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ACTA DE LA SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE 

EL DIA 16 DE DESEMBRE DE 2.021 
 

Assistents:  

PRESIDENT:  

Sr. SALVADOR MONTAÑANA SANZ  

VOCALS:  

Sr. JOAN V. PUCHOL PÉREZ 
Sr. FERRAN BARBERÁ CABRERA 
Sra. GEMMA AVELLAN BISBAL 
Sr. INNOCENCI SIGNES BARBERA 
Sra. MARÍA ROSA ALMELA RIBES 
Sr. JOSEP MARTÍNEZ VIDAL 
Sra. TERESA FUERTES RAGA 
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  

  

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.- Aprovació inicial del pressupost general de l´Ajuntament de Guadassuar 

per a l'exercici 2022, les seues bases d'execució i la plantilla de personal. Expt. 
885554M 

 
Format el pressupost general de l'exercici 2022 i informat favorablement per 

la Intervenció municipal ,de conformitat amb el que es disposa en l'article 168 i 
següents del text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i 
Governació, Benestar Social i Joventut, el Ple de l’ajuntament, MAJORIA ABSOLUTA 
dels presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres 
de la Corporació, ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general de l´Ajuntament de 
Guadassuar per a l'exercici 2022, i les seues bases d'execució, sent el seu resum per 
capítols el que es detalla a continuació: 

CAPITOL 2022  

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.527.000,00 € 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 75.000,00 € 
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CAPITOL 2022  

3 TASAS, PRECIOS P. Y OTROS ING. 325.600,00 € 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.113.777,14 € 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 44.022,86 € 

6 INVERSIONES REALES 0,00 € 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00 € 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 

total 5.115.400,00 € 

CAPITOL 2022   

1 GASTOS DE PERSONAL 2.650.410,13 € 

2 GASTOS CORRIENTES 1.923.843,37 € 

3 GASTOS FINANCIEROS 6.000,00 € 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 239.596,50 € 

5 FONDO CONTINGENCIA 176.000,00 € 

6 INVERSIONES REALES 46.300,00 € 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00 € 

9 PASIVOS FINANCIEROS 43.250,00 € 

total 5.115.400,00 € 

SEGON.- Aprovar la plantilla de personal que aquest pressupost contempla. 
TERCER.- Exposar al públic el pressupost aprovat per quinze dies hàbils, durant 

els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions, previ anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província. El pressupost es considerarà definitivament aprovat si 
durant el citat termini no s'hagueren presentat reclamacions. 

 
En el torn d’intervencions, el Sr. Puchol, regidor d’Hisenda, exposa el següent: 
“El pressupost que presentem hui per al 2022 és un pressupost que segueix en 

la línia dels que hem presentat els últims anys, un pressupost que, any rere any, hem 
anant consolidant,  polint, i adaptant a les circumstàncies, als nous escenaris totalment 
inèdits i que pretén  afrontar amb garanties els problemes que s’han anat presentant. 
Un pressupost que retrata perfectament les prioritats d’este govern, que mira per les 
persones, pel seu benestar i el seu progrés en tots els àmbits de la societat. 

En aquest sentit, podem destacar quatre línies bàsiques en la confecció d’aquest 
pressupost: 

1.-REACTIVEM L’ECONOMIA 
Un dels sectors més afectats per aquesta pandèmia ha estat l’economia. 

Empreses i autònoms que enguany han obert de nou amb restriccions d’aforament, que 
pareix que a poc a poc van recuperant la seua activitat adaptant-se a esta nova 
situació. Treballadors i treballadores que han vist reduïdes les hores de treball, o 
continuen en ERTO, o simplement que l’empresa ha tancat i s’han quedat sense treball.  
Al nostre pressupost som sensibles a aquests temes. Per això: 
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 Per seté any consecutiu, seguim sense apujar cap impost, encara que 
l’ajuntament presta molts més serveis, amb més garanties i major transparència i 
eficàcia. També han augmentat cada any els costos d’aquests serveis. Aquest 
sobrecost, acumulat des que començàrem a governar el 2015, l’assumeix el 
propi ajuntament al seu pressupost sense repercutir-lo en la ciutadania. Un 
respir molt important per a les famílies, treballadors, autònoms i empreses. 

 Continuem enguany amb la dotació de 10.000 euros per a la promoció del 
comerç local, el comerç que li dona vida al nostre poble. 

 Hem aprovat una nova ajuda per als empresaris de la fira de sant Vicent i de la 
fira  d’Agroguadassuar que vinguen al nostre poble, després de dos anys sense 
poder celebrar aquestes fires. 

 D’acord amb l’evolució de la situació durant el 2022, es podran aprovar altres 
ajudes directes als sectors més afectats, consensuades, com és la nostra 
voluntat, amb totes les forces polítiques locals i les associacions de comerciants. 
2.-CUIDEM DELS NOSTRES 
La política social és un dels pilars més importants d’aquest govern de progrés, 

com no pot ser d’altra manera.  Hem de cuidar de les persones, les més vulnerables, 
les que més pateixen en situacions de crisi, hem de cuidar dels nostres majors, i hem 
de seguir treballant per la igualtat de gènere i donar futur i esperança als nostre jóvens. 
Una societat i un poble moderns, teixint una xarxa on totes i tots càpien, sense deixar 
caure ningú, perquè totes les persones tenen valor per a este ajuntament, i així ho han 
de sentir. 

Enguany per fi esperem que entre en funcionament el Centre de Dia Municipal 
com a centre de dia de la xarxa de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. 
Recentment se l’ha dotat amb 80.000 euros per a l’adquisició de material. Adquisició 
del local, projecte i obres que superen de llarg els 700.000 euros. Un esforç econòmic 
molt important per al nostre poble, del qual totes i tots ens hem de sentir ben 
orgullosos. 

En definitiva, benestar social és la partida pressupostària de major pes, que 
enguany arriba fins als 1.221.843,31 euros, xifra rècord. 

3.-FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL 
El treball realitzat en aquesta àrea continua sent un dels més importants. Partim 

de la base que actualment Guadassuar se situa el mes de novembre com el 5é poble 
amb menys atur entre els municipis fins a 10.000 habitants del País Valencià, amb un 
7,7%. En concret, som el poble amb menys atur de més de 5000 habitants. Hem de 
seguir treballant en aquest sentit. 

Al pressupost del 2022 hem consignat 50.000 euros, com el 2021, per a les 
contractacions temporals de personal. Però vull recordar ací que actualment la partida 
té consignats 298.000 euros en foment de l’ocupació, xifra també rècord històric. I 
pensem seguir en la mateixa línia pels bons resultats que s’obtenen. Diners ben 
invertits. 

4.-PLA LOCAL D’OBRES I REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ 
Hi ha inversions i projectes d’obres en marxa des del 2021 que s’executaran el 

2022: reasfaltat a l’avinguda de les Danses i a l’avinguda de la Diputació, amb dos 
rotondes al creuament al carrer Colom per pacificar el trànsit. Queda pendent també 
per al 2022 la reforma del parc de Gotarrendura, i la reforma del parc infantil de la plaça 
de la Llibertat. En breu començarà la instal·lació de la planta fotovoltaica de 50 Kw al 
Poliesportiu municipal i la planta fotovoltaica de 10 Kw de l’Ajuntament per a 
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l’autoconsum ja en el 2022. Hi ha més de 80.000 euros en  inversions previstes en 
prevenció d’incendis i abans d’acabar l’any tindrem el cotxe policial 100% elèctric, i la 
instal·lació de reg intel·ligent en 4 places. 

Avançarem el carril de ciclovianants que connectarà amb el polígon el Pla 
d’Alzira, a través del qual podrà connectar amb l’anunciat futur carril Alzira-Algemesí. 
La compra del Patronat i del Trinquet suposaran un impuls molt important per al futur 
del nostre poble, tant a nivell cultural com en l’esport tradicional valencià. En els dos 
casos es requeriran inversions per a les obres de reforma. 

El 2022 ens arribarà el Fons de Cooperació Municipal de la Diputació de 
València, per impulsar tots aquests i altres projectes importants i ambiciosos per al 
nostre poble, com la reforma del clavegueram i dels trams centrals la Gran Via. 

En definitiva, el pressupost de 2022 és un pressupost que consolida les 
polítiques progressistes de l’actual govern municipal, per a fer de Guadassuar un poble 
modern, on totes les persones puguen sentir-se valorades, protegides i estimades. I per 
fi, sense un deute important que ens condicione el present i el futur. 

 
 

 
 

Entrem ara en una anàlisi més detallada del pressupost, que faré amb un breu 
resum: 

 INGRESSOS: ens ajustem a la realitat dels padrons previstos per al 2022, de 
manera prudent, per no comprometre la solidesa de l’economia local, i seguint 
la normativa europea. Els ingressos creixen a conseqüència fonamentalment de 
l’increment de l´impost sobre construccions, instal·lacions i obres, taxa per 
llicència d'obres, taxa per utilització de la piscina coberta i cànon per 
aprofitament de l'aparcament públic. 
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 DESPESES: 
 El fet d’haver liquidat el deute municipal ha suposat alliberar 211.750 
euros per a poder afrontar els reptes del 2022 
 Plantilla: es mantenen el tècnic de joventut, el tècnic d’esports i el tècnic 
de medi ambient. Hi haurà un tècnic més per a joventut, procedent com l’altre, 
de la subvenció de l’IVAJ. Com ja s’ha explicat, augmenta un 2% els jornals, de 
manera que tot junt suposaran uns 85.000 euros. 
 Una despesa important és la de la factura elèctrica, especialment pel que 
fa als edificis municipals, que en molts casos s’ha multiplicat per dos, cosa que 
fins ara no havia passat mai. En total, als edificis pot suposar el 2022 més de 
165.000 euros en consums. 
 També s’augmenta la despesa de la recollida de fem, en espera de la 
licitació del nou contracte, que suposarà una millora substancial del servei. En 
total, entre la recollida de fem, la factura de la llum, el capítol 2 suma 256.436,34 
euros més que el 2021. 
 En aquest capítol també cal considerar la despesa de festes, que torna al 
pressupost de 2020, que ja va suposar un esforç econòmic respecte als anys 
anteriors.  
 En el mateix sentit se situen les despeses en Esports i en Cultura, en 
previsió que la pandèmia ens permeta treballar amb una certa normalitat. 
 Serveis socials, com ja hem comentat, també compta amb una millora 
respecte al 2021. 

 
 
El resultat de la votació és el següent; 8 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, Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga), i 5 
ABSTENCIONS dels representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. 
Almazán Sais, Srª Martinez Gimeno, Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera). 
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2.- Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió de ajudes 
econòmiques a titulars d´atraccions, barracons i paradetes en la fira de Sant 
Vicent i Agroguadassuar. Expt. 891852J 

 
La pandèmia provocada pel virus Covid 19 ha originat una profunda crisi 

econòmica, especialment en els sectors relacionats amb la restauració, esplai i oci, a 
causa de la suspensió d'actes de concurrència pública. 

Degut a que aquesta situació pot afectar al normal desenvolupament de la Fira 
de Sant Vicent i Agroguadassuar, l'Ajuntament vol establir unes ajudes econòmiques 
per potenciar la participació de fireros i mercaders, al ser dites fires una de les 
manifestacions culturals més tradicionals i importants del municipi de Guadassuar. 

Vist l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local, que atribueix competències als municipis en matèria de promoció de la cultura, 
ocupació del temps lliure i en matèria de fires i comerç ambulant. 

Vist l'article 17. 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, en relació amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local. 

Vist l´informe conjunt de Secretaria e Intervenció de data de 2 de desembre de 
2021, favorable de la tramitació del expedient. 

Vistes les competències atribuïdes al Ple de la Corporació en l'article 22..2 d) de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i 
Governació, Benestar Social i Joventut, el Ple de l’ajuntament, MAJORIA ABSOLUTA 
dels presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres 
de la Corporació, ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió de ajudes 
econòmiques a titulars d´atraccions, barracons i paradetes en la fira de Sant Vicent i 
Agroguadassuar, amb el text que figura en el annex 1. 

SEGON.- Obrir un tràmit d'exposició pública per un període de 30 dies a comptar 
des de l'endemà a la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
València, perquè els interessats puguen formular les reclamacions que estimen 
convenients. En cas que no es formulen al·legacions, l'acord s'entendrà definitivament 
aprovat. 

TERCER.- Publicar el text integre de les bases reguladores en el Butlletí Oficial 
de la Província de València una vegada l'acord siga definitiu. 

BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE AJUDES ECONÒMIQUES A 
TITULARS D´ATRACCIONS, BARRACONS I PARADETES EN LA FIRA DE SANT 
VICENT I AGROGUADASSUAR. 

Article 1. Objecte i finalitat. La finalitat de les ajudes es per potenciar la 
participació de fireros i mercaders en la Fira de Sant Vicent i Agroguadassuar, al ser dites 
fires una de les manifestacions culturals més tradicionals i importants del municipi de 
Guadassuar, així com ajudar al sector firer i de venda ambulant en resultar especialment 
afectats per la suspensió d'esdeveniments públics a causa de la crisi sanitària de la Covid 
19. 

L 'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local, atribueix al municipi competències matèria de promoció de la cultura, en matèria 
d´ocupació del temps lliure i en matèria de fires i comerç ambulant. 

Article 2. Beneficiaris de les ajudes. Requisits i obligacions. 
1.- Podran ser beneficiaris de les ajudes els titulars de atraccions, barracons i 

paradetes en la Fira de Sant Vicent i Agroguadassuar, sempre que hagen abonat la taxa 
corresponent i hagen mantingut la seua activitat durant tots els dies de fira. 
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2.- Els beneficiaris podran ser persones físiques, jurídiques o comunitats de 
bens. 

3.- No podran obtindre la condició de beneficiari aquells que no reunisquen els 
requisits de l'article 13 de Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

4.- Aquestes ajudes són compatibles amb altres subvencions, ajudes o ingressos 
procedents de qualsevol de les Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la 
Unió Europea o d'Organismes Internacionals. La suma de les ajudes o subvencions 
atorgades als beneficiaris en cap cas podrà ser superior al cost que supose al becari la 
realització dels estudis. 

Article 3. Procediment de concessió. Les ajudes es concediran mitjançant el 
procediment de concurrència no competitiva, atorgant les mateixes als beneficiaris que 
reunisquen els requisits de la bases reguladores i la convocatòria. 

Article 4. Quantia de les ajudes. 
4.1.- La quantia de les ajudes es la següent: 

 Titulars d'atraccions de fira: ajuda màxima de 120 euros per atracció 
instal·lada. 

 Titulars de barracons i paradetes de venda ambulant d'alimentació i 
similar relatius al "porrat" (llepolies, dolços, fruita seca, etc): ajuda 
màxima de 90 euros per lloc instal·lat. 

 Titulars d'altres barracons i paradetes en la Fira de Sant Vicent: ajuda 
màxima de 50 euros per lloc instal·lat. 

 Titulars de barracons i paradetes en la Fira de Agroguadassuar: ajuda 
màxima de 30 euros per lloc instal·lat. 

4.2.- Per al cas que hagueren més sol·licitants d'ajuda que crèdits pressupostaris 
destinats a la subvenció, la quantia de l'ajuda individual es repartirà de manera 
proporcional entre els beneficiaris. 

Article 5. Convocatòria. El procediment de concessió s'iniciarà d'ofici mitjançant 
la corresponent convocatòria aprovada per acord de la Junta de Govern Local, publicada 
en el tauló municipal d'anuncis i en la pàgina web oficial de l'Ajuntament, prèvia tramitació 
del corresponent expedient de despesa per la quantia total màxima fixada en aquesta. 
Tot això sense perjudici del règim de publicitat establit en la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

A través de la Base Nacional de Dades de Subvencions, es publicarà extracte de 
la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València. 

Article 6. Sol·licituds. Les sol·licituds de l´ajuda es dirigiran a l'Ajuntament. Es 
presentaran en el Registre General d'aquest Ajuntament. El termini de presentació de 
sol·licituds serà el que determine la corresponent convocatòria, el qual no podrà ser 
inferior a 15 dies. L'Ajuntament posarà a la disposició dels interessats un model oficial de 
sol·licitud. Juntament amb la sol·licitud es presentarà la següent documentació: 

a) Còpia del DNI o document d'identitat equivalent. En cas de persona jurídica, 
copia del NIF i DNI del representant. 

b) Declaració responsable signada per la persona interessada o representant 
legal de la persona o entitat sol·licitant que contindrà el pronunciament 
exprés sobre les següents circumstàncies: 
 Que la persona sol·licitant coneix el contingut de les bases reguladores i 

la convocatòria de la subvenció, reunint tots els seus requisits, obligant-
se a complir-les en la seua integritat. 

 Que la persona sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a 
obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 Que la persona sol·licitant es compromet al compliment de les 
obligacions de les persones beneficiàries de subvencions, establides en 
l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre . 

 Que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb 
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), i enfront de la 
Seguretat Social (TGSS), així com amb la hisenda autonòmica i 
municipal. 
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 Que no és deutora per reintegrament de subvencions concedides per 
altres Administracions Públiques. 

 Que les factures presentades han sigut efectivament pagades, i no s'han 
presentat per a justificar altres subvencions. Cas contrari es procedirà a 
exigir el reintegrament de la quantitat percebuda. 

c) Compte justificatiu, comprensiva dels següents documents: 
 Imprés normalitzat de relació classificada de despeses la subvenció de 

les quals se sol·licita, amb indicació de la factura o despesa, emissor, 
data i import. 

 Originals o còpia de les factures o documents justificatius de les 
despeses incloses en la relació classificada 

d) Full de manteniment de tercers on figuren les dades bancàries del beneficiari 
per al pagament de la subvenció. 

El requisit d'estar al corrent del pagament de la taxa per ocupació del domini 
públic amb barracons o casetes, es comprovarà d'ofici per part de l'Ajuntament. Això no 
obstant, en aquells casos en què resulte necessari, es podrà sol·licitar l'acreditació 
documental a l'interessat. 

Article 7- Despesa subvencionable. 
Les ajudes van dirigides a cobrir despeses corrents de l'activitat pròpia de les 

fires i mercants ambulants, en particular per la participació en la Fira de Sant Vicent i 
Agroguadassuar. 

a) S'entén per despeses corrents subvencionables aquells relacionats amb el 
funcionament ordinari de l'activitat, com ara lloguers, llum, aigua, 
assegurances, subministraments, cotitzacions socials, comunicacions, 
serveis de professionals independents, etc. Les despeses corrents a justificar 
hauran de ser d'import igual o superior a l'ajuda sol·licitada. 
La realització de la despesa es justificarà mitjançant la presentació de 
factures amb els requisits legalment exigits; i també amb altres justificants 
documentals en funció de la naturalesa de la despesa (rebuts de cotització, 
extractes bancaris, etc). En tot cas s'exclourà l'impost sobre el valor afegit i 
les retencions en concepte de pagament a compte de l'IRPF, o equivalents. 

b) No seran deduïbles les despeses a les quals es refereix l'article 31 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en tot cas: 
 Els interessos deutors dels comptes bancaris. 
 Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 
 Les despeses de procediments judicials. 
 Els tributs, siguen recuperables o no. 
 Les despeses d'inversió i financers, i aquells de caràcter excepcional que 

no tinguen el caràcter de despesa corrent. 
c) Les despeses justificades hauran d'estar efectivament pagades, 

circumstància que s'acreditarà mitjançant declaració responsable, sense 
perjudici que l'òrgan instructor requerisca l'oportú justificant documental. En 
cas contrari, s'exigirà el reintegrament de les quantitats indegudament 
percebudes. 

Article 8. Instrucció del procediment. 
L'òrgan encarregat de la instrucció del procediment serà el Regidor de Festes, 

assistit pels funcionaris de la corporació que a aquest efecte es designen, el qual 
verificarà el compliment per part de la persona sol·licitant dels requisits exigits en els 
criteris reguladors així com la disponibilitat de crèdit. A l'ésser un procediment de 
concurrència no competitiva, es prescindeix de l'actuació d'una comissió de valoració.  

Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà un informe on farà 
constar que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a 
la concessió de les ajudes i elaborarà la corresponent proposta de resolució sobre la 
base de la documentació presentada, que serà elevada a l'òrgan competent per a 
resoldre En particular es farà constar que els beneficiaris han satisfet la taxa 
corresponent i han mantingut la seua activitat durant tots els dies de fira.  

Article 9.- Resolució i recursos 
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La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a 
l'alcaldia, o persona en qui delegue. La resolució de concessió determinarà la quantia 
concedida i incorporarà, si escau, les condicions, obligacions i determinacions 
accessòries al fet que haja de subjectar-se el beneficiari. 

Es podran acumular en una mateixa resolució els actes de concessió, justificació 
i reconeixement de l'obligació. 

El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de 6 mesos des de 
la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La falta de resolució expressa 
suposarà desestimació de la sol·licitud per silenci administratiu. 

La resolució posarà fi a la via administrativa i contra ella podrá interposar-se 
recurs potestatiu de reposició de conformitat amb la llei 39/2015 o recurs contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos davant el corresponent Jutjat, de conformitat 
amb la Llei 29/1998. 

Article 10.- Justificació de la subvenció. Minoració i reintegrament. 
La justificació de la subvenció es realitzarà mitjançant la presentac ió del 

compte justificatiu al qual fa referència la base reguladora sisena i setena. A aquest 
efecte s'acumularà en només un acte administratiu els tràmits de concessió i 
justificació de la subvenció. 

Una vegada aprovada la justificació es procedirà al pagament de la mateixa 
mitjançant transferència bancària en el compte designat al full de manteniment de 
tercers. 

Donaran lloc a l'obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats 
percebudes, així com l'exigència de l'interés de demora des de la data del pagament de 
la subvenció fins que s'acorde la procedència del reintegrament d'aquesta, quan 
concórrega qualsevol dels casos previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

Article 11.-. Recursos. 
Contra les presents bases podran interposar els interessats recurs potestatiu de 

reposició enfront del mateix òrgan que les va aprovar, o alternativament recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, en el termini de dos mesos comptat des de la publicació íntegra de les 
mateixes en el BOP. 

Disposició final primera.- Les bases reguladores, una vegada aprovades, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València, en el tauler 
d'anuncis municipal i en els mitjans de comunicació que s'estimen oportuns. 

Disposició final segona.- En el no previst en aquestes bases serà aplicable la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i normativa de 
desenvolupament. 

 
El resultat de la votació és el següent; 8 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, Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga), i 5 
ABSTENCIONS dels representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. 
Almazán Sais, Srª Martinez Gimeno, Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera). 

 
3.- Creació de les Comissions de coordinació tècnica en matèria de Serveis 

Socials. Expt. 892884R 
 
De conformitat amb el que s'estableix en l'article 56.1 de la Llei de Serveis 

Socials Inclusius, el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials garantirà la coordinació 
tècnica i professional mitjançant la constitució de comissions tècniques el número de 
les quals, àmbit territorial i composició es desenvoluparan reglamentàriament. 

Amb la finalitat de garantir una atenció individual integrada i coordinada a les 
persones amb necessitats socials per part dels serveis socials d'Atenció Primària, 
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l'article 38 i següents del Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i 
finançament de l'atenció primària de serveis socials, regula com a preceptives la 
Comissió tècnica de valoració i seguiment de prestacions econòmiques i la Comissió 
d'intervenció social (la Comissió tècnica organitzativa vindrà regulada com a preceptiva 
en la modificació de l'esmentat decret). 

A fi de complir amb el preceptuat en la legislació autonòmica en matèria de 
Serveis Socials, i d'acord amb el que s'estableix en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local. 

Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i 
Governació, Benestar Social i Joventut, el Ple de l’ajuntament, MAJORIA ABSOLUTA 
dels presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres 
de la Corporació, ACORDA: 

PRIMER: Establir les següents Comissions de Coordinació Técnica en matèria 
de Serveis Socials, amb la composició i matèries que s'assenyalen a continuació: 

I.- Comissió tècnica de valoració i seguiment prestacions econòmiques 
Es constitueix com a òrgan col·legiat d’àmbit zonal amb la finalitat de valorar i 

proposar respostes individualitzades a les sol·licituds presentades en matèria de 
prestacions econòmiques de competència local. 

La Comissió tècnica de valoració i seguiment de prestacions econòmiques tindrà 
com a mínim, seguirà la següent distribució: 

a) Presidència: desenvolupada per la persona titular de la direcció o 
coordinador o coordinadora de l'equip de professionals de la zona bàsica. 

b) Secretaria: exercida per una persona professional de la unitat de suport 
administratiu de l'equip de professionals de la zona bàsica. 

c) Vocalies: desenvolupades, com a mínim i a l'efecte de quòrum, per dues 
persones professionals de l'equip de professionals de la zona bàsica que 
realitzen prescripcions tècniques. 

Amb caràcter general, les funcions bàsiques de la Comissió Técnica de 
Valoració i Seguiment de prestacions econòmiques seran les següents: 

a) Garantir el manteniment de criteris homogenis en la resolució de les ajudes. 
b) Aprovar o denegar, en aquest últim cas de forma motivada, l'ajuda sol·licitada 

en funció de la proposta tècnica. 
c) Elevar a l’òrgan competent la proposta tècnica perquè dicte la corresponent 

resolució. 
d) Requerir a la persona tècnica instructora de l'expedient ampliació de l'informe 

proposta, si escau. 
e) Assessorar l'equip de professionals de la zona bàsica i resoldre els dubtes i 

incidències que siguen elevades a la comissió. 
Es garantirà una composició equilibrada entre dones i homes de manera que, en 

el conjunt a què es referisca, les persones de cada sexe no superen el seixanta per 
cent ni siguen menys del quaranta per cent, de conformitat amb el que es disposa en la 
normativa vigent en matèria d'igualtat entre dones i homes.» 

D'acord amb els assumptes que siguen objecte d'estudi i debat, podran ser 
convidades a participar en les reunions de la comissió, amb veu, però sense vot, 
professionals que siguen de referència o que per la seua labor siga necessari la seua 
presència. 

II.- Comissió d'intervenció social 
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Es constitueix com a òrgan col·legiat d’àmbit zonal amb la finalitat de garantir 
una atenció individual integral mitjançant l'establiment del Pla Personalitzat 
d'Intervenció Social (PPIS) regulat en l'article 78 de la Llei 3/2019 de serveis socials 
inclusius. 

La Comissió d'intervenció social de caràcter zonal tindrà, com a mínim, la 
següent distribució: 

a) Presidència: desenvolupada per la persona titular de la direcció o la persona 
titular de la coordinació de l'equip de professionals de la zona bàsica. 

b) Secretaria: exercida pel personal de la unitat de suport administratiu de 
l'equip de professionals de la zona bàsica. 

c) Vocalies: desenvolupades, com a mínim, i a l'efecte de quòrum, per dues 
persones professionals de l'equip de professionals de la zona bàsica que 
realitzen prescripcions tècniques, sent almenys una d'elles la persona 
professional de referència assignada a cada cas. Així mateix, també podran 
ser convocades les persones professionals de l’àrea específica i en el seu 
cas del departament. 

Amb caràcter general les funcions de la Comissió Técnica d'Intervenció social 
seran: 

a) Tindre coneixement dels plans personalitzats d'intervenció social (PPIS), així 
com supervisar aquells que la persona professional o la comissió consideren 
oportuns. 

b) Garantir el treball en xarxa, la interdisciplinarietat, la interprofessionalitat i la 
continuïtat de la intervenció. 

c) Contribuir al fet que la intervenció es coordine amb altres sistemes 
d'intervenció i protecció social. 

d) Proposar a l'òrgan competent la declaració o cessament de la situació de 
risc, la proposta de desemparament i els plans de protecció, així com 
efectuar les propostes d'incapacitació o qualsevol restricció legal de drets de 
les persones. 

e) Aprovar o denegar, en aquest últim cas de forma motivada, la proposta del 
professional de referència de derivació a l'Atenció Primària Específica o a 
l'Atenció Secundària, segons siga procedent. 

f) Contribuir en la priorització de les intervencions. 
Es garantirà una composició equilibrada entre dones i homes de manera que, en 

el conjunt a què es referisca, les persones de cada sexe no superen el seixanta per 
cent ni siguen menys del quaranta per cent, de conformitat amb el que es disposa en la 
normativa vigent en matèria d'igualtat entre dones i homes. 

D'acord amb els assumptes que siguen objecte d'estudi i debat, podran ser 
convidades a participar en les reunions de la comissió, amb veu, però sense vot, 
professionals que siguen de referència o que per la seua labor siga necessari la seua 
presència. 

III.- Comissió Técnica Organitzativa 
Es constitueix com a òrgan col·legiat d’àmbit zonal amb la finalitat de garantir la 

unitat d'acció i el compliment normatiu, col·laborant amb la persona titular de la direcció 
dels equips professionals de serveis socials d'atenció primària de caràcter bàsic, en 
l'organització funcional de l'equip d'intervenció social i en la implantació del pla 
estratègic de l'entitat local. 
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La Comissió tècnica organitzativa estarà composta per un mínim de cinc i un 
màxim de deu membres, atesa la següent distribució: 

a) La persona titular de la direcció dels equips professionals de serveis socials 
d'atenció primària de caràcter bàsic de la zona, qui ostentarà la presidència 
de la comissió. 

b) Una representació de l'equip d'intervenció social, triats pels membres de 
l'equip. Sempre que siga possible, hauran d'estar representades totes les 
figures professionals que conformen l'equip d'intervenció social, i 
representats tots els serveis. 

c) Una persona representant del servei d'assessoria jurídica. 
d) Una persona representant de la unitat de suport administratiu, qui exercirà el 

càrrec de secretaria de la comissió. 
e) Una persona representant de la unitat d'igualtat. 
Són funcions de la Comissió tècnica organitzativa: 
a) Coadjuvar amb la direcció d'atenció primària en la valoració i disseny de 

l'organització funcional de l'equip d'intervenció social. 
b) Revisar i adaptar eines i instruments de treball. 
c) Garantir la unitat d'acció i el compliment normatiu. 
d) Dissenyar i revisar el pla estratègic zonal que serà aprovat pel ple de l'entitat 

local corresponent. 
e) Avaluar l'evolució dels objectius de l'equip d'intervenció social adequant-los al 

pla estratègic zonal. 
f) Coordinar-se amb els equips o serveis de la zona i/o àrea. 
Es garantirà una composició equilibrada entre dones i homes de manera que, en 

el conjunt al qual es referisca, les persones de cada sexe no superen el seixanta per 
cent ni siguen menys del quaranta per cent, de conformitat amb el que es disposa en la 
normativa vigent en matèria d'igualtat entre dones i homes.» 

D'acord amb els assumptes que siguen objecte d'estudi i debat, podran ser 
convidades a participar en les reunions de la comissió, amb veu, però sense vot, 
professionals que siguen de referència o que per la seua labor siga necessari la seua 
presència. 

SEGON: Sol·licitar a cadascun dels òrgans responsables els membres dels 
quals integren les citades comissions, l'adscripció nominativa concreta dels seus 
representants -titulars i suplents- en les referides Comissions. 

 
El resultat de la votació és el següent; 8 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, Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga), i 5 
ABSTENCIONS dels representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. 
Almazán Sais, Srª Martinez Gimeno, Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera). 

 

I com que no hi ha més assumptes a tractar, el president alça la sessió a les 
21:20 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. 

 
 


