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ACTA DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE EL 

DIA 30 DE SETEMBRE DE 2.021 
 

Assistents:  

PRESIDENT:  

Sr. SALVADOR MONTAÑANA SANZ  

VOCALS:  

Sr. JOAN V. PUCHOL PÉREZ 
Sr. FERRAN BARBERÁ CABRERA 
Sra. GEMMA AVELLAN BISBAL 
Sr. INNOCENCI SIGNES BARBERA 
Sra. MARÍA ROSA ALMELA RIBES 
Sr. JOSEP MARTÍNEZ VIDAL 
Sra. TERESA FUERTES RAGA 
Sr. VICENTE JOSÉ ESTRUCH BELLVER 
Sra. LAURA MARÍA OSCA LAFARGA 
Sr. JOSE VICENTE SAIS NOGUERA 
 

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

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA  

Sr. ARTURO ALMAZÁN SAIS 
Sra. TERESA MARTÍNEZ GIMENO 

 

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 l’acta de la sessió 

anterior celebrada el dia 29/07/2021. 
 
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 
29/07/2021. 

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; 8 VOTS A FAVOR corresponents als 

representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol 
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Avellan Bisbal i Sr. Signes Barberà) i grup municipal 
SOCIALISTA (Sra. Almela Ribes, Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga), i 3 
ABSTENCIONS dels representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Srª 
Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera). 
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2.- Línies fonamentals pressupost 2022. Expt. 2021/OFI_01/000372 
 
Es dóna compte del decret d’alcaldia número 769/2021, de 9 de setembre, sobre 

“línies fonamentals del pressupost 2022”, del següent tenor literal: 
 

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 

Secció; Intervenció 

Extracte;  Línies fonamentals pressupost 2022 

Número d’expedient: 2021/OFI_01/000372 

Data; La de la signatura electrònica del Sr. alcalde 

 
Vist que l'article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix que abans de l'1 d'octubre de cada 
any les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals remetran al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques informació sobre les línies fonamentals que 
contindran els seus pressupostos, a l'efecte de donar compliment a la normativa 
europea. 

Vist l'article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei 
orgànica 2/2012, que detalla la informació relativa a les línies fonamentals dels 
pressupostos per a l'exercici següent. 

Vist l´informe proposta de l interventor municipal, nº 129.2021 de data de 8 de 
setembre de 2019. 

Ates el l'article 22.1 apartat s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim 
Local, respecte a les competències de l'Alcalde President, RESOLC: 

PRIMER.- Aprovar les línies fonamentals del pressupost de 2022, amb el 
següent resum: 

Ingressos: 
 PREVISIONES VARIACION 

CAPITULOS 2021 2022  

1.IMPUESTOS DIRECTOS 2.538.000,00 € 2.538.000,00 € 0,00 € 

2.IMPUESTOS INDIRECTOS 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 

3.TASAS Y OTROS INGRESOS 266.050,00 € 266.050,00 € 0,00 € 

4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.087.310,00 € 2.087.310,00 € 0,00 € 

5.INGRESOS PATRIMONIALES 39.490,00 € 39.490,00 € 0,00 € 

A.- INGRESOS 
CORRIENTES 

4.980.850,00 € 4.980.850,00 € 0,00 € 

6.ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.- INGRESOS DE 
CAPITAL 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

C. INGREOS NO FINANCIEROS 4.980.850,00 € 4.980.850,00 € 0,00 € 

8. ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 

9, PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D.- INGRESOS FINANCIEROS 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 

TOTAL INGRESOS ( A+B+C) 5.010.850,00 € 5.010.850,00 € 0,00 € 

 
Despeses: 

  CREDITOS INICIALES   

CAPITULOS 2021 2022 VARIACION 
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1 GASTOS DE PERSONAL 2.564.956,97 € 2.719.956,97 € 155.000,00 € 

2.BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.707.757,03 € 1.807.757,03 € 100.000,00 € 

3.GASTOS FINANCIEROS 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 

4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES 209.836,00 € 209.836,00 € 0,00 € 

5. FONDO CONTINGENCIA 176.000,00 € 176.000,00 € 0,00 € 

A.- GASTOS CORRIENTES 4.664.550,00 € 4.919.550,00 € 255.000,00 € 

6. INVERSIONES REALES 61.300,00 € 61.300,00 € 0,00 € 

7.TRANSFERENCIAS CAPITAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.- GASTOS DE CAPITAL 61.300,00 € 61.300,00 € 0,00 € 

C. GASTOS NO FINANCIEROS 4.725.850,00 € 4.980.850,00 € 255.000,00 € 

8. ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 

9, PASIVOS FINANCIEROS 255.000,00 € 0,00 € -255.000,00 € 

D.- GASTOS FINANCIEROS 285.000,00 € 30.000,00 € -255.000,00 € 

TOTAL GASTOS (A+B+C) 5.010.850,00 € 5.010.850,00 € 0,00 € 

SEGON.- Donar compte al Ministeri d´Hisenda a través de l'Oficina Virtual de 
Coordinació Financera i al Ple de la Corporació.” 

 
Atés el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i Governació, 

Benestar Social i Joventut, el Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
3.- Modificació pressupostària número 28.2021 per la modalitat de 

suplement de crèdit. Expt. 2021/OFI_01/000386 
 
Vista la necessitat, davant l'actual increment dels preus de l'electricitat i gas, de 

suplementar els crèdits de les partides de les instal·lacions municipals amb major 
consum així com ,d’altra banda, suplementar les partides de reparació, manteniment i 
conservació de les instal·lacions esportives, segons el següent detall: 

Pro. Eco. Descripció 
Crèdits 
totals 

ORN 
Crèdits 

disponibles 
A incrementar 

231 22100 Subministrament elèctric edificis socials 15.000,00 € 7.004,71 € 7.995,29 € 2.000,00 € 

323 22100 Subministrament elèctric edificis escolars 4.000,00 € 2.023,83 € 1.976,17 € 2.000,00 € 

342 22100 Subministrament elèctric poliesportiu 17.000,00 € 10.282,92 € 6.717,08 € 5.000,00 € 

342 2210001 Subministrament elèctric piscina coberta 32.000,00 € 21.323,59 € 10.676,41 € 9.000,00 € 

920 22100 Subministrament elèctric C. Consistorial 8.000,00 € 4.815,08 € 3.184,92 € 2.000,00 € 

323 22102 Subministrament gas edificis escolars 12.000,00 € 9.890,11 € 2.109,89 € 4.000,00 € 

342 2210201 Subministrament gas piscina coberta 27.000,00 € 16.662,48 € 10.337,52 € 3.000,00 € 

342 213 RMC poliesportiu 30.000,00 € 24.315,99 € 4.685,75 € 3.000,00 € 

342 21301 RMC piscina coberta 30.000,00 € 30.079,23 € -79,23 € 7.000,00 € 

Vista la subvenció concedida per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 
(IVACE) de la Generalitat Valenciana, per a la construcció d'una instal·lació solar 
fotovoltaica elèctrica en la piscina coberta municipal, amb el següent finançament: 
Cost total previst inversió fotovoltaica (71.279, 10 euros instal·lació + honoraris projecte + altres) 80.000,00 € 

Finançament:   

Subvenció IVACE 27.862,27 € 

Préstec IVACE ( duració 4 anys amortització semestral, primera quota el 30/3/22 tipo interés 0%). 27.862,26 € 

Recursos propis RTGG 24.275,47 € 

Total finançament 80.000,00 € 

Resultant que amb la part de finançament corresponent a la subvenció, que 
ascendeix a 27.862,27 euros, s'ha generat crèdit en la partida 425-623 " Instal·lació 
solar fotovoltaica", sent necessari suplementar la partida per la part finançada amb el 
préstec i amb el romanent de tresoreria per a despeses generals. 
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Resultant que la modificació es finançarà amb càrrec al romanent de tresoreria 
per a despeses generals, amb un disponible actual de 244.220, 66 euros, així com amb 
una operació de crèdit a llarg termini en els termes abans indicats. 

Vist l´informe número 133 emés per l´interventor municipal, de data de 14 de 
setembre de 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 28, per la modalitat de suplement de crèdit, amb el següent detall: 

MODIFICACIÓ A L’ALÇA GASTOS 

Aplicació Concepte Import 

231-22100 Subministrament elèctric edificis socials 2.000,00 € 

323-22100 Subministrament elèctric edificis escolars 2.000,00 € 

342-22100 Subministrament elèctric poliesportiu 5.000,00 € 

342-2210001 Subministrament elèctric piscina coberta 9.000,00 € 

920-22100 Subministrament elèctric C. Consistorial 2.000,00 € 

323-22102 Subministrament gas edificis escolars 4.000,00 € 

342-2210201 Subministrament gas piscina coberta 3.000,00 € 

342-213 RMC poliesportiu 3.000,00 € 

342-21301 RMC piscina coberta 7.000,00 € 

425-623 INSTALACIO SOLAR FOTOVOLTAICA 52.137,73 € 

  TOTAL MODIFICACIÓ GASTOS 89.137,73 € 

MODIFICACIÓ A L’ALÇA INGRESSOS 

Aplicació Concepte Import 

87000 ROMANENT TRESORERIA GASTOS GENERALS 61.275,47 € 

911 PRECTEC IVACE FOTOVOLTAICA 27.862,26 € 

  TOTAL MODIFICACIO INGRESSOS 89.137,73 € 

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

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; 8 VOTS A FAVOR corresponents als 

representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol 
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Avellan Bisbal i Sr. Signes Barberà) i grup municipal 
SOCIALISTA (Sra. Almela Ribes, Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga), i 3 EN 
CONTRA dels representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Srª Osca 
Lafarga i Sr. Sais Noguera). 
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En el torn d’intervencions el Sr  portaveu del grup municipal PP  pregunta 
per el import de la plana d’autoconsum de la piscina coberta i pregunta 
pels 50 KW  ,perquè eixa potència ? 
 
El Sr. regidor d’Hisenda , Sr Puchol  explica que la subvenció es del 50%, 
però nomes del 80% del cost  per això no li suma el total .En quan a la 
potència el Sr Puchol informa que esta respon al càlculs de l ’enginyer en 
quan a inversió rendable per a l ’Ajuntament. Una major potència sembla 
que genera un excedent del que no es  podem beneficiar i el cost de la 
inversió es major.  
  
El Sr Estruch exposa que per una instal· lació de 50 kw que ens 
subvencionen en menys de la mitat , no interessa un excedent perquè no 
es rentable i pregunta per el que ja va proposar en comissió informativa 
de  f icar uns acumuladors  per poder aprofitar esta energia que acumulem 
durant el dia i  no gastem per abastir-nos en els picos de consum.  
Hienda .  
 
El Sr. regidor d’Hisenda li  torna a explicar que l ’enginyer ha  fet els 
càlculs i  atès l ’alt cost de bateries s´ha descartat el tema dels 
acumuladors ja que la recuperació de la inversió seria a molt l larg termini 
.En un futur suposem que les bateries ja poden ser  mes econòmiques  i 
en eixe cas es poden afegir a la instal· lació  en el moment que la fera 
rendible  
 
El Sr Alcalde explica que este debat sobre aspectes molts tècnics que 
han segut estudiats per un funcionari amb una t itulació , formació i 
experiència acreditada no considera que tinga molt de sentit  en este 
moment .Al Sr .Estruch li  contesta que durant esta setmana  podia haver 
mirat el projecte i demanar eixos números sinó els comparteix però no ara 
demanar-los ací  perquè la proposta que es du al ple es una proposta de   
modif icació e crèdit la qual es pot votar a favor o en contra però  que j 
està tancada en quan està fonamentada únicament en uns estudis tècnics 
que ens donen confiança.  
 
El Sr. Estruch explica que havent-se ja tractat en comissió , esperava que 
en est ple s’explicara d’una manera mes concreta els motius tècnics  que 
s’al· leguen  ; números ,  amortització ..  però no únicament argumentar que 
ho ha fet un tècnic. Darrere d’una modificació de crèdit h i ha un projecte 
que entén es deuria explicar mil lor i f icar damunt la taula .  
 
El Sr alcalde explica que la inversió ha segut plantejada per l ’oficina 
tècnica per aprofitar  una subvenció i que en eixe sentit estan segurs de 
que el que s’ha buscat es la màxima rendibil itat per a l ’ajuntament .   
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4.- Proposta d’augment en 6.000 euros més de la quantitat destinada al 
pagament de gratificacions al personal de la Corporació. Expt. 
2021/OFI_01/000384 

 
En el pressupost de l'any 2021 es van consignar inicialment la quantitat de 6.000 

euros en la partida 920-15100 destinada al pagament de gratificacions al personal, la 
qual va ser augmentada en 9.000 euros mitjançant modificació pressupostària número 
9.2021 prèviament autoritzada per acord de Ple de 31 de març de 2021. 

Actualment l'execució pressupostària de la partida de gratificacions és la 
següent: 

Crèdits inicials 6.000,00 € 

Increment per modificació pressupostaria 9.000,00 € 

Crèdits definitius (1) 15.000,00 € 

Obligacions reconegudes netes a 31/08/2021 (2) 12.269,41 € 

Disponible en partida (1)- (2) 2.730,59 € 

Per a atendre el pagament de les gratificacions per als restants 3 mesos de l'any 
es requereix augmentar en altres 6.000 euros la quantitat inicialment prevista, a causa 
de l'augment de serveis d'enterrament realitzats fora de la jornada laboral, el reforç de 
serveis de la Policia Local, i les necessitats conjunturals derivades de la lluita contra la 
pandèmia de la Covid 19, tal com es posa de manifest en l'informe de la tècnic de 
RRHH que consta en l´expedient. 

L'augment en 6.000 euros de la partida pressupostària de gratificacions es 
finançarà amb baixes d'altres aplicacions del capítol 1 del pressupost, en concret la 
partida 231-16000 “seguretat social”, la qual es susceptible de minoració amb els 
crèdits sobrants previstos a final d´any. 

L'article 6.1 del Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim 
de les retribucions dels funcionaris d'Administració Local, estableix que correspon al 
Ple de cada Corporació determinar en el pressupost la quantitat global destinada a 
l'assignació de gratificacions als funcionaris. 

Sent el Ple l'òrgan competent i vistes les competències atribuïdes en l'article 22.2 
m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i 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.- Augmentar en 6.000,00 euros la quantitat destinada en el pressupost 
de 2021 al pagament de gratificacions als empleats municipals, el qual passa de tindre 
15.000 euros actuals  a un total de 21.000 euros. 

SEGON.- Facultar a l'Alcalde President a realitzar la modificació pressupostària 
oportuna per a dur a terme l'augment de les gratificacions, amb càrrec del crèdits 
sobrants de la partida 231-16000 “seguretat social a càrrec de la Corporació. 
 

El resultat de la votació és el següent; 8 VOTS A FAVOR corresponents als 
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol 
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Avellan Bisbal i Sr. Signes Barberà) i grup municipal 
SOCIALISTA (Sra. Almela Ribes, Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga), i 3 
ABSTENCIONS dels representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Srª 
Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera). 
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En el torn de intervencions el Sr portaveu del grup municipal PP pregunta 
els motius del increment  de les despeses de personal que motiva la 
modif icació .  
 
Respon a la pregunta la Regidora de Personal , Sra. Rosa Almela , perquè 

s’han augmentat el servei de soterraments i estos s ’han fet molt en cap de 
setmana i han generat hores extres i algunes hores extres de la  pol ic ia.  
 
El Sr Estruch accepta l ’expl icació de les hores per soterraments però considera 
que les hores de la pol ic ia es deuen a la mala gestió de la  pol ic ia perquè  estes 
no se generen per acumulació de tasques com ha passat en el soterrament sinó 
que es una mala gestió de la regidora de pol ic ia .  Estem en precar i i  es t indria 
que haver agi l i tzat mes les oposicions de pol icia que  a data de hui sembla que 
encara no està acabada i no s’ha pogut fer borsa de treball .  
 
La Regidora de Personal ,Sra. Rosa Almela ,  informa que les oposicions han 
f inal itzat este mes .Porten el seu procés , es l larg i ahí poc podem fer . En quan 
al personal en act iu hi han baixes ,permisos de maternitat  i paternitat  que s’han 
de donar, hem de buscar borses i  no trobes candidats per a substitucions 
curtes per la qual cosa  hem de recórrer a les hores i gracies al esforç que han 
fet els membres del cos de la pol ic ia local de Guadassuar s’ha pogut prestar el  
servei  doblant moltes vegades i conseqüentment  amb pagament d’hores .   
 
El Sr Estruch pregunta  perquè no s ’han fet les oposicions per a ls altres dies 
que estan també vacant ?  
 
La Regidora de Personal ,Sra.Rosa Almela expl ica que l ’Ajuntament no pot   fer 
les oposicions de cap plaça que no est iga ofertada .No es poden traure les 
places a l ’endemà de quedar vacants ,  sinó que s’han d’ofertar en l ’any 
següent de quedar vacants  i a part ir  d’ahi es pot traure l ’oposició .En el 
moment en que es va inic iar el procediment per a la selecció  de dos places de 
pol ic ia  es var fer per a les dos places que en eixe moment estaven 
ofertades.Des d’eixe moment f ins ara s’han generat noves vacants que han 
segut ofertades posteriorment .  
 

5.- Modificació pressupostària número 29.2021 per la modalitat de crèdit 
extraordinari. Expt. 2021/OFI_01/000390 

 
Vist l'interés d'adquirir l'immoble denominat Cine Patronato, situat en la C/ Còlon 

núm. 46, donada la seua singularitat i el seu valor històric i social per al poble de 
Guadassuar, i el cost del qual s'estima aproximadament en 390.000 euros més 
despeses derivades de l'adquisició, ascendint a un total de 450.000 euros. 

Vist que tal adquisició no està prevista en el pressupost sent necessari modificar-
lo mitjançant expedient crèdit extraordinari. 

Resultant que la modificació pressupostària es finançarà amb una operació de 
crèdit prevista per a 10 anys. 

Vist l´informe número 132 emés per l´interventor municipal, de data de 14 de 
setembre de 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 
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es disposa en les bases d'execució del pressupost, i atés el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i Governació, Benestar Social i Joventut, el 
Ple de l’ajuntament, PER UNAMIMITAT 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 29, per la modalitat de crèdit extraordinari, amb el següent detall: 

MODIFICACIÓ A L’ALÇA GASTOS 

Aplicació Concepte Import 

933-62201 ADQUSICIO EDIFICI PATRONATO 450.000,00 € 

  TOTAL MODIFICACIÓ GASTOS 450.000,00 € 

 
MODIFICACIÓ A L’ALÇA INGRESOS 

Aplicació Concepte Import 

91301 PRESTEC ADQUISICIO PATRONATO 450.000,00 € 

  TOTAL MODIFICACIO INGRESSOS 450.000,00 € 

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

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; 11 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 (Sra. Almela Ribes, Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga), i grup 
municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera). 

 
En el torn d’ intervencions el Sr portaveu del  grup municipal PP 

expressa el seu recolzament a esta actuació respecte a la que ja es varen 
pronunciar a principi d ’any a favor de concertar un préstec .En aquell  
moment es volia util itzar el PMS però a banda de que a dia de hui no 
reunisca el Patronat els requisits per a ser una inversió de PMS  , es cert 
que estos diners que te l ’ajuntament en PMS  els haurà de gastar en la 
reforma .  

 
Espera que tal com se va comentar en el seu moment els diners que 

l ’Església ingresse es destinen  a reparar el sostre de l ’església  i que el 
patronat es destine al seu us per la societat musical .  

 
La portaveu del grup municipal PSPSV –PSOE Regidora de 

Personal ,  Sra. Rosa Almela, expressa igualment el seu recolzament a 
l ’adquisició del patronat a través d’un préstec però adverteix de la 
carrega econòmica que  la  rehabil itació  necessària i  manteniment 
comportarà  .En quan al destí dels diners que ingresse l ’esgl ésia opina  
que el destinaran al que ells consideren  sense perjuí de que este govern 
continue col· laborant per a buscar subvencions.  
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El Sr alcalde final itza el torn d ’intervencions explicant els motius 

pels que f inalment es finança amb préstec esta adqui sició així com la 
necessitat de preparar-se be el següent pas relat iu a les inversions que 
allí  s ’han de fer ,  el seu f inançament i  la seua uti l ització per part de les 
associacions i ent itats culturals de guadassuar de forma sostenible.  

 
6.- Despatx extraordinari 
De conformitat amb el que disposa el número 4 d'article 91 del Reial Decret 

2568/1.986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i 
Funcionament de les Entitats Locals, el Sr. Alcalde va preguntar sobre si algun Grup 
Polític desitjava sotmetre a la consideració de l'Ajuntament Ple algun assumpte no 
comprés en l'Orde del Dia, no tenint cabuda este en el punt de Prec i Preguntes. 

 
El punt 6.1 de l’ordre del dia es trasllada al final d’aquest epígraf. 

 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, per a manifestar la conveniència de 

tractar l’assumpte sobre la incorporació al conveni entre la Diputació provincial 
d’Albacete i la Diputació provincial de València per a la posada a la disposició de la 
totalitat d’aplicacions i eines d’administració electrònica que integren la plataforma 
Sedipualba. 

 
Sotmés a votació l'assumpte va resultar, per UNANIMITAT, que el dit assumpte 

va aconseguir la categoria d'URGENT, obrint-se, per tant, debat sobre el mateix. 
 
6.2.- Incorporació al conveni entre la Diputació provincial d’Albacete i la 

Diputació provincial de València per a la posada a la disposició de la totalitat 
d’aplicacions i eines d’administració electrònica que integren la plataforma 
Sedipualba. Expt. 2021/OFI_01/000079 
 

Vist:  
Primer. Que en el Butlletí Oficial de la Província núm. 131, de 9 de juliol de 

2021, s’ha publicat l’acord adoptat pel Ple de la Diputació de València, en sessió 
ordinària celebrada el proppassat 15 de juny, en el qual es va aprovar el conveni entre 
la Diputació Provincial d’Albacete i la Diputació Provincial de València per a la posada a 
la disposició de la totalitat d’aplicacions i eines que integren la Plataforma Sedipualba.  

En aquest conveni es plasma la col·laboració interadministrativa entre les 
diputacions d’Albacete i València en matèria d’administració electrònica. S’emmarca en 
el projecte de serveis electrònics, SeDiVal, de la Diputació de València. 

Segon. Que hi ha l’obligació d’aquesta entitat local d’ajustar la seua activitat i els 
seus procediments al funcionament electrònic en els termes imposats, entre altres, per 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú, i la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques. 

Tercer. Que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local (d’ara en avant LBRL), en el seu article 36.1, apartat g), reconeix com a 
competències pròpies de les diputacions la prestació dels serveis d’administració 
electrònica en els municipis amb població inferior a 20.000 habitants. 

Quart. Que és d’interés per a aquesta entitat local, amb vista a l’ús eficient dels 
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recursos públics, disposar de la plataforma d’administració electrònica Sedipualba i els 
seus serveis, a través de la Diputació de València. 

Cinqué. Que el servei d'interoperabilitat per a la connexió al conjunt de 
solucions, infraestructures i serveis comuns proporcionats per l'Administració General 
de l'Estat serà dut a terme per la Diputació provincial d'Albacete, en virtut del que es 
disposa en el conveni subscrit entre les Diputacions de València i Albacete. 

I per tot això:  
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. Sol·licitar a la Diputació Provincial de València la incorporació d’aquesta 

entitat local a l’ús de la totalitat d’aplicacions i eines d’administració electrònica que 
integren la Plataforma Sedipualba i les seues successives ampliacions i actualitzacions, 
a l’empara del que disposa l’article 36.1 apartat g) de la Llei 7/1985 Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 

2. Delegar el servei d’interoperabilitat d’aquesta entitat local per a la connexió al 
conjunt de solucions, infraestructures i serveis comuns proporcionats per 
l’Administració General de l’Estat en la Diputació Provincial de València, necessaris per 
a la correcta interoperabilitat de la plataforma Sedipualba. 

3. Delegar en l’Alcaldia/Presidència d’aquesta corporació la resta de les 
resolucions que calga adoptar per a l’efectivitat de la incorporació d’aquesta entitat local 
a la citada plataforma. 

4. Comunicar aquesta resolució a la Diputació Provincial de València perquè 
procedisca a tramitar la incorporació d’aquesta entitat local a la plataforma 
d’administració electrònica Sedipualba, en el marc del projecte de Serveis Electrònics 
de la Diputació de València (SeDiVal). 

 
El resultat de la votació és el següent; 11 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 (Sra. Almela Ribes, Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga), i grup 
municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera). 

 
A continuació pren la paraula el Sr. Puchol Pérez, regidor d’Hisenda, per a 

manifestar la conveniència de tractar l’assumpte sobre la modificació del pressupost de 
2021 número 33, per la modalitat de suplement de crèdit. 

Sotmés a votació l'assumpte va resultar, per MAJORIA ABSOLUTA, que el dit 
assumpte va aconseguir la categoria d'URGENT, obrint-se, per tant, debat sobre el 
mateix. 

 
El resultat de la votació és el següent; 8 VOTS A FAVOR corresponents als 

representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol 
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Avellan Bisbal i Sr. Signes Barberà) i grup municipal 
SOCIALISTA (Sra. Almela Ribes, Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga), i 3 
ABSTENCIONS dels representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Srª 
Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera). 

 
6.3.- Modificació del pressupost de 2021 número 33, per la modalitat de 

suplement de crèdit. Expt. 2021/OFI_01/000417 
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Vist l'interés d'escometre obres de millora de la zona verda a la Gran via de 

Guadassuar, amb un pressupost previst total de 19.970, 77 euros, més altres 5.029, 23 
euros previstos per a honoraris de direcció d'obra, excessos de mesura i imprevistos, 
ascendint el cost total de l'actuació en 25.000 euros. 

Resultant que la modificació es finançarà amb càrrec al romanent de tresoreria 
per a despeses generals, amb un disponible actual de182.945,19 euros. 

Vist l´informe número 143 emés per l´interventor municipal, de data de 30 de 
setembre de 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, 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 33, per la modalitat de suplement de crèdit, amb el següent detall: 

MODIFICACIÓ A L’ALÇA GASTOS 

Aplicació Concepte Import 

171-61920 MILLORA DE LA ZONA VERDA EN GRAN VIA 25.000,00 € 

  TOTAL MODIFICACIÓ GASTOS 25.000,00 € 

MODIFICACIÓ A L’ALÇA INGRESOS 

Aplicació Concepte Import 

87000 ROMANENT TRESORERIA GASTOS GENERALS 25.000,00 € 

  TOTAL MODIFICACIO INGRESSOS 25.000,00 € 

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

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; 8 VOTS A FAVOR corresponents als 

representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol 
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Avellan Bisbal i Sr. Signes Barberà) i grup municipal 
SOCIALISTA (Sra. Almela Ribes, Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga), i 3 
ABSTENCIONS dels representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Srª 
Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera). 

 
 
En el torn d’intervencions el Sr portaveu del grup munic ipal PP 

Pregunta si les actuacions que comporta esta inversió Condicionarà la futurible 
modificació que poden estar previstes segons es va plantejar en la enquesta pública  

 
La empresa que ha fet l’estudi es la mateixa que ha fet l’enquesta. Es tracte de 

arbres que no busquen arrels de manera extensa   i la seua plantació no va a suposar 
cap condicionament a la remodelació prevista en el model que els veïns van  decidir a 
l’enquesta.  
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6.1.- Atorgament del "GUARDÓ D`HONOR 9 D`OCTUBRE". Expt. 
2021/OFI_01/000407 
 

Regeix en aquest Ajuntament el Reglament de protocol, aprovat definitivament 
pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 28 de juliol de 2.016, en el qual s’especifiquen les 
distincions que es poden concedir i el seu procediment. 

El pròxim dia nou d’octubre se celebra el dia de la Comunitat Valenciana, en el 
qual està projectada la celebració de distints actes commemoratius. 

Aprofitant les dites circumstàncies, aquesta Alcaldia, previ consens, considera 
oportú procedir l’atorgament del GUARDÓ D’HONOR 9 D’OCTUBRE 2021, i proposa 
per a tal distinció al col·lectiu de TRACTORISTES DEL POBLE que, de manera 
voluntària, prestaren els serveis de desinfecció del poble durant la pandèmia. 

Així mateix, proposta atorgar una MENCIÓ D’HONOR a tot el personal de 
serveis essencials, públics i privats, i persones físiques i jurídiques que de manera 
anònima han col·laborat desinteressadament en la lluita contra la pandèmia, i fer un 
homenatge recordatori a les víctimes de la pandèmia. 

El Ple de l’ajuntament, PER UNANIMITAT dels presents, que es correspon amb 
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, ACORDA: 

1.- Concedir el GUARDÓ D’HONOR 9 D’OCTUBRE 2021 al col·lectiu de 
TRACTORISTES DEL POBLE que, de manera voluntària, prestaren els serveis de 
desinfecció del poble durant la pandèmia. 

2.- Atorgar una MENCIÓ D’HONOR a tot el personal de serveis essencials, 
públics i privats, i persones físiques i jurídiques que de manera anònima han col·laborat 
desinteressadament en la lluita contra la pandèmia. 

3.- Fer un homenatge recordatori a les víctimes de la pandèmia. 
 
El resultat de la votació és el següent; 11 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 (Sra. Almela Ribes, Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga), i grup 
municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera). 

 
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN. 
 
7.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia dictats des del passat Ple. 
 
Es dóna compte dels decrets d’Alcaldia dictats des del passat Ple, números 

682/2021, de 28 de juliol, al 826/2021, de 29 de setembre. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
8.- Informació per la presidència. 
8.1.- Dació de comptes del decret de delegació de competències. 
 
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia número 696/2021, de 30 de juliol, sobre 

“delegacions especials a la Regidora Sra. Gemma Avellan Bisbal i al Regidor Sr. 
Innocenci Signes Barberà”, del següent tenor literal: 
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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 

Secretaria 

Extracte; Delegacions especials a la Regidora Sra. Gemma Avellan 
Bisbal i al Regidor Sr. Innocenci Signes Barberà 

Número expedient;  2021/PAC_03/000389 

Data; La de la signatura electrònica del Sr. alcalde 

 
De conformitat amb el que disposa l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril; i 43, 44 i 45 del Reial Decret 2.568/1.986, de 28 de novembre, pel present 
RESOLC: 

PRIMER.- Efectuar les següents delegacions, respecte de les distintes 
àrees o serveis municipals que s’especifiquen, a favor dels/de les Regidors/es 
que a continuació s’indiquen: 

REGIDORIA REGIDOR/A ÀMBIT DE GESTIÓ 

Inclusió, Diversitat i 
Igualtat 

Benestar animal 

GEMMA 
AVELLAN 
BISBAL 

Benestar Social,  Igualtat, Sanitat 
Benestar animal 

Medi ambient 
INNOCENCI 

SIGNES 
BARBERÀ 

Medi ambient, Manteniment de 
parcs i zones verdes, cementeri. 

SEGON.- Les delegacions efectuades comprenen les facultats de 
direcció, organització interna i gestió dels corresponents serveis, a exclusió de la 
facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercer. 

 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
9.- Precs i preguntes 
 
El Sr portaveu del grup municipal PP planteja davant este ple les següents 

preguntes;  
Arbres de la Ronda.-  Què es pot fer contra la brutícia d’estos arbres? 
Es fa algun tractament? 
 
El Sr Alcalde informa que ja es tracten. Es tracta d’un tipus d’arbres que són una 

embull. Es va fer una buida per dins i estem pendent però és cert que acumulen molt  
de cotonet i altres substàncies. 

 
Centre de dia.- Es pregunta per l’autorització administrativa de centre de dia  

per al centre d’Aguafa i per la realització dels tallers Activa la ment. 
 
Per la Presidència explica que l’autorització de centre de dia està ja informada 

favorablement per la Conselleria a falta ja sols de que passe la visita de la inspecció  
quan estiga ja el mobiliari. En este moment esta preparant-se la licitació de este 
mobiliari  que està finançat amb una subvenció de la Conselleria que per una seria de 
circumstàncies es deuria haver donat abans i s’ha retardat. Sembla que per a 2022 ja 
podran prestar el servei com a centre de dia en el concert que tenen adjudicat. 

En quan al taller activa la ment, es dona la paraula a la Sra. Regidora de serveis 
socials, Sra. Gemma Avellan. La regidora explica que estem a l’espera de rebre la 
memòria del taller per part de l’associació que l’ajuntament com sempre sufragarà. 
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Modificació de l’ordenança reguladora de l’impost sobre l’increment del 

valor de terrenys de naturalesa urbans. El Sr Estruch pregunta si hi ha ja alguna 
proposta en tramitació. Es va a suprimir? Es poden rebaixar? 

El Sr regidor d’hisenda explica que com a regidor ja ha presentat la proposta i 
que ara són els tècnics els que tenen que valorar. Es pot fer la consulta al tresorer, qui  
té dedicació un dia en règim de teletreball. 

 

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. 

 


