futura indemnización a la empresa concesionaria del
suministro domiciliario de agua, a satisfacer por la anulación judicial del contrato
administrativo en la cual resultó adjudicataria.
Por todo ello, de conformidad con el artículo 22.1 apartados f) y s) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases de Régimen Local, se propone al Alcalde Presidente, la aprobación de
los marcos presupuestarios plurianuales de los ejercicios 2023 a 2025, dando cuenta al
Pleno de la Corporación y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.”
Vistes les atribucions conferides en l'article 21.s de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases
de Règim Local, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar els plans pressupostaris període 2023-2025, el resum dels quals és el
següent:
Capítols Ingressos
I, Impostos directes
II Impostos indirectes

2023

2024

2025

2.537.000,00 €

2.547.000,00 €

2.557.000,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

III Taxes, p. públics i altres

330.000,00 €

335.000,00 €

340.000,00 €

IV Transferències corrents

2.130.000,00 €

2.150.000,00 €

2.170.000,00 €

44.000,00 €

44.000,00 €

44.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

V Ingressos patrimonials
VI Alienació inv. Reials

0,00 €

0,00 €

0,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

X Passius Financers

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL INGRESOS

5.146.000,00 €

5.181.000,00 €

5.216.000,00 €

VII Transferències capital
IX Actius Financers

Capítols Gastos

2023

2024

2025

I Gastos en personal

2.700.000,00 €

2.750.000,00 €

2.800.000,00 €

II Gastos corrents

1.950.000,00 €

1.950.000,00 €

1.940.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

IV Transferències corrents

210.000,00 €

210.000,00 €

210.000,00 €

V Fons contingència

176.000,00 €

176.000,00 €

176.000,00 €

VI Inversiones reials

30.000,00 €

15.000,00 €

10.000,00 €

III Gastos financers

0,00 €

0,00 €

0,00 €

IX Actius Financers

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

X Passius Financers

45.000,00 €

45.000,00 €

45.000,00 €

5.146.000,00 €

5.181.000,00 €

5.216.000,00 €

VII Transferències capital

TOTAL GASTOS

SEGON.- Remetre els plans al Ministeri d'Hisenda i donar compte dels mateixos al Ple de
la Corporació.

Atés el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i Governació,
Benestar Social i Joventut, el Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.

3.- Expt. 963938D: Modificació pressupostària 2022.12 crèdit extraordinari i
suplement de crèdit.
Atesa la necessitat de realitzar noves despeses per import total de 54.000,00
euros, les quals no estan previstes en el pressupost inicial de 2022, amb el següent
detall:
 Col·locació porta i finestra a l'Auditori, amb un cost de 3.400 euros.
 Actuacions extraordinàries en aparcament (llums emergència, ascensor i
porta), per import de 8.000 euros.
 Instal·lació de planta fotovoltaica en el complex educatiu Balmes- Prada, la
qual està subvencionada per Generalitat Valenciana amb una aportació
municipal estimada de 15.000 euros.
 Instal·lació de papereres en Gran Via, amb un cost de 3.000 euros.
 Concessió d'ajudes al poble Ucraïnés, a través de subvencions nominatives a
d'ONGs, per import de 5.000 euros.
 Concessió de subvenció a l’Ampa IES Secundària de Guadassuar, per import
de 190 euros, per la participació en projecte científic.
 Actuacions addicionals requerides per la Generalitat en edifici de Centre de
Dia, amb un cost estimat de 19.410 euros.
Atès que l´increment de la despesa es pot finançar amb càrrec al romanent de
tresoreria per a despeses generals deduït de la liquidació de l'exercici 2021, l'import
disponible del qual a data actual és el següent:
Evolución del RTGG (Remanente Tesorería Gastos Generales)
RTGG a 31/12/2021

1.308.080,16 €

RTGG utilizado mp 2022,04 incorporacion rtes
RTGG utilizado mp 2022,08 suplement enllumenat PI

-528.217,73 €
-50.000,00 €
729.862,43 €

RTGG disponible
Nueva modificación

-54.000,00 €
675.862,43 €

Saldo RTGG

Vista la necessitat de modificar la base 46 de les bases d'execució del
pressupost, relativa a les subvencions nominatives a concedir amb càrrec al pressupost
general de 2022, per a incloure noves associacions beneficiàries.
Vist l´informe número 46 emés per l´interventor municipal, de data de 16 de març
de 2022 favorable a la tramitació de la modificació pressupostaria.
D´acord amb l'article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004. de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals , així com el que
es disposa en les bases d'execució del pressupost.
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels
presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació del pressupost de 2022
número 12, per les modalitats de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, segons
detall:
APLICACIONS GASTOS A L’ALÇA
Pro.

Eco.

Descripció

323

62300 PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA COMPLEX ESCOLAR BALMES

333

21201 RMC Edificis culturals

A consignar.

Modificació

15.000,00 €

CE

3.400,00 €

SC

APLICACIONS GASTOS A L’ALÇA
Pro.

Eco.

133

212

RMC Apartament

212

RMC edificis socials

231
1621
231
326

Descripció

A consignar.
8.000,00 €

22199 Subministraments contenidors i papereres
480

Subvencions associacions socials

48000 Subvencions i premis estudiants
TOTAL

Modificació
SC

19.410,00 €

SC

3.000,00 €

SC

5.000,00 €

SC

190,00 €

SC

54.000,00 €

APLICACIONS INGRESOS AL ALÇA
Eco.

Descripció

87000 Romanent Tresoreria Gastos Generals

A consignar.
54.000,00 €

(*) Modalitat de modificació:
CE.- Crèdit extraordinari
SC.- Suplement crèdit

SEGON.- Aprovar inicialment la modificació de la base 46 de les bases
d'execució del pressupost, relativa a les subvencions nominatives, per incloure les
següents:
Aplicació
231

480

Noves subvencions nominatives 2022

Import

Subvencions associacions socials
Asoc. Fons Valencia per la Solidaritat

5.000,00 €

326 48000 Subvencions i premis estudiants
AMPA IES Secundaria Guadassuar

190,00 €

TERCER.- Exposar al públic aquest expedient durant 15 dies mitjançant la
publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguen
examinar-ho i formular les reclamacions que estimen pertinents.
QUART.- Aprovar, amb caràcter definitiu, el referit expedient si contra aquest no
es presentaren reclamacions durant el període d'exposició pública.
CINQUÉ- Publicar una vegada aprovada la modificació, un resum de la mateixa
en el Butlletí Oficial de la Província.
El resultat de la votació és el següent; 8 VOTS A FAVOR corresponents als
representants dels grups municipal SOCIALISTA (Sra. Almela Ribes) COMPROMÍS
(Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Avellan Bisbal i Sr.
Signes Barberà) i PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais, Srª Martínez Gimeno, Srª
Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).
En el torn d’intervencions prèvia a la votació, el Sr. Portaveu del grup municipal
PP inicia el seu torn de paraula al·ludint al número de modificació, la 12, com una
manifestació de la improvisació, falta d’eficiència i mala gestió per part de l’equip de
govern si be fa menció al fet de que sent sols un mes i mig Alcaldessa, es pot donar un
marge.
Entrant en la proposta, el Sr. Estruch avança que el vot del seu grup serà a favor
però no obstant adverteix i mostra el seu desacord en els aspectes següents;
Planta solar fotovoltaica; Es mostra a favor de l’actuació però espera poder
conèixer les característiques de la inversió quan estiga confeccionant-se el projecte
Actuacions en el centre de dia; pensa que estes actuacions deurien haver segut
previstes pels tècnics redactors i directors de les obres

Arreglo de portes en l’auditori; l’actuació ja està feta i si no havia crèdit no
s’entén com s’ha contractat
Ajudes associacions socials; li sembla bé esta ajuda però no s’ajusta a la
proposta que com a portaveu del grup popular li va fer a la Sra. alcaldessa en relació a
les necessitats que li van fer arribar la comunitat ucraïnesa de Guadassuar consistent
en primer lloc en compra d’equipaments de roba i posteriorment de compra de
torniquets i unes càmeres especials. El Sr. Estruch assenyala que encara que va
obtindre el vist i plau de l’alcaldessa per aconseguir pressupostos per a dur a terme
esta aportació finalment el que es va portar a Comissió és la proposta dels serveis
socials de l’ajuntament que no respons a la demanda del col·lectiu ucraïnés de
Guadassuar.
La Sra. Alcaldessa li respon al Sr. Estruch, en relació al Pressupost, que este és
una estimació de despeses que marca unes linines d’actuació però que la seua
regulació preveu ja les modificacions com a forma de gestió.
En quan a les actuacions del centre de dia, estes s’han de fer per a poder
obtindre l’autorització. No estaven previstes en el projecte de les obres que també va
ser supervisat per la Conselleria i ara s’han de fer. No hi ha mes. L’actuació de la porta
de l’auditori es va fer al final d’any i la factura va entrar tard per a la qual cosa no ha
pogut cobrar fins la liquidació.
En quan a l’ajuda al poble ucraïnès, la Sr. Almela reconeix que són certes les
paraules del Sr. Estruch però li explica que estem en una administració pública i no tot
el que en un intercanvi de idees es veu viable entre els regidors després es pot fer. En
eixe sentit, la compra que s’havia proposat no acaba d’ajustar en les normes de
l’administració relatives a ajudes i subvencions, i eixe és el motiu pel que s’ha avançat
esta ajuda a través d’associacions.
Intervé, a continuació, el Sr. Regidor d’Hisenda i portaveu del grup municipal
Compromís per a explicar la proposta. En concret, li aclareix el motiu pel qual la
actuació de l’auditori ja està feta; es tracta d’una factura que es va presentar a final
d’any i no es va poder tramitar a l’any corrent i, per tant, fins que no hem liquidat no
s’ha pogut incloure en el pressupost 2022. El Sr. regidor passa a ampliar la informació
donada en Comissió sobre el projecte de l’ajuda a l’Ampa IES Didin Puig. A
continuació, explica com s’ha treballat a l’equip de govern des de les regidories de
serveis socials i hisenda el tema de les ajudes al poble ucraïnès i informa que el dia 7
de març ja se tenia previst que en este ple s’anava a habilitar partida per ajudes
indirectes a Ucraïna, en principi a través d’associacions com Creu Roja i Save The
Children seguint les recomanacions de la FVMP i FEMP en la que aconsellen no fer
apilament de material i es reconduïsquen ajudes a traves d’associacions. Posteriorment
se’ns va recomanar que fóra a través del Fons Valenciá de Solidaritat que és el que
finalment es porta a este ple, la qual cosa considerem que te molts avantatges.
En un segon torn d’intervencions el Sr. Estruch explica que no li quadren les
dades i que no comparteix que les persones que conviuen amb nosaltres i que tenen
allí els seus familiars en la guerra no sàpiguen quines són les necessitats. Per altra
banda, li reclama a la Sra. alcaldessa que era tan senzill com dir-li que no continues
amb les gestions per ja tindre l’equip de govern la seua línia d’actuació decidida i no
haguera perdut el temps i la comunitat ucraïnesa no s’haguera quedat despagada.
La Sra. Alcaldessa li respon al Sr. Estruch que no tenia coneixement d’estes
actuacions quan va parlar amb ell i que li sembla deplorable que una cosa en que tots
estem d’acord en que cal ajudar i aportar estem ací a veure si ha eixit com jo dia o com

l’altre diu. Li sol·licita que si pensa que hi han temes que s’han de tractar en junta de
govern pot sol·licitar que es reunisca.
Intervé finalment la regidora de serveis socials per a expressar que ella si que
sabia de la proposta del Sr. Estruch però que eixa no és la proposta que des dels
serveis socials fa l’equip de govern pues des d’un principi se tenia clar que la línia
anava a ser la marcada per la FVMP i FEM i en cap moment la proposta podria ser 20
equipatges de camuflatge per a la guerra. Eixa seria un altra proposta però no la que fa
serveis socials des de l’equip de govern. Per altra banda, confirma que la comunitat
ucraïnesa estava informada i que ho sabia des del primer moment.
El Sr. Estruch entén que ell es va dirigir a la Sra. Alcaldessa que es govern i va
ser ella la màxima representat de l’equip de govern que li va facultar a fer les gestions.
Mai ha anat de manera independent ni ha tingut intenció de immiscir-se en cap
regidoria.
4.- Expt 945865C: Ratificació de l’aprovació del Pla antifrau per a la gestió
dels fons del Pla de recuperació, transformació i resilència. Aprovació de la
declaració institucional sobre lluita contra el frau per l’Ajuntament de
Guadassuar.
Atès que l'Ajuntament de Guadassuar té la voluntat de sol·licitar ajudes
econòmiques amb càrrec fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resilència,
aprovat pel Reglament UE 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
febrer de 2021.
Atès que l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el
sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en el seu article
6, estableix l'obligació d'aprovar un Pla Antifrau per a la per a la prevenció, detecció i
correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos, sent necessari per a poder
accedir a les ajudes europees.
Vist el Pla Antifrau elaborat per la Intervenció municipal en data de 25 de febrer
de 2022.
Resultant que el citat pla va ser aprovat inicialment mitjançant resolució
d'alcaldia núm. 305 de data de 25 de febrer de 2022, considerant necessària la seua
ratificació pel Ple de la Corporació.
Resultant que una de les mesures de prevenció contingudes en el pla és el
deure de l'Ajuntament de subscriure una declaració institucional anti frau, que es
s'inclou en l'Annex III del pla, havent-se de publicar una vegada aprovada en la pàgina
web municipal per al seu general coneixement.
Atès l´article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local. la Llei 7/1985.
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels
presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, ACORDA:
PRIMER.- Ratificar el decret d'alcaldia número 305 de data de 25 de febrer de
2022, pel qual s'aprova el pla antifrau al qual fa referència l'Ordre HFP/1030/2021, de
29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, el qual consta com a annex 1.

SEGON.- Aprovar la declaració institucional de lluita contra el frau que consta
com a Annex III del Pla Antifrau, publicant-se en la pàgina web municipal.
ANNEX 1.- PLA DE MESURES ANTIFRAU DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE
GUADASSUAR.
ÍNDEX
1. Preàmbul.
2. Objectiu i àmbit d'aplicació.
3. Definicions.
4. Comissió anti frau.
5 . Avaluació de riscos.
6. Mesures per a la lluita contra el frau.
6.1- Mesures de prevenció.
6.2- Mesures de detecció.
6.3.- Mesures de correcció i persecució.
Annex I. Resultat de l'avaluació de risc.
Annex II. Declaració d'absència de conflicte de interesos.
Annex III. Declaració institucional sobre lluita contra el frau.
Annex IV. Codi de conducta dels empleats públics.
Annex V. Banderes roges en la lluita contra el frau.
1.- Preàmbul.
El Consell Europeu va aprovar el 21 de juny de 2020 la creació del programa Next
Generation EU, el major instrument d'estímul econòmic mai finançat per la Unió Europea,
en resposta a la crisi sense precedents causada pel coronavirus.
El Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR), establit a través del
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021,
constitueix el nucli del Fons de Recuperació, la seua finalitat és donar suport a la inversió
i les reformes en els Estats membres per a aconseguir una recuperació sostenible i
resilient, al mateix temps que es promouen les prioritats ecològiques i digitals de la UE.
El MRR té quatre objectius principals: promoure la cohesió econòmica, social i territorial
de la UE; enfortir la resiliència i la capacitat d'ajust dels Estats membres; mitigar les
repercussions socials i econòmiques de la crisi de la COVID-19; i donar suport a les
transicions ecològica i digital. Tots ells van dirigits a restaurar el potencial de creixement
de les economies de la UE, fomentar la creació d'ocupació després de la crisi i promoure
el creixement sostenible
Per a aconseguir aqueixos objectius, cada Estat membre ha de dissenyar un Pla
Nacional de Recuperació i Resiliència que incloga les reformes i els projectes d'inversió
necessaris per a aconseguir aqueixos objectius.
El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol (d'ara en avant PRTR) té
quatre eixos transversals que es vertebren en 10 polítiques palanca, dins de les quals es
recullen trenta components, que permeten articular els programes coherents d'inversions
i reformes del Pla:
.
la transició ecològica
.
la transformació digital
.
la cohesió social i territorial
.
la igualtat de gènere
Per a fer efectives les iniciatives plantejades en el PRTR, les Administracions Públiques
han d'adaptar els procediments de gestió i el model de control. Algunes mesures
d'agilitació es van establir mitjançant el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel
qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a
l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

A més, és necessària la configuració i desenvolupament d'un Sistema de Gestió que
facilite la tramitació eficaç de les sol·licituds de desemborsament als Serveis de la
Comissió Europea. Per a això s'ha aprovat l'Ordre FP/1030/2021, de 29 de setembre, per
la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència.
Entre les seues previsions destaca l'obligació que imposa i desenvolupa l'article 6 que,
amb la finalitat de donar compliment a les obligacions que l'article 22 del Reglament (UE)
2021/241, de 12 de febrer, del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableix el
Mecanisme de Recuperació i Resiliència imposa a Espanya en relació amb la protecció
dels interessos financers de la Unió com a beneficiari dels fons del MRR, tota entitat,
decisora o executora, que participe en l'execució de les mesures del PRTR haurà de
disposar d'un «Pla de mesures anti frau» que li permeta garantir i declarar que, en el seu
respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les
normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la
corrupció i els conflictes d'interessos.
A aquest efecte, i com a entitat executora, aquesta Entitat Local aprova el Pla de
Mesures anti frau el contingut del qual figura a continuació.
2.Objectiu i àmbit d'aplicació.
El present Pla anti frau té com a objectiu establir els principis i les normes que seran
aplicable i observança en matèria anti frau, anticorrupció i a fi d'evitar els conflictes
d'interessos en relació amb els fons provinents del Mecanisme per a la Recuperació i la
Resiliència (MRR).
Per a això, es promourà una cultura que exercisca un efecte dissuasiu per a qualsevol
mena d'activitat fraudulenta, fent possible la seua prevenció i detecció, i desenvolupant
uns procediments que faciliten la investigació del frau i dels delictes relacionats amb
aquest, que permeten garantir que tals casos s'aborden de manera adequada i en el
moment precís
Aquest pla s'estructura entorn dels quatre elements clau del denominat cicle anti frau:
prevenció, detecció, correcció i persecució i serà aplicable a tots els òrgans i a tot el
personal que intervinguen en la gestió de fons provinents del MRR.
3.-Definicions.
Són aplicable al present Pla anti frau les següents definicions contingudes en la Directiva
(UE) 2017/1371, sobre la lluita contra el frau que afecta els interessos financers de la
Unió (Directiva PIF), i en el Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i
del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost
general de la Unió (Reglament Financer de la UE):
FRAU:
a) En matèria de despeses no relacionades amb els contractes públics, qualsevol
acció o omissió relativa a:
- l'ús o la presentació de declaracions o documents falsos, inexactes o incomplets,
que tinga per efecte la malversació o la retenció infundada de fons o actius del
pressupost de la Unió o de pressupostos administrats per la Unió, o en el seu
nom.
- l'incompliment d'una obligació expressa de comunicar una informació, que tinga
el mateix efecte, o
- l'ús indegut d'aqueixos fons o actius per a fins diferents dels que van motivar la
seua concessió inicial;
b) En matèria de despeses relacionades amb els contractes públics, almenys quan
es cometen amb ànim de lucre il·legítim per a l'autor o una altra persona,
qualsevol acció o omissió relativa a:
- l'ús o la presentació de declaracions o documents falsos inexactes o incomplets,
que tinga per efecte la malversació o la retenció infundada de fons o actius del

pressupost de la Unió o de pressupostos administrats per la Unió, o en el seu
nom,
- l'incompliment d'una obligació expressa de comunicar una informació, que tinga
el mateix efecte, o
- l'ús indegut d'aqueixos fons o actius per a fins diferents dels que van motivar la
seua concessió inicial i que perjudique els interessos financers de la Unió;
c) En matèria d'ingressos diferents dels procedents dels recursos propis de l'IVA,
qualsevol acció o omissió relativa a:
- l'ús o la presentació de declaracions o documents falsos, inexactes o incomplets,
que tinga per efecte la disminució il·legal dels recursos del pressupost de la Unió
o dels pressupostos administrats per la Unió, o en el seu nom,
- l'incompliment d'una obligació expressa de comunicar una informació, que tinga
el mateix efecte, o
- l'ús indegut d'un benefici obtingut legalment amb el mateix efecte.
d) En matèria d'ingressos procedents dels recursos propis de l'IVA, qualsevol acció
o omissió comesa en una trama fraudulenta transfronterera en relació amb:
- l'ús o la presentació de declaracions o documents relatius a l'IVA falsos,
inexactes o incomplets, que tinga per efecte la disminució dels recursos del
pressupost de la Unió,
- l'incompliment d'una obligació expressa de comunicar una informació relativa a
l'IVA, que tinga el mateix efecte; o
- la presentació de declaracions de l'IVA correctes amb la finalitat de dissimular de
manera fraudulenta l'incompliment de pagament o la creació il·lícita d'un dret a la
devolució de l'IVA.
CORRUPCIÓ ACTIVA: l'acció de tota persona que prometa, oferisca o concedisca,
directament o a través d'un intermediari, un avantatge de qualsevol tipus a un funcionari,
per a ell o per a un tercer, a fi que actue, o s'abstinga d'actuar, d'acord amb el seu deure
o en l'exercici de les seues funcions, de manera que perjudique o puga perjudicar els
interessos financers de la Unió.
CORRUPCIÓ PASSIVA: l'acció d'un funcionari que, directament o a través d'un
intermediari, demane o reba avantatges de qualsevol tipus, per a ell o per a tercers, o
accepte la promesa d'un avantatge, a fi que actue, o s'abstinga d'actuar, d'acord amb el
seu deure o en l'exercici de les seues funcions, de manera que perjudique o puga
perjudicar els interessos financers de la Unió.
CONFLICTE D'INTERESSOS: existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i
objectiu de les funcions es veja compromés per raons familiars, afectives, d'afinitat
política o nacional, d'interés econòmic o per qualsevol altre motiu directe o indirecte
d'interés personal.
Atesa la situació que motivaria el conflicte d'interessos, pot distingir-se entre:
Conflicte d'interessos aparent: es produeix quan els interessos privats d'un empleat
públic o beneficiari són susceptibles de comprometre l'exercici objectiu de les seues
funcions o obligacions, però finalment no es troba un vincle identificable i individual amb
aspectes concrets de la conducta, el comportament o les relacions de la persona (o una
repercussió en aquests aspectes).
Conflicte d'interessos potencial: sorgeix quan un empleat públic o beneficiari té
interessos privats de tal naturalesa, que podrien ser susceptibles d'ocasionar un conflicte
d'interessos en el cas que hagueren d'assumir en un futur determinades responsabilitats
oficials.
Conflicte d'interessos real: implica un conflicte entre el deure públic i els interessos
privats d'un empleat públic o en el qual l'empleat públic té interessos personals que
poden influir de manera indeguda en l'acompliment dels seus deures i responsabilitats
oficials. En el cas d'un beneficiari implicaria un conflicte entre les obligacions contretes en
sol·licitar l'ajuda dels fons i els seus interessos privats que poden influir de manera
indeguda en l'acompliment de les citades obligacions.
Possibles actors implicats en el Conflicte d'interessos:
- Els empleats públics que fan tasques de gestió, control i pagament i altres agents
en els quals s'han delegat alguna/s d'aquesta/s funció/és.

-

Aquells beneficiaris privats, socis, contractistes i subcontractistes, les actuacions
dels quals siguen finançades amb fons, que puguen actuar en favor dels seus
propis interessos, però en contra dels interessos financers de la UE, en el marc
d'un conflicte d'interessos.

4.- Comissió antifrau.
Per a assegurar una correcta aplicació de les mesures anti frau en aquest Ajuntament,
s'ha designat una Comissió anti frau, integrada per personal propi amb especial
capacitació pertanyent als següents serveis i/o dependències municipals:
Presidència: Alcaldia-Presidència o membre de la corporació en qui delegue.
Vocalies representació política:
- Portaveu de cadascun dels grups municipals constituïts, o membre de la corporació en
qui delegue.
-Vocalies funcionaris i tècnics municipals:
- Secretari/a Municipal.
- Interventor/a Municipal.
- Tècnic/a de contractació.
- Arquitecte/a superior/tècnic.
- Informàtic.
-Secretaria de la Comissió: Funcionari municipal de l'Administració General.
Funcions de la Comissió: A la Comissió antifrau se li assignen les següents funcions:
a) Avaluació periòdica del risc de frau, assegurant-se que existisca un control intern
eficaç que permeta previndre i detectar els possibles fraus.
b) Definir la Política anti frau i el disseny de mesures necessàries que permeten
previndre, detectar, corregir i perseguir els intents de frau.
c) Conscienciar i formar a la resta de personal municipal.
d) Obrir un expedient informatiu davant qualsevol sospita de frau, sol·licitant quanta
informació s'entenga pertinent a les unitats involucrades en aquesta, per a la
seua oportuna anàlisi.
e) Resoldre els expedients informatius incoats, ordenant el seu possible arxiu, en el
cas que les sospites resulten infundades, o l'adopció de mesures correctores
oportunes si arribara a la conclusió que el frau realment s'ha produït.
f) Informar l'Alcaldia-Presidència i Secretaria General de la Corporació de les
conclusions aconseguides en els expedients incoats i, en el seu cas, de les
mesures correctores aplicades.
g) Elaborar una Memòria Anual comprensiva de les activitats realitzades per la
Comissió anti frau en l'àmbit de la seua competència.
Règim de Reunions
Amb caràcter ordinari la Comissió anti frau haurà de reunir-se, almenys, una vegada al
semestre per a conéixer dels assumptes que li són propis.
A més d'aquestes reunions de caràcter ordinari, podrà reunir-se en qualsevol moment
amb caràcter extraordinari, quan algun dels seus membres així ho sol·licite a la persona
encarregada de realitzar la Convocatòria.
La Convocatòria a la mateixa serà realitzada per part de la persona representant de la
Secretaria General.
La Convocatòria a la mateixa serà realitzada per part de la persona representant de la
Secretaria General.
La Convocatòria a la mateixa haurà de ser realitzada amb una antelació de 48 hores i la
mateixa haurà d'anar acompanyada d'un Ordre del dia dels assumptes a tractar.
De cadascuna d'aquestes reunions s'elevarà l'oportú Acta que haurà de ser llegida i
aprovada per tots els membres de la Unitat en la reunió següent a la celebració d'aquesta
5.- Avaluació de riscos.
Per a poder dissenyar mesures anti frau proporcionades i eficaços, cal que l'Ajuntament
aborde la prèvia acte avaluació referent al seu risc de patir actuacions fraudulentes.

La Comissió anti frau serà l'encarregada de realitzar l'exercici d'avaluació inicial del risc
de frau, així com de repetir-ho amb una freqüència que en principi s'estableix amb
caràcter anual; si bé podrà exigir-se amb periodicitat inferior davant circumstàncies que
així ho aconsellen com poden ser els canvis normatius o organitzatius, l'aparició de
circumstàncies noves o la detecció de punts febles davant el frau.
El qüestionari d´ avaluació es recull en l'Annex I del present Pla.
6.- Mesures de lluita contra el frau.
L'Ajuntament, una vegada realitzada l'acte avaluació del risc de frau, articula una sèrie de
mesures i procediments estructurats entorn dels quatre elements clau del cicle de lluita
contra el frau: prevenció, detecció, correcció i persecució.
1. MESURES DE PREVENCIÓ.
A. Declaració política.
Es considera necessari manifestar i difondre al màxim la postura anti frau de l'entitat, per
a això, l'Ajuntament de Guadassuar subscriu una declaració institucional anti frau basada
els valors d'integritat, objectivitat, rendició de comptes i honradesa.
El contingut de la declaració institucional s'inclou en l'Annex III.
Aquesta declaració institucional es publicarà en la pàgina web de l'Ajuntament per al seu
general coneixement.
B. Codi de conducta.
1. L'Ajuntament subscriu un codi de conducta i principis ètics que hauran de complir tots
els empleats públics. Aquest codi estableix el comportament esperat davant possibles
circumstàncies que pogueren donar lloc a frau i els seus principis es basen en els
següents compromisos de conducta:
.
Compliment rigorós de la legislació aplicable.
.
Ús adequat dels recursos Públics
.
Integritat, professionalitat i honradesa en la gestió.
.
Transparència i bon ús de la informació.
.
Tracte imparcial i no discriminatori a beneficiaris
.
Salvaguarda de la reputació de l'Ajuntament en la gestió de Fons.
El codi de conducta dels empleats públics s'inclou en l'Annex IV.
Aquest codi ètic es publicarà en la pàgina web de l'Ajuntament per al seu general
coneixement
C. Declaració d'absència de conflicte d'interessos.
L'article 6 de l'Ordre HPF/1030/2021, s'estableix l'obligació d'emplenar una declaració
d'absència de conflicte d'interessos (DACI) per a tots els intervinents en els procediments
de contractació i de concessió de subvencions finançats amb càrrec al MRR.
En cas d'òrgans col·legiats, aquesta declaració pot realitzar-se a l'inici de la corresponent
reunió per tots els intervinents en la mateixa i reflectint-se en l'Acta.
Igualment, s'estableix l'obligatorietat d'emplenament de la DACI com a requisit a aportar
per el/els beneficiaris que, dins dels requisits de concessió de l'ajuda, hagen de dur a
terme activitats que presenten un conflicte d'interessos potencial.
En emplenar la DACI s'haurà d'observar l'estricta aplicació de l'article 53 del Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut
Bàsic de l'Empleat públic relatiu als principis ètics, l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, relatiu a l'abstenció i la Llei 19/2013, de 9
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
El model de DACI s'inclou en l'Annex II.
D. Pla de formació per a tota l'organització.
L'Ajuntament es compromet a organitzar cursos i xarrades formatives sobre diferents
temàtiques en relació amb el frau i la corrupció amb la finalitat de capacitar al personal
amb uns aprenentatges que ajuden a detectar i previndre el comportament poc ètic de
l'ús dels fons públics i, per tant, el potencial frau.
Prenent en consideració que l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es
configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

estableix que l'elecció de les mesures de prevenció i detecció es deixa segons el parer
de l'entitat, atenent les seues característiques específiques i sempre tenint en compte la
necessitat de garantir una convenient protecció dels interessos de la Unió.
En el present document s'han inclòs una sèrie de mesures d'entre les propostes per
l'Annex III C de l'Ordre HFP/1030/2021 que reproduïm a continuació:
A. Desenvolupament d'una cultura ètica, basada alguns aspectes com poden ser:
I.
El foment de valors com la integritat, objectivitat, rendició de comptes i
honradesa.
II.
L'establiment d'un codi de conducta davant el frau que puga incloure
aspectes com: el conflicte d'interés, obsequis, confidencialitat, llits de denúncia (bústia de
denúncies i/o enllaç al canal de denúncies del SNCA), etc.
B. Formació i conscienciació. Les accions formatives, que han de dirigir-se a tots els
nivells jeràrquics, inclourien reunions, seminaris, grups de treball, etc. que fomenten
l'adquisició i transferència de coneixements. Se centren en la identificació i avaluació de
riscos, establiment de controls específics, actuació en cas de detecció de frau, casos
pràctics de referència, etc.
C. Implicació de les autoritats de l'organització, que deuran
I.
Manifestar un compromís ferm contra el frau i comunicat amb claredat,
que implique una tolerància zero davant el frau.
II.
Desenvolupar plantejament proactiu, estructurat, específic i eficaç en la
presa de decisions per a gestionar risc de frau.
III.
Elaborar un pla d'actuacions contra el frau que transmeta dins i fora de
l'organització la seua postura oficial respecte al frau i la corrupció.
D. Repartiment clar i segregat de funcions i responsabilitats en les actuacions de gestió,
control i pagament, evidenciant-se aqueixa separació de manera clara.
E. Mecanismes adequats d'avaluació del risc per a totes les mesures gestionades,
deixant evidència d'aquest, a la recerca de les parts del procés més susceptibles de patir
frau, i controlar-les especialment, sobre la següent base:
- Identificació de mesures que són més susceptibles del frau, com poden ser
aquelles amb alta intensitat, alt pressupost, molts requisits a justificar pel
sol·licitant, controls complexos, etc.
- Identificació de possibles conflictes d'interessos.
- Resultats de treballs previs d'auditories internes.
- Resultats d'auditories de la Comissió Europea o del Tribunal de Comptes
Europeu, en el seu cas.
- Casos de frau detectats amb anterioritat.
F. Sistema de control intern eficaç, adequadament dissenyat i gestionat, amb controls
que se centren en pal·liar amb eficàcia els riscos que s'identifiquen.
G. Anàlisi de dades. Dins dels límits relatius a la protecció de dades, encreuament de
dades amb altres organismes públics o privats del sector que permeten detectar
possibles situacions d'alt risc fins i tot abans de la concessió dels fons.
En relació a les mesures per a la prevenció del conflicte d'interessos, l'Ordre
HPF/1030/2021 contempla les següents:
a) Comunicació i informació al personal de l'entitat sobre les diferents modalitats de
conflicte d'interés i de les maneres d'evitar-ho.
b) Emplenament d'una declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) als
intervinents en els procediments, en tot cas el responsable de l'òrgan de
contractació/concessió de subvenció, el personal que redacte els documents de
licitació/bases i als quals intervinguen en el procediment. En cas d'òrgans
col·legiats, aquesta declaració pot realitzar-se a l'inici de la corresponent reunió
per tots els intervinents en la mateixa i reflectint-se en l'Acta. Igualment,
establiment emplenament de la DACI com a requisit a aportar per el/els
beneficiaris que, dins dels requisits de concessió de l'ajuda, hagen de dur a terme
activitats que presenten un conflicte d'interessos potencial.
c) Comprovació d'informació a través de bases de dades dels registres mercantils,
bases de dades d'organismes nacionals i de la UE, expedients dels empleats
(tenint en compte les normes de protecció de dades) o a través de la utilització

d'eines de prospecció de dades («data mining») o de puntuació de riscos
(ARACHNE).
d) Aplicació estricta de la normativa interna (normativa estatal, autonòmica o local)
corresponent, en particular, l'article 53 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
públic relatiu als Principis ètics, l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic, relatiu a l'Abstenció i la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.]
2.- MESURES DE DETECCIÓ.
A. Verificació de la DACI amb informació provinent d'altres fonts.
La declaració d'absència de conflicte d'interessos ha de ser verificada. Els mecanismes
de verificació hauran de centrar-se en la informació continguda en el DACI, que haurà
d'examinar-se a la llum d'una altra mena d'informació:
— informació externa (per exemple, informació sobre un potencial conflicte d'interessos
proporcionada per persones alienes a l'organització que no tenen relació amb la situació
que ha generat el conflicte d'interessos),
— comprovacions realitzades sobre determinades situacions amb un alt risc de conflicte
d'interessos, basades en l'anàlisi de riscos intern o banderes roges (vegeu apartat B),
— controls aleatoris.
La comprovació de la informació podrà realitzar-se a través de les bases de dades de
registres mercantils, la Base Nacional de Dades de Subvencions, expedients dels
empleats (tenint en compte les normes de protecció de dades) o a través d'eines de
prospecció de dades o de puntuació de riscos (ARACHNE)
B. Banderes roges.
És necessari assegurar que els procediments de control focalitzen l'atenció sobre els
punts principals de risc de frau i en les seues possibles fites o marcadors. La simple
existència d'aquest control serveix com a element dissuasiu a la perpetració de fraus.
En aquesta línia de cerca d'indicis de frau, la Comissió Europea ha elaborat un catàleg
de signes o marcadors de risc, denominats “banderes roges”2. Aquest catàleg serà
utilitzat a l'Ajuntament, recollint-se en l'Annex V les més utilitzades. Es tracta d'indicadors
d'avís que poguera estar ocorrent una activitat fraudulenta.
C. Bústia de denúncies.
S'habilita un procediment per a la denúncia d'irregularitats a través de la pàgina web de
l'Ajuntament. S'ha inclòs l'enllaç al Servei Nacional de Coordinació anti frau (SNCA),
òrgan encarregat de coordinar les accions encaminades a protegir els interessos
financers de la Unió Europea contra el frau en col·laboració amb l'Oficina Europea de
Lluita contra el Frau (OLAF).
A través d'aquest canal de denúncia obert, qualsevol persona podrà notificar les sospites
de frau i les presumptes irregularitats que, a aqueix respecte, puga haver detectat, i se
l'informarà que:
- La denúncia serà tinguda en compte i els seran comunicats els resultats de les
gestions realitzades.
- Es respectarà la confidencialitat i la protecció de dades personals.
- No patiran cap represàlia, ni seran sancionats en el cas que es tracte de
funcionaris públics.
3. MESURES DE CORRECCIÓ I PERSECUCIÓ.
A. Procediment per a abordar conflictes d'interessos.
Aquest procediment és obligatori per a l'òrgan gestor, de conformitat amb el que
s'estableix en en l'article 6 de l'Ordre HPF/1030/2021.
En cas de sospites fundades de l'existència d'un conflicte d'interessos, es comunicaran al
superior jeràrquic de l'implicat que procedirà a dur a terme els controls i investigacions
necessaris.

Si els controls no corroboren la informació, es procedirà a tancar el cas. Si els resultats
dels controls confirmen la informació inicial, i el conflicte d'interessos és de tipus
administratiu, el superior jeràrquic podrà:
-- adoptar les sancions disciplinàries i les mesures administratives que procedisquen
contra el funcionari implicat; en particular s'aplicara de manera estricta l'article 24 de la
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, relatiu a la recusació;
— cancel·lar el contracte/acte afectat pel conflicte d'interessos i repetir la part del
procediment en qüestió;
— fer públic l'ocorregut per a garantir la transparència de les decisions i, com a element
dissuasiu, per a impedir que tornen a produir-se situacions similars, d'acord amb la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
En cas que el conflicte d'interessos siga de naturalesa penal, el superior jeràrquic deurà,
a més d'adoptar les mesures anteriors, comunicar els fets al Ministeri fiscal a fi que
aquest adopte les mesures pertinents.
B. Correcció del frau.
Davant qualsevol sospita de frau correspondrà actuar a la Comissió anti frau a fi de
recaptar tota la informació necessària que permeta determinar si efectivament aquesta
s'ha produït. L'aparició de diversos dels indicadors denominats “banderes roges” serà un
dels principals criteris per a determinar l'existència de frau.
La detecció de possible frau, o la seua sospita fundada, comportarà la immediata
suspensió del procediment, la notificació de tal circumstància en el més breu termini
possible a les autoritats interessades i als organismes implicats en la realització de les
actuacions i la revisió de tots aquells projectes que hagen pogut estar exposats a aquest.
En el cas que es detecten irregularitats sistèmiques, s'adoptaran les següents mesures:
— Revisar la totalitat dels expedients inclosos en aqueixa operació i/o de naturalesa
econòmica anàloga.
— Retirar el finançament comunitari de tots aquells expedients en els quals s'identifique
la incidència detectada.
— Comunicar a les unitats executores les mesures necessàries a adoptar per a esmenar
la feblesa detectada, de manera que les incidències trobades no tornen a repetir-se.
— Revisar els sistemes de control intern per a establir els mecanismes oportuns que
detecten les referides incidències en les fases inicials de verificació.
C. Persecució.
Com més prompte millor, la Comissió anti frau procedirà a:
— Comunicar els fets produïts i les mesures adoptades a l'entitat decisòria (o a l'entitat
executora que li haja encomanat l'execució de les actuacions, i en aquest cas serà
aquesta la que li'ls comunicarà a l'entitat decisòria), qui comunicarà l'assumpte a
l'Autoritat Responsable, la qual podrà sol·licitar la informació addicional que considere
oportuna de cara el seu seguiment i comunicació a l'Autoritat de Control.
-- Denunciar, si fora el cas, els fets punibles a les Autoritats Públiques competents
(Servei Nacional de Coordinació anti frau -SNCA-) i per a la seua valoració i eventual
comunicació a l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau.
— Iniciar una informació reservada per a depurar responsabilitats o incoar un expedient
disciplinari.
— Denunciar els fets davant la fiscalia i els tribunals competents, en els casos oportuns.
ANNEX I: RESULTAT DE L'AVALUACIÓ DE RISC
En aquest Annex s'inclourà el resultat de l'autoavaluació del risc de frau que s'haja dut a
terme.
Aquesta autoavaluació es configura en l'article 6 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de
setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència com una actuació obligatòria per a l'òrgan gestor.
L'Annex II.B.5 de l'Ordre HFP/1030/2021 inclou un qüestionari d'autoavaluació relatiu a
l'estàndard mínim:
Pregunta

Grau
de
compliment

4 3 2 1
1. Es disposa d'un «Pla de mesures antifrau» que li permeta a l'entitat

Pregunta

Grau
de
compliment

4 3 2 1
executora o a l'entitat decisora garantir i declarar que, en el seu
respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de
conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la
prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes
d'interessos?
2. Es constata l'existència del corresponent «Pla de mesures antifrau»
en tots els nivells d'execució?
Prevenció
3. Disposa d'una declaració, al més alt nivell, on es comprometa a
lluitar contra el frau?
4. Es realitza una autoavaluació que identifique els riscos específics, el
seu impacte i la probabilitat que ocórreguen i es revisa periòdicament?
5. Es difon un codi ètic i s'informa sobre la política d'obsequis?
6. S'imparteix formació que promoga l'Ètica Pública i que facilite la
detecció del frau?
7. S'ha elaborat un procediment per a tractar els conflictes
d'interessos?
8. S'emplena una declaració d'absència de conflicte d'interessos per
tots els intervinents?
Detecció
9. S'han definit indicadors de frau o senyals d'alerta (banderes roges) i
s'han comunicat al personal en posició de detectar-los?
10.

S'utilitzen eines de prospecció de dades o de puntuació de riscos?

11. Existeix algun mecanisme perquè qualsevol interessat puga
presentar denúncies?
12. Es disposa d'alguna Unitat encarregada d'examinar les denúncies i
proposar mesures?
Correcció
13. S'avalua la incidència del frau i es qualifica com a sistèmic o
puntual?
14. Es retiren els projectes o la part dels mateixos afectats pel frau i
finançats o a finançar pel MRR?
Persecució
15. Es comuniquen els fets produïts i les mesures adoptades a l'entitat
executora, a l'entitat decisora o a l'Autoritat Responsable, segons siga
procedent?
16. Es denuncien, en els casos oportuns, els fets punibles a les
Autoritats Públiques nacionals o de la Unió Europea o davant la fiscalia i
els tribunals competents?
Subtotal punts.
Punts totals.
Punts màxims.
Punts relatius (punts totals/punts màxims).
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Nota: 4 equival al màxim compliment, 1 al mínim
No obstant això, considerem que per a realitzar una avaluació de riscos més completa,
pot resultar d'utilitat la Guia de la Comissió Europea per al període de programació 20142020, sobre "Avaluació del risc de frau i mesures anti frau eficaços i proporcionades"
(EGESIF_14-0021-00 de 16/06/2014), en particular, l'eina definida en el seu Annex 1,
dissenyada sobre format Excel i que conté una metodologia per a avaluar i quantificar un
risc de frau brut, el seu valor net després de considerar els controls existents, i el seu
valor objectiu després de tindre en compte els controls previstos a aplicar en l'organisme,
tant en la fase de selecció dels sol·licitants com en la fase d'execució i verificació.
ANNEX II Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI)
Expedient:
Contracte/subvenció.
A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació/subvenció a dalt
referenciat, el/els sotasignat/s, com a participant/s en el procés de preparació i tramitació
de l'expedient, declara/declaren:
Primer.

Estar informat/s del següent:

1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix
que «existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es
veja compromés per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interés
econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interés personal.»
2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos» de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, té la fi d'evitar qualsevol
distorsió de la competència i garantir la transparència en el procediment i assegurar la
igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors.
3. Que l'article 23 «Abstenció», de la Llei 40/2015, de 1 octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, estableix que hauran d'abstindre's d'intervindre en el procediment «les
autoritats i el personal al servei de les Administracions en els qui es donen algunes de les
circumstàncies assenyalades en l'apartat següent», sent aquestes:
a) Tindre interés personal en l'assumpte de què es tracte o en un altre en la resolució
del qual poguera influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o
tindre qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.
b) Tindre un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de
consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels
interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els
assessors, representants legals o mandataris que intervinguen en el procediment, així
com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l'assessorament,
la representació o el mandat.
c) Tindre amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades
en l'apartat anterior.
d) Haver intervingut com a perit o com a testimoni en el procediment de què es tracte.
e) Tindre relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en
l'assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol
tipus i en qualsevol circumstància o lloc».
Segon. Que no es troba/n incurs/s en cap situació que puga qualificar-se de conflicte
d'interessos de les indicades en l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no
concorre en el seu/s persona/s cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015,
de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que puga afectar el procediment de
licitació/concessió.
Tercer. Que es compromet/n a posar en coneixement de l'òrgan de
contractació/comissió d'avaluació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte
d'interessos o causa d'abstenció que done o poguera donar lloc a aquest escenari.

Quart. Conec que, una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostre
que siga falsa, implicarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que
establisca la normativa d'aplicació.
(Data i signatura, nom complet i DNI)
ANNEX III: DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LLUITA CONTRA EL FRAU
Un dels principals objectius de l'Ajuntament de Guadassuar és reforçar, dins de l'àmbit de
les seues competències, la política anti frau en el desenvolupament de les seues
funcions. Per això, l'Ajuntament, a través d'aquesta declaració institucional, vol manifestar
el seu compromís amb els estàndards més alts en el compliment de les normes
jurídiques, ètiques i morals i la seua adhesió als més estrictes principis d'integritat,
objectivitat i honestedat, de manera que la seua activitat siga percebuda per tots els
agents que es relacionen amb ella com a oposada al frau i la corrupció en qualsevol de
les seues formes.
El personal de l'Ajuntament, en el seu caràcter d'empleats públics, assumeix i comparteix
aquest compromís tenint entre altres deures els de “vetlar pels interessos generals, amb
subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic, i actuar
conformement als següents principis: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat,
imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat,
austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l'entorn cultural i
mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes” (article 52 de la Llei 7/2017,
de 12 d'Abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic).
L'Ajuntament persegueix amb aquesta política consolidar dins de l'organització una
cultura que descoratge tota activitat fraudulenta i que facilite la seua prevenció i detecció,
promovent el desenvolupament de procediments efectius per a la gestió d'aquests
supòsits.
L'Ajuntament posarà en marxa mesures eficaces i proporcionades de lluita contra el frau,
basades en l'experiència anterior i en l'avaluació del risc de frau.
Així mateix, procedirà a denunciar aquelles irregularitats o sospites de frau que pogueren
detectar-se, a través dels canals interns de notificació i sempre en col·laboració amb el
Servei Nacional de Coordinació anti frau. Tots els informes es tractaran en la més estricta
confidencialitat i d'acord amb les normes que regulen aquesta matèria.
En definitiva, l'Ajuntament de Guadassuar ha adoptat una política de tolerància zero amb
el frau, establint un sistema de control intern dissenyat per a previndre i detectar, en la
mesura del possible, qualsevol actuació fraudulenta i, en el seu cas, esmenar les seues
conseqüències, adoptant per a això els principis d'integritat, imparcialitat i honestedat en
l'exercici de les seues funcions.
ANNEX IV: CODI DE CONDUCTA DELS EMPLEATS PÚBLICS
L'Ajuntament de Guadassuar manifesta públicament en una Declaració Institucional la
política de tolerància zero enfront del frau i la corrupció.
L'Ajuntament compta amb procediments per a la posada en marxa de mesures eficaces i
proporcionades contra el frau, tenint en compte els riscos detectats.
Aquests procediments inclouen, dins de les mesures destinades a previndre el frau, la
divulgació d'un Codi Ètic de Conducta del personal de l'Ajuntament. El present Codi
constitueix una eina fonamental per a transmetre els valors i les pautes de conducta en
matèria de frau, recollint els principis que han de servir de guia i regir l'activitat del
personal empleat públic.
PRINCIPIS ÈTICS FONAMENTALS
L'activitat diària del personal municipal ha de reflectir el compliment dels principis ètics
recollits en els articles 52 a 54 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, que estableixen el
següent:
CAPÍTOL VI

Deures dels empleats públics. Codi de Conducta
Article 52. Deures dels empleats públics. Codi de Conducta.
Els empleats públics hauran d'exercir amb diligència les tasques que tinguen assignades
i vetlar pels interessos generals amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta
de l'ordenament jurídic, i hauran d'actuar conformement als següents principis:
objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació
al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa,
promoció de l'entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes,
que inspiren el Codi de Conducta dels empleats públics configurat pels principis ètics i de
conducta regulats en els articles següents.
Els principis i regles establits en aquest capítol informaran la interpretació i aplicació del
règim disciplinari dels empleats públics.
Article 53. Principis ètics.
 Els empleats públics respectaran la Constitució i la resta de normes que integren
l'ordenament jurídic.
 La seua actuació perseguirà la satisfacció dels interessos generals dels
ciutadans i es fonamentarà en consideracions objectives orientades cap a la
imparcialitat i l'interés comú, al marge de qualsevol altre factor que expresse
posicions personals, familiars, corporatives, clientelistes o qualssevol altres que
puguen col·lidir amb aquest principi.
 Ajustaran la seua actuació als principis de lleialtat i bona fe amb l'Administració
en la qual presten els seus serveis, i amb els seus superiors, companys,
subordinats i amb els ciutadans.
 La seua conducta es basarà en el respecte dels drets fonamentals i llibertats
públiques, evitant tota actuació que puga produir cap discriminació per raó de
naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe, orientació sexual, religió o
conviccions, opinió, discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social.
 S'abstindran en aquells assumptes en els quals tinguen un interés personal, així
com de tota activitat privada o interés que puga suposar un risc de plantejar
conflictes d'interessos amb el seu lloc públic.
 No acceptaran cap tracte de favor o situació que implique privilegi o avantatge
injustificat, per part de persones físiques o entitats privades.
 Actuaran d'acord amb els principis d'eficàcia, economia i eficiència, i vigilaran la
consecució de l'interés general i el compliment dels objectius de l'organització.
 No influiran en l'agilitació o resolució de tràmit o procediment administratiu sense
justa causa i, en cap cas, quan això comporte un privilegi en benefici dels titulars
dels càrrecs públics o el seu entorn familiar i social immediat o quan supose un
menyscapte dels interessos de tercers. Compliran amb diligència les tasques que
els corresponguen o se'ls encomanen i, si escau, resoldran dins de termini els
procediments o expedients de la seua competència.
 Exerciran les seues atribucions segons el principi de dedicació al servei públic
abstenint-se no sols de conductes contràries a aquest, sinó també de qualssevol
altres que comprometen la neutralitat en l'exercici dels serveis públics.
 Guardaran secret de les matèries classificades o altres la difusió de les quals
estiga prohibida legalment, i mantindran la deguda discreció sobre aquells
assumptes que coneguen per raó del seu càrrec, sense que puguen fer ús de la
informació obtinguda per a benefici propi o de tercers, o en perjudici de l'interés
públic.
Article 54. Principis de conducta.
 Tractaran amb atenció i respecte als ciutadans, als seus superiors i als restants
empleats públics.



L'acompliment de les tasques corresponents al seu lloc de treball es realitzarà de
manera diligent i complint la jornada i l'horari establits.
 Obeiran les instruccions i ordres professionals dels superiors, llevat que
constituïsquen una infracció manifesta de l'ordenament jurídic, i en aquest cas les
posaran immediatament en coneixement dels òrgans d'inspecció procedents.
 Informaran els ciutadans sobre aquelles matèries o assumptes que tinguen dret a
conéixer, i facilitaran l'exercici dels seus drets i el compliment de les seues
obligacions.
 Administraran els recursos i béns públics amb austeritat, i no utilitzaran els
mateixos en profit propi o de persones reunides. Tindran, així mateix, el deure de
vetlar per la seua conservació.
 Es rebutjarà qualsevol regal, favor o servei en condicions avantatjoses que vaja
més enllà dels usos habituals, socials i de cortesia, sense perjudici del que
s'estableix en el Codi Penal.
 Garantiran la constància i permanència dels documents per a la seua transmissió
i lliurament als seus posteriors responsables.
 Mantindran actualitzada la seua formació i qualificació.
 Observaran les normes sobre seguretat i salut laboral.
 Posaran en coneixement dels seus superiors o dels òrgans competents les
propostes que consideren adequades per a millorar el desenvolupament de les
funcions de la unitat en la qual estiguen destinats. A aquest efecte es podrà
preveure la creació de la instància adequada competent per a centralitzar la
recepció de les propostes dels empleats públics o administrats que servisquen
per a millorar l'eficàcia en el servei.
 Garantiran l'atenció al ciutadà en la llengua que el sol·licite sempre que siga
oficial en el territori.
ANNEX V: BANDERES ROGES EN LA LLUITA CONTRA EL FRAU
Atés el que s'estableix en l'Annex I de la Nota informativa de la Comissió Europea sobre
indicadors de frau per al FEDER, el FSE i l'FC (Mecanismes de frau comuns i recurrents i
els seus corresponents indicadors).
Les banderes roges són senyals d'alarma, pistes o indicis de possible frau. L'existència
d'una bandera roja no implica necessàriament l'existència de frau, però sí que indica que
una determinada àrea d'activitat necessita atenció extra per a descartar o confirmar un
frau potencial.
Com a exemple d'aquestes banderes roges, es relacionen seguidament les més
emprades, classificades per tipologia de pràctiques potencialment fraudulentes.
Corrupció: suborns i comissions il·legals:
L'indicador més comú de suborns i comissions il·legals és el tracte favorable sense
explicació que un contractista rep d'un empleat contractant durant un cert temps.
Altres indicadors d'alerta:

Existeix una relació social estreta entre un empleat contractant i un
prestador de serveis o proveïdor
 El patrimoni de l'empleat contractant augmenta inexplicada o sobtadament;

L'empleat contractant té un negoci extern encobert;
 El contractista té fama en el sector de pagar comissions il·legals;

Es produeixen canvis indocumentats o freqüents en els contractes que
augmenten el valor d'aquests;
 L'empleat contractant refusa la promoció a un lloc no relacionat amb la
contractació pública;
 L'empleat contractant no presenta o emplena una declaració de conflicte
d'interessos.
Plecs rectors del procediment falsejats a favor d'un licitador:
 Presentació d'una única oferta o número anormalment baix de proposicions
optant a la licitació.
 Extraordinària similitud entre els plecs rectors del procediment i els productes o
serveis del contractista guanyador;




Queixes d'altres oferents
Plecs amb prescripcions més restrictives o més generals que les aprovades en
procediments previs similars;
 Plecs amb clàusules inusuals o poc raonables;
 El poder adjudicador defineix un producte d'una marca concreta en lloc d'un
producte genèric.
Licitacions col·lusòries:

L'oferta guanyadora és massa alta en comparació amb els costos previstos, amb
les llistes de preus públiques, amb obres o serveis similars o mitjanes de la
indústria, o amb preus de referència del mercat;
 Tots els licitadors ofereixen preus alts de forma continuada;
 Els preus de les ofertes baixen bruscament quan nous licitadors participen en el
procediment;
 Els adjudicataris es reparteixen/alternen per regió, tipus de treball, tipus d'obra;
 L'adjudicatari subcontracta als licitadors perdedors;
 Patrons d'ofertes inusuals (per exemple, les ofertes tenen percentatges exactes
de rebaixa, l'oferta guanyadora està just davall del llindar de preus acceptables,
s'ofereix exactament al pressupost del contracte, els preus de les ofertes són
massa alts, massa pròxims, molt diferents, nombres rodons, incomplets, etc.);
Conflicte d'interessos:
Favoritisme inexplicable o inusual d'un contractista o venedor en particular;
 Acceptació contínua d'alts preus i treball de baixa qualitat, etc.;
 Empleat encarregat de contractació no presenta declaració de conflicte d'interés
o ho fa de manera incompleta;
 Empleat encarregat de contractació declina ascens a una posició en la qual deixa
de tindre a veure amb adquisicions;
 L'empleat encarregat de contractació sembla fer negocis propis pel seu costat;
 Socialització entre un empleat encarregat de contractació i un proveïdor de
serveis o productes;
 Augment inexplicable o sobtat de la riquesa o nivell de vida de l'empleat
encarregat de contractació;
Falsificació de documents:
En el format dels documents:
 Factures sense logotip de la societat;
 Xifres esborrades o ratllades;
 Imports manuscrits;
 Signatures idèntiques en diferents documents
En el contingut dels documents:
 Dates, imports, notes, etc. Inusuals;
 Càlculs incorrectes;
 Manca d'elements obligatoris en una factura;
 Absència de números de sèrie en les factures;
 Descripció de béns de manera vaga.
Circumstàncies inusuals:
 Nombre inusual de pagaments a un beneficiari;
 Retards inusuals en el lliurament d'informació;
 Les dades contingudes en un document, difereixen visualment de
 un document similar expedit pel mateix organisme.
d) Incoherència entre la documentació/informació disponible:
 Entre dates de factures i el seu número;
 Factures no registrades en comptabilitat;
 L'activitat d'una entitat no concorda amb els béns o serveis facturats.
Manipulació de les ofertes presentades:
 Queixes dels oferents;
 Falta de control i inadequats procediments de licitació;
 Indicis de canvis en les ofertes després de la recepció;

 Ofertes excloses per errors;
 Licitador capacitat descartat per raons dubtoses;
 El procediment no es declara desert i torna a convocar-se malgrat que es van
rebre menys ofertes que el número mínim requerit.
Fraccionament de la despesa:
 S'aprecien dos o més adquisicions amb similar objecte efectuades a idèntic
adjudicatari per davall dels límits admesos per a la utilització de procediments
d'adjudicació directa o dels llindars de publicitat o que exigirien procediments
amb majors garanties de concurrència;
 Separació injustificada de les compres, per exemple, contractes separats per a
mà d'obra i materials, estant tots dos per davall dels llindars de licitació oberta;
 Compres seqüencials just per davall de llindars d'obligació de publicitat de les
licitacions

En el torn d’intervencions prèvia a la votació, la Sra. Alcaldessa explica que este
pla es una exigència burocràtica que ja està aprovat per Resolució i que es porta a Ple
de conformitat amb la petició que es va fer a l’anterior ple quan es va donar compte del
mateix i de la seua dació de compte per part del portaveu del grup municipal
Compromís. Esta alcaldia no te cap inconvenient en que es porte al Ple a ratificar i d’ahi
que es torne a dur a este ple.
El Sr. portaveu del grup municipal PP intervé per a manifestar que no entén que
si l’òrgan competent es l’alcaldia i així figura als informes de l’expedient ara la
alcaldessa ho porte al Ple. És per no fer-se responsable del seu compliment com a
Alcaldessa o dels seus errors? per a que fem esta votació? Per altra banda el pla parla
d’una comissió que avalua els riscs i en el que estem presents tots els representats en
este ple. Quan s’ha constituït està comissió?
La Sra. Alcaldessa contesta que el motiu pel que es porta al ple no té res a vore
en assumir o deixar d’assumir unes responsabilitats davant d’errors en el pla que tenim
com empleats i càrrecs públics. No entén quin és el problema i convida al Sr. Estruch a
que si considera que s’ha d’abstindre, que s’abstinga o si no està d’acord, que vote en
contra. En quan al funcionament de les comissions de seguiment que preveu el Pla
sol·licita al Sr. Interventor que aclarisca este tema.
El Sr. interventor informa que este pla està vinculat a les ajudes europees i per
tant el seu desenvolupament en quan a comissions i seguiments s’iniciarà de manera
paralel.la a rebre subvenció
El Sr. portaveu del grup municipal Compromís intervé per a explicar el motiu per
el qual va sol·licitar que es ratificar pel ple que no es altre que significar-se políticament
mes enllà del pur tràmit administratiu. En el ple cada representant municipal pot
públicament recolzar o no el contingut del pla.
El Sr. portaveu del grup municipal PP intervé de nou per a explicar que el seu
grup està totalment a favor però no més per votar-lo. Si l’òrgan competent és l’alcaldia
simplement no entén perquè es porta al Ple.
5.- Expt. 964530A: Aprovació del Pla estratègic de subvencions, període
2022-2024.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix a
l’article 8.1 la necessitat per a les Administracions Públiques d’elaborar un Pla
Estratègic de Subvencions que establisca la connexió entre els objectius i els efectes
que es pretenen aconseguir amb l’aplicació de les subvencions, els terminis necessaris

per a la consecució dels objectius establerts, juntament amb una previsió dels costos i
les fonts de finançament de les subvencions, tot supeditat al compliment de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
La regulació d’aquest Pla s’aborda als arts. 10 a 15 del Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
Vist l'anterior s'ha elaborat el següent,
PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS DEL AJUNTAMENT DE GUADASSUAR
PEL PERÍODE 2022 - 2024.
1) Naturalesa jurídica del Pla.
D’acord amb l’assenyalat a l’apartat 3, de l’art. 12 del Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Pla té caràcter programàtic i no crea drets ni obligacions per
a l’Ajuntament de Guadassuar, respecte d’eventuals beneficiaris.
2) Establiment de subvencions.
L’establiment de subvencions durant el període temporal de vigència del present
Pla, s’acomodarà a les seves previsions, conforme al que preveu a l’art. 11.4 del Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions.
L’efectivitat de les mateixes queda condicionada a la posada en pràctica de les
diferents línies de subvenció atenent a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici
i respectant en tot cas les restriccions que en ordre al compliment dels objectius de
política econòmica i d’ estabilitat pressupostària es determinen per cada exercici.
Amb caràcter previ a l’atorgament de subvencions, ha d’efectuar-se l’aprovació
de la despesa conforme a les Bases d’Execució del Pressupost, per l’òrgan, en cada cas
competent, així com de la norma; Bases Reguladores i Convocatòria, Resolució o
Conveni, que regule els termes de les mateixes.
3) Principis generals.
El present Pla respon als següents principis generals:
 Publicitat i lliure concurrència, en la concessió de subvencions, mitjançant
convocatòria prèvia en la que es garanteixen els principis de transparència i
igualtat i no discriminació.
 Objectivitat, en la concessió de subvencions, mitjançant l’establiment de
criteris de tal caràcter per la seva assignació.
 Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per aquest ajuntament.
 Avaluació i seguiment permanent del compliment dels objectius del Pla.
 Submissió al control financer de les subvencions atorgades en el marc del
Pla.
 Verificació de l’adequació del Pla a:
o Les necessitats que es pretenen atendre.
o La capacitat de finançament de l’ Entitat.
o Les competències atribuïdes a l’Ajuntament.
4) Àmbit temporal.
L’àmbit temporal del present Pla abastarà el període comprès entre 2022-2024.
La vigència del Pla Estratègic de Subvencions és el període pressupostari, en
aquest cas l’any 2022.
5) Àmbit subjectiu i objectiu: contingut reduït del pla.
El present Pla serà d’aplicació a l’Ajuntament de Guadassuar.
De conformitat amb l´article 12.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de

Subvencions, el contingut del pla estratègic es redueix a l'elaboració d'una memòria
explicativa dels objectius, els costos de realització i les seues fonts de finançament, per
concórrer següents casos:
a) La majoria de les subvencions es concedeixen nominativament en els
pressupostos, és a dir, de manera directa, d'acord amb el que s'estableix en l'article 22.2
de la Llei General de Subvencions.
b) La resta de subvencions concedides per l'Ajuntament tenen escassa
rellevància econòmica en relació amb les nominatives. Tals subvencions són les relatives
a ajudes d'emergència social, ajuda al transport per a realitzar estudis universitaris
superiors fora del municipi, i les ajudes al transport a les persones amb discapacitat
funcional, les quals representen un 15% del total de les ajudes.
6) Procediments de concessió.
L’Ajuntament de Guadassuar concedirà subvencions d’acord amb el que preveu
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, mitjançant:
1. Concurrència competitiva que serà el procediment ordinari de concessió.
La concessió de les subvencions es realitzarà mitjançant la comparació de les
sol•licituds presentades, a fi d’establir una relació entre les mateixes, d’acord
amb els criteris de valoració prèviament fixats, en les bases reguladores i en la
convocatòria, i adjudicar, amb el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit
disponible, aquelles que hagin obtingut major valoració en aplicació dels citats
criteris.
2. Concessió directa per subvencions nominatives:
Les previstes nominativament en el Pressupost de l’Ajuntament, entenent-se per
tals aquelles en que almenys la seva dotació pressupostària i beneficiària
apareguen determinats en els estats de despesa del Pressupost i en les Bases
Reguladores. El seu objecte es determinarà expressament en el corresponent
conveni de col•laboració o resolució de concessió que, serà congruent amb la
classificació funcional i econòmica del corresponent crèdit pressupostari.
3. Concessió directa per subvencions imposades per norma de rang legal:
Tindran tal consideració aquelles, l’atorgament o quantia del qual, vinga
imposada a aquest ajuntament per una norma de rang legal, que seguiran el
procediment de concessió que els resulte d’aplicació d’acord amb la seva pròpia
normativa.
4. Concessió directa per subvencions per raons d’interès públic, social,
econòmic o humanitari, o altres degudament justificades: La concurrència
de tals circumstàncies ha de provocar que es dificulte la seva convocatòria
pública, i la seva concurrència ha d’acreditar-se en l’expedient de la seva
concessió.
7) Objectius estratègics i línies de subvencions.
L’import per a subvencions corrents pressupostat per a l’any 2022 és de
185.900 € euros, destinats a donar suport a activitats municipals en els següents àmbits:
ÀMBIT ACTUACIÓ
Pressupost 2022
%
BENESTAR SOCIAL

27.100 €

14,58%

EDUCACIÓ

10.500 €

5,65%

ESPORTS

60.400 €

32,49%

CULTURA

68.900 €

37,06%

COMERÇ

19.000 €

10,22%

185.900 €

100%

TOTAL SUBVENCIONS
- Objectius estratègics generals:





Promoure activitats per a la població de Guadassuar des de les seves
entitats.
Fomentar la cooperació entre entitats així com la diversitat participativa.
Recolzar iniciatives complementàries als diferents àmbits d’actuació:
ensenyament, esport, salut, etc.

-Línies de subvencions per àrees:
Considerant aquests objectius estratègics, s’estableixen per àrees les següents
línies de subvencions:
Benestar social
 Promoció d’activitats adreçades a persones més vulnerables: gent gran,
malalts, infants.
 Foment d’activitats de i per a majors, dones i joves.
Educació
 Promoció de la cultura popular a l’escola.
 Organització d’activitats educatives.
 Col•laboració amb els centres educatius.
 Implicació de la família a l’escola.
Esports
 Promoció de l’activitat esportiva.
 Foment de l’esport federat i de l’esport base.
Cultura
 Foment de les activitats culturals i de les tradicions.
 Promoció de la cultura i tradicions del municipi.
Comerç
 Recolzament al comerç local.
8) Costos i fonts de finançament.
L’import de les subvencions previstes per a l’exercici 2022 és el següent:
Aplicació
Subvencions nominatives 2022
Import
231

480 Subvencions associacions socials
Associació Jubilats

4.200,00 €

Associació Ames de casa

2.500,00 €

Associació Cáritas

1.800,00 €

Associació Poble Saharauí
Total

600,00 €
9.100,00 €

326 48000 Subvencions i premis estudiants
AMPA Sant Francesc
AMPA Balmes
AMPA Escola Prada
Altres subvencions i expts. acadèmics
Total
334

530,00 €
1.110,00 €
500,00 €
8.360,00 €
10.500,00 €

480 Subvencions associacions culturals
Confraria de l'Oració de l'Hort

200,00 €

Confraria de Jesús el Natzaré

200,00 €

Confraria de les Set Paraules

200,00 €

Aplicació

Subvencions nominatives 2022
Confraria Preciosíssima Sang de Crist

200,00 €

Confraria del Sant Sepulcre

200,00 €

Confraria Verge dels Dolors

200,00 €

Junta Confraries Setmana Santa

3.000,00 €

Curs de Música Antiga

5.000,00 €

Festers Sant Vicent

9.000,00 €

Festeres Assumpció

3.000,00 €

Festers Sant Roc

1.200,00 €

Falla La Barraca

1.000,00 €

Total
334

481 Banda de Música

341

480 Subvencions associacions esportives
Club Bàsquet Guadassuar

8.800,00 €

Club Frontennis Guadassuar

8.000,00 €
10.500,00 €

Triatló Guadassuar

3.400,00 €

Club Pilota Guadassuar

6.100,00 €

Gimnàstica rítmica Guadassuar

2.800,00 €

Gimnàstica rítmica Promeses Vila G.

5.600,00 €

Colombaries

1.500,00 €

Club Karate Kihon
Total

231

45.500,00 €
7.400,00 €

Ciclisme

Aplicació

23.400,00 €

Guadassuar C.F.

Club Atletisme Guadassuar

430

Import

480 Subvenció AGUCOS

500,00 €
5.800,00 €
60.400,00 €
14.000,00 €

Noves subvencions nominatives 2022 (en tramitació) Import
480 Subvencions associacions socials
Asoc. Farmamundi

1.500,00 €

Asoc. Save the childrem

2.000,00 €

Asoc Ayuda en acción

1.500,00 €

Total

5.000,00 €

326 48000 Subvencions i premis estudiants
AMPA IES Secundaria Guadassuar
190,00 €
Respecte les fonts de finançament, es realitzaran amb els fons propis de
l’ajuntament.
A més de les anteriors, consten per a 2022 les següents subvencions i ajudes
econòmiques finançades per l'Ajuntament i la Diputació Provincial:
Pro. Eco.
Descripción
Import
231 481
Emergències socials
12.000,00 €
231 48101 Ajudes pobreça energètica
4.000,00 €
16.000,00 €
9) Actualització anual.
L’ajuntament de Guadassuar, actualitzarà anualment el contingut del Pla.

10) Transparència.
Conforme a l’art. 6.2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, el present Pla serà objecte de publicació al
Portal de Transparència de l’ Ajuntament de Guadassuar.
Sense perjudici de la publicació de les subvencions concedides a la Base de
Dades Nacional de Subvencions i al Butlletí Oficial de la Província, en els termes de l’art.
30 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, totes les subvencions concedides
per aquest ajuntament seran publicades al Portal de Transparència del mateix.
Aquest Pla Estratègic de Subvencions entrarà en vigor un cop siga aprovat pel
Ple Municipal.
12.- Línies de subvenció.
Per al període d'aplicació del present pla, es preveuen les següents línies de
subvenció:
PROGRAMA

DESCRIPCIÓ I OBJETIUS A CUMPLIR

MODALITAT
CONCESSIÓ

COST
PREVIST
ANUAL

EDUCACIÓ

RECOLÇAMENT AMPES

Subvencions a Associacions de pares i
mares d’alumnes, de centres educatius
del municipi, destinades a l’obtenció de
material
escolar,
despeses
de
funcionament, activitats extraescolars i
lúdiques.

Directa
amb les
entitats que figuren
nominativament en el
pressupost.

2.140,00 €

EDUCACIÓ

PROMOCIÓ EDUCATIVA

Ajudes destinades a estudiants per la
realització
d'estudis
universitaris
i
superiors fora del terme municipal.

Concurrència
competitiva

8.360,00 €

BENESTAR
SOCIAL

ASSOCIANISME LOCAL

Subvencions a Associacions socials de la
tercera edat, dona, cáritas i altres
col.lectius destinades Al funcionament de
les associacions, la promoció i millora de
grups socials.

Directa
amb les
entitats que figuren
nominativament en el
pressupost.

9.100,00 €

BENESTAR
SOCIAL

ATENCIÓ A PERSONES AMB
NECESITATS BÀSIQUES.

Subvencions per atendre necessitats
bàsiques, promoure la cohesió social i la
millora de la qualitat de vida de les
persones..

Concurrència
competitiva
i/
o
concessió directa per
raons d’interès pública,
social
econòmic
o
humanitari

16.000,00 €

BENESTAR
SOCIAL

ATENCIÓ SOCIAL

Subvencions
transport
persones
discapacitades, per promoure la integració
social del col.lectiu.

Concurrència
competitiva

2.000,00 €

ESPORT

PROMOCIÓ ESPORTIVA

Subvencions a Associacions esportives
municipals per la promoció i pràctica
esportiva i
manteniment d´escoles
esportives.

Directa
amb les
entitats que figuren
nominativament en el
pressupost.

60.400,00 €

CULTURA

PROMOCIÓ DE LA CULTURA
TRADICIONAL LOCAL

Subvencions a Associacions culturals
municipals per la promoció i conservació
de les tradicions i manifestacions culturals
locals.

Directa
amb les
entitats que figuren
nominativament en el
pressupost.

68.900,00 €

COMERÇ

PROMOCIÓ COMERÇ LOCAL

Subvenció a l'associació de comerciants
de Guadassuar per a promoció del
comerç local de proximitat

Directa
amb les
entitats que figuren
nominativament en el
pressupost.

14.000,00 €

AREA

Vist el informe de la intervenció municipal de data de 17 de març de 2021,
favorable a la tramitació de l´expedient.

Atès l´article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local. la Llei 7/1985.
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels
presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de
Guadassuar per al període de 2022-2024.
SEGON.- Publicar el pla estratègic de subvencions en el Butlletí Oficial de la
Província, en la Base Nacional de Dades de Subvencions i en la pàgina web municipal.
6.- Nínxols Cementeri municipal
6.1.- Expt. 937736M. Vista la instància que presenta la Sra. Mª Teresa Pérez
Raga, amb D.N.I. ***4028**, que habita a **** de Guadassuar (46610), sol·licitant la
concessió a perpetuïtat del nínxol número 17, tramada 1ª, secció 3ª, grup 7t en el
Cementeri Municipal número 3 d'esta població, l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per
unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
6.2.- Expt. 954605Q. Vista la instància que presenta la Sra. Ana Mut Montalvà,
amb D.N.I. ***8046**, que habita al **** de Guadassuar (46610), sol·licitant la concessió
a perpetuïtat del nínxol número 18, tramada 1ª, secció 3ª, grup 7t en el Cementeri
Municipal número 3 d'esta població, l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per
unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
6.3.- Expt. 954611Z. Vista la instància que presenta la Sra. Elena Mut Montalvà,
amb D.N.I. ***0557**, que habita al **** de Rocafort (46111), sol·licitant la concessió a
perpetuïtat del nínxol número 18, tramada 2ª, secció 3ª, grup 7t en el Cementeri
Municipal número 3 d'esta població, l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per
unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
7.- Expt. 958534Y: Moció conjunta dels Grups municipals sobre 8 de març
de 2022.
Els portaveus dels Grups Municipals a l’Ajuntament de Guadassuar, a l’empara
del que disposa l’art. 91.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, d’acord amb l’art. 97.3 de l’esmentat text reglamentari, presenten
per al seu debat i aprovació si s’escau, la moció sobre 8 de març de 2022, que es
concreta en la següent proposta d’acord:

1) Ens comprometem a elaborar polítiques d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
- A incorporar la perspectiva de gènere en els pressupostos i les
inversions, especialment en els fons europeus Next Generation, i
elaborar un informe d’impacte de gènere vinculant a aquest efecte.
- A elaborar el pla d'igualtat municipal i estratègic de Guadassuar amb
especial atenció a la distribució equitativa dels usos del temps i la bretxa
salarial.
- A l’ús del llenguatge igualitari i no sexista en tots els documents de
l’Administració.
- A continuar usant els recursos del Pacte d’Estat contra la Violència de
Gènere per a treballar en l’educació als centres educatius,
l’empoderament de les dones i l’educació en igualtat dels veïns i veïnes
de Guadassuar.
2) Demanar al Govern espanyol que habilite les baixes laborals per raó de cures en els
casos de malaltia o confinaments de menors d’edat i persones dependents.
3) Donar trasllat dels presents acords a la Generalitat Valenciana, i en especial, als grups
parlamentaris de les Corts Valencianes, al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i
Migracions, i al de Sanitat del Govern d’Espanya i als diferents grups parlamentaris del
Congrés i del Senat, i demanar que es publique per les vies habituals i es comunique al
teixit associatiu de la nostra població.

Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut, el Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA SIMPLE
dels presents, ACORDA:
Primer.- Ens comprometem a elaborar polítiques d’igualtat d’oportunitats entre
homes i dones.
- A incorporar la perspectiva de gènere en els pressupostos i les inversions,
especialment en els fons europeus Next Generation, i elaborar un informe
d’impacte de gènere vinculant a aquest efecte.
- A elaborar el pla d'igualtat municipal i estratègic de Guadassuar amb especial
atenció a la distribució equitativa dels usos del temps i la bretxa salarial.
- A l’ús del llenguatge igualitari i no sexista en tots els documents de
l’Administració.
- A continuar usant els recursos del Pacte d’Estat contra la Violència de
Gènere per a treballar en l’educació als centres educatius, l’empoderament
de les dones i l’educació en igualtat dels veïns i veïnes de Guadassuar.
Segon.- Demanar al Govern espanyol que habilite les baixes laborals per raó de
cures en els casos de malaltia o confinaments de menors d’edat i persones
dependents.
Tercer.- Donar trasllat dels presents acords a la Generalitat Valenciana, i en
especial, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, al Ministeri d’Inclusió,
Seguretat Social i Migracions, i al de Sanitat del Govern d’Espanya i als diferents grups
parlamentaris del Congrés i del Senat, i demanar que es publique per les vies habituals
i es comunique al teixit associatiu de la nostra població.
El resultat de la votació és el següent; 6 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal SOCIALISTA (Sra. Almela Ribes), COMPROMÍS (Sr.
Montañana Sanz, Sr. Puchol Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Avellan Bisbal i Sr.
Signes Barberà) i grup municipal i 5 EN CONTRA dels representants del grup municipal
PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais, Srª Martínez Gimeno, Srª Osca Lafarga i Sr.
Sais Noguera).

En el torn d’intervencions previ a la votació el portaveu del grup municipal PP,
Sr. Estruch Bellver lamenta que després de llegir moltes vegades la moció el seu grup
no pot votar-la a favor perquè la politització de la mateixa fa que no es puguen sentir
identificats; feixisme, passat, agents polítics ultraconservadors. A compromís sempre li
agrada que les mocions tinguen el component ideològic que els recorde que estan fent
política però el grup municipal PP no pot aprovar encara que li dol una moció del dia de
la dona que busca confrontacions. Esta moció no reflecteix el sentiment de sumar que
cal en el dia de la dona i per això es vota en contra sol·licitant s’aprove la moció
institucional de la FVMP en la que tots estaríem d’acord.
Li contesta la Sr. Alcaldessa per a recordar-li que esta moció es va discutir i se
va acordar en comissió informativa que se presentava com a moció conjunta dels grups
municipals. En la comissió era el moment de ficar damunt la taula el que no li agradava
perquè van a votar una moció conjunta que ara es també del seu grup i que voten en
contra. Si vosté tenia la moció de la FVMP haver-la presentat. Com a representant del
grup socialista la Sr. alcaldessa explica que es seu vot es a favor perquè el seu grup va
al missatge final que es compartit per tots i no es recrea en apreciacions simbòliques.
La Sra. Regidora d’igualtat intervé per a destacar que queda més que evident
que abans de la comissió no havia llegit res de la moció. No creu que la Moció diga res
que no passe. Hi ha negacionisme de la violència de genere i això és preocupant, el
que passa és que el grup municipal PP és mou en estos temes sense saber molt bé on
han de posicionar-se i a quins actes han d’acudir.
El Sr. r Estruch li respon que en el grup municipal cada u és mou en absoluta
llibertat. Este grup parla en total respecte i no va a entrar en el terreny que li agrada
marcat pel menyspreu que mostra a este grup.
8.- Expt. 959881T: Aprovació del conveni de col·laboració per a l'adhesió a
la Plataforma Ciutats Intel·ligents Conecta València per a entitats locals de la
Diputació de València.
Resultant que és d'interés per a aquest municipi la signatura d'un Conveni de
col·laboració amb la Diputació Provincial de València per a l'adhesió a la plataforma
Ciutats Intel·ligents Conecta València per a entitats locals de la Diputació de València.
Considerant la proposta de conveni elaborada per la Diputació de València,
l’informe de la Secretaria sobre el procediment aplicable i el model del Conveni de
col·laboració referit, que consta en l'expedient, i en el qual s'inclou una Memòria
justificativa per a la celebració del Conveni així com el informe favorable de la
Intervenció municipal.
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels
presents, ACORDA:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració per a l'adhesió a la Plataforma
Ciutats Intel·ligents Conecta València per a entitats locals de la Diputació de València.
Segon.- Autorització de l’annex amb l’acta de replanteig per a poder procedir a la
instal·lació d’aquest dispositius.
Tercer.- Habilitar a l’Alcaldessa per a la signatura del Conveni.

9.- Expt. 970997H: Declaració institucional contra la guerra en Ucraïna.
Els grups municipals de l'Ajuntament de Guadassuar presenten la declaració
institucional de la FVMP de "Condemna a l'agressió de Rússia a Ucraïna" perquè es
prenga en consideració per a la pròxima sessió plenària ordinària de març i es faça
extensible amb la intenció de l'adhesió en ple de l'Ajuntament.
“La FVMP, per unanimitat dels grups polítics que la integren (PSPVPSOE, COMPROMÍS, PP, EUPV i CIUTADANS), ha acordat la Declaració
Institucional de “Condemna a l'agressió de Rússia a Ucraïna”.
La Federació Valenciana de Municipis i Províncies davant la
declaració de guerra de Rússia contra Ucraïna, la gravetat dels fets, la
violació de la legalitat internacional, les morts de civils i personal militar, i
el risc d'empitjorament, manifesta:
Que la invasió de Rússia al país veí d’Ucraïna és una violació del
dret internacional, de la sobirania nacional i de la integritat territorial
d’Ucraïna, i sobretot del principi de PAU humanitària.
Que aquesta acció ens involucra a tots com a actors que hem
d'intentar frenar aquesta invasió.
Destaquem la nostra solidaritat amb els pobles i el nostre
compromís de col·laboració en les accions humanitàries per protegir el
benestar de la població, així com donar suport als ciutadans ucraïnesos
assentats a la Comunitat Valenciana.
Que els ajuntaments de la Comunitat Valenciana s'ofereixen a
prestar tota l'ajuda i el refugi que calga per donar resposta a la vessant
humanitària del conflicte, atenent la ciutadania ucraïnesa víctima
d'aquesta agressió i donant suport a les empreses afectades.
Que la FVMP es compromet per la defensa de la Pau, apostant pel
dret internacional i la via diplomàtica en el marc de les Nacions Unides per
posar fi al conflicte bèl·lic.
Per això, la FVMP "Condemna rotundament la invasió russa a
Ucraïna, manifesta el seu suport i solidaritat amb la població ucraïnesa,
oferint tota l'ajuda i col·laboració des dels ajuntaments de la Comunitat
Valenciana".
València, 25 de febrer de 2022
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels
presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, ACORDA:
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Guadassuar s’adherix a la declaració
institucional de la FVMP de Condemna a l’agressió de Rússia a Ucraïna.
10.- Despatx extraordinari
De conformitat amb el que disposa el número 4 d'article 91 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i
Funcionament de les Entitats Locals, la Sra. Alcaldessa va preguntar sobre si algun
Grup Polític desitjava sotmetre a la consideració de l'Ajuntament Ple algun assumpte
no comprés en l'Orde del Dia, no tenint cabuda este en el punt de Prec i Preguntes.

Amb la seua vènia, va prendre la paraula el Sr. Puchol Pérez, portaveu del Grup
polític municipal COMPROMIS manifestant la conveniència de tractar sobre el
reconeixement de la República Àrab Sahrauí Democràtica i en solidaritat amb el poble
Sahrauí.
Sotmés a votació l'assumpte va resultar, per MAJORIA SIMPLE que el dit
assumpte va aconseguir la categoria d'URGENT, obrint-se, per tant, debat sobre el
mateix.
El resultat de la votació és el següent; 6 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Avellan Bisbal i Sr. Signes Barberà) i grup municipal
SOCIALISTA (Sra. Almela Ribes), i 5 ABSTENCIONS dels representants del grup
municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais, Srª Martínez Gimeno, Srª Osca
Lafarga i Sr. Sais Noguera).
10.1.- Expt. 967373Z: Moció de Compromís pel reconeixement de la
República Àrab Sahrauí Democràtica i en solidaritat amb el poble Sahrauí
Joan V. Puchol Pérez, portaveu del Grup Municipal COMPROMÍS, a
l’Ajuntament de Guadassuar, a l’empara del que disposa l’art. 91.4 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d’acord amb l’art.
97.3 de l’esmentat text reglamentari, presenta per al seu debat i aprovació si s’escau, la
moció pel reconeixement de la República Àrab Sahrauí Democràtica i en solidaritat
amb el poble Sahrauí, que es concreta en la següent proposta d’acord:
PRIMER.- Instar el President Espanyol a rectificar públicament aquest canvi de
posició i a treballar des de la responsabilitat legal i històrica per acompanyar el procés
polític de negociació amb el nou enviat personal de Nacions Unides.
SEGON.- Reconéixer la sobirania de la República Àrab Sahrauí Democràtica i la
legitimitat del Front Polisario com a únic representant democràtic del poble sahrauí.
TERCER.- Reconèixer l'estatus diplomàtic de la representació del Front Polisario
a Espanya com a primer pas cap al reconeixement de la RASD per part del Govern
espanyol.
QUART.- Instar el govern espanyol a facilitar una solució definitiva al conflicte
mitjançant la celebració d’un referèndum d’autodeterminació del poble sahrauí.
CINQUÉ.- Proposar sancions econòmiques i polítiques al Regne del Marroc per
incompliment constant de les resolucions Internacionals i del Pla d'Arranjament, aprovat
pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides en 1990.
SISÉ.- Instar el Govern espanyol a consensuar decisions d'especial
transcendència com els canvis de política exterior amb la resta de forces polítiques
democràtiques representades en el Congrés i el Senat.
SETÉ.- Donar trasllat del present acord a la Diputació, a la Conselleria de
Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat
Valenciana, al Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya i al Delegat del Front Polisario al País
Valencià.

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA SIMPLE dels presents, ACORDA:
PRIMER.- Instar el President Espanyol a rectificar públicament aquest canvi de
posició i a treballar des de la responsabilitat legal i històrica per acompanyar el procés
polític de negociació amb el nou enviat personal de Nacions Unides.
SEGON.- Reconéixer la sobirania de la República Àrab Sahrauí Democràtica i la
legitimitat del Front Polisario com a únic representant democràtic del poble sahrauí.

TERCER.- Reconèixer l'estatus diplomàtic de la representació del Front Polisario
a Espanya com a primer pas cap al reconeixement de la RASD per part del Govern
espanyol.
QUART.- Instar el govern espanyol a facilitar una solució definitiva al conflicte
mitjançant la celebració d’un referèndum d’autodeterminació del poble sahrauí.
CINQUÉ.- Proposar sancions econòmiques i polítiques al Regne del Marroc per
incompliment constant de les resolucions Internacionals i del Pla d'Arranjament, aprovat
pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides en 1990.
SISÉ.- Instar el Govern espanyol a consensuar decisions d'especial
transcendència com els canvis de política exterior amb la resta de forces polítiques
democràtiques representades en el Congrés i el Senat.
SETÉ.- Donar trasllat del present acord a la Diputació, a la Conselleria de
Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat
Valenciana, al Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya i al Delegat del Front Polisario al
País Valencià.
Llegida la proposta pel portaveu del grup municipal Compromís, Sr. Joan Puchol
es dona la paraula als diferents portaveus
El Sr. portaveu del grup municipal PP dona el seu parèixer sobre la moció que
qualifica de difícil de compartir. Com diu la moció actuar unilateralitat no es bo i s’hauria
d’haver consensuat amb la resta de forces polítiques però al mateix temps reprenen al
govern actual per no fer-ho i qualifiquen estes decisions com perilloses per als pactes.
Com este grup(PP)no te pacte pot decidir i com el President del govern no ha aclarit
res i encara està en el aire tot el relatiu a esta moció com si ha fet algun pacte o altre
este grup no pot recolzar la moció.
La Sra. Rosa Almela explica que el partit socialista de Guadassuar votarà a favor
d´esta moció perquè la nostra postura continua sent la del recolzament a les
resolucions de l'ONU i a que s'aconseguisca una solució, dialogada i pactada que
atenga a les dignitats de les parts i que represente la voluntat del poble sahrauí. Que ja
porta més de 47 anys d´ignomínia.
El resultat de la votació és el següent; 6 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Avellan Bisbal i Sr. Signes Barberà) i grup municipal
SOCIALISTA (Sra. Almela Ribes), i 5 ABSTENCIONS dels representants del grup
municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais, Srª Martínez Gimeno, Srª Osca
Lafarga i Sr. Sais Noguera).
Amb la vènia de la Presidència, va prendre la paraula el Sr. Puchol Pérez,
regidor d’Hisenda, manifestant la conveniència de tractar sobre la modificació
pressupostària 2022.13 de crèdit extraordinari.
Sotmés a votació l'assumpte va resultar que el dit assumpte NO va aconseguir la
categoria d'URGENT, NO obrint-se, per tant, debat sobre el mateix.
El resultat de la votació és el següent; 6 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Avellan Bisbal i Sr. Signes Barberà) i grup municipal
SOCIALISTA (Sra. Almela Ribes), i 5 ABSTENCIONS dels representants del grup

municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais, Srª Martínez Gimeno, Srª Osca
Lafarga i Sr. Sais Noguera).
A) CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN.
11.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia dictats des del passat Ple: del
120/2022, de 27 de gener, al 404/2022, de 23 de març.
Es dona compte al Ple dels següents decrets d’Alcaldia:
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cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
CHAREF AISSA ABDALLAH
a&id=522849
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº122 de 31/01/2022: Alta en el padró d'habitants de
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Decret Nº126 de 31/01/2022: DECRET DEVOLUCIÓ IVTM
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cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
Decret Nº127 de 31/01/2022: DECRET DEVOLUCIÓ IVTM
a&id=521453
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
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Decret Nº129 de 31/01/2022: DECRET LIQUIDACIONS IVTM
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cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
PALOMETES
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Decret Nº136 de 31/01/2022: CONCECIO NINXO
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Decret Nº137 de 31/01/2022: O.D.P. POSTES I PALOMETES
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Decret Nº138 de 31/01/2022: RESOLUCIO ALCALDIA- CANVI
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Decret Nº154 de 02/02/2022: DECRET LIQUIDACIONS IVTM
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Decret Nº155 de 02/02/2022: DECRET LIQUIDACIONS IVTM
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Decret Nº156 de 02/02/2022: DECRET LIQUIDACIONS IVTM
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a&id=531597
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº309 de 01/03/2022: Resolució - Ajuda emergència:
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
Prestacions Econòmiques Individuals - Març 2022
a&id=531606
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº310 de 01/03/2022: Resolució - Ajuda emergència:
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
Pobresa Energètica - Març 2022
a&id=531607
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº311 de 01/03/2022: Resolució - Ajuda emergència:
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
Prestacions Econòmiques Individuals - Març 2022
a&id=531615
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº312 de 01/03/2022: Resolució - Ajuda emergència:
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
Prestacions Econòmiques Individuals - Març 2022
a&id=531616
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº313 de 01/03/2022: Resolució - Ajuda emergència:
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
Prestacions Econòmiques Individuals - Març 2022
a&id=531617
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº314 de 01/03/2022: Resolució - Ajuda emergència:
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
Pobresa Energètica - Març 2022
a&id=531619
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº315 de 01/03/2022: Resolució - Ajuda emergència:
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
Prestacions Econòmiques Individuals - Març 2022
a&id=531623
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº316 de 02/03/2022: Resolució Alcaldia Sol·licitud
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
Subvenció Renovació Infraestructura Aigua Potable
a&id=534796
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº317 de 02/03/2022: RESOLUCIÓ RECONEIXIMENT DE
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
TRIENNE MCB **860***
a&id=534474
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
Decret Nº318 de 02/03/2022: Decret resolutori
a&id=533906
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº319 de 02/03/2022: Decret alta en el Padró
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
d'habitants de la família López Bradu
a&id=534005
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº320 de 02/03/2022: Decret alta en el Padró
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
d'habitants de Mariana Savka
a&id=534023
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº321 de 02/03/2022: Decret alta en el Padró
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
d'habitants de IRYNA KOVALYSHYN
a&id=534569
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº322 de 02/03/2022: Decret alta en el Padró
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
d'habitants de ANNA DANCHYSHAK
a&id=534575
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº323 de 02/03/2022: Decret alta en el Padró
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
d'habitants de Silvana Gabriela Baez Arevalo
a&id=534676
Decret Nº324 de 02/03/2022: RESOLUCIO ALCALDIA - INEFICAÇ - https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
ACTIVITAT PERUQUERIA C/ COLOM, 81
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr

Descripció

Url
a&id=534356
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº325 de 02/03/2022: RESOLUCIÓ LLICÈNCIA
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
URBANÍSTICA CTRA. TAVERNES-CHIVA 1
a&id=534413
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
Decret Nº326 de 03/03/2022: DECRET CONCECIÓ GUAL Nº 419 a&id=533271
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
Decret Nº327 de 03/03/2022: I.D. IBI URBANA 2018
a&id=533431
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº328 de 03/03/2022: RESOLUCION RECUROS IBI
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
URBANA
a&id=534889
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
Decret Nº329 de 03/03/2022: RESOLUCION D.I. IBI URBANA
a&id=534900
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
Decret Nº330 de 03/03/2022: RESOLUCION RECURS IBI URBANA a&id=534925
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
Decret Nº331 de 03/03/2022: RESOLUCION RECURS IBI URBANA a&id=534996
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº332 de 03/03/2022: RESOLUCION BONIFICACIO
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
FAMILIA NOMBROSSA
a&id=535028
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº333 de 03/03/2022: RESOLUCION BONIFICACIO
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
FAMILIA NOMBROSSA
a&id=535149
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº334 de 04/03/2022: Aprovació de la modificació
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
pressupostaria 2022.09 transferencia de credits
a&id=535624
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº335 de 04/03/2022: DECRET DE NOMENAMENT
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
TINENTS ALCALDE I JUNTA GOVERN
a&id=530088
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº336 de 04/03/2022: Decret alta en el Padró
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
d'habitants de Vadim Petrovich Balaban
a&id=535771
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº338 de 04/03/2022: Aprovació modificació
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
pressupostaria 2022.10 generació de credits
a&id=535941
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº339 de 04/03/2022: Decret convocatòria Junta de
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
Govern dia 07/03/2022
a&id=530098
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº340 de 07/03/2022: Decret alta en el Padró
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
d'habitants de Vasylyna Petrenko
a&id=536103
Decret Nº341 de 07/03/2022: Decret alta en el Padró
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
d'habitants de Danylo Biliak
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr

Descripció

Url
a&id=536118
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº342 de 07/03/2022: Decret alta en el Padró
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
d'habitants de Mykola Savka
a&id=536124
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº343 de 07/03/2022: Decret alta en el Padró
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
d'habitants Residència SOLIMAR
a&id=536145
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº344 de 07/03/2022: Decret alta en el Padró
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
d'habitants de Olena Abrahamovska
a&id=536163
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº345 de 07/03/2022: Decret alta en el Padró
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
d'habitants de Germans Fihura
a&id=536168
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº346 de 07/03/2022: Decret alta en el Padró
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
d'habitants de Maxym Kira
a&id=536179
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº347 de 07/03/2022: Decret alta en el Padró
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
d'habitants de Sara Oliver Abel
a&id=536189
Decret Nº348 de 08/03/2022: Contracte de serveis per preus
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
unitaris en funció de les necessitats del departament de
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
recaptació
a&id=536427
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº349 de 08/03/2022: Decret convocatòria Ple
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
extraordinàri 10 03 2022
a&id=536628
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº350 de 08/03/2022: Decret alta en el Padró
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
d'habitants de Kateryna Kalynets
a&id=536670
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº351 de 08/03/2022: Decret atorgament poders de
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
representació a procuradora
a&id=537046
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
Decret Nº352 de 08/03/2022: Decret altres despeses febrer
a&id=536643
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº353 de 08/03/2022: Resolució Alcaldia Sol·licitud
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
Subvenció Canvi Climàtic GVA
a&id=537060
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº354 de 08/03/2022: adjudicació contracte menor obra cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
subm e instal planta solar fotovoltaica autoconsum edifici ajunt a&id=537121
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº355 de 09/03/2022: Aprovació dels plans
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
pressupostaris per al periode 2023-2025
a&id=537600
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº356 de 10/03/2022: Resolució Alcaldia desestiment
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
sol·licitud subvenció canvi climàtic
a&id=537480
Decret Nº357 de 10/03/2022: Resolució Alcaldia Sol·licitud
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Subvenció Canvi Climatic (import correcte)
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr

Descripció

Url
a&id=537485
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº358 de 10/03/2022: RESOLUCIÓ GRATIFICACIONS
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
SERVEIS EXTRAORDINARIS LMCL FIRA PORRAT 2022
a&id=537470
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº359 de 11/03/2022: Decret de aprovació de
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
modificació pressupostaria 2022.11 per transferencia de credits a&id=538571
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº360 de 11/03/2022: Decret alta en el Padró
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
d'habitants de JOSE HERNANDIS VILLALBA
a&id=537963
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº361 de 11/03/2022: Decret alta en el Padró
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
d'habitants de AMELIA BOIL AÑO
a&id=537972
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº362 de 11/03/2022: Decret alta en el Padró
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
d'habitants de CESAR DOMENECH ALABOR
a&id=537988
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº363 de 11/03/2022: Decret alta en el Padró
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
d'habitants de Alfredo Ferragud Sanchis
a&id=537994
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº364 de 11/03/2022: Decret baixa concessió plaça
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
aparcament subterrani núm. 71
a&id=538161
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº365 de 11/03/2022: DECRET APROVA
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
REINTEGRAMENT PARCIAL SUBVENCIÓ SEPE 2021
a&id=537781
Decret Nº366 de 11/03/2022: RESOLUCIO ALCALDIA https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
conformitat per a FABRICACIÓ DENVASOS DE PLÀSTIC en C/
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
INDUSTRIA 25
a&id=538043
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº367 de 14/03/2022: DECRET EXEMPCIÓ IVTM PER
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
MINUSVÀLUA
a&id=537910
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº368 de 14/03/2022: DECRET EXEMPCIÓ IVTM PER
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
MINUSVÀLUA
a&id=537917
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
Decret Nº369 de 14/03/2022: DECRET EXEMPCIÓ IVTM
a&id=537983
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
Decret Nº370 de 14/03/2022: DECRET EXEMPCIÓ IVTM
a&id=538027
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº371 de 14/03/2022: DECRET DENEGACIÓ EXEMPCIÓ
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
IVTM
a&id=538036
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº372 de 14/03/2022: DECRET DENEGACIÓ EXEMPCIÓ
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
IVTM
a&id=538047
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº373 de 14/03/2022: BONIFICACIO IBI PLAQUES SOLARS cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr

Descripció

Url
a&id=538060
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº374 de 14/03/2022: DECRET CESSAMENT RENÚNCIA
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
VOLUNTÀRIA POLICIA INTERINA SMR
a&id=537930
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº375 de 15/03/2022: Decret alta en el Padró
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
d'habitants de SOFIA BABURNYCH
a&id=539087
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº376 de 15/03/2022: Decret alta en el Padró
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
d'habitants de PAVLO MOTYCHAK
a&id=539090
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº377 de 15/03/2022: Decret alta en el Padró
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
d'habitants de JOSE JAVIER GIMENO COLOMER
a&id=539609
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº378 de 15/03/2022: Decret alta en el Padró
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
d'habitants de OKSANA SHAKH
a&id=539616
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº379 de 15/03/2022: Decret alta en el Padró
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
d'habitants de Iryna Polupanets
a&id=539619
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº380 de 15/03/2022: Resolució Adjudicació Contracte
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
focs artificials Falles, vinguda Verge Desemparats Pasqua i Agost a&id=539011
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº381 de 15/03/2022: Decret sobre retirada de fem i
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
andròmines velles en l’immoble siti al C/ Gran Via 128
a&id=539238
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº382 de 15/03/2022: Decret aprovació Rel. Fact.
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
2022.04
a&id=539955
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº383 de 15/03/2022: PRÒRROGA RELACIÓ LABORAL
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
TÈCNIC ESPORT MRP 2022
a&id=539332
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº384 de 15/03/2022: Resolució inici licitació per al
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
contracte del servei del projecte tecnic per a asfaltar camin rural a&id=539983
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº385 de 16/03/2022: DECRET APROVA
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
INDEMNITZACIONS TRIBUNAL TRESORER
a&id=539105
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
Decret Nº386 de 16/03/2022: DECRET ALTA GUAL Nº 1294
a&id=538996
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
Decret Nº387 de 16/03/2022: DECRET CANVI PLACA GUAL
a&id=539039
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº388 de 16/03/2022: RESOLUCIÓ CONSULTA LLICÈNCIA cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
URBNÍSTICA exp. 53/1982
a&id=539976
Decret Nº389 de 17/03/2022: Decret convocatòria Junta de
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Govern dia 21/03/2022
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr

Descripció

Url
a&id=540715
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº390 de 18/03/2022: RESOLUCION RECURSO
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
LIQUIDACION IBI URBANA 2018
a&id=540885
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº391 de 18/03/2022: RESOLUCION RECURS
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
LIQUIDACIONS IBI URBANA 2018
a&id=540900
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
Decret Nº392 de 18/03/2022: CALENDARI FISCAL DE 2022
a&id=540954
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº393 de 21/03/2022: Decret alta en el Padró
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
d'habitants de TETIANA HNATYSHYN
a&id=541039
Decret Nº394 de 21/03/2022: Decret alta en el Padró
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
d'habitants de ULYANA SEMENYUK, EMILIIA SEMENIUK,
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
ANASTASIIA HNATYSHYN
a&id=541045
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº395 de 21/03/2022: Decret concessió plaça en
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
aparcament subterrani municipal
a&id=541060
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº396 de 21/03/2022: Decret alta en el Padró
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
d'habitants de Joan Aragó Higueras
a&id=541225
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº397 de 22/03/2022: RESOLUCION APROVACIO
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
PAADRO IBI URBANA 2022
a&id=540985
Decret Nº398 de 22/03/2022: RESOLUCIO ALCALDIA - OBRADOR https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
CENTRAL DE SEMIELABORATS DE CARNS I MASSES en c/
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
BENIFAIO, 52
a&id=541172
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº399 de 22/03/2022: RESOLUCIÓ GRATIFICACIONS
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
ENTERRADOR NÓMINA MARÇ 2022
a&id=541363
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº400 de 22/03/2022: RESOLUCIÓ GRATIFICACIONS
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
POLICIA LOCAL NÓMINA MARÇ 2022
a&id=541316
Decret Nº401 de 22/03/2022: Resolució adjudicació projecte
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
tècnic per a l'asfaltat dels: Camí Algepsers i el camí Prohibit el
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
pas
a&id=541300
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº402 de 22/03/2022: Resolució Alcaldia Adhesió
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
Campanya Control Vectors
a&id=541978
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº403 de 22/03/2022: Liquidació conveni RRX segon i
cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
tercer quadrimestre 2021
a&id=542035
https://guadassuar.sede.dival.es/sefy
Decret Nº404 de 23/03/2022: Decret aprovant productivitat CU cu/detalle_docufirma.aspx?app=segr
EDAR primer trimestre 2022
a&id=542370

12.- Informació per la presidència.
La Sra. Alcaldessa informa de l’inici de les obres de la rodona de l’avinguda
Diputació que està previst s’inicien en 15 dies.
La Sr. Alcaldessa informa que en breu s’incorpora la nova tresorera que ha
segut seleccionada com funcionaria interina davant la vacant del lloc reservat. Ocuparà
el lloc a jornada completa el que suposarà un impuls important en l’àrea de recaptació
El Sr. Regidor d’hisenda dóna públicament les gràcies al Sr. Gonzalo Gil per al
temps que ha estat col·laborant en este ajuntament des de 2014 havent contribuït a
canvis importants en la gestió i el funcionament de la hisenda municipal. Per altra
banda mostra la seua satisfacció per poder contar amb una tresorera amb jornada
completa que servirà per a millorar encara més la gestió.
El Sr. Estruch es suma a l’agraïment al Sr. Gonzalo Gil per la seua dedicació a
l’ajuntament.
13.- Precs i preguntes
No es produeix cap.
I com que no hi ha més assumptes a tractar, el president alça la sessió a les 21;
45 hores.
El què com a secretària, Mª Jesús Dasí Dasí, done fe als efectes de transcriure
la present al llibre d’Actes. Guadassuar, data de la signatura electrònica.

