ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE EL
DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2.021
Assistents:
PRESIDENT:
Sr. SALVADOR MONTAÑANA SANZ
VOCALS:
Sr. JOAN V. PUCHOL PÉREZ
Sr. FERRAN BARBERÁ CABRERA
Sra. GEMMA AVELLAN BISBAL
Sr. INNOCENCI SIGNES BARBERA
Sra. MARÍA ROSA ALMELA RIBES
Sr. JOSEP MARTÍNEZ VIDAL
Sra. TERESA FUERTES RAGA
Sr. VICENTE JOSÉ ESTRUCH BELLVER
Sr. ARTURO ALMAZÁN SAIS
Sra. LAURA MARÍA OSCA LAFARGA
Sra. TERESA MARTÍNEZ GIMENO
Sr. JOSE VICENTE SAIS NOGUERA
EXCUSA L’ASSISTÈNCIA

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.

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 30/09/2021.
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
30/09/2021.
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 5
ABSTENCIONS dels representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr.
Almazán Sais, Srª Martinez Gimeno, Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).
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2.- Dació de compte de l'acord de Junta de Govern de data de 20/09/2021
relatiu a la baixa de subvenció nominativa prevista en el pressupost de l’any
2021. Expt. 2021/PAC_03/000682
Vista la base d'execució núm. 46 del pressupost general de 2021, segons la qual
mitjançant acord de la Junta de Govern Local es podrà donar de baixa alguna o
algunes de les subvencions nominatives previstes en el pressupost, podent utilitzar els
crèdits sobrants a altres fins prèvia tramitació de l'oportú expedient de modificació
pressupostària, donant compte al ple en la següent sessió.
S'adona compte de l’acord de Junta de Govern Local de data de 20 de setembre
de 2021, el qual es reprodueix:
“Atés que en el pressupost general de l'any 2021 consten les següents
subvencions nominatives:
Aplicació Subvencions nominatives 2021 Import
334 480 Festers Sant Vicent
9.000,00 €
Resultant que a conseqüència de la pandèmia de la Covid 19 s'han
suspés els actes festius de Sant Vicent per a aquest any, el cost del qual era
tradicionalment sufragat per l'entitat beneficiària i era objecte de subvenció per
part d'aquest Ajuntament.
Resultant que els crèdits destinats a la subvenció nominativa es poden
donar de baixa les referida subvenció nominativa, per a destinar-los a la partida
338-22609 "despeses diverses festes locals".
Considerant el que es disposa la base 46 de les bases de execució del
pressupost, segons la qual mitjançant acord de la Junta de Govern Local es
podrà donar de baixa alguna o algunes de les subvencions nominatives previstes
en el pressupost, podent utilitzar els crèdits sobrants a altres fins prèvia
tramitació de l'oportú expedient de modificació pressupostària, donant compte al
ple en la següent sessió.
Vist tot allò anterior, la Junta de Govern, prèvia deliberació i per
UNANIMITAT, ACORDA
PRIMER.- Donar de baixa la subvenció nominativa prevista en el
pressupost de 2021 referida en el present acord.
SEGON.- Donar compte del present acord al ple de la Corporació.
TERCER.- Donar trasllat d'aquest acord a la Intervenció a l'efecte de
tramitar l'oportú expedient de modificació pressupostària.”

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.
3.- Aprovar la denominació de PASSEIG D’ENRIC VALOR al carrer sense
nom que hi ha davant l’accés principal de l’IES Didín Puig de Guadassuar. Expt.
879953H
Resultant que per aquesta Alcaldia es va ordenar la incoació d'expedient
administratiu per a la denominació com a PASSEIG D’ENRIC VALOR al carrer sense
nom que hi ha davant l’accés principal de l’IES Didín Puig de Guadassuar.
Resultant que tramitat el corresponent expedient administratiu s'ha incorporat al
mateix l’informe favorable de la Secretaria General.
Considerant que el nom proposat respecta les prescripcions de la Llei 52/2007,
de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures
en favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura.
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Considerant que és obligació d'aquest Ajuntament mantindre actualitzades la
nomenclatura i retolació de les vies públiques i la numeració dels edificis, i informar
d'això a totes les Administracions Públiques interessades, en virtut del que s'estableix
en l'article 75.1 del Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de Població i Demarcació de les Entitats Locals.
Resultant que en afectar la denominació no sols als ciutadans, sinó també a
altres Administracions Públiques i a serveis públics i privats s'estima convenient donar
la màxima difusió a la denominació que es produïsca.
Considerant que la competència per a aprovar la denominació de les vies
públiques i la seua modificació correspon al Ple per assimilació a l'art. 22.2.b) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-.
A la vista de tot això, de conformitat amb l'informe de la Secretaria General, i
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 la denominació de PASSEIG D’ENRIC VALOR al carrer
sense nom que hi ha davant l’accés principal de l’IES Didín Puig de Guadassuar, pels
motius anteriorment exposats i que es tenen ací per reproduïts a tots els seus efectes.
SEGON.- Notificar l’acord a l'Institut Nacional d'Estadística, al Centre de Gestió
Cadastral i Cooperació Tributària del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, al
Registre de la Propietat i a la Societat Estatal de Correus i Telègrafs.
TERCER.- Donar difusió del canvi de denominació a través dels mitjans de
comunicació local.
QUART.- Que pels serveis municipals es procedisca a col·locar les plaques i la
senyalització vertical que corresponga, amb la nova denominació, i a fer els canvis
oportuns en plans i documents municipals.
Prèviament a la votació i la lectura de la proposta dictaminada per la Comissió
Informativa de Governació el Sr alcalde dona lectura a la proposta en la que justifica la
nova denominació del carrer;
A l’Ajuntament en Ple, en sessió a celebrar -se el dia 25 de novembre de
2021, per a pro veir de denom inació específica a la via pública que dona accés
a l’institut d'educació secundària de Guadassuar, que per RESOLUCIÓ de 25
d'octubre de 2021, de la Conseller ia d'Educació, Cultura i Esport, se li atribueix
la denominació específica de «Didín Puig» [2021/10895], publicada en el DOGV
núm. 9211 de 09.11.2021, amb referència en la base de dades 010241/ 2021,
segons aprovàrem per unanim itat en el passat ple de 29 de juliol de 2021, i en
haver fet seua la nostra proposta tant l’I ES Guadassuar com el seu Consell
Escolar, que va elevar la pet ició, com és preceptiu, a la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport.
Aprofit ant aquesta avinentesa, i atés que el carrer de l’I ES és un carrer
de vianants i, segons hem comprovat en els arxius de l ’Ajuntament de
Guadassuar, cont inua sense cap nom específic, a cont inuació exposem unes
quantes consideracions sobr e la persona d’Enric Valor per a proposar el seu
nom per a denominar -la amb caràcter de passeig.
Enric Valor (Castalla, 1911 -València, 2000) és una de les figures
destacades de la cultura valenciana. Una de les personalitat s que s ’encarregà
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de recuperar la tradició, la cultura i la llengua del País Valencià quan més falta
li feia, després d’anys de prohibicions i persecució.
Enric Valor s’estimava la nostra llengua i el nostre país, que també era el
seu, i d’esta est im a es desencadenà tota la producció lit erària, cultural,
lingüíst ica i polít ica que durant el segle XX fou prolífica. Una estima que és
motor d’accions transformadores que, a dia de hui, suposen una aportació
cabdal a la societat i al patr imoni valencians.
Per una banda hi ha la vessant gramàt ica i lexicogràfica, en les quals
Enric Valor destaca per la seua tasca per la normativit zació i divulgació de la
llengua. Valor part icipà en l’elabor ació del Diccionari català -valencià-balear i
publicà obres de lingüística com: Curso de lengua valenciana (1961), Millor em
el llenguatge (1971) o La flexió verbal (1983), entre altres.
D’altra banda, la seua estima per la cultura popular el convertix en el
gran caçador de les rondalles de la nostra terra, aglut inades totes en les
Rondalles valencianes , obra per la qual és ben conegut. Les Rondalles
valencianes és un treball basat en la recopilació de les narracions de la
tradició or al valenciana i té un doble va lor literari i patr imonial, ja que ha
permés conservar - les i projectar - les més enllà de les nostres fronteres.
No obstant, la seua obra literàr ia no es va lim itar sols a esta obra i és
més extensa. Narracions, contes i novel· les com L’am bició d ’Aleix o la trilogia
del “Cicle de Cassana” són uns altres exemples de la seua aportació a este
àmbit.
Pel que fa a la vessant més polít ica, el compromís de Valor amb la seua
llengua i cultura el mouen a participar en els moviments valencianistes de la
Segona Repúbli ca, en què va reclamar l’autonomia per al País Valencià. Molt
de temps després, Enric Valor va patir la censura, la repressió i
l’em presonament, de 1966 a 1968.
Amb la conquesta de la democràcia, Valor rep el reconeixement per la
seua gran tasca i li lliu r en el Premi de les Lletres Valencianes de l ’Ajuntament
de València al 1985, el Premi d ’Honor de les Lletres Catalanes al 1987, a més
de ser nomenat doctor honoris causa per la Univer sitat de València al 1993,
per la Universitat de les Illes Balears al 199 8, per la Universitat Jaume I, la
Universitat d ’Alacant i la Universitat Politècnica de València al 1999, entre
altres reconeixement s.
També fou en este moment, quan el poble valencià demanava
democràcia i autogovern, quan nombrosos carrers i espais públi cs de tot el
territori valencià van rebre el nom d’Enric Valor, un exercici de memòria que no
es pot ni s’ha d ’esborrar.
Amb tot, la comissió de cultura de les Corts aprovà el passat 11 de juny
la proposta del govern de la Gener alit at, de concedir l'Alta Distinció de la
Generalitat Valenciana a títol pòstum a l' escriptor i gramàt ic Enric Valor "per la
seua aportació cabdal a l'estudi i divulgació del valencià, a la difusió del
patrimoni cultural del nostre poble, i pel seu compromís polític i social amb
l'autogover n, la democràcia i els dr ets i llibertats dels valencians i valencianes.
Didín Puig i Grau, després d ’est udiar Periodisme i viure a París, en
tornar a la seua terra va estudiar valencià a l ’entitat cultural Lo Rat Penat. Allí
va gaudir del magist e ri d ’Enric Valor, entre altres, i més tar d va exer cir com la
primera dona docent de llengua valenciana. És per això que per a Guadassuar
posar el nom d ’Enr ic Valor al carr er on se sit ua el centre educat iu que du el
nom d’esta gran dona significaria tancar el cercle per tal que aquestes dues
personalitats es donen rellevància mútua, en compart ir aquest entorn de via
pública.
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Per tots aques ts motius, des de l ’Alcaldia s´ha proposat al Ple l ’adopció
del següent: dedicar -li el carr er sense nom que hi ha davant l’accés principal
de l ’I ES Didín Puig de Guadassuar, perquè passe a denominar -se “Passeig
d’Enric Valor ”, i que es facen tots els tràmits adm inistratius pertinents per a
fer-ho saber al veï nat del nostre poble ”

4.- Moció conjunta dels Grups municipals per a la declaració institucional
amb motiu del Dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona.
Expt. 876368D
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 declaració
institucional amb motiu del Dia internacional de l'eliminació de la violència contra la
dona, que es concreta de la següent manera:
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL
DE L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA
25 de novembre de 2021
“Si em maten, trauré els braços de la tomba i seré més forta”
Minerva Mirabal
Un any més, i coincidint amb el 40é aniversari des de la seua constitució,
la Federació Espanyola de Municipis i Províncies renova el seu compromís amb
la igualtat i contra la violència de gènere, i mostra la seua preocupació davant
l'augment dels assassinats de dones a mans de les seues parelles i exparelles i
davant de l'escalada de violència vicària.
Han passat quatre dècades des que Llatinoamèrica va marcar el 25 de
novembre com el Dia Internacional de No Violència contra les Dones en honor a
les dominicanes Minerva, Pàtria i Maria Teresa Mirabal, tres germanes
assassinades el 25 de novembre de 1960 per ordre del dictador Rafael Leónidas
Trujillo, del qual eren opositores. 20 anys després, Nacions Unides declarava
aquesta mateixa data com a Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència
contra la Dona.
A Espanya, la Constitució del 1978 consagra, a través dels seus
preceptes, la Igualtat real i efectiva, així com la plena participació de tota la
ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social (article 9.2), la Igualtat
de sexes ( article 14), el dret a la vida, a la integritat física i moral, sense que
puga ser sotmesa a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants (article
15), el dret de la persona a la llibertat i la seguretat (article 17), i el dret a la
intimitat personal i familiar (article 18). I el 2004, l'aprovació de la Llei orgànica,
de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de
gènere, va suposar un pas més en la lluita contra la violència de gènere.
A pesar de tots els esforços, la històrica desigualtat entre dones i homes
continua afectant no solament la seua integritat física sinó el reconeixement de la
seua dignitat i és per això que, gràcies a la consciència social i al rebuig de la
ciutadania, Espanya ha estat el primer estat a acordar, el 2017, un Pacte d'Estat
contra la violència de gènere.
En tot moment, les Entitats locals hem estat i seguim estant al costat i del
costat de les víctimes, impulsant el debat polític perquè allò públic deixe de ser
privat; recolzant la legítima reivindicació del dret de les dones a no patir cap
mena de violència; i abordant, des d'un enfocament multidisciplinari, la
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planificació de les polítiques locals, l'acompanyament integral de les víctimes i el
desenvolupament de mesures de sensibilització i prevenció adreçades al conjunt
de la ciutadania.
Per la nostra proximitat, els Ajuntaments, Diputacions Provincials,
Cabildos i Consells Insulars, assumim la implementació directa de normes i plans
amb mesures específiques que afavoreixen la igualtat d'oportunitats, redoblem
els esforços en la detecció de la violència de gènere, en totes les formes i en tots
els seus àmbits; i dissenyem, des de la defensa dels drets de les dones,
polítiques integrals per superar aquesta una xacra social que ha trencat milers de
vides.
Per això, el ple de l’Ajuntament de Guadassuar:
- Convidem a totes les Entitats Locals a adherir-se a aquesta Declaració i
ens sumem a totes les veus que clamen per un futur en igualtat.
- Reconeixem la gravetat de la violència masclista com un problema
polític de primer ordre, de salut pública i com un greu atemptat als Drets Humans
fonamentals.
- Assumim la responsabilitat en el procés d’intervenció amb víctimes de
violència masclista i defensem el principi de reparació en totes les fases.
- Alertem sobre l'augment dels assassinats masclistes i manifestem la
nostra preocupació davant la violència vicària i davant el desemparament que
pateixen els orfes i òrfenes.
- Recordem que cal garantir que la igualtat de gènere i els drets de les
dones com a element clau per garantir la recuperació social i econòmica de totes
les persones a nivell global.
- Defensem la necessitat de promoure accions globals consensuades que
garantisquen la continuïtat de les polítiques dirigides a l'eliminació de les normes
socials discriminatòries i el reforç dels programes de prevenció i lluita contra la
violència de gènere.
- Demanem la implementació de projectes i programes locals que
garantisquen la igualtat de gènere en l'ocupació i el suport a l'esperit empresarial
de les dones, com a mesures per preservar la seua independència econòmica i
prevenir la violència de gènere.
- Manifestem novament la nostra preocupació per les altes taxes
d'ocupació temporal de les dones que, unit a la destrucció i la caiguda de la
feina, adverteixen d’un perillós augment de la bretxa de gènere.
- Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte d'Estat contra la violència
de gènere i recordem la necessitat de continuar avançant en el seu
desenvolupament.

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:
- Convidem a totes les Entitats Locals a adherir-se a aquesta Declaració i ens
sumem a totes les veus que clamen per un futur en igualtat.
- Reconeixem la gravetat de la violència masclista com un problema polític de
primer ordre, de salut pública i com un greu atemptat als Drets Humans fonamentals.
- Assumim la responsabilitat en el procés d’intervenció amb víctimes de violència
masclista i defensem el principi de reparació en totes les fases.
- Alertem sobre l'augment dels assassinats masclistes i manifestem la nostra
preocupació davant la violència vicària i davant el desemparament que pateixen els
orfes i òrfenes.
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- Recordem que cal garantir que la igualtat de gènere i els drets de les dones
com a element clau per garantir la recuperació social i econòmica de totes les persones
a nivell global.
- Defensem la necessitat de promoure accions globals consensuades que
garantisquen la continuïtat de les polítiques dirigides a l'eliminació de les normes
socials discriminatòries i el reforç dels programes de prevenció i lluita contra la violència
de gènere.
- Demanem la implementació de projectes i programes locals que garantisquen
la igualtat de gènere en l'ocupació i el suport a l'esperit empresarial de les dones, com
a mesures per preservar la seua independència econòmica i prevenir la violència de
gènere.
- Manifestem novament la nostra preocupació per les altes taxes d'ocupació
temporal de les dones que, unit a la destrucció i la caiguda de la feina, adverteixen d’un
perillós augment de la bretxa de gènere.
- Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte d'Estat contra la violència de
gènere i recordem la necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament.
5.- Moció conjunta dels Grups municipals per a la Declaració institucional
de la proposta de Llei de Bebès Robats. Expt. 876416W
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 Declaració
institucional de la proposta de Llei de Bebès Robats, que es concreta de la següent
manera:
El passat 26 de febrer de 2020 va tenir lloc la signatura i el registre de la
Proposició de Llei de bebés robats a l'Estat Espanyol, i el 23 de juny de 2020 va
ser aprovada la seua presa en consideració, pràcticament per unanimitat de tots
els Grups Polítics del Congrés dels Diputats. Actualment, els grups polítics
treballen en el tràmit d'esmenes.
Aquesta llei és fruit d'un llarg procés que va començar el 2017, quan es
va presentar per primera vegada la Proposició als Grups del Congrés, els quals
van aprovar la seva tramitació per unanimitat el 20 de novembre del 2018. No
obstant això, malgrat l'estat avançat del procediment, la convocatòria d'eleccions
va truncar aquesta primera tramitació.
Són moltes les entitats que han treballat des de l'inici darrere de
l'aprovació final de la Llei de bebés robats a l'Estat Espanyol. La impulsa i
promou la Coordinadora Estatal de suport a la Querella Argentina-CeAqua a
proposta de Todos los niños robados son también mis niños, associació integrant
d'aquesta entitat. Compte amb la participació activa d'un gran nombre
d'associacions de víctimes pel robatori de bebés de diferents parts de l'Estat
espanyol que donen suport a aquesta Proposició de llei:
Adelante Bebés Robados (Madrid y delegación de Castilla-La Mancha);
Asociación Bebés Sustraídos Bizkaia “Itxaropena”; Asociación de Bebés
Robados de Andalucía (ABEROA); Asociación de Afectados por Bebés Robados
de Andalucía (ABRA); Asociación de Víctimas de bebes robados y de
adopciones ilegales de Alicante (AVA); Asociación Orígens de Balears; Camino a
la Justicia; Sevilla bebés robados; Sos Bebés Robados de Almería; Sos Bebés
Robados Cádiz; Sos Bebés Robados de Cantabria; Sos Bebés Robados Galicia;
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Sos Bebés Robados Huelva; Sos Bebés Robados Jerez de la Frontera; Sos
Bebés Robados Madrid (Madrid y delegación de Canarias);Todos los niños
robados son también mis niños- CeAqua (com a entitat promotora).
De la mateixa manera, està avalada per associacions tant estatals com
internacionals en defensa dels Drets Humans, com ho són l'Associació Pro Drets
Humans d'Espanya (APDHE), Amnistia Internacional i La Xarxa Argentí Europea
pel Dret a la Identitat —representants de les Abuelas de Plaza de Mayo —; s'hi
sumen nombroses entitats memorialistes, feministes i acadèmiques.
La importància d'aquesta Proposició rau en la gravetat que assoleixen els
crims de robatoris de bebés a Espanya, que se succeeixen en un espai temporal
de més de 50 anys i s'estén per tot el territori de l'Estat. Per això, aquesta
Proposició de Llei té com a objectiu garantir els drets a la veritat, la justícia, la
reparació i les garanties de no repetició, pilars del Dret Internacional dels Drets
Humans, a les víctimes del delicte de robatori de bebés com a crim de lesa
humanitat.
Tant és així, que són diversos els organismes de les Nacions Unides que
s'han vist compel·lits a intervenir: el Relator Especial de les Nacions Unides per a
la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició,
Pablo de Greiff; i el Grup de Treball sobre desaparicions forçades de les Nacions
Unides. De la mateixa manera, el Parlament Europeu va prendre un gran interès i
va enviar la Missió de la Comissió de Peticions, el resultat de la qual va ser
l'elaboració d'un informe amb 31 recomanacions, publicat el novembre de 2017.
L'aprovació d'aquesta proposició suposaria que Espanya compliria per fi
els criteris i les recomanacions de les Nacions Unides i el Parlament Europeu, en
establir criteris i mecanismes homogenis d'actuació a totes les comunitats
autònomes, crear i coordinar diferents institucions i organismes que puguen
suportar el pes de les investigacions i els procediments necessaris per a
l'efectiva investigació d'aquests delictes, que abasten tota la dictadura i part de la
democràcia. Amb aquesta llei es refermen els drets de les víctimes, del passat i
del present, de les que ja no estan i de les que encara busquen retrobar-se amb
les famílies o recuperar la seua identitat. Es garanteixen finalment els drets que
ja hem esmentat de veritat, justícia, reparació i no repetició, tan importants per a
les víctimes com per al funcionament d'un estat democràtic de dret.
El 17 de setembre del 2020 es va obrir el tràmit d'esmenes de la
Proposició, que està ubicada a la Comissió de Justícia. La llei s'ha quedat
aturada en aquest tràmit. A causa del dolor que ha causat el drama del robatori
de bebés a Espanya i que encara roman, cal una resposta unitària, comuna i
col·lectiva, per això el ple de l'Ajuntament de Guadassuar sol·licita al Congrés
dels Diputats:
1. La finalització del tràmit d'esmenes perquè la llei seguisca el procés
parlamentari fins a l'aprovació definitiva i urgent;
2. Que la Llei que resulte aprovada respecte al màxim el text original de la
Proposició de Llei sobre 'bebés robats' a l'Estat espanyol (122/000039), ja que és
el que ha aconseguit un enorme consens social i polític tant en el seu elaboració
com a l'inici del procediment parlamentari per a la seua tramitació.

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:
Sol·licitar al Congrés dels Diputats:
1. La finalització del tràmit d'esmenes perquè la llei seguisca el procés
parlamentari fins a l'aprovació definitiva i urgent;
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2. Que la Llei que resulte aprovada respecte al màxim el text original de la
Proposició de Llei sobre 'bebés robats' a l'Estat espanyol (122/000039), ja que és el
que ha aconseguit un enorme consens social i polític tant en el seu elaboració com a
l'inici del procediment parlamentari per a la seua tramitació.
6.- Moció conjunta dels Grups municipals per a la declaració institucional
per un finançament just 2021. Expt. 876421C
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 declaració
institucional per un finançament just 2021, que es concreta en la següent proposta
d’acord:
Proposa la següent resolució, de la qual donarem trasllat al Govern
valencià i a l'estatal, que proposa:
1. Reclamar una reforma immediata del sistema de finançament i
l'habilitació de mesures transitòries mentre aquesta es tramita, que establisca un
nou model amb recursos suficients i repartits equitativament entre totes les
autonomies, possibilitant a les valencianes i valencians tindre uns serveis públics
fonamentals dignes i exercir les nostres competències pròpies. Una reforma
perquè mai més existisca ciutadania discriminada només pel fet de pertànyer a
un territori.
2. Exigir unes inversions ajustades al nostre pes poblacional, com
enguany, i sol·licitar que aquestes inversions s'executen realment.
Igualment, que el repartiment de les inversions i l'execució atenga una
programació racional que acabe amb el dèficit inversor en la Comunitat
Valenciana, compensant en tot cas la insuficiència inversora en els últims anys i
dedicant una quantitat de recursos ajustada al nostre pes poblacional, tal com
recull la reforma del nostre Estatut d'Autonomia aprovada per les Corts.
3. Sol·licitar el reconeixement dels dèficits de finançament acumulats
directament pel mal funcionament dels diferents sistemes de finançament, la qual
cosa ha generat un deute insostenible que ja ha sigut reconeguda. Per això
necessitem l'establiment de mecanismes de compensació perquè el nou model
no nasca llastrat per la injustícia diferida dels anteriors.
4. Convidar a tota la societat valenciana a assistir a les manifestacions
convocades per la Plataforma Per Un Finançament Just per al dia 20 de
novembre del 2021, a les 18 hores a Alacant, València i Castelló, sota el lema:
Un poble unit per un Finançament Just.

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:
Donar trasllat al Govern valencià i a l'estatal el següent:
1. Reclamar una reforma immediata del sistema de finançament i l'habilitació de
mesures transitòries mentre aquesta es tramita, que establisca un nou model amb
recursos suficients i repartits equitativament entre totes les autonomies, possibilitant a
les valencianes i valencians tindre uns serveis públics fonamentals dignes i exercir les
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nostres competències pròpies. Una reforma perquè mai més existisca ciutadania
discriminada només pel fet de pertànyer a un territori.
2. Exigir unes inversions ajustades al nostre pes poblacional, com enguany, i
sol·licitar que aquestes inversions s'executen realment.
Igualment, que el repartiment de les inversions i l'execució atenga una
programació racional que acabe amb el dèficit inversor en la Comunitat Valenciana,
compensant en tot cas la insuficiència inversora en els últims anys i dedicant una
quantitat de recursos ajustada al nostre pes poblacional, tal com recull la reforma del
nostre Estatut d'Autonomia aprovada per les Corts.
3. Sol·licitar el reconeixement dels dèficits de finançament acumulats
directament pel mal funcionament dels diferents sistemes de finançament, la qual cosa
ha generat un deute insostenible que ja ha sigut reconeguda. Per això necessitem
l'establiment de mecanismes de compensació perquè el nou model no nasca llastrat
per la injustícia diferida dels anteriors.
4. Convidar a tota la societat valenciana a assistir a les manifestacions
convocades per la Plataforma Per Un Finançament Just per al dia 20 de novembre del
2021, a les 18 hores a Alacant, València i Castelló, sota el lema: Un poble unit per un
Finançament Just.
7.- Despatx extraordinari.
No es va tractar cap assumpte.
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN.
8.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia dictats des del passat Ple: del
827/2021, de 30 de setembre al 1045/2021, de 19 de novembre.
Es dóna compte dels decrets d’Alcaldia dictats des del passat Ple, números
827/2021, de 30 de setembre, al 1045/2021, de 19 de novembre.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.
9.- Informació per la presidència.
Per la presidència s’informa de les dades relacionades amb la pandèmia al poble
de Guadassuar i les informacions d’interès general que setmanalment des de Xarxa
Salud es dona als alcaldes en relació a l’evolució de la pandèmia. La població mes
menuda no vacunada està contagiant-se amb símptomes generalment lleus i estan
contagiant-se persones vacunades amb la doble dosi per al qual cosa es deu de tindre
molta precaució. La única manera de poder recuperar la nostra vida normal es la
vacunació. Gràcies a la vacuna la pressió hospitalària no es molt forta però si el contagi
cau en una persona no vacunada la conseqüència es greu.
El Sr Alcalde convida a tot el poble a ser conscient de la situació, a tot aquell que
estiga vacunat el anima vacunar-se i espera que no passe a el que va passar l’any
passat a partir d’este moment i fins nadal
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10.- Precs i preguntes
Per el Sr Portaveu del grup municipal PP es formulen les següents preguntes;
Horari biblioteca. Es pregunta quin es el horari de la Biblioteca. Sembla que
veïns i usuaris que han intentat anar al eixir de les classes la troben tancada.
Respon a la pregunta el Sr regidor de Cultura, Sr Barberà qui informa que el
horari a dia de hui es de 10 a 14 hores però que està previst que òbriga per les
vesprades a partir del 1 de desembre.
Per part del Sr. Estruch es pregunta el motiu de que ara no estiga oberta matí i
vesprada.
El Sr Barberà explica que els motius es la finalització el programa de personal de
reforç que va acabar este estiu i fins desembre no tenim altre programa d’ajudes en el
que poder contractar este suport.
El Sr Barberà agraeix la comprensió que han tingut els usuaris que els haguera
agradat tindre un horari de vesprada i aprofita per informar que el servei de biblioteca i
de foment de la lectura encara que no està obert el temps que a ell li agradaria si hem
d’estar molt orgullosos de que enguany de nou està la nostra Biblioteca dins del llistat
provisional de les 300 millors biblioteques de l’estat espanyol.
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.

11

