ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE EL
DIA 27 DE MAIG DE 2.021
Assistents:
PRESIDENT:
Sr. SALVADOR MONTAÑANA SANZ
VOCALS:
Sr. JOAN V. PUCHOL PÉREZ
Sr. FERRAN BARBERÁ CABRERA
Sra. GEMMA AVELLAN BISBAL
Sra. MARÍA ROSA ALMELA RIBES
Sr. JOSEP MARTÍNEZ VIDAL
Sra. TERESA FUERTES RAGA
Sr. VICENTE JOSÉ ESTRUCH BELLVER
Sr. ARTURO ALMAZÁN SAIS
Sra. TERESA MARTÍNEZ GIMENO
Sra. LAURA MARÍA OSCA LAFARGA
Sr. JOSE VICENTE SAIS NOGUERA

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

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA
Sra. BIBIANA SAIS ROIG
SECRETÀRIA
Sra. Mª JESÚS DASÍ DASÍ
Prèviament al desenvolupament de l’orde del dia, es fa un minut de silenci per
les dones víctimes de la violència de gènere.
1.- Lectura i aprovació, si procedeix, de l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior celebrada el dia 31/03/2021.
El Sr. Alcalde informa que l’acta del ple ordinari del dia 31/03/2021 no ha pogut
ser finalitzada en relació a les intervencions, per la qual cosa es deixa la mateixa per a
la seu aprovació en el pròxim ple ordinari.
2.- Donar compte de l’informe d’intervenció número 65.2021 sobre les
resolucions d’alcaldia contràries a les objeccions de la intervenció de l’any 2020.
Expt. 2021/OFI_01/000167
Atés l’informe d’intervenció número 65.2021, que es transcriu a continuació:
“Visto el expediente relativo al informe de las resoluciones de alcaldía
contrarias a los reparos de la intervención del año 2020, de conformidad con el
artículo 4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, el
funcionario que suscribe emite el siguiente, INFORME:
Legislación aplicable:
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Ley 7/1985, de 2 de abril, de Ley de Bases de Régimen Local.
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
 Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local.
PRIMERO.- El artículo 218.1 del Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, dispone que el órgano interventor elevará informe al P leno
de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local
contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales
anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente
a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir
cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. Lo
contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día
de la correspondiente sesión plenaria. El Presidente de la Corporación podrá
presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.
El artículo 15.6 del Real Decreto 424/2017 establece que el citado informe se
elevará al Pleno con motivo de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto.
SEGUNDO.- De conformidad con lo anterior se da cuenta al Pleno de la
Corporación de los informes desfavorables y reparos efectuados por la intervención
municipal, siendo el resumen de los mismos, los siguientes:
1º.- En materia de realización de gastos corrientes, se han emitido los
siguientes informes:
Nº

FECHA

Reparo

2020/OFI_01/ 0000107

Expediente

Relación facturas 4.2020

Materia

Nº 189 02/03/2020

Decreto

39

02/03/2020

Suspensivo

10.615,56 €

Importe

2020/OFI_01/ 0000164

Relación de facturas 7.2020

Nº 338 20/04/2020

52

17/04/2020

Suspensivo

5.307,78 €

2020/OFI_01/ 0000194

Relación facturas 9,2020

Nº 411 08/05/2020

63

08/05/2020

Suspensivo

5.307,78 €

2020/OFI_01/ 0000268

Relación facturas 12,2020

Nº 613 18/06/2020

88

18/06/2020

Suspensivo

5.307,78 €

2020/OFI_01/ 0000318

Relación facturas 14,2020

Nº 733 23/07/2020

104

22/07/2020

Suspensivo

5.307,78 €

2020/OFI_01/ 0000334

Relación facturas 15,2020

Nº 779 11/08/2020

113

11/08/2020

Suspensivo

11.492,45 €

2020/OFI_01/ 0000376

Relación facturas 17,2020

Nº 887 16/09/2020

125

16/09/2020

Suspensivo

10.752,78 €

2020/OFI_01/ 0000400

Relación facturas 18,2020

Nº 964 06/10/2020

146

05/10/2020

Suspensivo

12.685,76 €

2020/OFI_01/ 0000416

Relación facturas 19,2020

Nº 1013 19/10/2020

161

16/10/2020

Suspensivo

5.307,78 €

2020/OFI_01/ 0000470

Relación facturas 20,2020

Nº 1139 13/11/2020

193

13/11/2020

Suspensivo

5.307,78 €

2020/OFI_01/ 0000501

Relación facturas 22,2020

Nº 1207 10/12/2020

205

09/12/2020

Suspensivo

14.745,42 €

2020/OFI_01/ 0000511

Relación facturas 23.2020

Nº 1231 16/12/2020

209

15/12/2020

Suspensivo

10.283,42 €

2020/OFI_01/ 0000525

Relación facturas 24,2020

Nº 12659 22/12/2020

219

22/12/2020

Suspensivo

9.857,44 €

Los reparos se fundamentan:
a) En la existencia de facturas emitidas por la mercantil GIRSA, con CIF
A96157011, por importe mensual de 5.307,78 euros, en concepto del servicio
recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, por continuar prestándose una
vez finalizado y vencido el contrato en su día adjudicado.) de que el artículo 26.1 a)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, establece
como uno de los servicios necesarios y obligatorios en todos los municipios, el de
retirada de residuos sólidos urbanos, estando elaborándose los pliegos del nuevo
contrato administrativo. Por otra parte, también se alegó el hecho de que el servicio
fue prestado conforme a las condiciones en su momento acordadas en el contrato
vencido, teniendo que proceder a su pago a efectos de evitar un enriquecimiento
injusto a la Administración.
b) En la existencia de gastos superiores a 3.000 euros (IVA no incluido) en los
cuales se omite el procedimiento de la Base 23 de las bases de ejecución del
presupuesto, que establece que “en els expedients de contractació als quals es
refereix l'article 118 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (contractes menors), es requerirà en tot cas retenció de crèdit així com la
formació d'expedient administratiu per a despeses superiors a 3.000 euros, IVA
exclòs.” Las resoluciones de alcaldía contrarias a los reparos, se motivaron por el
hecho de que se trata de prestaciones realizadas a conformidad y beneficio de la
Administración, debiendo proceder a su pago para evitar el enriquecimiento injusto.
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Los reparos tienen efectos suspensivos por ejecutarse el gasto omitiendo
requisitos y trámites esenciales, al no constar la tramitación de expediente de
contratación (art. 216.2 TRLHL.
2º.- En materia de pago de nóminas al personal, se han emitido los siguientes
informes:
Expediente

Materia

Decreto

Nº

FECHA

Reparo

2020/OFI_01/ 0000046

nomina enero 2020

Nº 81 30/01/2020

12

30/01/2020

No suspensivo

Importe
252,51 €

2020/PAC_03/ 0000265

nomina FEBRERO 2020

Nº 188 27/02/2020

37

27/02/2020

No suspensivo

199,47 €

2020/OFI_01/ 0000135

nomina marzo 2020

Nº 275 26/03/2020

48

25/03/2020

No suspensivo

199,47 €

2020/OFI_01/ 0000178

Nomina abril 2020

Nº 367 29/04/2020

59

28/04/2020

No suspensivo

247,42 €

2020/OFI_01/ 0000228

Nomina mes de mayo

Nº 500 28/05/2020

75

28/05/2020

No suspensivo

247,42 €

2020/OFI_01/ 0000247

Nomina extra mes de juny

Nº 585 11/06/2020

84

10/06/2020

No suspensivo

247,95 €

2020/OFI_01/ 0000287

Nomina junio 2020

Nº 648 30/06/2020

91

30/06/2020

No suspensivo

247,95 €

2020/OFI_01/ 0000329

Nomina juliol 2020

Nº 765 31/07/2020

112

31/07/2020

No suspensivo

247,95 €

2020/OFI_01/ 0000350

Nomina Agosto 2020

Nº 803 28/08/2020

119

28/08/2020

No suspensivo

232,90 €

2020/OFI_01/ 0000394

Nomina mes de septiembre

Nº 944 30/09/2020

143

29/09/2020

No suspensivo

228,46 €

2020/OFI_01/ 0000446

Nomina mes octubre

Nº 1087 30/10/2020

182

29/10/2020

No suspensivo

205,34 €

2020/OFI_01/ 0000491

Nomina mes noviembre

Nº 1176 27/11/2020

202

27/11/2020

No suspensivo

209,27 €

2020/OFI_01/ 0000499
2020/OFI 01/ 0000523

Nomina extra diciembre

Nº 1218 11/12/2020

206

11/12/2020

No suspensivo

286,42 €

Nomina mes diciembre

Nº 1268 22/12/2020

218

22/12/2020

No suspensivo

246,81 €

Los reparos se refieren a la percepción a favor de determinados empleados
de un complemento denominado “sin especificar que se viene abonando de forma fija
y mensual desde el año 2005, cuya percepción no se ajusta a la legalidad, al no venir
contemplada en el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el
régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local.
El efecto no suspensivo del reparo se justifica en que la jurisprudencia
entiende que en estos casos que nos encontramos en una «retribución periódica, fija
y objetiva cuyo derecho a su percepción nace por el mero hecho de desempeñar un
concreto puesto de trabajo», de modo que no puede ser suprimido sin una
motivación objetiva, por lo que sería conveniente establecerlo en el complemento
específico del puesto de trabajo, previa valoración adecuada y objetiva de cada
puesto de trabajo a través de la aprobación de una RPT.
3º.- En materia de ingresos, no se destacan anomalías en este momento, ya
que según la base 49 de las de ejecución del presupuesto, en concordancia con el
artículo 219. 4 del TRLHL, no están sujetos a fiscalización previa por la intervención,
sino a una comprobación posterior a través de técnicas de muestreo, siendo objeto
de control financiero.
Se adjuntan los informes de intervención a los que se refiere este
documento.
Se da traslado del presente informe al Pleno de la Corporación, por conducto
del Alcalde Presidente, para que en su caso pueda formular informe complementario
justificativo de su actuación.
Es cuanto se informa, en Guadassuar. El Interventor, con el visto bueno del
Alcalde Presidente. Documento firmado electrónicamente.”

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.
3.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost de 2021
número 16, per la modalitat de crèdit extraordinari. Expt. 2021/OFI_01/000168
En l’exercici 2019 es va aprovar com a inversió financerament sostenible l'obra
de reforma de l'edifici de la Llar dels Jubilats de Guadassuar, amb càrrec a la partida
93363201 amb uns crèdits totals de 220.000 euros.
L'execució de la inversió es va iniciar en l'exercici 2020, prèvia incorporació dels
romanents de crèdit de l'any anterior, presentat el següent detall a data de 31/12/2020:
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Fase

Data

Import

Tercer

Nom Ter.

Text lliure

AD

26/02/2020

175.533,18

B98626294 AC2 OBRAS Y SERVICIOS 2019/OFI_01/000286 ADJUDICACIO CONTRACTE OBRES
SL
DE REMORMA LLAR JUBILATS

O

19/06/2020

17.705,28

B98626294 AC2 OBRAS Y SERVICIOS Certificació número 1 de les obres de ""Reforma i adequació
SL
de la Llar dels Jubilats de Guadassuar""

O

12/08/2020

8.287,70

B98626294 AC2 OBRAS Y SERVICIOS Certificació número 2 de les obres de ""Reforma i adequació
SL
de la Llar dels Jubilats de Guadassuar""

O

17/09/2020

10.586,54

B98626294 AC2 OBRAS Y SERVICIOS Certificació número 3 de les obres de ""Reforma i adequació
SL
de la Llar dels Jubilats de Guadassuar""

O

06/10/2020

13.916,55

B98626294 AC2 OBRAS Y SERVICIOS Certificació número 4 de les obres de ""Reforma i adequació
SL
de la Llar dels Jubilats de Guadassuar""

O

16/11/2020

44.940,57

B98626294 AC2 OBRAS Y SERVICIOS Certificació número 5 de les obres de ""Reforma i adequació
SL
de la Llar dels Jubilats de Guadassuar""

O

27/11/2020

22.110,96

B98626294 AC2 OBRAS Y SERVICIOS Certificació número 6 de les obres de ""Reforma i adequació
SL
de la Llar dels Jubilats de Guadassuar""

O

22/12/2020

52.394,72

B98626294 AC2 OBRAS Y SERVICIOS Certificació número 7 de les obres de ""Reforma i adequació
SL
de la Llar dels Jubilats de Guadassuar""

AD

Pendent
contracte obra
(A)
19/10/2020

27.200,26

B98626294 AC2 OBRAS Y SERVICIOS 2019/OFI_01/000286 MODIFICACIO CONTRACTACIO
SL
OBRES DE REMORMA LLAR JUBILATS

O

22/12/2020

27.200,26

B98626294 AC2 OBRAS Y SERVICIOS Certificació número 1 i última del modificat número 1 de les
SL
obres de ""Reforma i adequació de la Llar dels Jubilats de G

AD

Pendent
modificació
contracte (B)
26/02/2020

Pendent
direcció
obra
(C)
Total
pendent
A+B+C

5.590,86

0,00

4.221,21

20832037V CORTES
MANUEL

FENOLLAR 2019/OFI_01/000440
CONTRATO
DIRECCION
FACULTATIVA Y COORDINACION SEGURIDAD Y
SALUD, REFORMA HOGAR JUBILADOS

4.221,21

9.812,07

L'execució de l'obra no s'ha conclòs en l'exercici 2020, havent-se de consignar
en el pressupost de 2021 la quantitat de 9.812,07 euros, per a fer a les despeses
degudament compromeses per l'Ajuntament.
Vist l'anterior, es requereix crear en el pressupost municipal una nova partida
mitjançant expedient de crèdit extraordinari, al no poder-se incorporar els romanents
de conformitat amb la limitació temporal de l'article 182.2 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals,
segons el qual els romanents incorporats podran ser aplicats tan sols dins de
l'exercici pressupostari al qual la incorporació s'acorde (és a dir, només en l'exercici
2020).
La modificació es finançarà amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses
generals, amb un saldo disponible de 417.132, 73 euros.
Vist l´informe número 67 emés per l´interventor municipal, de data de 20 d´abril
de 2020 favorable a la tramitació de la modificació pressupostaria.
D´acord amb l'article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004. de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals , així com el que
es disposa en les bases d'execució del pressupost.
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut, el Ple de l’ajuntament, PER UNANIMITAT dels
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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 16, per la modalitat de crèdit extraordinari, amb el següent detall:
APLICACIONS GASTOS A L’ALÇA
Pro. Eco.
Descripció
933 63201 OBRES REFORMA LLAR JUBILATS
APLICACIONS INGRESOS A L’ALÇA
Eco.
Descripció
87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS

A consignar.
9.812,07 €
A consignar.
9.812,07 €

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; 12 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, i Sra. Avellan Bisbal), grup municipal SOCIALISTA (Srª
Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i dels representants del grup
municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª Osca
Lafarga i Sr. Sais Noguera).
4.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost de 2021
número 17, per la modalitat de crèdit extraordinari. Expt. 2021/OFI_01/000202
Vist l'interés de la Corporació Local d'incorporar a 10 becaris per als mesos de
juliol i agost (a raó de 5 cada mes) amb un sou brut estimat de 700 euros mensuals, la
despesa dels quals no estava prevista en el pressupost inicial.
Vista l'existència de crèdits sobrants en la partida 151-12000 "retribucions
urbanisme" per import de 5.000 euros, i en la partida 320-14300 "becaris diputació" per
import de 2.000 euros.
Considerant que es requereix crear en el pressupost municipal una nova partida
mitjançant expedient de crèdit extraordinari, finançat en baixes de altres aplicacions
pressupostaries.
Atès l´informe número 82 emés per l´interventor municipal, de data de 10 de
maig 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 UNANIMITAT dels
presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació del pressupost de 2021
número 17, per la modalitat de crèdit extraordinari, amb el següent detall:

5

Pro.
320

Pro.
320
151

Eco.
14310

GASTOS A L’ALÇA (NOVES APLICACIONS)
Descripció
Becaris Ajuntament

Eco.
14300
12000

APLICACIONS DE GASTOS A LA BAIXA
Descripció
Becaris Diputació
Retribucions urbanisme A1

Total

Import
7.000,00 €
7.000,00 €

Total

Import
2.000,00 €
5.000,00 €
7.000,00 €

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; 12 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, i Sra. Avellan Bisbal), grup municipal SOCIALISTA (Srª
Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i dels representants del grup
municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª Osca
Lafarga i Sr. Sais Noguera).
5.- Augment en el pressupost de la quantitat per al pagament de productivitat.
Expt. 2021/OFI_01/000211
En el pressupost de l'any 2021 es van consignar inicialment la quantitat de 3.000
euros en la partida 920-15000 destinada al pagament de productivitats al personal, dels
quals ja s'han gastat en els quatre primers mesos de l'any la quantitat de 2.451, 54
euros, quedant un disponible en bossa de vinculació de 548, 46 euros.
Amb càrrec a la partida s'han reconegut productivitats per exercir interinament
els següents llocs de categoria superior per personal de categories inferiors:
Lloc
Ordenança
Agent Policia Local
Peó carres
Arquitecte tècnic

Funció atribuïda amb dret a productivitat.
Conveni cadastre i funcions categoria C1
Cap Policia Local
Cap brigada carrers i jardins
Arquitecte superior A1

Per a atendre el pagament de les gratificacions per als restants 8 mesos de l'any
es requereix augmentar en altres 6.000 euros la quantitat inicialment prevista, els quals
es finançaran amb càrrec a una transferència de crèdits de la partida 920-22706
"Treballs tècnics", la qual és susceptible de minoració sense causar perjudici al
funcionament de la Corporació.
L'article 5.5 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 del complement de productivitat.
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.
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
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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 del complement de productivitat als empleats municipals, el qual
passa de tindre 3.000 euros inicials a un total de 9.000 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 a una
transferència de crèdits de la partida 920-22706 "Treballs tècnics".
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, i Sra. Avellan Bisbal), grup municipal SOCIALISTA (Srª
Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i dels representants del grup
municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª Osca
Lafarga i Sr. Sais Noguera).
6.- Donar compte de la baixa de subvencions nominatives per a activitats
culturals: Orfeó, Coral Mestre Ruiz, Grup Danses “Bolero de Guadassuar”, i Escola de
Tabal i Dolçaina –ADIT– Expt.: 2021/OFI_01/000174
Atés els acords de la Junta de Govern Local adoptats en les sessions
celebrades els dies 03/05/2021 i 17/05/2021, sobre “baixes de subvencions
nominatives previstes en el pressupost de l’any 2021 per a activitats culturals: Orfeó,
Coral Mestre Ruiz, Grup Danses Bolero de Guadassuar, i Escola de Tabal i Dolçaina
ADIT, dels següents tenors literals:
Acord Junta de Govern de 03/05/2021
Atés que en el pressupost general de l'any 2021 consten les següents
subvencions nominatives:
334

480 Subvencions associacions culturals
Orfeó
Coral Mestre Ruiz
Grup Danses 'Bolero de Guadassuar'

1.200,00 €
1.200,00 €
2.500,00 €

Atès que la Regidoria de Cultura té l'interès de contractar diverses actuacions a
tals associacions, realitzant-se el pagament de les mateixes contra servei prestat, i no a
través de subvenció.
Atès la necessitat de donar de baixa les referides subvencions nominatives, per a
destinar els seus crèdits a la partida 334-22609 "activitats culturals" i dur a terme les
contractacions.
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 al anterior, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per
UNANIMITAT, ACORDA:
PRIMER.- Donar de baixa les subvencions nominatives previstes en el
pressupost de 2021 referides 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.

Acord Junta de Govern de 17/05/2021
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“Atés que en el pressupost general de l'any 2021 consten les següents
subvencions nominatives:
Aplicació
Subvencions nominatives 2021
Import
334
482
Escola de tabal i dolçaina
5.400,00 €
Atès que la Regidoria de Cultura té l'interès de contractar diverses actuacions a la
associació, realitzant-se el pagament de les mateixes contra servei prestat, i no a través
de subvenció.
Atesa la necessitat de donar de baixa les referides subvencions nominatives, per
a destinar els seus crèdits a la partida 334-22609 "activitats culturals" i dur a terme les
contractacions.
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.
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per UNANIMITAT, ACORDA:
PRIMER.- Donar de baixa les subvencions nominatives previstes en el
pressupost de 2021 referides 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.
7.- Aprovació de la denominació de PARC DE GOTARRENDURA a la zona
verda delimitada pels carrers Massalavés, Tous, Benimodo i Tarragona. Expt.
2021/OFI_01/000219
Resultant que per aquesta Alcaldia es va ordenar la incoació d'expedient
administratiu per a la denominació com PARC DE GOTARRENDURA a la zona verda
delimitada pels carrers Massalavés, Tous, Benimodo i Tarragona, atés que
l'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 24 de setembre de 2015, va
prestar aprovació al protocol d'agermanament amb l'Ajuntament de Gotarrendura
(Àvila), establint en la part dispositiva octava del dit acord:
Huité: Es farà ostensible l'agermanament mitjançant la col·locació d'un cartell
visible a l'entrada de totes dues viles que done compte d'aquest. Així mateix, tots dos
Ajuntaments es comprometen a dedicar el nom d'una via pública de les viles de
Guadassuar i Gotarrendura al municipi germanat.

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.
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
8

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 PARC DE GOTARRENDURA a la zona
verda delimitada pels carrers Massalavés, Tous, Benimodo i Tarragona, pels motius
anteriorment exposats i que es tenen ací per reproduïts a tots els seus efectes.
SEGON.- Notificar l’acord a l'Ajuntament de Gotarrendura, 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.
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, i Sra. Avellan Bisbal), grup municipal SOCIALISTA (Srª
Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i dels representants del grup
municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª Osca
Lafarga i Sr. Sais Noguera).
8.- Designació jutge de pau suplent. Expt. 2019/PAC_03/001605
Atés que l'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de
novembre de 2.018, va acordar elegir als següents candidats com a Jutge de Pau titular
i suplent:
Jutge de Pau Titular; Sr. GUILLERMO RAMON SALOM OLMOS amb
DNI: ***8533**, de 56 anys d’edat i domicili al ****, (46610) de Guadassuar.
Jutge de Pau Suplent, Sra. MARGARITA FRANCÉS MARTINEZ amb
DNI: ***2359**, de 44 anys d’edat i domicili al ****, (46610) de Guadassuar.

Atés que la Sra. Margarita Francés Martínez va prendre possessió del càrrec
com a Jutgessa de Pau substituta de Guadassuar el dia 14 de març de 2019, per un
període de quatre anys.
Atés que l'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de
setembre de 2.019, va quedar assabentat de l’escrit presentat per Margarita Francés
Martínez de renuncia a continuar com a jutge de pau suplent per incompatibilitat amb
assumptes laborals.
Atés que els Jutges de Pau i els seus substituts seran triats pel Ple de
l'ajuntament, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les
persones que, reunint les condicions legals, així ho sol·liciten. Si no hi haguera
sol·licitant, el Ple triarà lliurement.
Considerant que la Sra. Encarnación María Pascual Mateu, amb DNI ***1131**,
nascuda a Guadassuar el dia 21/12/1970, i domiciliada al **** de Guadassuar, reunix
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els requisits d'idoneïtat per a exercir el càrrec de suplent del jutjat de pau, a falta de que
presente declaració responsable de reunir els requisits exigits per a formar part de la
carrera judicial, de conformitat amb l'article 302 i 303 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de
juliol, del Poder Judicial:
a) Tindre la nacionalitat espanyola.
b) Ser major d’edat.
c) No estar incurs en cap de les causes d’incapacitat previstes en la Llei
Orgànica del Poder Judicial (article 389).
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.- Elegir Jutge de Pau suplent de Guadassuar a la Sra. ENCARNACIÓN
MARIA PASCUAL MATEU, amb DNI: ***1131**, domiciliada al **** de Guadassuar
(46610).
SEGON.- Remetre certificat de l'acord al Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, Secretària de Govern, a l'efecte de que conferisca el
nomenaments, igualment d'acord amb la normativa citada en el punt anterior.
TERCER.- Notificar l'acord a la interessada perquè en prenga 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, i Sra. Avellan Bisbal), grup municipal SOCIALISTA (Srª
Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i dels representants del grup
municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª Osca
Lafarga i Sr. Sais Noguera).
9.- Adhesió xarxa contra violència de gènere. Expt. 2021/OFI_01/000215
El Ple de la Diputació de València, el 21 de novembre de 2017, va adoptar
l’acord d’aprovació inicial del Reglament de Creació i Funcionament de la Xarxa de
Municipis Protegits contra la violència de gènere, publicant-se aquest el 14 de març de
2018.
La Xarxa de Municipis protegits contra la Violència de Gènere és el projecte que
completa el treball iniciat per part de la institució provincial i té com a finalitat.
La Finalitat de la Xarxa és garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés als
recursos de prevenció i atenció a la violència de gènere, millorant així la qualitat de vida
de les dones i dels seus fills i filles que han patit o pateixen violència de gènere,
independentment de la seua zona de residencia implicant als poders públics en les
actuacions dirigides a l’eradicació de la violència de gènere.
Des de la XARXA, es pretén treballar de forma conjunta amb els municipis per a
millorar la qualitat de les actuacions, optimitzar els recursos existents i compartir
iniciatives entre les administracions per a garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés als
recursos de prevenció i atenció a la violència de gènere, millorant la qualitat de vida de
les dones i dels seus fills i filles, independentment de la seua zona de residència.

10

Atès que per a poder adherir-se és necessari complir tres requisits inicials, que
l’Ajuntament de Guadassuar compleix tal i com es confirma en l’informe de la
Treballadora Social.
a) Disposar de regidoria o Delegació d’Igualtat o de la Dona amb recursos
propis personals i econòmics.
b) Disposat d’un Pla d’Igualtat o un Pla contra la Violència de Gènere propi o en
associació amb un altra entitat.
c) Per a municipis de menys de 20.000 habitants, adhesió al programa
ATENPRO (Servei telefònic d’atenció i protecció a les víctimes de violència
de gènere) del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
Atès que a més, es requereixen una sèrie de requisits de permanència en la
Xarxa, com són:
1. En el termini de 12 mesos, des de l’adhesió, s’hauran de complir els requisits
següents:
- Disposar d’un mínim del 10% del total del personal tècnic i polític amb
un mínim de 20 hores de formació especialitzada en violència de
gènere i amb formació continuada obligatòria.
- Disposar de policia local amb un mínim de 20 hores de formació
especialitzada en violència de gènere homologada per l’IVASPE.
- Realització de campanyes municipals de sensibilització, prevenció i
lluita contra la violència de gènere en els últims 12 mesos mitjançant
tríptics, cartells, falques de ràdio, etc., com a promotors o
col·laboradors de les campanyes.
- Realització de projectes relacionats amb la lluita contra la violència de
gènere en els últims 12 mesos, promoguts per entitats locals o per
l’Ajuntament mateix en l’àmbit local com a promotors o socis
d’aquests.
2. En el termini de 24 mesos, des de l’adhesió, s’hauran de complir els següents
requisits:
- Disposar d’equips de professionals propis o en associació amb una
altra entitat local, per a l’atenció de les dones víctimes de violència de
gènere i els seus fills i filles, almenys amb un/a psicòleg/a, un
treballador/a social i un/a agent d’igualtat, amb un mínim de 40 hores
de formació especialitzada en violència de gènere.
Considerant que la falta de compliment en termini dels requisits esmentats
limitarà l’obtenció de les subvencions que l’article 22 del Reglament de Creació i
Funcionament de la Xarxa de Municipis Protegits contra la violència de gènere i que
l’incompliment sistemàtic de l’itinerari previst podrà implicar la separació del membre de
la Xarxa
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.- Adherir-se a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de
Gènere de la Diputació de València.
Segon.- Subscriure els compromisos establerts en el Reglament de Creació i
Funcionament de la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere.
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Tercer.- Donar trasllat als òrgans competents de l’acord aprovat per 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, i Sra. Avellan Bisbal), grup municipal SOCIALISTA (Srª
Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i dels representants del grup
municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª Osca
Lafarga i Sr. Sais Noguera).
10.- Declaració d'arbre monumental d´interés local del Pi Redó. Expt.
2021/OFI_01/000200
ANTECEDENTS
1. En data 25 de setembre de 2006, Joan V. Puchol Pérez, portaveu del Grup
Polític Municipal del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ (BLOC) a l’Ajuntament de
Guadassuar, va proposar a l´Ajuntament proposar a la Conselleria de Medi Ambient de
la Generalitat Valenciana la catalogació del Pi Redó, situat al nostre terme municipal,
com a arbre monumental, d'acord amb el que disposa la Llei 4/2006 i que els tècnics
municipals competents realitzaren un informe sobre aquest Pi Redó, i d'altres arbres
del nostre terme que també pogueren ser objecte de protecció a l’empara d´aquesta
Llei.
2. El Ple de l´Ajuntament, en data 28 de setembre de 2006, i atenent a la
sol·licitud realitzada pel Grup Polític, va proposar a la Conselleria de Medi Ambient de
la Generalitat Valenciana la catalogació del Pi Redó, situat al nostre terme municipal,
com a arbre monumental, d'acord amb el que disposa la Llei 4/2006 i que els tècnics
municipals competents realitzaren un informe sobre aquest Pi Redó, i d'altres arbres
del nostre terme que també pogueren ser objecte de protecció a l’empara d´aquesta
Llei.
3. En data 26 de març de 2007, Salvador Argente Simarro, Llicenciat en Biologia
i Geologia per la Universitat de València, emet informe en el que s’analitza l´especie i
es fan una serie de recomanacions com ara la protecció al seu voltant, evitar introduir
espècies al seu voltant que puguen allotjar insectes i anivellar el terreny en tot el cercle
de les arrels, per evitar que l´arbre poguera caure o vinclar-se en un futur. A més, es
recomanen activitats de suport com ara realitzar drenatges subterranis.
4. En data 27 de març de 2007, l´Ajuntament-Ple va requerir al Bloc, en la
persona del Sr. Puchol, com a autor de la proposta, l'aportació de l'acord del titular del
bé la protecció del qual es proposa i, fet això, i previ informe dels Serveis Tècnics
Municipals, es concedira audiència al titular, elevant-se a l'Ajuntament l'actuat per a la
resolució definitiva de l'assumpte.
5. El Cronista Oficial de Guadassuar, J. Enric Mut i Ruiz, va emetre in informe en
data 28 de març de 2007 en el que conclou que el Pi Redó és un “(...) element cultural i
paisatgístic característic de Guadassuar, que té un gran valor històric, a causa de la
seua antiguitat ja centenària, i simbòlic (ha servit per denominar Associacions culturals,
il·lustrar la pàgina web de l' Ajuntament, fotografies turístiques, etc.), per la qual cosa
cal preservar-lo per al futur i cal assegurar la seua supervivència amb la declaració
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formal per l'autoritat competent de la categoria d'Arbre Monumental Valencià, patrimoni
de Guadassuar i de tots els valencians.”
6. En data 29 de novembre de 2012, el Ple de l´Ajuntament declara
provisionalment Arbre Monumental d´Interès Local al Pi redó, sotmetent l´expedient a
informació pública, donant audiència a propietari per un termini d´un mes.
Conta que aquest acord, en data 2 de gener de 2013, va ser notificat a José
Segarra Boluda i que l´edicte va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de
València n.º12, de 15 de gener de 2013.
7. En data 16 de gener de 2013 (R.E núm. 143), Carmen Esteve Tortosa y
Carmen y José Segarra Esteve, la primera en el seu propi nom i com a propietària amb
caràcter ganancial de la parcel·la 172 del polígon 36, i els segons com a representants
de l'Herència Jacent de José Segarra Boluda, formulen al·legacions oposant-se a la
declaració del Pi Redó com a Arbre Monumental d´Interés Local.
8. L´Ajuntament Ple, en data 7 de febrer de 2013, acordà suspendre la tramitació
de l´expedient de declaració d´Arbre Monumental d´Interés Local del Pi Redó.
Als anteriors antecedents li son d´aplicació els següents:
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Sobre les normes de procediment aplicables per motius temporals.
El present expedient administratiu va ser incoat en l´any 2006, açò es, vigent la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, norma que va ser derogada per la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
No obstant, s´ha d´atendre al règim transitori dels procediments previst en aquesta
norma en la seua Disposició Transitòria Tercera, apartat a), segons el qual “a) Als
procediments ja iniciats abans de l'entrada en vigor de la Llei no els serà aplicable la
mateixa, regint-se per la normativa anterior”, per la qual cosa, haurà d´estar-se al que
disposa la Llei 30/1992.
Segon.- Sobre el termini per a resoldre i notificar i la suspensió del
procediment.
L'Administració està obligada a dictar resolució expressa en tots els
procediments i a notificar-la qualsevol que siga la seua forma d'iniciació (art. 42.1 LRJPAC).
El termini màxim en el qual ha de notificar-se la resolució expressa serà el fixat
per la norma reguladora del corresponent procediment, i no podrà excedir de sis mesos
llevat que una norma amb rang de Llei establisca un major o així vinga previst en la
normativa comunitària europea. Quan les normes reguladores dels procediments no
fixen el termini màxim, aquest serà de tres mesos.
En aquest cas, la Llei 4/2006, de 19 de maig, de patrimoni arbori monumental,
que regula en el seu article 7 el procediment per a la protecció expressa, no fixa termini
màxim per a dictar resolució expressa i a notificar-la, per la qual cosa haurà d´estimarse aquest termini en tres mesos, tal i com preveu l´article 42.3 de la LRJ-PAC, termini
que s´ha vist sobradament sobrepassat, al mateix que el termini màxim de suspensió.
Tercer.- Sobre la caducitat.
L´article 44 de la LRJ-PAC estableix que, en els procediments iniciats d'ofici, el
venciment del termini màxim establit sense que s'haja dictat i notificat resolució
expressa no eximeix a l'Administració del compliment de l'obligació legal de resoldre,
produint la caducitat. En aquest cas, la resolució que declare la caducitat ordenarà
l'arxivament de les actuacions, amb els efectes previstos en l'article 92.
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En aquest cas, procedeix declarar la caducitat del procediment donat el
venciment del termini màxim establit sense dictar i notificar resolució expressa, sense
perjuí poder acordar-se, simultàniament, la incoació de nou procediment per a la
protecció expressa, esta vegada no a proposta d´una entitat interessada, sinó d´ofici.
Pel seu interès i utilitat, es recomana incloure en el nou expedient que s’òbriga els
documents i informes que ja es disposen i que acrediten el valor i interès que presenta
el Pi Redó.
L´òrgan competent per a declarar la caducitat i la incoació de nou procediment
de protecció expressa es el Ple de l´Ajuntament.
Quart.- Sobre el procediment de protecció expressa pels ajuntaments.
Els articles 6 de la Llei 4/2006, de 19 de maig, de patrimoni arbori monumental
recull la protecció expressa pels ajuntaments, de forma que els ajuntaments, mitjançant
acord del ple de la corresponent corporació, podran declarar arbres monumentals
d'interés local, aquells exemplars o conjunts arboris que destaquen en l'àmbit local, per
les seues característiques de tipus biològic, paisatgístic, històric, cultural o social, i que
es facen mereixedors de mesures de protecció i conservació.
Aquesta declaració es comunicarà a la conselleria competent en medi ambient,
que procedirà a la seua inscripció en la corresponent secció del catàleg d'arbres
monumentals.
Cada ajuntament gestionarà el seu corresponent catàleg d'arbres monumentals
d'interés local.
Pel que fa al procediment, l´article 7 de la citada Llei prevé que aquest
procediment podrà iniciar-se d'ofici o a petició de persona o entitat interessada, que en
cas de no ser la propietària, haurà d'aportar acord amb la titular.
En el procediment per a la protecció expressa s'haurà de donar audiència als
propietaris i als ajuntaments en tot cas i requerirà un informe tècnic sobre els valors
dels arbres a protegir.
Per tot l'anterior, i de conformitat amb el que disposa l'article 175 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
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.- Declarar la caducitat del procediment de protecció expressa i del “Pi
Redó” com a arbre monumental d´interés local, iniciat a instàncies del Bloc Nacionalista
Valencià (Exp. n.º10375106.E06).
Segon.- Incoar, d´ofici, procediment de protecció expressa del “Pi Redó” com a
arbre monumental d´interés local, incorporant al nou expedient l informe els informes
emesos per Salvador Argente Simarro, Llicenciat en Biologia i Geologia per la
Universitat de València, i el Cronista Oficial de Guadassuar, J. Enric Mut i Ruiz, de data
26 i 28 de març de 2007, respectivament.
Tercer.- Requerir al serveis tècnics municipals l´emissió d´informe tècnic de
valoració de mèrits, que inclourà, si escau, el càlcul del coeficient de monumentalitat al
qual fa referència en l'apartat 3 de l'article 4 del Decret 154/2018, de 21 de setembre,
del Consell, de desenvolupament de la Llei 4/2006, de 19 de maig, de la Generalitat, de
patrimoni arbori monumental de la Comunitat Valenciana, i determine i avalue
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econòmicament les mesures de protecció i conservació específica a càrrec de
l´Ajuntament d´acord amb l´article 9.2 de la citada Llei.
Quart.- Obrir un tràmit d’audiència, una vegada instruït el procediment, i abans
de redactar la proposta de resolució, per deu dies, pel tal que els interessats puguen
al·legar i presentar els documents i les justificacions que estimen pertinents.
Quint.- Notificar el present acord als interessats, amb expressió dels recursos
que resulten procedents.
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, i Sra. Avellan Bisbal), grup municipal SOCIALISTA (Srª
Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i dels representants del grup
municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª Osca
Lafarga i Sr. Sais Noguera).
11. Moció conjunta dels Grups municipals per l'accés universal a les vacunes
Covid19 per a la població mundial. Expt.: 2021/PAC_03/000293
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, els Grups municipals presenten de manera conjunta, per
al seu debat i aprovació si s’escau, la moció per l’accés universal a les vacunes
Covid19 per a la població mundial, que es concreta en la següent proposta d’acord:
“1.- Subratllem la importància que tots els Estats cooperen a escala
mundial i s'eliminen els possibles obstacles que impedisquen garantir que les
vacunes es desenvolupen i fabriquen a bastament i distribuïsquen a temps i de
manera inclusiva a tot el món.
2.- Instem al Govern espanyol i a la Comissió Europea a assegurar que
els drets de propietat intel·lectual no impedisquen a cap país garantir el dret a la
salut de la seua població promovent en el marc de cooperació europeu
l’alliberament immediat de les patents i altres mesures de propietat intel·lectual
en medicaments, vacunes, proves de diagnòstic i altres tecnologies de COVID-19
mentre dura la pandèmia, fins que s'aconseguisca la immunitat de grup mundial.
3.- Fem una crida a que Estats, empreses i organismes internacionals
elaboren i apliquen polítiques per a garantir la disponibilitat, accessibilitat,
assequibilitat, acceptabilitat i qualitat dels productes sanitaris contra la COVID-19
per a totes les persones, garantint la seua gratuïtat i sense discriminació de cap
mena. Han de fer-ho fomentant la cooperació internacional i eliminant els
obstacles a la disponibilitat i assequibilitat en tots els països.
4.- Animem al Govern d'Espanya a col·laborar amb els mecanismes
establits per l'OMS per a compartir coneixement tecnològic i recursos COVID-19,
com ara: l'Accés Mancomunat a Tecnologia contra la COVID-19 (C-TAP), on les
empreses i els Estats poden compartir tecnologia, dades i patents sobre les
seues innovacions. I el mecanisme COVAX, on els Estats, més enllà de la
donació de fons, han de garantir que almenys el personal de salut i les persones
més vulnerables de tots els països tenen accés a la vacuna.
5.- Mostrar el suport de la corporació a les organitzacions no
governamentals que estan treballant en diverses campanyes de conscienciació
social sobre aquests objectius.”
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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.- Subratllem la importància que tots els Estats cooperen a escala mundial i
s'eliminen els possibles obstacles que impedisquen garantir que les vacunes es
desenvolupen i fabriquen a bastament i distribuïsquen a temps i de manera inclusiva a
tot el món.
2.- Instem al Govern espanyol i a la Comissió europea a assegurar que els drets
de propietat intel·lectual no impedisquen a cap país garantir el dret a la salut de la seua
població promovent en el marc de cooperació europeu l’alliberament immediat de les
patents i altres mesures de propietat intel·lectual en medicaments, vacunes, proves de
diagnòstic i altres tecnologies de COVID-19 mentre dura la pandèmia, fins que
s'aconseguisca la immunitat de grup mundial.
3.- Fem una crida a que Estats, empreses i organismes internacionals elaboren i
apliquen polítiques per a garantir la disponibilitat, accessibilitat, assequibilitat,
acceptabilitat i qualitat dels productes sanitaris contra la COVID-19 per a totes les
persones, garantint la seua gratuïtat i sense discriminació de cap mena. Han de fer-ho
fomentant la cooperació internacional i eliminant els obstacles a la disponibilitat i
assequibilitat en tots els països.
4.- Animem al Govern d'Espanya a col·laborar amb els mecanismes establits per
l'OMS per a compartir coneixement tecnològic i recursos COVID-19, com ara: l'Accés
Mancomunat a Tecnologia contra la COVID-19 (C-TAP), on les empreses i els Estats
poden compartir tecnologia, dades i patents sobre les seues innovacions. I el
mecanisme COVAX, on els Estats, més enllà de la donació de fons, han de garantir
que almenys el personal de salut i les persones més vulnerables de tots els països
tenen accés a la vacuna.
5.- Mostrar el suport de la corporació a les organitzacions no governamentals
que estan treballant en diverses campanyes de conscienciació social sobre aquests
objectius.
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, i Sra. Avellan Bisbal), grup municipal SOCIALISTA (Srª
Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i dels representants del 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 per a demanar rectificació al Ministeri
de Cultura de l'origen de les bandes músiques valencianes en el Reial decret 229/2021,
de 30 de març 2021. Expt.: 2021/PAC_03/000316
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, els Grups municipals presenten de manera conjunta, per
al seu debat i aprovació si s’escau, la moció per a demanar rectificació al Ministeri de
Cultura de l'origen de les bandes músiques valencianes en el Reial decret 229/2021, de
30 de març 2021, que es concreta en la següent proposta d’acord:
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“PRIMER.- Donar suport i adherir-nos a la reclamació que la FSMCV ha
realitzat al Ministeri de Cultura sobre l’origen de les Bandes Valencianes, així
com mostrar el reconeixement de l’ajuntament a la gran llavor que realitzaren les
bandes valencianes y les seues societats musicals, sent totes elles una senya
d’identitat del Poble Valencià.
SEGON.- Instar al Ministeri de Cultura al fet que realitze una rectificació
aclaridora sobre l'origen de les Bandes de Música Valencianes recollida en el
Reial decret 229/2021, de 30 de març, pel qual es declaren les bandes de música
valencianes Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial, la
qual estiga basada en estudis científics i acadèmics. Corregint l’actual redacció
de la norma sobre l’origen de les mateixes.
TERCER.- Donar trasllat de la presenta proposta a:
• President del Govern de l'Estat Espanyol
• President de la Generalitat Valenciana
• Ministeri de Cultura del Govern d'Espanya
• Conselleria d'Educació i Cultura de la Generalitat Valenciana
• Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana
• Grups Polítics del Parlament Espanyol i Parlament Valencià”

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.- Donar suport i adherir-nos a la reclamació que la FSMCV ha realitzat
al Ministeri de Cultura sobre l’origen de les Bandes Valencianes, així com mostrar el
reconeixement de l’ajuntament a la gran llavor que realitzaren les bandes valencianes y
les seues societats musicals, sent totes elles una senya d’identitat del Poble Valencià.
SEGON.- Instar al Ministeri de Cultura al fet que realitze una rectificació
aclaridora sobre l'origen de les Bandes de Música Valencianes recollida en el Reial
decret 229/2021, de 30 de març, pel qual es declaren les bandes de música
valencianes Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial, la qual
estiga basada en estudis científics i acadèmics. Corregint l’actual redacció de la norma
sobre l’origen de les mateixes.
TERCER.- Donar trasllat de la presenta proposta a:
• President del Govern de l'Estat Espanyol
• President de la Generalitat Valenciana
• Ministeri de Cultura del Govern d'Espanya
• Conselleria d'Educació i Cultura de la Generalitat Valenciana
• Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana
• Grups Polítics del Parlament Espanyol i Parlament Valencià
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, i Sra. Avellan Bisbal), grup municipal SOCIALISTA (Srª
Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i dels representants del grup
municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª Osca
Lafarga i Sr. Sais Noguera).
13.- Moció conjunta dels Grups municipals per a instar al Govern de l’Estat a que
retire el pla per a implantar peatges a les carreteres a partir de 2024. Expt.:
2021/PAC_03/000317
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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, els Grups municipals presenten de manera conjunta, per
al seu debat i aprovació si s’escau, la moció per a instar al Govern de l’Estat a que
retire el pla per a implantar peatges a les carreteres a partir de 2024, que es concreta
en la següent proposta d’acord:
“PRIMER.- Instar al govern de l’Estat a que retire immediatament el pla
per a implantar peatges a tota la xarxa estatal de carreteres a partir de l’any
2024.
SEGON.- Instar al govern de l’Estat a que presente un pla de xoc amb
finançament suficient per a la millora de tota la xarxa de rodalies de l’Estat, amb
especial èmfasi en aquelles línies encara sense electrificar i en les que arrastren
una desinversió històrica, i ampliant-la en aquelles zones on es considere
necessari.
TERCER.- Instar al govern de l’Estat a que redacte el projecte del tren de
la costa entre Dénia i Gandia per a accelerar la seua execució.
QUART.- Instar al govern de l’Estat a que accelere la inversió i els treballs
d’execució de tots els trams del Corredor Mediterrani per a complir tots els
compromisos adquirits en quant a la seua posada en marxa abans de l’any 2025.
CINQUÈ.- Instar al govern de l’Estat a proporcionar un finançament al
transport metropolità de València homologable i proporcional al de altres ciutats
de l’Estat.
SISÉ.- Donar trasllat dels presents acords al govern de l’Estat i als grups
parlamentaris 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:
PRIMER.- Instar al govern de l’Estat a que retire immediatament el pla per a
implantar peatges a tota la xarxa estatal de carreteres a partir de l’any 2024.
SEGON.- Instar al govern de l’Estat a que presente un pla de xoc amb
finançament suficient per a la millora de tota la xarxa de rodalies de l’Estat, amb
especial èmfasi en aquelles línies encara sense electrificar i en les que arrastren una
desinversió històrica, i ampliant-la en aquelles zones on es considere necessari.
TERCER.- Instar al govern de l’Estat a que redacte el projecte del tren de la
costa entre Dénia i Gandia per a accelerar la seua execució.
QUART.- Instar al govern de l’Estat a que accelere la inversió i els treballs
d’execució de tots els trams del Corredor Mediterrani per a complir tots els
compromisos adquirits en quant a la seua posada en marxa abans de l’any 2025.
CINQUÈ.- Instar al govern de l’Estat a proporcionar un finançament al transport
metropolità de València homologable i proporcional al de altres ciutats de l’Estat.
SISÉ.- Donar trasllat dels presents acords al govern de l’Estat i als grups
parlamentaris 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
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, i Sra. Avellan Bisbal), grup municipal SOCIALISTA (Srª
Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i dels representants del grup
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municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª Osca
Lafarga i Sr. Sais Noguera).
14.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost de 2021
número 20, per la modalitat de suplement de crèdit. Expt. 2021/OFI_01/000224
El compliment dels protocols sanitaris i de seguretat derivats de la lluita contra la
pandèmia de la Covid-19 ha suposat excepcionalment un increment de les tasques de
neteja i desinfecció dels edificis i instal·lacions municipals, de les vies públiques, així
com la implementació de mesures addicionals en altres serveis municipals.
Aquesta acumulació de tasques ha justificat la contractació de nou personal
laboral temporal al llarg de 2020 i també durant els primers mesos de 2021, tot amb
càrrec a la partida 241-13101 "foment de l'ocupació", la qual va ser dotada inicialment
en 50.000 euros i que ha anat augmentant-se fins als 117.500 euros actuals.
Això no obstant i amb la finalitat de garantir el compliment dels protocols higiènic
sanitaris derivats del Covid 19 durant la resta del any, es requereix incrementar la
partida en altres 80.000 euros, així com l'aplicació pressupostària relativa a la seguretat
social a càrrec de la Corporació en 40.000 euros addicionals, En cas contrari, la manca
de personal afectaria normal funcionament de les instal·lacions i serveis municipals.
Per tant, es tracta de fer front a necessitats urgents i inajornables derivades de la crisi
sanitària.
La modificació es finançarà amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses
generals, amb un saldo disponible de 407.320,66 euros.
Vist l´informe número 88 emés per l´interventor municipal, de data de 19 de maig
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 UNANIMITAT dels
presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació del pressupost de 2021
número 20, per la modalitat de suplement de crèdit, amb el següent detall:
Pro.
241
231

Eco.
13101
16000

APLICACIONS GASTOS A L’ALÇA
Descripció
Foment de l´ocupació
Seguretat social a càrrec de la Corporació
Total gastos

A consignar.
80.000,00 €
40.000,00 €
120.000,00 €

Eco.
87000

APLICACIONS INGRESOS A L’ALÇA
Descripció
ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS
Total ingressos

A consignar.
120.000,00 €
120.000,00 €

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.
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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; 12 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, i Sra. Avellan Bisbal), grup municipal SOCIALISTA (Srª
Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i dels representants del grup
municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª Osca
Lafarga i Sr. Sais Noguera).
15.- Adhesió de l’Ajuntament de Guadassuar a la Declaració d’Oci
Educatiu “Ens reunim amb altres valors” (IVAJ). Expt. 2021/OFI_01/000230
Ateses les següents propostes realitzades en la Declaració d’Oci Educatiu “Ens
reunim amb uns altres valors”:
1. Volem fer efectiva la participació de la infància, l’adolescència i la joventut en
les activitats d'oci educatiu, considerades com a subjectes actius i no mers
consumidors passius.
2. Instem que, des dels ajuntaments, entitats i institucions publiques, es
promoguen programes d'activitats d'oci educatiu, dirigides especialment a la
infància, l’adolescència i la joventut, que incidisquen en els valors educatius
com a garantia d'igualtat i progrés social, i s’impulsen accions que
incidisquen en la igualtat d'oportunitats i de tracte, en el respecte a la
diversitat, en la convivència intercultural, la lluita contra el racisme i la
xenofòbia, i en l'educació en els drets humans, i comptant amb les entitats i
col·lectius que ja realitzen projectes en aquest sentit, reconeixent-les i
donant-los suport.
3. Instem l'administració que regule les activitats d'oci educatiu, assegurant-ne
la qualitat pedagògica, la presencia de l'educació en valors, la intencionalitat
educativa, la seguretat i la protecció necessàries i que, a més, treballe per a
evitar l’intrusisme en el sector.
4. Sol·licitem que s’enfortisquen els mecanismes de participació perquè la
població infantil, adolescent i juvenil trobe, en les activitats d'oci educatiu,
una oportunitat per a triar lliurement les pròpies iniciatives.
5. Volem impulsar equips d'animació que, de manera coordinada, organitzen
activitats d'oci educatiu amb una actitud professional, tant si les porten a
terme professionals, com si són persones voluntàries, tot mantenint
l'essència de l'animació sociocultural i l'educació en el temps lliure.
6. Hem d'assegurar que les activitats d'oci educatiu es realitzen garantint la
seguretat i la protecció de les persones participants, per a això és necessari:

Introduir elements de protecció, com ara les assegurances de
responsabilitat.

Dotar de formació el personal que hi intervé.

Inspeccionar l'equipament de les activitats i els espais on es
duguen a terme.
7. Cal donar suport al voluntariat entre la joventut com una forma de
dinamització d'activitats d'oci educatiu.
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8. És necessari promoure, difondre i donar visibilitat a les activitats d'oci

educatiu, dutes a terme en diferents contextos, socials, culturals, esportius,
etc.
9. Hem de garantir que les activitats d'oci educatiu es realitzen respectant la
integritat, la llibertat i l’autonomia de les persones, des d'una perspectiva
educativa i amb vocació transformadora.
Tenint en compte que les administracions locals són un element clau per tal de
fomentar que els espais municipals i les activitats adreçades a la infància,
l’adolescència i la joventut que s’hi desenvolupen puguen garantir l’educació en valors.
Per tots aquests motius, 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 l’adhesió d’aquest ajuntament a la Declaració d’Oci Educatiu
«Ens reunim amb altres valors» per donar suport a les activitats d’oci educatiu
adreçades a la infància, l’adolescència i la joventut.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Institut Valencià de la Joventut perquè
en prenga coneixement i efectes oportuns.
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, i Sra. Avellan Bisbal), grup municipal SOCIALISTA (Srª
Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i dels representants del grup
municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª Osca
Lafarga i Sr. Sais Noguera).
16.- 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.
Continuant amb l’ús de la paraula, el Sr. Alcalde va manifestar que la Sra.
Bibiana Sais Roig ha presentat en el dia de hui la renúncia al càrrec de regidora
d’aquest Ajuntament.
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.
16.1.- PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PER LA REGIDOR
BIBIANA SAIS ROIG
Expt. 2021/PAC_03/000389
Per la Secretària de la Corporació s'informa de la presentació de l'escrit de
renúncia subscrit per la regidora de l'Ajuntament de Guadassuar SRA. BIBIANA SAIS
ROIG, de data 27/05/2021 (registre d'entrada número 2255 de 27/05/21).
El Ple pren raó de la renúncia.
De conformitat amb el preceptuat en els articles 182 i 19.1.l) de la Llei orgànica
9/85, de 19 de juny, del Règim Electoral General, SE SOL·LICITA a la JUNTA
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ELECTORAL CENTRAL L'EXPEDICIÓ DE CREDENCIAL DEL CÀRREC DE
REGIDOR a favor del Sr. INNOCENCI SIGNES BARBERA, amb DNI ***0670**, amb
domicili a Guadassuar en el ****, per a ostentar la condició de CANDIDAT SEGÜENT
DE LA LLISTA DE “COMPROMÍS PER GUADASSUAR: COMPROMÍS MUNICIPAL
(COMPROMÍS MUNICIPAL)”, que correspon al número 7 de la llista que es va
presentar en les passades eleccions.
Per la Presidència es fica en valor les qualitats de la regidora que a dia de hui
cessa al seu càrrec i la seua aportació importantíssima a l’àrea de Benestar Social en
un període en el que s’han iniciat importants canvis administratius i actuacions molt
determinants, com son les obres d’ampliació del centre de dia que han exigit un
desplaçament dels majors a altres centres unit a la crisi sanitària de la Covid que ha
exigit una dedicació i seguiment diari amb molt d’esforç per part de Bibiana Saiz. Un
gran treball com a regidora que se li agreix des d’esta alcaldia i el seu equip de govern.
La Sra. portaveu del grup municipal PSPSV PSOE vol expressament sumar-se a
este reconeixement a Bibiana Saiz afegint que ha segut una gran companya i sent molt
no poder seguir treballant juntes més temps.
Per part del Sr portaveu del grup municipal Partit Popular es dóna tot el suport
a la regidora en esta nova etapa i es suma a l’agraïment al seu treball i lamenten que
no puga continuar en l’ajuntament desitjant-li tot el millor.
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN.
17.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia dictats des del passat Ple,
números 288/2021, de 24 de març, al 477/2021, de 20 de maig.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.
18.- Informació per la presidència.
Es dóna compte de la Resolució d’alcaldia d’11 de juliol que designa als
membres de la Junta de portaveus i que a continuació es detalla
“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.
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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.”

19.- Precs i preguntes
Per part del Sr portaveu del grup municipal PP, Sr Vicent Estruch es formulen les
següents preguntes
Celebració de festes d’estiu i crisis sanitària. Es pregunta sobre la decisió
municipal en relació a la celebració de les festes patronals en l’actual pandèmia.
El Sr alcalde explica que al fil de la creació de la junta de portaveus es té
previst una reunió de la que se li acaba d’informar al Sr Estruch a l’entrada a este Ple.
Allí es vol fer la proposta i prendre tots els representants de l’ajuntament la decisió
ultima que serà immediatament comunicada als veïns
Obres carrer Alzira . Es pregunta sobre l’objecte d’esta intervenció.
La Sra. Almela explica que les obres consisteixen en adequar el carrer per a ferlo peatonal amb pivots mecànics des del carrer major i amb bancs a la part de la
placeta, per a zona de descans en zona comercial.
El Sr Estruch considera que abans de executar estes obres es deuria haver
tingut ja preparada una solució que evitara al caos que ha creat en la circulació este
tancament de carrer.
La Sra. Almela informa que s’ha previst una solució però que no ha funcionat
massa be . De fet s’estan estudiant altres alternatives que aprofitant la reunió de dijous
es compartiran per prendre la millor decisió.
El Sr Estruch li contesta que li haguera agradat haver tingut abans esta
informació per a poder aportar en el seu moment alguna proposta per si podia haver
evitat el que s’ha muntat amb el trànsit tancant eixe carrer.
Tancament de carrer en plaça Reginaldo. Es pregunta sobre els motius pels
quals l’Ajuntament no autoritza a que es talle el carrer de la plaça Reginaldo en el que
la propietària del bar ha sol·licitat ficar taules a les dos bandes com fan altres
establiments acompanyant a esta sol·licitud un escrit dels veïns recolzant esta petició.
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No es una discriminació front altres establiments que ocupen la via publica dels carrers
tallats?
Respon el Sr alcalde que efectivament el veïnat del carrer ha donat suport a este
establiment per a que es talla el carrer i s’autoritze l’ocupació de via publica a les dos
bandes amb taules i cadires. Estos propietaris son els mateixos que es queixen del
mercat del dijous però el que cal ací destacar es que si tallem eixe carrer, segurament
al següent ple tindríem ací les queixes com les que vostè acaba de traslladar del carrer
Alzira . Efectivament hi ha trams com Pare Estanislau i altre carrer de la plaça que es
tallen de fa molt de temps però estos carrers no suposen vies d’accés a altres carrers i
zones .El Sr alcalde deixa clar que no s’autoritza perquè s’ha analitzat i es considera
desproporcionat el perjuí que es causaria als veïns no sols d’eixe carrer sinó a mols
veïns del poble , més que amb el tall d’altres carrers i per altra banda este local te una
terrassa mes que suficient que encara podria ampliar-se si conta amb el permís dels
veïns i la seua propietària quan el va adquirir ja coneixia les condicions per la qual
cosa no pensen que siga cap discriminació com ha dit el Sr Estruch.
El Sr Estruch entén que en l’anàlisi que fa el Sr alcalde no es considera la
seguretat vial en un lloc d’oci i pregunta quina es la opinió de la regidora d’urbanisme i
de policia que es la que sol explicar als plens els talls de carrer i canvis de circulació
com ha fet en esta sessió en elació al carrer Alzira.
La Sra. Almela contesta que ella es partidària de peatonalitzar zones com s’ha
fet al carrer major però que l’òrgan competent per autoritzar ocupació de via pública es
el Sr Alcalde
I com que no hi ha més assumptes a tractar, el president alça la sessió a les 21:30
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.
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