
 1 

ACTA DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE EL 
DIA 29 DE JULIOL 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 BARBERÀ 
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  

Sra. MARÍA ROSA ALMELA RIBES  

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. 
 
A) PART RESOLUTIVA 

 
1.- Lectura i aprovació, si procedeix, de l’esborrany de les actes de les 
sessions anteriors  celebrades els dies 31/03/2021 i 27/05/2021. 

 
Esborrany de l’acta de 31/03/2021 
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 
31/03/2021. 

No produint-se cap observació, és aprovada per MAJORIA ABSOLUTA dels 
presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació. 

 
El resultat de la votació és el següent; 7 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 (Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga), 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). 
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Esborrany de l’acta de 27/05/2021 
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 
27/05/2021. 

No produint-se cap observació, és aprovada per MAJORIA ABSOLUTA dels 
presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació. 

 
El resultat de la votació és el següent; 7 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 (Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga), 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.- Pressa de possessió del regidor Innocenci Signes Barberà. 

Expt 2021/PAC_03/000389 
 

D'orde de la Presidència, per la Secretària es va donar lectura a la credencial 
remesa per la Junta Electoral Central, per la qual es proclama Regidor d'este 
Ajuntament al Sr. Innocenci Signes Barberà, i trobant-se en el Saló de Sessions 
l’anomenat, va pujar a l'estrada i va prestant Jurament o Promesa segons el que 
disposa el Reial Decret 707/1.979, de 5 d'abril. 

El Sr. Alcalde, en nom de l'Ajuntament, li va donar l'enhorabona i li va desitjar 
qualsevol classe d'èxits en la seua gestió. 

El Sr. Signes va donar les gràcies a la Sra. Bibiana Sais Roig pels serveis 
prestats en la regidoria d’inclusió, diversitat i  igualtat i desitja poder estar a l’altura i 
seguir aportant al poble de Guadassuar amb el seu treball. 

 
3.- Relació de llocs de treball de l'ajuntament de Guadassuar. 

Expt. 2019/OFI_01/000438 
 

Actualment l'Ajuntament de Guadassuar no compta amb una Relació de Llocs de 
Treball aprovada, mancant d'un instrument d'ordenació de personal que determine el 
número i característiques dels llocs de treball, que definisca el concret contingut dels 
mateixos i realitze una justificada valoració de les retribucions bàsiques i 
complementàries d'aquests. 

Al respecte, l'article 74 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, estableix que 
les Administracions Públiques estructuraran la seua organització a través de relacions 
de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars que comprendran, 
almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos o 
escales, en el seu cas, al fet que estiguen adscrits, els sistemes de provisió i les 
retribucions complementàries. Aquests instruments seran públics. 

En aquest context, l'elaboració de la relació de llocs de treball, que ara es 
presenta per a la seua aprovació al Ple, ha sigut una tasca àrdua i prolongada en el 
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temps, que es va iniciar al febrer de 2016, participant en la seua elaboració la lletrada 
externa Sra. Nieves González Alonso, així com una Comissió Tècnica de Valoració 
formada per representants dels treballadors de l'Ajuntament; els treballs del qual van 
culminar el mes de desembre de 2020. 

Resumidament, els objectius fonamentals de la relació de llocs de treball han 
sigut els següents: 

a) Establir l'organigrama de l'Ajuntament, amb un total de 66 llocs (43 funcionaris 
i 23 laborals) repartits en les àrees de secretària general, intervenció, tresoreria, 
seguretat ciutadana, serveis a les persones i suport a òrgans de govern. Dels 66 llocs, 
5 són de nova creació, sent els següents: Tècnic mitjà de gestió administrativa, Tècnic 
mitjà de medi ambient, Tècnic mitjà d'esports, Operari instal·lacions esportives i 
Administratiu de secretària per al registre general. D'altra banda, s'ha amortitzat un lloc 
de subaltern d'administració general. 

b) Valorar adequadament el contingut dels llocs de treball, tant els inclosos en el 
antic Catàleg de l'any 2005 a l'efecte d'adaptar-los a les comeses reials dels mateixos, 
així com aquells llocs que estant previstos i coberts en la plantilla pressupostaria amb 
posterioritat a l'any 2005 , no estan contemplats en el Catàleg ni en cap altre instrument 
organitzatiu, mancant formalment de contingut i valoració. 

c) Crear i regular nous llocs de treball no previstos en plantilla tal i com ja s´ha 
avançat, els quals obeeixen a les noves necessitats municipals, a l'efecte d'incloure'ls 
en plantilla en un futur pròxim, tenint en compte les limitacions d'incorporació de nou 
personal previstos en la normativa pressupostària. 

Des del punt de vista econòmic, l'elaboració de la primera relació de llocs de 
treball ha suposat un estudi detallat del contingut d´estos, havent-se realitzat 
adequacions retributives singulars i excepcionals sense que en cap manera es puga 
parlar d'increments retributius lineals, indiscriminats e injustificats. Així, s'ha procedit a 
adequar el complement de destí sota el principi d'equitat interna, de manera que a igual 
contingut de les condicions de treball li ha de correspondre el mateix nivell, així com 
també s'ha procedit a objectivar el complement específic a través de diversos factors 
com ara l'especial dificultat tècnica, autonomia, comandament, major dedicació, 
incompatibilitat, nocturnitat, perillositat, penúria, torns, festivitat i polivalència. A cada 
factor li correspon un tant per cent del salari base. A nivell retributiu poden destacar-se 
els següents supostos: 

a) Increments retributius singulars i excepcionals, derivats d'una adequada 
valoració del contingut dels llocs, com ara: 

• Lloc d'Oficial de la Policia Local, per imperatiu de la regulació de la Llei 
17/2017 de 13 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de coordinació de 
policies locals de la Comunitat Valenciana, que passa d'un subgrup C1 a un 
grup B, amb un augment del complement de destí i específic derivats de les 
tasques que estableix la nova normativa. 

• Lloc de l'Arquitecte Superior A1, que el seu específic abans de la nova RPT 
era inferior al de l'Aparellador Tècnic A2, donant-se una situació anòmala que 
es corregix en la nova RPT. 

• Lloc de Tresorer, de nova i obligatòria creació en Secretaries de Segona 
Classe, que en el seu moment es va establir el seu complement específic 
sense cap motivació, sent molt inferior a el d'altres habilitats. Per altra banda, 
s´equipara el complement de destí dels llocs de Secretaria e Intervenció, 
passant aquest últim del nivell 28 al 30. 
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• Llocs d'Enterradors, que fins ara no tenien reconeguda la penúria, treball per 
torns i disponibilitat, reconeixent aquests factors en el complement específic. 

• Llocs d'Auxiliars d'Ajuda a domicili que fins ara perceben un destí i específic 
del grup AP quan realment estan classificades legalment en el subgrup C2. 

• Lloc de Administratiu Cap Secretaria, en el que el seu complement de destí 
passa del 19 al 20. 

• Un lloc de tècnic mitjà A2, Categoria Treballadora Social, pertanyent a l’àrea 
se Benestar Social, que en el Catàleg del 2005 no tenia a cap empleat al 
seua càrrec, i actualment compta al seua càrrec en un altra Treballadora 
Social, 3 Auxiliars d’Ajuda a Domicilio, i un Administratiu, fet que canvien la 
valoració del lloc tant en el complement de Destí com en l’Específic. 

• Finalment als llocs de 3 tècnics mitjans que els seus específics no estaven 
prou motivats i donaven lloc a situacions discriminatòries en referencia a 
altres categories classificades en grups inferiors ( Bibliotecari, Mestre de 
EPA, tècnic RRHH). 

b) Increments retributius en altres lloc derivats de l'aplicació dels factors que 
determinen el complement específic quantificats en tant per cent de les retribucions 
bàsiques. Cal indicar que fins ara no existien criteris objectius ni motivats en la 
determinació del complement sent aquesta la primera vegada que s'estableixen. 

c) Finament en 5 llocs existeix una disminució del complement específic derivada 
de la valoració d'aquests en la RPT. 

A més, la nova RPT regularitzarà i eliminarà la percepció d'un complement 
denominat "sense especificar" l'origen del qual es remunte almenys a l'any 2005, i que 
és escassament rellevant, fet que disminuiria el total de l´increment salarial. 

De conformitat amb l'article 37 de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, el 
document de RLLT haurà de ser objecte de negociació i concretament la lletra c 
estableix que "Seran objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu i en relació amb 
les competències de cada Administració Pública i amb l'abast que legalment procedisca 
en cada cas, entre altres, les següents: 

Les normes que fixen els criteris generals en matèria d'accés, carrera, provisió, 
sistemes de classificació de llocs de treball i plans i instruments de planificació de 
recursos humans". 

És per això que la Mesa General de Negociacions dels empleats públics de 
l’Ajuntament de Guadassuar en sessió del dia 15 de desembre del 2020, conclou per 
unanimitat, no presentar ningun requeriment al document definitiu de la RLLT, donant el 
document per consensuat i negociat d’acord a la normativa aplicable. 

Vistos els informes de Secretaria i Intervenció units al expedient de referència, 
favorables a la tramitació de l´expedient. 

Vist l´article 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, segons el qual correspon al Ple de la Corporació l'aprovació de la plantilla 
de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions 
complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal 
eventual. 

Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i 
Governació, Benestar Social i Joventut, el Ple de l’ajuntament, PER MAJORIA 
ABSOLUTA dels presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la Corporació, ACORDA: 
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PRIMER.- Aprovar inicialment la Relació de Llocs de treball de l'Ajuntament de 
Guadassuar, segons Annex I i II. 

SEGON.- Iniciar un tràmit d'informació pública de l'article 83 de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
per un període de 20 dies hàbils des del següent a la publicació de l'anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguen examinar l'expedient i 
formular al·legacions. 

 
El resultat de la votació és el següent; 7 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 (Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga), 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). 

 
Realitzada la lectura de la proposta per part del Sr Alcalde s’obri el torn 

d’intervencions; 
 
Sr Vicent Estruch, portaveu del grup municipal PP ; Denota l’absència de la Sra. 

regidora de personal en el ple en que es porta a aprovar un assumpte que tant de 
temps es porta treballant des de les diferents regidories de personal . Espera que algun 
altre membre del equip de govern  explique el treball que s’ha fet abans d’exposar els 
seus dubtes. 

 
Sr Alcalde ; excusa la assistència de la regidora de personal  Sra Rosa Almela 

per projectes professional que li impedeixen hui estar al municipi i dona la paraula a 
 
Sr Josep  Martinez, regidor  del grup municipal PSPVPSOE; Presentem davant 

del plenari la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Guadassuar que ve ací 
amb el suport per unanimitat de les forces sindicals representades en la Mesa General 
de Negociació de l’Ajuntament, i sense cap requeriment al document definitiu de la 
RLT, i que també no va rebre cap vot en contra en la Comissió Informativa Permanent. 
A més dels informes favorables des de Secretaria i Intervenció. 

I amb la RLT trobem l’instrument necessari per establir les característiques dels 
llocs de treball i que definisca una justificada valoració de les retribucions bàsiques i 
complementàries d’aquests. I per això, venim d’una tasca prolongada i iniciada al febrer 
de 2016 i aconseguida finalment el passat desembre de 2020 a la Comissió Tècnica de 
Valoració formada per representats dels treballadors de l’Ajuntament. 

Una RLT que estableix un organigrama de l’Ajuntament, amb un total de 66 llocs 
(43 funcionaris i 23 laborals) repartits entre vàries àrees de la casa. D’estos 66 llocs en 
trobem de nova creació com el de tècnic de gestió administrativa d’espai urbà, 
administratiu de secretària per a registre general, tècnic mitjà d’esports i tècnic de medi 
ambient. Un procés de creació i regulació de llocs de treball que obeeixen a les noves 
necessitats municipals a l’efecte d’incloure’ls en plantilla en un futur pròxim, tenint en 
compte les limitacions d’incorporació de nou personal previstos en la normativa 
pressupostària. 

L’elaboració d’esta RLT ha suposat un estudi detallat per a l’adaptació i 
adequacions retributives singulars i excepcionals de manera equitativa i sense 
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increments indiscriminats i injustificats. Com també la valoració del contingut dels llocs 
de treball a l’efecte d’adaptar-los a les comeses reals. 

Un treball amb molta trajectòria, que ha portat moltes hores d’estudis i treballs 
tècnics, de negociacions, d’informes preceptius i d’audiència amb els interessats fins 
arribar a este punt. Per això agrair també a totes les persones que han format part 
d’este llarg procediment on hem acabat trobant el consens des de l’equitat. 

 
 
Sr Estruch: Partint de la base de que l’ajuntament  de Guadassuar ha d’estar 

sempre ben regit , de la documentació que ha estat revisant sembla que des de 2015 a 
2021 hem passat de 1.700.000 a 2.400.000 euros en el capítol de personal . 
Pràcticament un 60% del pressupost en  despesa de personal .  

Analitzant les dades , esta RLT  assenta una  bretxa salarial entre les  categories 
A1 i A2  i altres treballadors. No es tracta de valorar que se meresca o no , però estos  
professionals veuen elevats els  complements  de destí  passant els A1 que estaven en 
28 a 30 i els A2  que poden estar entre  16 a 26 ,passen a 24 . Estes retribucions se 
consoliden i hipotequen a este ajuntament   mentres que els grups mes baixos no tenen 
cap pujada significativa  destacant  la Policia Local. Tenim un problema important amb 
la Policia . Tots  sabem  les dificultats que tenim per a consolidar el cos ja que  com a 
conseqüència de les baixes retribucions se’n van a altres llocs que tenen millor salari . 
Amb la RLLT es deuria haver abordat este problema. Però no es fa . 

Encara que consta a la documentació que els treballadors havien consensuat la 
proposta sembla que han presentat un  escrit en el que  sol·liciten que al ple de hui es  
deixe este punt damunt la taula perquè esta negociació anava unida a un protocol de 
treball que no s’ha inclòs a l’ordre del dia a no ser que es propose al despatx 
extraordinari . 

En este sentit , sent que es porta des de 2015 treballant en la  RLT  i que sembla 
que els representants dels treballadors no estan satisfets per no ratificar-se el protocol 
de teletreball que en el seu dia es va negociar i que no hi ha urgència i necessitat , es 
considera que es deuria deixar damunt la taula  i passar en un pròxim ple . Es podria 
aprofitar i revisar per a que fora mes equitatiu la pujada dels complements 
especialment en l’àmbit de la policia . 

 
Sr Alcalde ; en relació a l’escrit  presentat el 19 de juliol , el Sr alcalde vol deixar 

constància que  el dia que es presenta este escrit es el mateix dia que es  celebren 
Comissions informatives. Estes comissiones com sabem  tractem els assumptes ja  
informats i en situació de passar a ple per ser aprovats .Es poc probable  que una  
petició efectuada el mateix dia de la comissió informativa es puga passar directament a 
ple . Per altra banda sembla que el que es demana , ratificació del protocol , no es 
jurídicament correcte , mes be el que s´ha de fer es un reglament  i açò requereix uns 
treballs previs. No obstant , anuncia el Sr alcalde que, abans de la votació va a  
sol·licitar [MJDD1] a la Sra. secretaria que informe sobre la necessitat d’un reglament 
previ a la RLT. Per altra banda el Sr Alcalde recorda que l’Ajuntament de Guadassuar 
va  ser del primers en fer teletreball i que a dia de hui es continua amb dos dies de 
teletreball en gran part dels llocs. 

 
En quan al increment de la massa salarial  ; la comparativa que ha fet el Sr 

Portaveu del grup Municipal  des de l’any  2015,  passa per ignorar un canvi total en la 
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estructura administrativa donada per  un canvi en la classificació del lloc de treball de  
secretaria de l’ajuntament que es va dura a terme  per imperatiu legal .Este  ajuntament 
ha passat a ser un Ajuntament amb secretaria categoria d’entrada i  això suposa que 
passa de tindre un habilitat a tindre tres. Estos professionals del grup A lis corresponen 
uns complements me elevats per la seua formació i per  les seues responsabilitats . 
Plantejar les diferencies entre estos llocs i els administratius i auxiliars  com  bretxa 
salarial pot ser obedeix a una visió molt simple . Per altra banda el Sr alcalde destaca  
l’afirmació  del portaveu del grup  municipal referent a que  els policies es queden en 
poc de jornal  , la qual cosa va a impedir  que  deixen d’anar-se’n  a altres pobles. En 
este sentit el Sr Alcalde recorda que fa cinc anys que este govern esta treballant e esta 
RLT partint d’una RLT que va plantejat el govern de PP en el que la Policia estava pitjor 
dotada nos sols  en jornal , també en numero d’agents . Una RLT lleonina que buscava 
la baixada generalitzada de salaris en un marc del pla d’ajust  en el que ens havien 
deixat .L’actual RLT, a diferencia ,  ha segut confeccionada  per  professional externa , 
judica especialitzada en matèria de personal  amb col·laboració amb els treballadors 
amb qui ha estat consensuada .Un treball pesat iniciat  per la  regidoria de personal  de 
Joan Puchol i  continuat per la regidora  Rosa Almela .   

 
El Sr alcalde sol·licita  a la Sra. Secretaria informe sobre l’escrit presenta en data 

19 de juliol pels representats dels treballadors  i la seua incidència en la proposta que 
es porta al ple de hui .  

 
La Sra. Secretaria informa  de la finalitat  de la RLT  com ferramenta de gestió de 

Recursos Humans i la conveniència de la seua aprovació per a poder implantar entre 
altres el teletreball amb garanties  prèvia aprovació del Reglament regulador que cal 
aprovar . No es requisit des del punt de vista jurídic que es ratifique  el protocol de 
teletreball acordat en mesa de negociació en el context de l’estat d’alarma   per tractar 
este punt de l’ordre del dia  .Tot sense perjuí de la facultat  de poder sotmetre a votació 
la retirada del punt  pel Sr President  si ho estima convenient , retirada que ha de  ser 
aprovada  per  la majoria simple del ple. 

 
El Sr Estruch diu que sols exposa el parèixer d’uns representes municipals que 

entenen que l’acord al que varen arribar  no s’ha complit per faltar el compromís del 
teletreball i demanen que se retire el punt . Per altra banda seria una oportunitat per 
poder revisar la RLT  i que esta fora mes equitativa . Explica així mateix  que ell no està 
en contra de que els treballador que estan en els grups de titulació mes alts  i amb 
major responsabilitat cobren mes però  hem passat de tindre quatre llocs  per a fer la 
gestió de mig  i no li sembla be que  la pujada es concentre en estos nous  llocs i no en 
la policia i en  treballadors amb menys categoria  professional .  

Esta RLT  que es presenta  representa  la postura fàcil ,  la que no planteja 
problemes. No tenim deute  i en lloc de repercutir en el ciutadà o en el veí es 
repercuteix en despesa de personal.On va para rel sanejament de l’economia ?Perquè 
no es reverteix en el veí ?  

 
Sr Alcalde .- Malgrat l’augment de massa salarial  s’ha conseguit reduir el deute 

que el govern anterior va deixar , afirma el Sr alcalde per  contestar al Sr Estruch i 
preguntar-li on anaven a parar els diners en les legislatures en que governava el seu 
partit ? El Sr Montañana prega al Sr Estruch  que deixe de ningunejar el treball de 
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professionals, treball de control  que s’ha multiplicat  perquè la prestació dels serveis no 
te res a vore en el que se feia quan governava el partit popular  qui va abusar de la 
major flexibilitat  i ara hem d’aplicar unes normes que requereixen de mes controls i de 
mes personal  per garantir transparència i  lluitar contra la corrupció i  el despilfarro que 
es feia sense eixe  personal que ara es ninguneja .   

 
El Sr Josep Martinez .-recolza el que ha assenyalat el Sr alcalde en relació a la 

falta de consideració del Sr Estruch en el tracte als  professionals que treballen per a la 
nostra administració i mostra el posicionament del seu grup contrari a que es deixe 
damunt la taula el punt  . Considera que l’aprovació d’este instrument serà un gran pas 
per avançar  i el  inici  per a la implantació d’altres millores per als treballadors 
municipals com el teletreball  

 
 
 
El Sr Estruch mostra el seu malestar davant d’estes paraules . La seu intenció 

era sols valorar esta RLT  sense entrar en cap consideració concreta de ningun 
treballador .Si era viable la petició dels delgats de personal de deixar damunt la taula el 
punt es sumava per intentar que es reconsiderara la seua posició . Si no es viable el Sr 
Estruch explica que s’abstindran en la votació per tot el que  ja ha exposat . 

 
4.- Festes locals per a l’any 2022. Expt. 2021/PAC_03/000363 
 

Atés que per a l’elaboració del calendari laboral per a l'any 2.022, de conformitat 
amb el que disposa l'article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, en relació amb 
l'article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre Regulació de la Jornada 
de Treball, Jornades Especials i Descansos, per este Ajuntament s’ha de procedir a 
l'assenyalament de les festivitats locals que, amb caràcter retribuït i no recuperable i pel 
seu caràcter tradicional, hauran de celebrar-se durant l'any 2022, concretant de manera 
expressa la seua data i denominació. 

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: 

1.- Assenyalar com a dies festius a efectes laborals, amb el caràcter de no 
recuperables, per a l'exercici de 2.022, els següents: 

El dia 22 de gener, per la festivitat de Sant Vicent Màrtir. 
El dia 6 d'agost, festivitat del Stm. Crist de la Penya. 
2.- Traslladar certificació del present acord a la Conselleria d'Economia 

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per al seu coneixement i efectes. 
 

El resultat de la votació és el següent; 12 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), grup municipal 
SOCIALISTA (Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga), i grup municipal PP (Sr. Estruch 
Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera). 
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Realitzada la lectura i explicació de la proposta per part del Sr Alcalde s’obri el 
torn d’intervencions; 

 
Sr Vicent Estruch .Fa constar la seua sorpresa de que ningú vullga dir res  .  

Comenta que el seu grup  està  d’acord en que siga dissabte i aixina ho va manifestar. 
No obstant vol fer constar que en altre moment es va  acordar emplaçar-se per tractar 
el tema bans de portar-lo a comissió i no se va fer .  

 
Sr Ferran Barberà  explica que en la comissió es va discutir i es varen plantejar 

els pros i els contra de mantindre la  festa dissabte o no i que finalment ,  pensat en 
molt col·lectius i gremis  que treballen dissabte es va considerar qye era el mes 
adequat. 

 
Sr  Josep Martinez  mostra la seua sorpresa davant les insinuacions del Sr 

Estruch de descarar-se o no descarar-se i explica que si be la seua representant en la 
comissió defenia l’opció distinta a la que es proposa hui al ple  , el seu grup ho ha 
considerat i tenint en la plantilla municipal empleats que treballen dissabte s’ha 
considerat  per tots els membres del grup que es el més correcte . No troba res de 
amagar en este canvi de criteri .  

 
 

 
5.- Ordenança reguladora de concessió de premis de l’ajuntament de 

Guadassuar. Expt. 2021/OFI_01/000263 
 
L'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local, atribueix als municipis competències pròpies entre altres, en matèries relatives a 
la promoció cultural, ocupació del temps lliure, promoció de l'esport, promoció de la 
igualtat entre homes i dones, etc. En aquest sentit, l'Ajuntament de Guadassuar ha 
vingut atorgant diferents premis amb la finalitat d´incentivar la participació dels veïns en 
les principals manifestacions culturals, lúdiques i festives de Guadassuar. 

La disposició addicional dècima de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions, estableix que l'atorgament dels premis educatius, culturals, científics o 
de qualsevol altra naturalesa hauran d'ajustar-se al contingut d´aquesta llei. Per això, 
es requereix l'aprovació d'unes bases reguladores mitjançant el procediment previst per 
a la aprovació de les ordenances municipals,  de conformitat amb 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 i Intervenció de data 16 de juny de 2021, 
favorable de la tramitació del expedient. 

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 les bases reguladores de la concessió de premis 
de l´Ajuntament de Guadassuar, 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 
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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. 

 
El resultat de la votació és el següent; 12 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), grup municipal 
SOCIALISTA (Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga), i grup municipal PP (Sr. Estruch 
Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera). 

 
 
Realitzada la lectura i explicació de la proposta per part del Sr Alcalde s’obri el 

torn d’intervencions; 
 
Sr Vicent Estruch .Es pregunta sobre els condicionants de l’art 4 .Com es 

controlarà en els aspirants als premis sent la casuística tan variada ? 
 
El Sr alcalde explica que entén que es comprovarà una vegada premiat i  que 

estem en un marc  general que s’anirà determinant per cada premi . 
 
Sr Ferran Barberà  , regidor de cultura , explica que efectivament  es un marc 

general  i després cada ajuda serà objecte de convocatòria que regularà de manera 
més detallada estos aspectes per a cada cas . 

 
Sr Josep Martinez , regidor de festes coincideix en que es farà aixina . Ara 

aprovem l’ordenança general i cada uns dels premis requerirà unes bases que s’hauran 
d’aprovar per Junta de Govern . 

 
6.- Designació jutges de  pau titular i substitut. Expt. 2019/PAC_03/001605 

 
D'orde de l’alcaldia, la Secretària va donar compte de l’ofici de la Sala de Govern 

del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de data 11 de juny de 
2021, al que adjunta l’acord que ha adoptat en sessió del dia 09/06/21, sobre 
nomenament de la Sra. Encarnación María Pascual Mateu com a Jutgessa de Pau 
substituta de Guadassuar, per un termini de quatre anys, comptadors a partir de la data 
de publicació del seu nomenament en el BOPV. Per a la pressa de possessió del 
càrrec disposa d’un termini de vint dies naturals des de la dita publicació en el BOPV, 
en el Jutjat de Pau de Guadassuar.  

  
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 
7.- Compte general 2020. Expt. 2021/OFI_01/000196 
 
Una vegada format el Compte General de l'exercici 2020, que posa de manifest 

la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, es 
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va sotmetre a la consideració de la Comissió Especial de Comptes el 3 de juny 2021, el 
qual va ser dictaminat favorablement per la majoria dels seus membres. 

Mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València 
número 112, de 14 de juny de 2021, va ser exposada al públic sense que s'hagen 
formulat al·legacions o reclamacions en el termini legalment previst. 

En aplicació de l'article 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, procedeix sotmetre-la al Ple 
per a la seua aprovació. 

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

PRIMER.- Aprovar el Compte General del Ajuntament de Guadassuar 
corresponent a l'exercici 2020. 

SEGON.- Rendir telemàticament el citat compte a la Sindicatura de Comptes de 
la Comunitat Valenciana i resta d'òrgans de fiscalització externa. 

 
El resultat de la votació és el següent; 7 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 (Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga), 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). 

 
 

En este moment el Sr Alcalde fent us de la facultat  que l i atr ibueix l ’art  91 del  
RD 2568/1986,que aprova el Reglament  d’Organització ,Funcionament i Regim 
Jurídic de les Ent itats Locals altera l ’ordre  del dia inic ialment previst passant al 
punt 17 atès que tenim amb motiu d ’este pun t   als següents convidats  en el ple 
de hui ;  Paco Teruel i Mechí:  Alcalde de Benimodo , Rafael Lopez: Cronista  de 
Benimodo, Dolors Pedrós :Editora del l l ibres de Didin Puig ,  Enric Mut : 
cronista de Guadassuar ,Oreto Trescolí   :Directora del IES GUADASSUAR 

 

17.- Proposta de l’Alcaldia de Guadassuar per al canvi de la denominació 
específica de l’I.E.S. de Guadassuar, com a I.E.S. Didín Puig de Guadassuar. Expt. 
2021/OFI_01/000336 

 
Vista la proposta presentada per l’Alcaldia sobre el canvi de la denominació 

específica de l’I.E.S. de Guadassuar com a I.E.S. Didín Puig de Guadassuar, i en el 
que s’exposa el següent;  

 
“A l’Ajuntament en Ple, en sessió a celebrar-se el dia 29 de juliol de 2021 

per a proveir de denominació específica al centre docent públic Institut 
d'Educació Secundària (IES) de Guadassuar, com a IES Didín Puig, que pot 
modificar-se segons DECRET 252/2019, de 29 de novembre, del Consell, al Títol 
I, article 5é, i als seus diferents apartats, amb informe de l'ajuntament on està 
radicat, a proposta del consell escolar del centre, per defecte d’existència de 
consell escolar municipal constituït, com és el cas (apartat 6).  
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A continuació s’exposa l’informe preceptiu en què es justifica la 
conveniència del canvi. 

Antecedents. En principi, adjuntem un extracte del Decret amb les parts 
que ens interessen i on es regula l’organització dels centres públics d’Educació 
Secundària: 

“DECRET 252/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de 
l'organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen 
ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació 
Professional. [2019/11616] 

... 
Títol I. Disposicions de caràcter general 
Capítol únic. Disposicions generals 
... 
Article 5. Denominació genèrica i específica dels centres docents 

públics 
1. Els centres docents públics que imparteixen els ensenyaments 

d'Educació Secundària Obligatòria i, a més, poden impartir Batxillerat o Formació 
Professional es denominaran Instituts d'Educació Secundària (IES). 

2. La conselleria competent en matèria d'educació podrà establir altres 
denominacions genèriques per a diferents tipus de centres docents que 
oferisquen ensenyaments agrupats de manera diferent a les definides en els 
punts anteriors, d'acord amb l'article 111.5 de la LOE. 

3. La conselleria competent en matèria d'educació podrà determinar les 
sigles concretes que es corresponguen amb cada denominació genèrica. 

4. Els centres docents públics dependents de la conselleria competent en 
matèria d'educació tindran la denominació específica que aprove aquesta 
conselleria. 

5. Per a la denominació específica, es promouran noms de dones 
que han destacat en diverses disciplines, com a reconeixement de la seua 
aportació en tots els camps del saber i en els grans esdeveniments, amb 
l'objectiu d'augmentar el nombre de centres amb noms femenins i donar 
valor la tasca de les dones. 

6. La denominació específica del centre docent públic podrà 
modificar-se a proposta del consell escolar del centre, amb l'informe del 
consell escolar municipal, o, en defecte d'aquest, de l'ajuntament on estiga 
radicat. La proposta de canvi ha d'incloure la nova denominació i un 
informe en què es justifique la conveniència del canvi. La conselleria 
competent en matèria d'educació podrà no tindre en consideració la proposta 
anterior quan hi haja raons legals, d'interés general o circumstàncies justificatives 
que ho requereixen. Així mateix, l'esmentada conselleria podrà modificar, d'ofici, 
la denominació del centre quan concórreguen raons legals, d'interés general o 
circumstàncies justificatives. En qualsevol cas, la conselleria informarà el consell 
escolar municipal i el consell escolar del centre. 

7. En el cas de centres públics de nova creació, la denominació específica 
serà determinada per la conselleria competent en matèria d'educació; el consell 
escolar municipal o, en defecte d'aquest, l'ajuntament on estiga radicat haurà de 
manifestar el seu acord o proposar una denominació específica. 

8. No es podrà assignar, en el mateix municipi, a un centre de nova 
creació la mateixa denominació específica que a un centre ja existent o una que 
puga induir a error o confusió. 

9. La denominació completa del centre figurarà en la façana de 
l'edifici. Aquesta denominació apareixerà de manera visible en el cartell 
identificatiu, en la llengua pròpia del municipi d'acord amb la zona de 
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predomini lingüístic que li corresponga segons els articles 35 i 36 de la Llei 
4/1983, de 23 de novembre, d'ús i ensenyament del valencià, així com en els 
documents, certificacions, sobres i correspondència en general amb el logo 
identificatiu de la Generalitat i de la conselleria competent en matèria 
d'educació, d'acord amb la normativa vigent d'identitat corporativa de la 
Generalitat. 

...” 
Motivació. Seguint l’esperit de l’apartat 5 d’aquest decret, volem 

promoure el nom d’una dona que ha destacat en diverses disciplines, com a 
reconeixement de la seua aportació en tots els camps del saber i en els grans 
esdeveniments, amb l'objectiu d'augmentar el nombre de centres amb noms 
femenins i donar valor la tasca de les dones. 

Aquesta no és altra que Càndida Puig i Grau, coneguda com a Didín Puig. 
Com a exposició succinta dels mèrits d’aquesta dona, farem només la 

transcripció del text del DECRET 139/2017, de 6 d’octubre, de Presidència 
[2017/8909] (adjuntem còpia del decret), que la Generalitat Valenciana li va 
dedicar per a concedir-li, amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió de 6 
d’octubre de 2017, com a reconeixement a la seua trajectòria al servei de la 
cultura, la igualtat i la solidaritat, i pel seu compromís de tota una vida amb la 
promoció de la llengua valenciana, la Distinció de la Generalitat al Mèrit 
Cultural a Didín Puig i Grau. 

“Va nàixer l’any 1927 a Guadassuar, encara que sempre s’ha considerat 
de Benimodo, i va estudiar el batxillerat a Carlet i a València. L’any 1960 se’n va 
anar a París on va estudiar periodisme i va romandre durant catorze anys. En 
tornar a la seua terra, va estudiar valencià a l’entitat cultural Lo Rat Penat, on va 
gaudir del magisteri de persones com Sanchis Guarner, Carles Salvador i Enric 
Valor, i va exercir com a docent de llengua valenciana, sent la primera dona que 
va fer-ho en l’època franquista. 

En la seua trajectòria com a activista cultural destaca el seu treball amb 
l’editorial Gorg i la distribuïdora Molinell i la publicació de dos llibres, però també 
ha estat especialment vinculada a l’àmbit musical, des de l’organització de 
concerts de cantautors a París en els anys 60, el seu treball amb la casa 
discogràfica Edigsa que distribuïa discos de cantants en valencià, o amb la seua 
col·laboració com a assessora musical en la delegació territorial de RTVE a la 
Comunitat Valenciana. També va col·laborar durant un temps en diferents 
programes de Canal 9. I als seus noranta anys continuen els seus esforços per a 
motivar els joves en el treball per la cultura.” 

Les paraules d’aquest text van ser extretes de la breu biografia preparada 
pel cronista oficial de Benimodo, l’apreciat amic Rafael López i Andrada, que 
adjunte a aquest informe. 

Amb només aquests mèrits exposats seria suficient per justificar de 
sobres la proposta però, a més, com han tingut a bé escoltar, aquesta gran dona 
va nàixer a Guadassuar (adjuntem còpia i transcripció de l’acta de naixement) i 
ha sigut una gran desconeguda per al nostre poble durant molts anys. Aquest 
serà un acte de reconciliació amb la seua important figura i al mateix temps serà 
una gran reivindicació per a la tasca callada i amagada de tantes dones que 
s’han hagut d’esforçar molt més del que calia pel fet de ser-ho. 
Com a Alcalde de Guadassuar, vaig tindre el gust de conéixer-la l’estiu de 2016 a 
Benimodo en el transcurs de la Jornada dels Premis Estellés de Narració Curta i 
Poesia en valencià, que organitza aquell ajuntament, i la posterior Festa i Sopar 
Estellés. Una dona comunicadora i alegre, d’ulls molt desperts que no s’amaga 
del seu origen al nostre poble, tot i que tota la seua vida ha transcorregut tenint 
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Benimodo com a centre i referència, i el món per límit. Riberenca i valenciana per 
sobre tot. 

Del nostre Cronista Oficial a Guadassuar, també inestimable amic J. Enric 
Mut i Ruiz, que aporta qüestions importants sobre la seua relació amb el seu 
poble de naixement, informe que també s’adjunta complet, em quede, per 
entranyables, amb les següents paraules: 

“Del seu naixement i infantesa a Guadassuar, explicava Didín el següent 
en les converses del llibre de Vicent Climent “Didín Puig, una dona decidida” 
(2018): 

 “Sí, el meu pare estava allà de secretari. Hi vaig viure fins als tres anys i 
després vam anar a viure a Carlet. A Guadassuar anava moltes voltes perquè en 
aquella època tenia mare de llet. Anava a vore la meua mare i els meus germans 
de llet. Encara viuen alguns germans de llet i mantinc la vinculació amb ells.” 

En efecte, Didín es va criar a Guadassuar i va conservar durant tota la 
vida el contacte amb la família Segura, amb els seus germans “de llet”, 
participant de les celebracions familiars; i ací va començar a anar a escola amb 
altres xiquetes del poble. Curiosament dues de les seus millors amigues, veïnes 
de Benimodo, també són nascudes a Guadassuar: Consuelo Machí i Maria Glòria 
Roig. 

... 
Solament ens resta afegir que sempre ha col·laborat en tot allò que se li 

ha demanat des de Guadassuar, sense oblidar mai el seu poble familiar 
Benimodo, en el qual va residir fins a la seua mort. L’última vegada que va 
participar en un acte públic a Guadassuar va ser el 5 de març del 2018, en l’acte 
de presentació del seu llibre Les Festes de Pasqua, acompanyada pels alcaldes 
de Benimodo i de Guadassuar.” 
Didín ens deixà amb més de 90 anys, en 2019, sempre conservà els seus lligams 
familiars al nostre poble, encara que des de ben menuda arrelà a Benimodo. Se’n 
va anar amb la mateixa discreció amb què va viure, amb el somriure a la boca i 
les portes de casa obertes per a tothom fins l'últim moment. No és un llegat trist, 
ella no ho voldria, un caràcter i personalitat captivadors. Una gran dona, 
periodista, escriptora, gran defensora i activista de la cultura valenciana i dels 
valors democràtics. Guardonada per la Generalitat Valenciana i per la 
Mancomunitat de la Ribera Alta per tots aquest mèrits. 

És digne de celebrar que aquesta proposta es fa en col·laboració amb el 
poble de Benimodo, tant estimat per ella, segons converses mantigudes amb el 
seu alcalde, Paco Teruel i Machí, en el sentit de sumar iniciatives, perquè per 
damunt de tot l’objectiu és el reconeixement públic de la seua obra i persona. 

Per tot el que s’ha exposat sobre la seua relació amb el nostre municipi, 
població natal de Didín, així com amb el desig també de contribuir a visibilitzar 
l’existència d’una dona emprenedora i decidida, valencianista des de sempre i 
treballadora exemplar en la construcció d’una societat millor, creiem molt 
encertada i convenient la proposta per la qual es pren el següent   

ACORD 
1.- L’Ajuntament en Ple aprova, en base a l’informe presentat i la 

documentació adjunta, la proposta que l’Institut d’Educació Secundària de 
Guadassuar passe a denominar-se Institut d’Educació Secundària Didín Puig. 

2.- Posar en coneixement de la Direcció, l’Equip Directiu i l’AMPA de 
l’I.E.S. de Guadassuar, en definitiva el seu Consell Escolar, aquest acord per a 
que el prenguen com a propi i l’eleven a la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport, tal com s’indica al DECRET 252/2019, de 29 de novembre, del Consell, al 
Títol I, article 5é, al seu apartat 6, i així iniciar formalment el canvi de la seua 
denominació, acomplint tots els tràmits i especificacions d’aquest decret.. 
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3.- Notificar a l’Ajuntament de Benimodo aquest acord, perquè tinga a bé 
sumar-se a l’esperit d’aquest acord recolzant i així reforçar la proposta de 
l’Ajuntament de Guadassuar. 

4.- Notificar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport aquest acord 
perquè facilite les gestions del Consell Escolar de l’I.E.S. de Guadassuar i es 
puga portar a terme el canvi de nom proposat amb la major celeritat possible. 

La Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme, Agricultura i Medi Ambient, 
prèvia deliberació ACORDA que la moció es presente de manera conjunta  per tots els 
grups municipals i, per UNANIMITAT, proposa al Ple l'adopció del següent ACORD: 

Primer .- Proposar que  l’Institut d’Educació Secundària de Guadassuar passe a 
denominar-se Institut d’Educació Secundària Didín Puig. 

Segon .- Notificar el present acord a la Direcció, l’Equip Directiu i l’AMPA de 
l’I.E.S. de Guadassuar, en definitiva el seu Consell Escolar, aquest acord per a que el 
prenguen com a propi i l’eleven a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, tal com 
s’indica al DECRET 252/2019, de 29 de novembre, del Consell, al Títol I, article 5é, al 
seu apartat 6, i així iniciar formalment el canvi de la seua denominació, acomplint tots 
els tràmits i especificacions d’aquest decret. 

Tercer .- Notificar el present acord a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport 
aquest acord perquè facilite les gestions del Consell Escolar de l’I.E.S. de Guadassuar i 
es puga portar a terme el canvi de nom proposat amb la major celeritat possible. 

Quart .- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Benimodo aquest acord, 
perquè tinga a bé sumar-se a l’esperit d’aquest acord recolzant i així reforçar la 
proposta de l’Ajuntament de Guadassuar. 

 
El resultat de la votació és el següent; 12 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), grup municipal 
SOCIALISTA (Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga), i grup municipal PP (Sr. Estruch 
Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera). 

 
En el torn d’intervencions , el Sr Vicent Estruch dona la Benvinguda als convidats  

i explica com va ser informat de la proposat per par del Sr alcalde , i que si be al principi 
li va estranyar ,pues apanes coneixia a Didin  ,  ha de reconèixer com a mesura que ha 
anat fent averiguacions i parlant amb veïns  sobre la persona de Didin Puig ha segut 
reconfortant vore com tots coincidien en considerar-la per damunt de tot  una gran  
persona amb grans valors  democràtics que  per damunt d’ ideologies  i  tenint motius 
per guardar roncors , es va volcà en la cultura  amb gran generositat amb tots els veïns 
i amb defensa del valencianisme  .Una  persona volguda per molta gent  del nostre 
poble .Amb açò el grup municipal PP  arriba  a la conclusió de que la proposta es 
mereixedora del recolzament de tot l’ajuntament per ser  un orgull per al poble encara 
que el IES  deixe de porat el nom de Guadassuar . 

A cont inuació el Sr president  acorda interrompre la sessió  a efectes de 
poder donar la paraula al públ ic assistent . 

Final itzat el recés es reprèn el ple en el punt 8.  

8.- Modificació pressupostària nº 24.2021 per crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit. Expt. 2021/OFI_01/000318 

 
Vista la necessitat d'executar les següents despeses, les quals no estaven 

previstes en el pressupost inicial de l'exercici: 
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a) Adquisició d'una biotrituradora, sent necessari incrementar la partida 179-
22799 "gestió forestal sostenible" en 15.000 euros. La despesa està 
cofinançada per la Diputació Provincial de València, la qual subvenciona 
6.746, 95 euros. 

b) Incorporació d'un tècnic mitjà de gestió del medi ambient al 50% de la 
jornada, mitjançant creació d'un programa temporal d'ocupació (amb el règim 
jurídic de funcionari interí del art. 13.1 c) TREBEP) conforme als següents 
imports: 

  Partida Import  

R. Bàsiques 170-12001 2.200,00 € 

C. Destí 170-12100 1.500,00 € 

C. Específic 170-12101 2.310,00 € 

S. Social 231-16000 2.090,00 € 

  
8.100,00 € 

c) Increment de la partida 342-2279901 relativa al contracte de serveis de la 
piscina coberta en 20.000 euros addicionals, passant de tindre 70.000 euros 
inicials a un total de 90.000. 

La modificació pressupostaria, que totalitza la quantia de 43.100 euros, es 
finançarà amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, amb un saldo 
disponible de 287.320,66  euros. 

Vist l´informe número 113 emès per l´interventor municipal, de data de 12 de 
juliol 2021 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 MAJORIA 
ABSOLUTA 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 2021 
número 24, per la modalitat de crèdit extraordinari u suplement de crèdit, amb el 
següent detall: 

APLICACIONS GASTOS A L’ALÇA 
 

Pro. Eco. Descripció A consignar. Mod (*) 

170 12001 RETRIBUCIONS BÀSIQUES TÈCNIC A2 MIG AMBIENT 2.200,00 € CE 

170 12100 C. DESTI TECNIC A2 MIG AMBIENT 1.500,00 € CE 

170 12101 C. ESPECÍFIC TECNIC A2 MIG AMBIENT 2.310,00 € CE 

231 16000 Seguretat social a carrec de la Corporació 2.090,00 € SC 

179 22799 GESTIO FORESTAL SOSTENIBLE 2020-2021 15.000,00 € SC 

342 2279901 CONTRACTE SERVEIS PISCINA COBERTA 20.000,00 € SC 

    Total gastos 43.100,00 €   

APLICACIONS INGRESOS A L’ALÇA 
 

  Eco. Descripció A consignar. 
 

  87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 43.100,00 € 
 

    Total ingressos 43.100,00 € 
 

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

   SEGON.- Exposar al públic aquest expedient durant 15 dies mitjançant la 
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publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguen 
examinar-ho i formular les reclamacions que estimen pertinents. 

TERCER.- Aprovar, amb caràcter definitiu, el referit expedient si contra aquest 
no es presentaren reclamacions durant el període d'exposició pública. 

QUART.- 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; 7 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 (Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga), 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). 

 
 
9.- Designació Junta de portaveus. Expt. 2021/OFI_01/000315 

 
D'ordre de la Presidència, per la Secretària va donar compte del Decret 

d’alcaldia de data 12/07/2021, sobre designació dels membres de la Junta de 
portaveus, que es transcriu a continuació: 

 
“Atés la Providència d’alcaldia, de data 8 de juliol de 2021, en la es considera 

d'interés la creació i regulació de la Junta de Portaveus, com a òrgan complementari de 
l'organització municipal. 

Atés l’informe de la secretaria municipal, de data 9 de juliol de 2021, en el que 
s’assenyala que la Comunitat Valenciana regula les juntes de portaveus dins del capítol 
dedicat a la regulació de l'estatut dels membres de les corporacions locals, en concret en 
el art 136 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana en 
els següents termes: 

Article 136. junta de portaveus.  
1. els portaveus dels grups polítics, presidits pel president o presidenta de la 

corporació, integraran la junta de portaveus, que tindrà les següents funcions: a) 
accedir a les informacions que la presidència els proporcione per a difondre-la entre 
els membres del seu grup. b) canalitzar les peticions dels grups en relació amb el 
seu funcionament i amb la seua participació en els debats corporatius. c) 
consensuar el règim dels debats en sessions determinades. 

 2. la junta de portaveus tindrà sempre caràcter d'òrgan complementari i 
deliberant, en les seues sessions no s'adoptaran acords ni resolucions amb força 
d'obligar davant tercers. 

En exercici de les competències que m’atribueix l’article 21 de  la Llei 7/1.985, 
RESOLC: 

PRIMER: Designar membres de la Junta de Portaveus als/a les següents 
regidors/es: 

President: 
Sr. Salvador Montañana Sanz, alcalde. 
Vocals: 
Sr. Joan Vicent Puchol Pérez, del Grup municipal COMPROMÍS 
Sr. Vicente José Estruch Bellver, del Grup municipal PP 
Sra. Mª Rosa Almela Ribes, del Grup municipal PSOE 
Secretari: 
Sr. Joan Vicent Puchol Pérez 
SEGON: Donar compte al Ple en la pròxima sessió que es celebre.” 
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El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 
 
 

10.- Moció dels Grups municipals COMPROMÍS i PSOE per a la condemna 
de les agressions i crims masclistes, LGTBI-fòbics, racistes i d’odi. Expt. 
2021/PAC_03/000541 

 
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 
de manera conjunta per al seu debat i aprovació si s’escau, la moció per a la condemna 
de les agressions i crims masclistes, LGTBI-fòbics, racistes i d’odi, que es concreta en 
la següent proposta d’acord: 

“PRIMER. L’Ajuntament de Guadassuar condemna els discursos de l’odi i 
negacionistes fets per partits i representants polítics des de les institucions públiques, i 
insta les forces polítiques democràtiques a no pactar amb qui promoga estos discursos ni 
a acceptar el seu suport en el normal funcionament institucional per a salvaguardar la 
democràcia, els drets humans i les llibertats constitucionals. 

SEGON. L’Ajuntament de Guadassuar acorda promoure i donar suport a 
activitats de sensibilització per a la igualtat de tracte i contra la discriminació, l’LGTBI-
fòbia, el racisme, la xenofòbia, el sexisme i el masclisme al nostre municipi. 

TERCER. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar el Consell a continuar 
desenvolupant l’Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, la No-Discriminació i la 
Prevenció dels Delictes d'Odi 2019–2024. 

QUART. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar el Consell a continuar 
implementant les mesures recollides en la Llei 23/2018 d'igualtat de les persones LGTBI, 
i la Llei 8/2017 integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere a 
la Comunitat Valenciana i la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat 
entre dones i homes, i a atendre les demandes de l’agenda feminista. 

CINQUÉ. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar el govern de l’Estat 
espanyol a impulsar polítiques de prevenció dels delictes d’odi i de les violències 
masclistes, i de formació i sensibilització tant de les forces i cossos de seguretat de 
l’Estat com del poder judicial en la lluita contra este tipus de delictes.” 

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

PRIMER. L’Ajuntament de Guadassuar condemna els discursos de l’odi i 
negacionistes fets per partits i representants polítics des de les institucions públiques, i 
insta les forces polítiques democràtiques a no pactar amb qui promoga estos discursos 
ni a acceptar el seu suport en el normal funcionament institucional per a salvaguardar la 
democràcia, els drets humans i les llibertats constitucionals. 

SEGON. L’Ajuntament de Guadassuar acorda promoure i donar suport a 
activitats de sensibilització per a la igualtat de tracte i contra la discriminació, l’LGTBI-
fòbia, el racisme, la xenofòbia, el sexisme i el masclisme al nostre municipi. 

TERCER. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar el Consell a continuar 
desenvolupant l’Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, la No-Discriminació i 
la Prevenció dels Delictes d'Odi 2019–2024. 

QUART. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar el Consell a continuar 
implementant les mesures recollides en la Llei 23/2018 d'igualtat de les persones 
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LGTBI, i la Llei 8/2017 integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de 
gènere a la Comunitat Valenciana i la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a 
la igualtat entre dones i homes, i a atendre les demandes de l’agenda feminista. 

CINQUÉ. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar el govern de l’Estat 
espanyol a impulsar polítiques de prevenció dels delictes d’odi i de les violències 
masclistes, i de formació i sensibilització tant de les forces i cossos de seguretat de 
l’Estat com del poder judicial en la lluita contra este tipus de delictes. 
 

El resultat de la votació és el següent; 7 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 (Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga), 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 el Sr Portaveu del grup municipal explica que  a la 

Comissió es va acordar dictaminar favorablement esta moció ,pues el seu grup 
condemna tot tipus de violència . Amb una  lectura mes pausada el seu grup aprecia 
que hi ha un component ideològic en la moció  com son  referencies a ultradreta com 
únic responsable de les agressions ,que no comparteixen pues la anti violència no es  
patrimoni  de ninguna ideologia . Espot llevar les mencions de este tipo i l’acord , la 
finalitat  , seria el mateix. 

 
El Sr Alcalde explica que no troba que siga senzill en este moment consensuar 

canvis en una moció ja dictaminada. 
 
Ferran Barberà , del grup Compromís sol·licita la paraula per a  explicar que esta 

proposta de moció la ha presentat el grup compromís  i com totes les mocions es 
proposa en un  context que  en este cas te una carrega ideològica a la que  no van a 
renunciar . 

 
Sr Josep Martinez ,  del grup PSPSV-PSOE ,explica l’opinió del seu grup  contari 

a eliminar cap menció al que reialment està passant i es latent . 
 
Sr Joan Puchol  ,portaveu del grup compromís , expressa el  convenciment  que 

el discurs de l’odi forma part de la ideologia d’ultradreta . En eixe sentit coincideix amb 
el seu companys de Compromís i PSPV-PSOE en no ometre cap menció a la Moció  

 
Vicent  Estruch ,davant esta resposta ala seua proposta d’esmena  opina que de 

res serveix ficar el quadre de Didin Puig pues sembla que el enfrontament ha d’estar 
sempre latent i sols hi ha gent  roí a una banda . 

 
El Sr alcalde proposa que la Moció passe a ser Moció del grup Compromís i de 

PSPV  i no de tots els grups municipals  , el que s’acorda per UNANIMITAT procedint a 
votació de la moció . 

 
11.- Proposició conjunta dels grups municipals per instar al govern de l’estat a la 
millora urgent de la xarxa valenciana de rodalies. Expt. 2021/PAC_03/000541 
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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 per instar al govern de l’Estat a la 
millora urgent de la xarxa valenciana de rodalies, que es concreta en la següent 
proposta d’acord: 

“PRIMER.- Instar al govern d’Espanya a executar d’immediat la totalitat de les 
inversions previstes en la xarxa valenciana de Rodalies, així com compensar la manca 
d’inversió executada en els darrers 10 anys amb un pla d’inversions extraordinàries. 
Aquest pla ha de passar necessàriament per l’electrificació de totes les línies, per la 
duplicació de les vies en tots aquells trams on no hi haja un impediment geogràfic o una 
afecció mediambiental, i per la resolució dels problemes tècnics, d’infraestructura i de 
manca de personal per tal d’acabar amb les incidències del servei. 

SEGON.- Instar al govern d’Espanya que transferisca la competència i els fons 
per a la gestió de Rodalies a la Generalitat Valenciana, d’acord amb el que contempla el 
nostre Estatut d’Autonomia.  

TERCER.- Instar al govern d’Espanya, o en el seu cas a la Generalitat 
Valenciana, com a titular de la competència en Rodalies, a estudiar una ampliació de la 
xarxa de rodalies, tant de les línies actuals per a donar abans a tots els municipis 
valencians als quals hi ha infraestructura ferroviària, com projectant noves línies per a 
connectar municipis i zones de rellevància que ara no tenen connexió ferroviària, 
coordinat a més amb un projecte de servei públic de bus interurbà per a les zones 
d’interior per les que geogràficament no es puga implementar un servei ferroviari. 

QUART.- Instar al govern d’Espanya, o en el seu cas a la Generalitat Valenciana, 
com a titular de la competència en Rodalies, a millorar la connexió ferroviària València-
Xàtiva: 

- incorporar una línia que passe concretament per Guadassuar. 
- Augmentar les freqüències de la línia i acabar amb les incidències de la 

mateixa. 
- Estudiar la duplicació de les vies entre Xàtiva i L’Alcúdia, per a poder 

augmentar freqüències i reduir temps de viatge. 
- Adaptar la línia a mobilitat reduïda en tots els punts on no estiga. 
- Ampliar la línia de Rodalies a La Font de la Figuera  fins a Caudete, per tal 

d’establir un node amb Alacant en Rodalies. 
CINQUÈ.- Instar al govern d’Espanya a tramitar un projecte de llei de 

finançament transport públic homòloga a les que existeixen en altres països de la Unió 
Europea, per tal de fixar criteris tècnics que blinden la inversió en transport públic de 
forma transparent i eficient. 

SISÉ.- Instar a Renfe i Adif a oferir una informació oberta i pública als usuaris 
dels Rodalies, millorant el protocol de comunicació d’incidències, publicant les incidències 
en temps real en el web i facilitant als usuaris afectats per incidències sistemes 
telemàtics per a presentar queixes i reclamacions. 

SETÉ.- Instar al govern d’Espanya i a la Generalitat Valenciana a treballar per a 
la creació d’una xarxa unificada de transport públic que aglutine el tren de Rodalies, el 
metro, el tramvia i el bus urbà i interurbà, així com serveis públics de bicicletes, sota una 
marca única de cada a l’usuari, amb un abonament únic i interoperativitat entre els 
diferents mitjans de transport  i amb una integració tarifària. 

 HUITÉ.- Donar trasllat dels presents acords al President del govern de l’Estat, al 
Ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, al President de la Generalitat 
Valenciana, al Conseller de Política Territorial de la Generalitat, i als grups parlamentaris 
de Les Corts, del Congrés i del Senat.” 

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: 
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PRIMER.- Instar al govern d’Espanya a executar d’immediat la totalitat de les 
inversions previstes en la xarxa valenciana de Rodalies, així com compensar la manca 
d’inversió executada en els darrers 10 anys amb un pla d’inversions extraordinàries. 
Aquest pla ha de passar necessàriament per l’electrificació de totes les línies, per la 
duplicació de les vies en tots aquells trams on no hi haja un impediment geogràfic o una 
afecció mediambiental, i per la resolució dels problemes tècnics, d’infraestructura i de 
manca de personal per tal d’acabar amb les incidències del servei. 

SEGON.- Instar al govern d’Espanya que transferisca la competència i els fons 
per a la gestió de Rodalies a la Generalitat Valenciana, d’acord amb el que contempla 
el nostre Estatut d’Autonomia.  

TERCER.- Instar al govern d’Espanya, o en el seu cas a la Generalitat 
Valenciana, com a titular de la competència en Rodalies, a estudiar una ampliació de la 
xarxa de rodalies, tant de les línies actuals per a donar abans a tots els municipis 
valencians als quals hi ha infraestructura ferroviària, com projectant noves línies per a 
connectar municipis i zones de rellevància que ara no tenen connexió ferroviària, 
coordinat a més amb un projecte de servei públic de bus interurbà per a les zones 
d’interior per les que geogràficament no es puga implementar un servei ferroviari. 

QUART.- Instar al govern d’Espanya, o en el seu cas a la Generalitat 
Valenciana, com a titular de la competència en Rodalies, a millorar la connexió 
ferroviària València-Xàtiva: 

- incorporar una línia que passe concretament per Guadassuar. 
- Augmentar les freqüències de la línia i acabar amb les incidències de la 

mateixa. 
- Estudiar la duplicació de les vies entre Xàtiva i L’Alcúdia, per a poder 

augmentar freqüències i reduir temps de viatge. 
- Adaptar la línia a mobilitat reduïda en tots els punts on no estiga. 
- Ampliar la línia de Rodalies a La Font de la Figuera  fins a Caudete, per tal 

d’establir un node amb Alacant en Rodalies. 
CINQUÈ.- Instar al govern d’Espanya a tramitar un projecte de llei de 

finançament transport públic homòloga a les que existeixen en altres països de la Unió 
Europea, per tal de fixar criteris tècnics que blinden la inversió en transport públic de 
forma transparent i eficient. 

SISÉ.- Instar a Renfe i Adif a oferir una informació oberta i pública als usuaris 
dels Rodalies, millorant el protocol de comunicació d’incidències, publicant les 
incidències en temps real en el web i facilitant als usuaris afectats per incidències 
sistemes telemàtics per a presentar queixes i reclamacions. 

SETÉ.- Instar al govern d’Espanya i a la Generalitat Valenciana a treballar per a 
la creació d’una xarxa unificada de transport públic que aglutine el tren de Rodalies, el 
metro, el tramvia i el bus urbà i interurbà, així com serveis públics de bicicletes, sota 
una marca única de cada a l’usuari, amb un abonament únic i interoperativitat entre els 
diferents mitjans de transport  i amb una integració tarifària. 

 HUITÉ.- Donar trasllat dels presents acords al President del govern de l’Estat, al 
Ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, al President de la Generalitat 
Valenciana, al Conseller de Política Territorial de la Generalitat, i als grups 
parlamentaris de Les Corts, del Congrés i del Senat. 

 
El resultat de la votació és el següent; 12 VOTS A FAVOR corresponents als 

representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol 
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Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Avellan Bisbal i Sr. Signes Barberà), grup municipal 
SOCIALISTA (Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga), i grup municipal PP (Sr. Estruch 
Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera). 

 
12.- Moció conjunta dels Grups municipals sobre les noves tarifes 

elèctriques aplicades a partir de l’1 de juny de 2021. Expt. 2021/PAC_03/000541 
 
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 les noves tarifes elèctriques 
aplicades a partir de l’1 de juny de 2021, que es concreta en la següent proposta 
d’acord: 

“PRIMER. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar al govern espanyol a exigir 
la transparència dels costos reals de producció, transport i distribució de l’electricitat així 
com la realització d’auditories independents i públiques dels costos reportats per les 
empreses del sector elèctric, efectuar el control públic d’aquests i publicar anualment tota 
aquesta informació. 

SEGON. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar al govern espanyol a 
modificar el sistema de fixació del preu de l’electricitat, per eliminar el sistema 
marginalista actual i aplicar un sistema basat en el cost real de cadascuna de les fonts de 
producció d’energia en la proporció en què cada tipus de fonts d’energia participa en el 
volum d’electricitat produïda, i incorporar la representació de les persones usuàries en la 
negociació de l’estructura de les tarifes elèctriques. 

TERCER. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar al govern espanyol a 
prendre les mesures adients per reduir l’impacte de l’increment de costos de l’energia 
elèctrica derivats del nou sistema de tarificació per als xicotets consumidors que realitzen 
activitats econòmiques que no poden traslladar els seus consums d’energia cap a franges 
de consum amb preus més baixos -com és el cas del xicotet comerç o les persones que 
teletreballen. 

QUART. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar al govern espanyol a 
demanar a la Comissió Nacional de Mercats i la Competència que investigue les causes 
reals de la pujada dels preus majoristes i actue amb urgència per revertir els abusos que 
hagen pogut realitzar les empreses elèctriques implicades. 

CINQUÈ. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar al govern espanyol a 
impulsar un canvi en el sistema de tarificació en què s’eliminen els trams fixes i les 
persones usuàries paguen en funció d’allò que consumeixen, aplicant tarifes per blocs de 
consum que seguisquen el principi de progressivitat i reconeguen el caràcter de bé 
essencial de l’electricitat i el dret humà a l’energia, garantint, d’una banda, l’accés i 
l’assequibilitat d’una quantitat bàsica d’energia elèctrica -tenint en compte el número de 
persones de l’habitatge, la zona climàtica de residència i altres circumstàncies 
específiques- i, d’altra, penalitzant els consums excessius i sumptuaris. 

SISÈ. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar al govern espanyol a revisar i 
modular les càrregues impositives vinculades a l’energia elèctrica per a garantir l’aplicació 
real dels principis de progressivitat fiscal i qui contamina paga així com l’eficàcia i 
l’eficiència en l’aplicació de les figures impositives per garantir el dret humà a l’energia, el 
manteniment de les infraestructures energètiques públiques, la protecció del medi 
ambient  els serveis públics d’interès general.  

SETÈ. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar al govern espanyol a modificar 
la regulació per facilitar i flexibilitzar el repartiment d’energia elèctrica entre 
autoconsumidors compartits, millorar la compensació econòmica, actualment molt baixa, 
pels excedents que les instal·lacions d’autoconsum d’electricitat connectades a la xarxa hi 
aboquen i augmentar de 500 m a 2 km i de 100 kW a 2 MW la possibilitat de fer 
autoconsum compartit simplificat. 
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HUITÈ. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar al govern espanyol a establir, 
de manera efectiva i permanent la prohibició de tall de subministrament elèctric en 
habitatges en els casos d’impagament com a conseqüència de les condicions de 
vulnerabilitat de les persones afectades, fent una comprovació prèvia a qualsevol ordre 
de tall de subministrament amb els serveis municipals competents en matèria 
d’assumptes socials. 

NOVÈ. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar al govern espanyol a portar a 
terme una política intensa, activa i amb continuïtat en el temps, de subministrament 
d’informació fiable, clara i transparent en relació amb els aspectes tècnics, econòmics, 
ambientals i d’ús de l’electricitat, així com de realització d’iniciatives d’educació 
energètica, adreçades a famílies, persones treballadores autònomes i pimes per 
minimitzar els impactes econòmics i socials negatius del canvi tarifari. 

DESÈ. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar al govern espanyol a 
implementar un programa plurianual i ambiciós d’ajudes, en col·laboració amb 
l’administració autonòmica, adreçades a la millora de l’eficiència i estalvi energètic en les 
edificacions de tot tipus, parant particular atenció als edificis públics municipals, als 
habitatges socials i als habitatges de les persones amb nivells de renda inferiors a la 
mitjana de la renda per càpita de la comunitat autònoma en què residisquen.  

ONCÉ. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar al govern espanyol a 
implementar un programa plurianual i ambiciós d’ajudes i suport tècnic, en col·laboració 
amb l’administració autonòmica, en particular adreçats a les entitats locals, per impulsar 
l’autoconsum amb abocament d’excedents a la xarxa i les comunitats energètiques locals.  

DOTZÉ. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar al Consell de la Generalitat 
Valenciana i a les diputacions provincials a continuar desenvolupant, i intensificar, les 
diverses iniciatives de suport financer i tècnic a les entitats locals per millorar l’eficiència i 
l’estalvi energètic en les edificacions i serveis municipals, per impulsar l’autoconsum amb 
abocament d’excedents a la xarxa i les comunitats energètiques locals, així com la resta 
de programes actualment en marxa en aquesta matèria adreçats als diversos sectors 
econòmics i socials per aprofundir en el model de generació distribuïda d’electricitat.”  

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. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar al govern espanyol a exigir 
la transparència dels costos reals de producció, transport i distribució de l’electricitat 
així com la realització d’auditories independents i públiques dels costos reportats per 
les empreses del sector elèctric, efectuar el control públic d’aquests i publicar 
anualment tota aquesta informació. 

SEGON. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar al govern espanyol a 
modificar el sistema de fixació del preu de l’electricitat, per eliminar el sistema 
marginalista actual i aplicar un sistema basat en el cost real de cadascuna de les fonts 
de producció d’energia en la proporció en què cada tipus de fonts d’energia participa en 
el volum d’electricitat produïda, i incorporar la representació de les persones usuàries 
en la negociació de l’estructura de les tarifes elèctriques. 

TERCER. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar al govern espanyol a 
prendre les mesures adients per reduir l’impacte de l’increment de costos de l’energia 
elèctrica derivats del nou sistema de tarificació per als xicotets consumidors que 
realitzen activitats econòmiques que no poden traslladar els seus consums d’energia 
cap a franges de consum amb preus més baixos -com és el cas del xicotet comerç o 
les persones que teletreballen. 

QUART. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar al govern espanyol a 
demanar a la Comissió Nacional de Mercats i la Competència que investigue les 
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causes reals de la pujada dels preus majoristes i actue amb urgència per revertir els 
abusos que hagen pogut realitzar les empreses elèctriques implicades. 

CINQUÈ. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar al govern espanyol a 
impulsar un canvi en el sistema de tarificació en què s’eliminen els trams fixes i les 
persones usuàries paguen en funció d’allò que consumeixen, aplicant tarifes per blocs 
de consum que seguisquen el principi de progressivitat i reconeguen el caràcter de bé 
essencial de l’electricitat i el dret humà a l’energia, garantint, d’una banda, l’accés i 
l’assequibilitat d’una quantitat bàsica d’energia elèctrica -tenint en compte el número de 
persones de l’habitatge, la zona climàtica de residència i altres circumstàncies 
específiques- i, d’altra, penalitzant els consums excessius i sumptuaris. 

SISÈ. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar al govern espanyol a revisar i 
modular les càrregues impositives vinculades a l’energia elèctrica per a garantir 
l’aplicació real dels principis de progressivitat fiscal i qui contamina paga així com 
l’eficàcia i l’eficiència en l’aplicació de les figures impositives per garantir el dret humà a 
l’energia, el manteniment de les infraestructures energètiques públiques, la protecció 
del medi ambient  els serveis públics d’interès general.  

SETÈ. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar al govern espanyol a modificar 
la regulació per facilitar i flexibilitzar el repartiment d’energia elèctrica entre 
autoconsumidors compartits, millorar la compensació econòmica, actualment molt 
baixa, pels excedents que les instal·lacions d’autoconsum d’electricitat connectades a 
la xarxa hi aboquen i augmentar de 500 m a 2 km i de 100 kW a 2 MW la possibilitat de 
fer autoconsum compartit simplificat. 

HUITÈ. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar al govern espanyol a establir, 
de manera efectiva i permanent la prohibició de tall de subministrament elèctric en 
habitatges en els casos d’impagament com a conseqüència de les condicions de 
vulnerabilitat de les persones afectades, fent una comprovació prèvia a qualsevol ordre 
de tall de subministrament amb els serveis municipals competents en matèria 
d’assumptes socials. 

NOVÈ. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar al govern espanyol a portar a 
terme una política intensa, activa i amb continuïtat en el temps, de subministrament 
d’informació fiable, clara i transparent en relació amb els aspectes tècnics, econòmics, 
ambientals i d’ús de l’electricitat, així com de realització d’iniciatives d’educació 
energètica, adreçades a famílies, persones treballadores autònomes i pimes per 
minimitzar els impactes econòmics i socials negatius del canvi tarifari. 

DESÈ. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar al govern espanyol a 
implementar un programa plurianual i ambiciós d’ajudes, en col·laboració amb 
l’administració autonòmica, adreçades a la millora de l’eficiència i estalvi energètic en 
les edificacions de tot tipus, parant particular atenció als edificis públics municipals, als 
habitatges socials i als habitatges de les persones amb nivells de renda inferiors a la 
mitjana de la renda per càpita de la comunitat autònoma en què residisquen.  

ONCÉ. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar al govern espanyol a 
implementar un programa plurianual i ambiciós d’ajudes i suport tècnic, en col·laboració 
amb l’administració autonòmica, en particular adreçats a les entitats locals, per impulsar 
l’autoconsum amb abocament d’excedents a la xarxa i les comunitats energètiques 
locals.  

DOTZÉ. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar al Consell de la Generalitat 
Valenciana i a les diputacions provincials a continuar desenvolupant, i intensificar, les 
diverses iniciatives de suport financer i tècnic a les entitats locals per millorar l’eficiència 
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i l’estalvi energètic en les edificacions i serveis municipals, per impulsar l’autoconsum 
amb abocament d’excedents a la xarxa i les comunitats energètiques locals, així com la 
resta de programes actualment en marxa en aquesta matèria adreçats als diversos 
sectors econòmics i socials per aprofundir en el model de generació distribuïda 
d’electricitat.   

 
El resultat de la votació és el següent; 12 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), grup municipal 
SOCIALISTA (Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga), i grup municipal PP (Sr. Estruch 
Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera). 

 
13.- Modificació puntual núm. 7 del pla general de Guadassuar. Integració 

del trinquet en la xarxa secundària de dotacions públiques. 
Expt. 2021/OFI_01/000071 
 
Vist el Decret d'Alcaldia n.º 676, de data 22 de juliol de 2021, de sol·licitud a 

l'òrgan substantiu de l'inici de l'avaluació ambiental i territorial estratègica de la 
modificació puntual n.º7 del Pla General de Guadassuar - Trinquet, consistent en 
incorporar a la xarxa secundària de dotacions públiques el Trinquet situat al carrer de 
L'Alcúdia, n.º9 (Ref. Cadastral: 7604602YJ1470S0001FH) i remissió del Document 
inicial estratègic i l'Esborrany del Pla per a la modificació puntual núm. 7 del Pla general 
de Guadassuar -Trinquet, redactat per l'arquitecte municipal, Frank Navarro Agüir, de 
data 13 de maig de 2021. 

I considerant el que es disposa en l'art. 52.2 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 
de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la Llei d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Paisatge. 

Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme, 
Agricultura i Medi Ambient, 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: 

Primera.- Iniciar l'avaluació ambiental i territorial estratègica de la modificació 
puntual n.º7 del Pla General de Guadassuar - Trinquet, consistent a incorporar a la 
xarxa secundària de dotacions públiques el Trinquet situat al carrer de L'Alcúdia, n.º9 
(Ref. Cadastral: 7604602YJ1470S0001FH). 

Segona.- Prèvia la comprovació pels serveis tècnics municipals que la 
documentació remesa per l'òrgan promotor s'ajusta al que s'estableix en el Decret 
legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la Llei 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge i en la legislació sectorial, remetre la 
sol·licitud i la documentació presentada per l'òrgan promotor a l'òrgan ambiental a fi 
que, prèvies les consultes a les Administracions Públiques afectades i persones 
interessades, emeta, si escau, l'oportú informe ambiental i territorial estratègic. 

 
El resultat de la votació és el següent; 12 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), grup municipal 
SOCIALISTA (Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga), i grup municipal PP (Sr. Estruch 
Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera). 
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En el torn d’intervencions  previ a al votació , sol·licita la paraula la Sr a regidora 

d’esports , Teresa Fuertes per a manifestar  públicament el seu agraïment a la regidoria 
d’urbanisme i al seu departament ,personal tècnic  i jurídic , i la nostra associació i 
escola de pilota  per treballar conjuntament  amb la finalitat d’incorporar un be 
actualment privat a les nostres instal·lacions esportives  . 

 
14.- Adhesió a l`Agència Valenciana de Protecció del Territori. 
Expt. 2021/OFI_01/000262 
 
La disposició addicional tercera de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la 

Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, 
en la redacció primitiva, va preveure la creació d'una agència de protecció del territori 
com a organisme públic de naturalesa consorcial. Un decret havia de crear l'Agència i 
determinar-ne l'organització i el funcionament. 

Finalment, és la Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de 
la Llei 5/2014, mitjançant la incorporació de la disposició addicional tretzena a aquesta 
llei, la que crea l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, com a entitat de dret 
públic de naturalesa consorcial, de les que preveu l'article 155.1 de la Llei 1/2015, de 
febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions. Així mateix, en aquesta disposició es regulen el règim jurídic d'aquest 
organisme i el mecanisme d'adhesió dels municipis a l'Agència, sobre la base de 
l'adhesió voluntària del municipi a un conveni marc, voluntat manifestada a través de 
l'acord del ple municipal adoptat per majoria absoluta. 

No obstant això, la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de 
mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, 
deixa sense contingut la disposició addicional tercera de la Llei 5/2014, i en dona una 
nova redacció en la disposició addicional tretzena, en el sentit de modificar la 
naturalesa jurídica de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, que passa a ser 
la d'un organisme autònom, més adequada a la naturalesa de les funcions públiques 
que té atribuïdes. D'altra banda, la Llei 9/2019 estableix un nou esquema d'adhesió 
dels municipis a l'Agència, els quals li podran delegar les seues competències en 
matèria de protecció de la legalitat urbanística sobre sòl no urbanitzable mitjançant 
l'aprovació, pel ple de l'ajuntament, de l'acord d'adhesió a l'organisme. Així, la Llei 
5/2014, després de la modificació introduïda per la Llei 9/2019, preveu que, 
reglamentàriament, s'establisquen la forma i el contingut de l'acord tipus d'adhesió al 
que hauran d'ajustar-se els municipis. 

Aquesta decisió s'emmarca en les previsions de l'Estatut d'Autonomia de la 
Comunitat Valenciana, que, en l'article 63.4, assenyala que la legislació de les Corts 
fomentarà la creació de figures associatives entre les administracions públiques per a 
millorar la gestió dels interessos comuns i per a garantir l'eficàcia en la prestació de 
serveis. Aquesta previsió encaixa també en la legislació bàsica de l'Estat, ja que l'article 
144 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, possibilita 
complir el principi de cooperació entre les diferents administracions públiques d'acord 
amb les tècniques que aquestes estimen més adequades, com ara la participació d'una 
administració pública en organismes públics o entitats dependents d'una altra 
administració diferent o vinculats a aquesta. 



 27 

Per tot això, en aplicació de l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases de règim local, i en atenció a l'objectiu d'aglutinar en un ens instrumental 
de la Generalitat les potestats en matèria de protecció de la legalitat urbanística 
respecte d'infraccions comeses en sòl no urbanitzable al territori dels municipis de la 
Comunitat Valenciana, i de permetre la integració d'aquests en aquest organisme 
mitjançant la delegació de les seues competències pròpies en aquesta matèria, 
interessa a aquesta corporació local adherir-se a l'Agència Valenciana de Protecció del 
Territori, en virtut de l'aprovació d'aquest acord d'adhesió, de conformitat amb el que 
s'estableix en els estatuts d'aquest organisme, aprovat per Decret 52/2021, de 9 d’abril, 
del Consell. 

Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme, 
Agricultura i Medi Ambient, 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.- L'adhesió de l'Ajuntament de Guadassuar a l'Agència Valenciana de 
Protecció del Territori, de conformitat amb el que estableixen els Estatuts de l'esmentat 
organisme, la qual cosa comporta: 

a) Delegar la competència exclusiva en l'Agència en matèria de protecció de la 
legalitat urbanística, sanció i restauració de la legalitat urbanística, respecte 
d'infraccions urbanístiques greus o molt greus en sòl no urbanitzable, comú o protegit, 
d'aquest municipi, que corresponguen a edificacions que es comencen a construir a 
partir de la data de publicació d'aquest acord d'adhesió. 

b) Participar en les decisions de l'esmentat organisme a través de les vocalies de 
representació municipal del Consell de Direcció. 

c) Respectar aquest acord d'adhesió mentre estiga vigent. 
d) Col·laborar amb l'Agència en l'exercici efectiu de les seues funcions. 
Segon.- Respecte de les infraccions greus o molt greus comeses en sòl no 

urbanitzable abans de la data de publicació d'aquest acord d'adhesió respecte de les 
quals no s'haja iniciat cap procediment municipal, SÍ es delega en l'Agència la 
competència exclusiva per a iniciar, tramitar i resoldre el corresponent procediment de 
restauració de la legalitat urbanística i sancionador: 

Tercer.- Designar a Rosa Almela Ribes – email_rosaalmela@guadassuar.es, 
com la persona representant electa, responsable davant l'Agència de la correcta 
remissió dels documents requerits per aquesta, així com de l'assistència adequada 
sobre el terreny per a una execució eficaç dels expedients tramitats. 

Quart.- Aquesta adhesió, una vegada confirmada per la Direcció Gerència, serà 
publicada per l'Agència en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L'Agència 
exercirà de manera efectiva les competències que es deleguen mitjançant aquest 
acord, des de la data de publicació de l'acord d'adhesió. 

Cinqué.- Remetre un certificat d'aquest acord a l'Agència Valenciana de 
Protecció del Territori. 

 
El resultat de la votació és el següent; 12 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), grup municipal 
SOCIALISTA (Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga), i grup municipal PP (Sr. Estruch 
Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera). 
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Abans de la votació sol·licita la paraula la Sra. Secretaria per a respondre a un 
dubte que es va plantejar a la comissió informativa quan es va tractar este punt referent 
al finançament de l’agencia .  

 
El Sr Puchol informa de que els ajuntaments que remeten la seua adhesió abans 

de de 31 de juliol formaran part dels òrgans de direcció i coordinació de l’Agencia. 
 
15.- Moció per a la integració del Patronat a la xarxa d'equipament públic. 
Expt. 2021/PAC_03/000561 
 
Vist l’escrit presentat per la regidoria de cultura on es descriu la necessitat del 

municipi de Guadassuar de  contar amb un recinte polivalent on pogueren albergar les 
seues activitats totes les associacions culturals que tenen com a objectiu la promoció, 
difusió, ensenyament i gaudi de la música, i en el que s’exposa el següent;  

Guadassuar compta amb una vida associativa molt intensa, fruit de 
l’activitat de les més de 60 associacions del registre local. Associacions de 
tots els tipus (culturals, comercials, socials, festives, educatives, 
esportives...) amb perspectiva local i seu social al propi municipi, però també 
associacions de caire estatal o autonòmic que tenen una delegació al nostre 
poble, amb exemples com l’AECC (associació espanyola contra el càncer) o 
Càritas, i d’altres.  

L’agenda d’ús de totes les infraestructures culturals municipals està 
atapeïda al llarg de tot l’any, però és especialment en els períodes abans de 
les vacances (tant de nadal com d’estiu) on és pràcticament impossible 
trobar un sol dia on les instal·lacions romanen tancades, ja siga bé per 
assajos o bé per funcions. I és que a la ja per si activa programació de 
l’ajuntament, es sumen els sis centres educatius del municipi que realitzen 
les seues actuacions de final de trimestre o curs, i l’entramat associatiu que 
realitza la seua activitat seguint el curs acadèmic que també fa festivals o 
recitals de fi de curs o trimestre.  

A més a més, les entitats i associacions locals no paren de créixer. 
Una notícia francament positiva que fa creure en l’arrelament de la població 
al seu municipi i que fa espantar també la por al despoblament que afecta a 
molts municipis de grandària i característiques similars. Però una de les 
contrapartides de l’increment d’aquests col·lectius organitzats és l’augment 
de sol·licituds, tant d’espais fixes on poder-se reunir i guardar materials, com 
d’espais com sales de conferències, salons d’actes o classes.  

Tot i que els anys 2020 i 2021 no poden agafar-se com a mostra 
degut a les modificacions en la vida cultural, social o educativa que ha 
comportat la pandèmia de la COVID-19. Malgrat tot, si agafem com a 
referència els mesos de maig i juny de 2021, s’han realitzat més de 20 
activitats obertes al públic (sense contar assajos o dies de preparació que 
sumarien probablement més del doble de dies ocupats) i que, tot i que la 
vida continua sense restablir-se al 100% en molts àmbits, mostra a les clares 
quin és el tarannà actiu de la població de Guadassuar. Fruit d’aquest, si 
tirem la vista endavant podem veure com ja els mesos d’octubre i novembre 
mostren una ocupació en la que en tots els caps de setmana tenim alguna 
activitat programada.  
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L’associació més gran del nostre poble és la Societat Unió Musical 
‘Santa Cecília’ amb diverses formacions bandístiques o orquestrals i grups 
de cambra, amb caràcter estable. És una de les entitats que més ús fa de les 
instal·lacions municipals, des de l’auditori al centre d’usos múltiples passant 
pel centre cultural, ha utilitzat tots els espais possibles degut al seu 
creixement en els últims anys. Comptem al poble amb un grup de teatre amb 
molt de vigor i dos grups de ball tradicional valencià. També tenim fins a 
dues associacions corals i una que es dedica a l’ensenyament i difusió de la 
dolçaina i el tabal com a instruments tradicionals valencians. Algunes 
d’aquestes associacions estan realitzant les seues classes i assajos en 
locals no condicionats per a tal ús. 

Tanmateix, el moviment de les societat musicals del País Valencià ha 
estat reconegut com a Bé d’Interès Cultural immaterial per la Conselleria de 
Cultura i com a Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural pel 
Ministeri de Cultura, fet que vincula a les institucions per tal de promoure el 
moviment i col·laborar amb aquestes entitats per afavorir el seu manteniment 
i la seua preservació.  

Atès que l’ajuntament de Guadassuar va estar interessat en l’adquisició de 
l’espai del Patronat  i va iniciar expedient per a la seua adquisició  per acord del ple de  
28 de maig de 1992 (AMG. Llibre d’Actes d’Ajuntament, 1992). 

Considerant que, amb caràcter previ a l’adquisició del Patronat per al seu ús 
públic, es precís la tramitació de la corresponent modificació del Pla General de 
Guadassuar per tal que aquest equipament, avui privat, s’integre en la xarxa 
secundaria d’equipaments del Pla General de Guadassuar. 
Considerant que, d´acord amb el que disposa l´article 44.5 del Decret legislatiu 1/2021, 
de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, 
urbanisme i paisatge (TRLOTUP), l´Ajuntament és competent per a la formulació i 
tramitació dels plans d'àmbit municipal, i l'aprovació d'aquells que fixen o modifiquen 
l'ordenació detallada. 

Considerant que l’òrgan substantiu per a l’aprovació de la modificació puntual del 
Pla General de Guadassuar l´ostenta el Ple de l´Ajuntament d´acord amb el que 
disposa l´article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, en exercici de les competències pròpies en promoció de la cultura i 
equipaments culturals, 

Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme, 
Agricultura i Medi Ambient, 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: 

Únic.- Requerir al Serveis Tècnics municipals a fi que redacten l´esborrany del 
pla i el document inicial estratègic per a la modificació puntual del Pla General de 
Guadassuar, consistent en la requalificació del immoble del patronat situat en el  carrer 
de Colom, n.º46 (Referència cadastral N.º7705830YJ1470N0001YI), d´us 
d´equipament privat a ús d’equipament públic de la xarxa secundaria del Pla General 
de Guadassuar d´acord amb el contingut previst a l´article 52 del Decret legislatiu 
1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del 
territori, urbanisme i paisatge. 
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El resultat de la votació és el següent; 12 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), grup municipal 
SOCIALISTA (Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga), i grup municipal PP (Sr. Estruch 
Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera). 

 
 
16.- Moció dels Grups municipals COMPROMIS i PSOE per accelerar les 

obres pendents dels regadius vinculats als cabals del Xúquer, i modernitzar els 
nostres regadius, dins del context del pacte verd europeu i de l’emergència 
climàtica. Expt. 2021/PAC_03/000541 

 
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 per accelerar les obres pendents dels regadius vinculats als cabals del Xúquer, i 
modernitzar els nostres regadius, dins del context del pacte verd europeu i de 
l’emergència climàtica, que es concreta en la següent proposta d’acord: 

“PRIMER. Davant aquesta conjuntura, l'Ajuntament de Guadassuar acorda instar a 
totes les Administracions implicades d'una manera o altra -des del Ministeri per a la Transició 
Ecològica i el Repte Demogràfic, el Ministeri d'Agricultura i Desenvolupament Rural fins la 
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica- a garantir l'execució de les obres pendents per a la modernització dels regadius  
de la Ribera del Xúquer tenint en compte aquestes premisses: 

a. Que els estalvis en l’ús de l’aigua generats per la modernització s’assignen 
íntegrament a usos ambientals tals com cabals ecològics de l’Albufera i el Xúquer, en 
compensació als volum de reducció de retorns de regs produïts per la modernització 
dels regadius.  

b. Que, en el disseny, execució i funcionament d’aquestes actuacions, s’aplique allò 
establert en la Guia metodològica per a la compatibilització de la fertirrigació 
comunitària amb l'agricultura ecològica i el policultiu i per al seu ús  cap a una 
producció ecològica comunitària, com a mesura per garantir la seua compatibilitat 
amb els policultius i els objectius de producció ecològica i protecció ambiental tant 
autonòmics com europeus. 
SEGON. L'Ajuntament de Guadassuar acorda instar al Ministeri per a la Transició 

Ecològica i el Repte Demogràfic, el Ministeri d'Agricultura i Desenvolupament Rural i la 
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica a desenvolupar projectes amb pressupost suficient per incorporar la 
compatibilització de la fertirrigació comunitària amb l’agricultura ecològica i el policultiu en 
aquells sectors o zones regables ja executades en anteriors etapes per tal que aquells 
productors que vulguen portar a terme cultius ecològics o policultius no es troben penalitzats 
o impedits de fer-ho, i es contribuïsca així a l’assoliment dels màxims objectius de la 
planificació valenciana d’agricultura ecològica i de les estratègies europees reflexades al 
Pacte Verd Europeu.  

TERCER. L'Ajuntament de Guadassuar acorda instar al Ministeri per a la Transició 
Ecològica i el Repte Demogràfic, el Ministeri d'Agricultura i Desenvolupament Rural i la 
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica a incloure pressupost i recursos en els plans d’actuació i projectes de millora i 
modernització de regadius per: 

a. Actuacions formatives i demostratives, relacionades amb la millora del regadiu i la 
seua compatibilitat amb la protecció del medi, a través dels seus Serveis de 
Producció Ecològica, Innovació i Tecnologia i de Transferència de Tecnologia, i 
dirigides als regants usuaris de totes les comunitats de regants, com per exemple 
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cursos i jornades sobre normativa i tècniques de producció ecològica, aplicació de 
pràctiques sostenibles per al medi ambient (ús adequat del reg localitzat, millora de la 
fertilitat, maneig de la diversitat vegetal com a substituts dels herbicides i fitosanitaris, 
etc.) o sobre la protecció de la natura i de la qualitat dels aqüífers. 

b. Accions concretes de suport econòmic als usuaris per a la implementació de 
pràctiques que contribuïsquen a reduir la contaminació dels aqüífers, protegir la terra 
i les poblacions de pluges torrencials, augmentar la diversitat i fomentar el control 
biològic, entre d’altres objectius de la modernització de regadius, avançant-se als 
objectius de la nova PAC, seguint les recomanacions del Pacte Verd Europeu. Això 
hauria d’incloure ajudes per a les la implementació i sembra de cobertes vegetals, 
instal·lació de bardisses naturals mediterrànies per millorar el control natural de 
plagues, assessorament i foment de la conversió a l’agricultura ecològica i la seua 
comercialització, etc. 
QUART. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar al Ministeri per a la Transició 

Ecològica i el Repte Demogràfic, el Ministeri d'Agricultura i Desenvolupament Rural i la 
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica a aprofitar l'oportunitat que representen els fons europeus per a la recuperació 
econòmica (Next generation) com a possible font de finançament de les actuacions 
esmentades en els punts anteriors, així com per a futures actuacions i projectes de caràcter 
ambiental orientats a proporcionar més aigua i de major qualitat a l'Albufera de València, al 
riu Xúquer, i a les zones humides i ecosistemes relacionats amb la zona de regadiu on se 
tenen que fer les actuacions (diferents ullals, riu Verd, riu Magre, ...). 

CINQUÈ. L’Ajuntament de Guadasuar acorda instar al Ministeri per a la Transició 
Ecològica i el Repte Demogràfic a garantir en el Pla Hidrològic de Conca del Xúquer 2021-
2027 -actualment en elaboració- els cabals ecològics suficients -en termes de qualitat, de 
quantitat i temporalitat- per assolir els objectius ambientals del Parc Natural de l’Albufera i del 
LIC Baix Xúquer, ambdós inclosos en la Xarxa Natura 2000, d’acord amb allò establert per 
l’article 59 de la Llei d’Aigües i l’article 4 de la Directiva Marc de l’Aigua. 

SISÉ. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar al Ministeri per a la Transició 
Ecològica i el Repte Demogràfic a realitzar una avaluació global del impacte de la 
modernització dels regadius de la Ribera del Xúquer sobre els cabals del Baix Xúquer, la 
recàrrega de l’aqüífer de la Plana Sud de València i les aportacions d’aigua a l’Albufera 
procedents del Xúquer, concretament la realització de la mesura 08M0891 “Estudios de los 
efectos de las modernizaciones en la Ribera del Júcar y en especial sobre la cantidad y 
calidad de los retornos al lago de l’Albufera” continguda en el Programa de Mesures del Pla 
Hidrològic de Conca del Xúquer 2015-2021. En dita avaluació global ambiental haurà 
d’incloure’s la modernització ja realitzada que no ha comptat amb aquest instrument 
essencial. 

SETÉ. Finalment, aquest acord es notificarà al Ministeri per a la Transició Ecològica i 
el Repte Demogràfic, el Ministeri d'Agricultura i Desenvolupament Rural i la Conselleria 
d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, així com 
a la pròpia Séquia Reial del Xúquer i resta de comunitats de regants amb usuaris interessats, 
publicitant-lo adequadament.” 

Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme, 
Agricultura i Medi Ambient, 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. Davant aquesta conjuntura, l'Ajuntament de Guadassuar acorda instar 
a totes les Administracions implicades d'una manera o altra -des del Ministeri per a la 
Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el Ministeri d'Agricultura i Desenvolupament 
Rural fins la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica- a garantir l'execució de les obres pendents per a la modernització 
dels regadius  de la Ribera del Xúquer tenint en compte aquestes premisses: 

a. Que els estalvis en l’ús de l’aigua generats per la modernització s’assignen 
íntegrament a usos ambientals tals com cabals ecològics de l’Albufera i el 
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Xúquer, en compensació als volum de reducció de retorns de regs produïts per 
la modernització dels regadius.  

b. Que, en el disseny, execució i funcionament d’aquestes actuacions, s’aplique 
allò establert en la Guia metodològica per a la compatibilització de la fertirrigació 
comunitària amb l'agricultura ecològica i el policultiu i per al seu ús  cap a una 
producció ecològica comunitària, com a mesura per garantir la seua 
compatibilitat amb els policultius i els objectius de producció ecològica i protecció 
ambiental tant autonòmics com europeus. 
SEGON. L'Ajuntament de Guadassuar acorda instar al Ministeri per a la 

Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el Ministeri d'Agricultura i Desenvolupament 
Rural i la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica a desenvolupar projectes amb pressupost suficient per incorporar 
la compatibilització de la fertirrigació comunitària amb l’agricultura ecològica i el 
policultiu en aquells sectors o zones regables ja executades en anteriors etapes per tal 
que aquells productors que vulguen portar a terme cultius ecològics o policultius no es 
troben penalitzats o impedits de fer-ho, i es contribuïsca així a l’assoliment dels màxims 
objectius de la planificació valenciana d’agricultura ecològica i de les estratègies 
europees reflexades al Pacte Verd Europeu.  

TERCER. L'Ajuntament de Guadassuar acorda instar al Ministeri per a la 
Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el Ministeri d'Agricultura i Desenvolupament 
Rural i la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica a incloure pressupost i recursos en els plans d’actuació i projectes 
de millora i modernització de regadius per: 

a. Actuacions formatives i demostratives, relacionades amb la millora del regadiu i 
la seua compatibilitat amb la protecció del medi, a través dels seus Serveis de 
Producció Ecològica, Innovació i Tecnologia i de Transferència de Tecnologia, i 
dirigides als regants usuaris de totes les comunitats de regants, com per 
exemple cursos i jornades sobre normativa i tècniques de producció ecològica, 
aplicació de pràctiques sostenibles per al medi ambient (ús adequat del reg 
localitzat, millora de la fertilitat, maneig de la diversitat vegetal com a substituts 
dels herbicides i fitosanitaris, etc.) o sobre la protecció de la natura i de la 
qualitat dels aqüífers. 

b. Accions concretes de suport econòmic als usuaris per a la implementació de 
pràctiques que contribuïsquen a reduir la contaminació dels aqüífers, protegir la 
terra i les poblacions de pluges torrencials, augmentar la diversitat i fomentar el 
control biològic, entre d’altres objectius de la modernització de regadius, 
avançant-se als objectius de la nova PAC, seguint les recomanacions del Pacte 
Verd Europeu. Això hauria d’incloure ajudes per a les la implementació i sembra 
de cobertes vegetals, instal·lació de bardisses naturals mediterrànies per millorar 
el control natural de plagues, assessorament i foment de la conversió a 
l’agricultura ecològica i la seua comercialització, etc. 
QUART. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar al Ministeri per a la 

Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el Ministeri d'Agricultura i Desenvolupament 
Rural i la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica a aprofitar l'oportunitat que representen els fons europeus per a la 
recuperació econòmica (Next generation) com a possible font de finançament de les 
actuacions esmentades en els punts anteriors, així com per a futures actuacions i 
projectes de caràcter ambiental orientats a proporcionar més aigua i de major qualitat a 
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l'Albufera de València, al riu Xúquer, i a les zones humides i ecosistemes relacionats 
amb la zona de regadiu on se tenen que fer les actuacions (diferents ullals, riu Verd, riu 
Magre, ...). 

CINQUÈ. L’Ajuntament de Guadasuar acorda instar al Ministeri per a la Transició 
Ecològica i el Repte Demogràfic a garantir en el Pla Hidrològic de Conca del Xúquer 
2021-2027 -actualment en elaboració- els cabals ecològics suficients -en termes de 
qualitat, de quantitat i temporalitat- per assolir els objectius ambientals del Parc Natural 
de l’Albufera i del LIC Baix Xúquer, ambdós inclosos en la Xarxa Natura 2000, d’acord 
amb allò establert per l’article 59 de la Llei d’Aigües i l’article 4 de la Directiva Marc de 
l’Aigua. 

SISÉ. L’Ajuntament de Guadassuar acorda instar al Ministeri per a la Transició 
Ecològica i el Repte Demogràfic a realitzar una avaluació global del impacte de la 
modernització dels regadius de la Ribera del Xúquer sobre els cabals del Baix Xúquer, 
la recàrrega de l’aqüífer de la Plana Sud de València i les aportacions d’aigua a 
l’Albufera procedents del Xúquer, concretament la realització de la mesura 08M0891 
“Estudios de los efectos de las modernizaciones en la Ribera del Júcar y en especial 
sobre la cantidad y calidad de los retornos al lago de l’Albufera” continguda en el 
Programa de Mesures del Pla Hidrològic de Conca del Xúquer 2015-2021. En dita 
avaluació global ambiental haurà d’incloure’s la modernització ja realitzada que no ha 
comptat amb aquest instrument essencial. 

SETÉ. Finalment, aquest acord es notificarà al Ministeri per a la Transició 
Ecològica i el Repte Demogràfic, el Ministeri d'Agricultura i Desenvolupament Rural i la 
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica, així com a la pròpia Séquia Reial del Xúquer i resta de comunitats de 
regants amb usuaris interessats, publicitant-lo adequadament. 

 
El resultat de la votació és el següent; 12 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), grup municipal 
SOCIALISTA (Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga), i grup municipal PP (Sr. Estruch 
Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera). 

 
18.- Despatx extraordinari 
No es va tractar cap assumpte. 
 
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN. 
 
19.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia dictats des del passat Ple. 

 
Es dóna compte dels decrets d’Alcaldia dictats des del passat Ple, números 

478/2021, de 24 de maig, al 681/2021, de 26 de juliol. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 

 
20.- Informació per la presidència. 
 
L’Alcalde passa al següent punt atès que ja s’han tractat molt temes al ple.  
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21.- Precs i preguntes 
  
Es formulen els següents per part del regidor portaveu del grup municipal PP  
 
Impost del increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana;  
Ja s’ha estudiat el poder rebaixar este impost? 
  
El regidor d’hisenda, Sr. Puchol, informa que la proposta ja ha passat als serveis 

tècnics que estan estudiant-la.    
 
Piscina estiu. 
Com es regula l’entrada a la piscina. No es pot pagar amb diners?  
 
La regidora d’esports, Sra. Teresa Fuertes, explica que en aplicació de les 

recomanacions  sanitàries i del protocol d’accés a les instal·lacions esportives no s’ha 
acceptat pagament  en metàl·lic.  

 
El Sr. Estruch explica que estes limitacions han fet que alguns veïns hagen 

tingut  dificultats i no han pogut disfrutar de la Piscina.  
 
La Sra. regidora informa que no ha tingut coneixement de cap instancia o queixa 

relacionada en este tema. 
 
El Sr. Estruch diu que ell està pregunta li la han fet arribar veïns del poble.  
 
Recollida de mobles, plàstic i cartó 
 
Sembla que el mobles estan molt de temps al carrer. Quin servei es el que tenim 

contractat?  
 
La Sra. Gemma Avellan, regidora de medi ambient, informa que la retirada de 

mobles forma part del contracte de recollia de fem. Passa els dimarts últim de mes. El 
servei es per a gran voluminosos. La resta de mobles de menor tamany es poden 
portar al ecoparque i es demana als veïns que no traguen tots els trastos i respecten 
els horaris però no tot som igual de cívics.  

 
I en el cartó i plàstic. Quina és la recollida contractada. Els contenidors estan  

desbordats normalment. Es pot incrementar? 
 
La Sra. regidora explica que esta contractació si que va a banda del fem. Es va 

ampliar en el confinament de un dia de replega a dos a la setmana. Però el que hem de 
tindre en compte es  que el cartó caldria plegar-lo  però el problema es el mateix. La 
replega no es pot fer  tots els dies i el dipòsit del material no es fa com toca, es a dir, 
desfent i doblant els cartons. 

 
Neteja de contenidors. Cada quan es netegen?  
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La Sra. Gemma Avellan, informa que en hivern una vegada al mes i en estiu 
cada quinze dies  

 
Obres IES Guadassuar. 
Han començat les obres? 
  
El Sr. Alcalde explica que hui mateix han estat allí de visita i es va signar l’acta 

de comprovació del replanteig el 15 de juliol i a dia de hui ja estava feta la 
fonamentació. Des de l’acta de comprovació el termini d’execució es de 13 mesos. 

 
On es trasllada la terra que es trau del moviment de terres ? on va ?  
 
L’empresa que està carregant els camions es Bolinches. Esta empresa sembla 

que te clots  per a omplir que deuen tindre les corresponents autoritzacions de 
restauració. 

 
Proves selectives de policia.  
Com van les oposicions ? Podrem tindre ja els nomenaments i la borsa per a 

esta vesprada ? 
 
El Sr alcalde sol·licita a la Sra. secretaria que informe del moment en que estem. 

S’informa de que a dia de hui s’ha fet el penúltim exercici de valencià i que sols 
quedarà el reconeixement metge . Queden cinc aspirants, dos seran proposats pel 
tribunal per a ser nomenat agents de policia local de Guadassuar i la resta 
encapçalaran la borsa de treball que està prevista constituir en setembre.   

 

I com que no hi ha més assumptes a tractar, el president alça la sessió a les 22 
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. 

 


