ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE EL
DIA 31 DE MARÇ DE 2.021
Assistents:
PRESIDENT:
Sr. SALVADOR MONTAÑANA SANZ
VOCALS:
Sr. JOAN V. PUCHOL PÉREZ
Sra. BIBIANA SAIS ROIG
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 19:00 hores del dia
indicat anteriorment, es van reunir els Srs.
que s’expressen al marge, membres de
l’Excm. Ajuntament, sota la presidència del
Sr. alcalde amb l’assistència de la Sra.
secretària de la corporació.
Oberta la sessió, el Sr. president va
ordenar el començament, conforme a la
relació d’assumptes especificats en l’orde
del dia, cursat prèviament i oportunament.

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA
SECRETÀRIA
Sra. Mª JESÚS DASÍ DASÍ
Prèviament al desenvolupament de l’orde del dia, es fa un minut de silenci per
les dones víctimes de la violència de gènere.
1. Lectura i aprovació, si procedeix, de l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior celebrada el dia 4/02/2021.
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
04/02/2021.
No produint-se cap observació, és aprovada per UNANIMITAT 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; 13 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; 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).
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2. Aprovació inicial de la modificació del Reglament del Centre Jove. Expt.
2020/OFI_01/000035
Atès que davant la necessitat de regular l'ús i el funcionament del Centre Jove
com a suport físic més important de les activitats destinades a la joventut i a les
associacions juvenils del nostre municipi, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària
celebrada el dia sis de febrer de 2020, va aprovar el reglament d’ús i funcionament del
Centre Jove de Guadassuar, el qual va se publicat en el BOP número 125 de
02/07/2020.
Considerant que amb l’entrada en vigor del Pla de Municipalització promogut per
l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) s’ha dotat a l’Ajuntament de Guadassuar d’una
figura específica de Tècnic de Joventut amb la intenció d’implementar les polítiques
locals en matèria de Joventut.
Atès que per poder desenvolupar aquestes, s´ha replantejat l’espai Centre jove
com: el Punt Jove, situat al carrer Major nº 90 de Guadassuar I aquest ha sofrit unes
reformulacions de contingut, d’espais i d’horaris que exigeix adaptar el Reglament
Intern del Punt Jove amb les següents modificacions:




Substituir a la totalitat del Reglament el terme Centre Jove per el de Punt
Jove i substituir la nomenclatura “Sala de lectura” per “Aula de treball”
Numerar els drets i deures de l’article 6 i les normes de l’art 9 amb la intenció
de poder nombrar-les en algun document oficial en un futur, sent més fàcil la
seua localització.
Modificar els articles nº 4 i 5 que queden redactats de la següent manera

Article 4. Espais i serveis existents
El PJ de Guadassuar és un equipament públic i de titularitat municipal, situat al carrer
Major nº 90.
A) Espais que ofereix el PJ són els següents:
1. Punt d'informació juvenil
2. Aula de treball i reunions
3. Espai educatiu i formatiu
4. Sala polivalent: zona d'oci educatiu (jocs de taula, futbolí, billar, diana, tenis de
taula).
5. Zona audiovisual
6. L’horta Jove (treball mediambiental)
7. Punt de lectura (Bibliojove)
8. Panell Jove (informació)
9. Lavabos
B) Els serveis que ofereix el Punt Jove són els següents:
 Servei d’informació i assessorament juvenil.
 Servei de dinamització juvenil.
Un mal ús de les instal·lacions podrà implicar mesures i sancions, en benefici del
col·lectiu juvenil i de l’aprofitament òptim del Centre.
Article 5. Calendari d’obertura i horaris
1. El PJ obrirà al públic en els dies i horaris que s’aproven en la corresponent Resolució
d’alcaldia, en concordança amb el calendari laboral Iocal.
 Els horaris i qualsevol variació s’exhibiran en un lloc visible des de l’exterior i a altres
suports informatius disponibles.
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De conformitat amb l’anteriorment exposat,
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Joventut i Benestar Social, 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.- Modificar el Reglament del Punt Jove de Guadassuar que, una vegada
aprovada la modificació, quedaria amb la redacció que s’annexa.
ANNEX
REGLAMENT D’US I FUNCIONAMENT DEL PUNT JOVE DE GUADASSUAR
Aquest reglament té per objecte regular el funcionament i les condicions
del Punt Jove de l’Ajuntament de Guadassuar, concebut per incentivar als joves
a realitzar activitats per tal que socialitzen i descobrisquen noves línies de
desenvolupament personal, de formació, de relació i d’oci.
FONAMENTS JURÍDICS
La Constitució Espanyola, en l’article 48, disposa que “els poders públics
promouran les condicions sobre la participació lliure i eficaç de la joventut en el
desenvolupament polític, social, econòmic i cultural”.
Tanmateix, l’article 20.1 d) de la Constitució reconeix com un dels drets
fonamentals “el dret a la informació, que s’ha de garantir als joves i s’ha de
concretar en una prestació social assumida pels poders públics, incloent-hi, a
més de la informació, l’assessorament necessari sobre qualsevol tipus d’accions i
possibilitats d’actuació”.
Aquests articles es plasmen en la Llei reguladora dels bases de règim
local, l’article 25.2 l) que atorga competències als municipis en matèria
d’activitats o instal·lacions al temps lliure, a més de la competència genèrica per
a l’establiment de serveis que contribuïsquen a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal”.
Sobre la base d’aquestes normes de caràcter estatal, l’Ajuntament de
Guadassuar, exercint les seues competències, posa en funcionament aquest
Punt Jove (d’ara en avant PJ) per a atendre les necessitats socials, formatives i
informatives de la joventut del nostre poble, i per a facilitar, en la mesura que
possible, un espai de trobada on prevalga el respecte i la tolerància.
La joventut, com a ciutadania de ple dret, ha de ser beneficiària de l’acció
política duta a terme des de les institucions, i aquest espai naix amb aquest
esperit, que pretén també servir a la joventut com a catalitzador de les seues
inquietuds i necessitats.
L’objectiu i les accions que s’han de desenvolupar o el contingut
d’aquestes accions es coordinarà i gestionarà per professionals, que atendran les
necessitats de la joventut de Guadassuar.
Per tot això, l’Ajuntament de Guadassuar ha considerat necessari regular
l’ús i el funcionament del PJ, que pretén que siga el suport físic més important de
les activitats destinades a la joventut i a les associacions juvenils del nostre
municipi. Amb aquesta intencionalitat s’ha elaborat aquest document.
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CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Àmbit
Aquest reglament inclou el conjunt de normes d’accés i funcionament per
les quals es regirà el Punt Jove de Guadassuar, centre dependent de la
Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Guadassuar, situat en el carrer Major,
número 90 de Guadassuar (València). El PJ és un equipament municipal que té
per objectiu oferir un espai on els joves puguen rebre informació i desenvolupar
activitats cíviques, culturals, socials i d’oci.
Article 2. Funcions del PJ
El PJ naix com un element de dinamització sociocultural entre la joventut
de Guadassuar, amb l’objectiu de promoure’n la participació cívica i protegir els
valors democràtics de tolerància, solidaritat i respecte, tant en els espais oferits
per a l’oci lliure com en les activitats proposades.
A més, es proporcionarà individualment la informació necessària
requerida per les persones usuàries en l’àmbit laboral, estudiantil, sexual... i, en
els casos que així ho requerisquen, el PJ col·laborarà amb els òrgans
competents segons cada cas, com ara la Policia, Serveis Socials, etc.
Article 3. Objectius












Generar serveis, recursos i activitats per a la joventut, facilitant-los les
infraestructures i els mitjans necessaris perquè puguen créixer,
desenvolupar-se i madurar en un àmbit propici de solidaritat,
sentiment de pertinença, respecte, tolerància, participació, cooperació
i responsabilitat.
Facilitar un espai per a la trobada, la interrelació i la dinamització
sociocultural de les persones joves, que els permeta desenvolupar-ne
les capacitats i fomentar-ne la creativitat, per tal d’afavorir la seua
formació integral.
Propiciar hàbits cívics i saludables que milloren la qualitat de vida de
la joventut a través de la participació activa, oferint un ventall ampli de
recursos i activitats d’oci i temps lliure.
Incentivar i facilitar el coneixement satisfactori de tècniques, recursos i
activitats susceptibles de formar part d’un oci ple i autogestionat per la
joventut.
Respondre a les demandes i inquietuds que ens siguen transmeses
per part de la joventut. A més, s’intentarà, en la mesura possible,
donar suport a les iniciatives del poble relacionades amb la joventut, a
través de la coordinació de diferents recursos relacionats directament o indirecta amb el col·lectiu juvenil.
Afavorir la participació juvenil, basant-se en el diàleg, el consens i la
codecisió i impulsant el desenvolupament i la incorporació de la
joventut en el món de les responsabilitats, tant individuals com collectives i socials.
Oferir informació, assessorament i formació en les matèries que la
joventut requerisca, així com facilitar fórmules d’expressió i difusió de
les diferents produccions artístiques i culturals, i promocionar les que
elles i ells realitzen.
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CAPITOL II
Instal·lacions i serveis
Article 4. Espais i serveis existents
El PJ de Guadassuar és un equipament públic i de titularitat municipal,
situat al carrer Major nº 90.
A) Espais que ofereix el PJ són els següents:
1. Punt d'informació juvenil
2. Aula de treball i reunions
• Espai educatiu i formatiu
• Sala polivalent: zona d'oci educatiu (jocs de taula, futbolí, billar,
diana, tenis de taula).
3. Zona audiovisual
4. L’horta Jove (treball mediambiental)
5. Punt de lectura (Bibliojove)
6. Panell Jove (informació)
7. Lavabos
B) Els serveis que ofereix el PUNT JOVE són els següents:
1. Servei d’informació i assessorament juvenil.
2. Servei de dinamització juvenil.
Un mal ús de les instal·lacions podrà implicar mesures i sancions, en
benefici del col·lectiu juvenil i de l’aprofitament òptim del Centre.
Article 5. Calendari d’obertura i horaris
1. El PJ es regirà pel calendari laboral local aprovat i si be dies festius.
2. Els horaris i qualsevol variació s’exhibiran en un lloc visible des de
l’exterior i a altres suports informatius disponibles.
3. El PJ obrirà al públic en els següents dies i horari:
4. Dilluns, divendres i dissabte de 10 a 14h
5. Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 16.00 a 20.30h.
6. Dissabtes de 10.00 a 14h.
Aquest horari es podrà modificar en casos excepcionals de mutu acord
amb els responsables municipals.
CAPITOL III
Règim d’ús de les instal·lacions
Article 6. Persones usuàries
El PJ està destinat a joves entre 12 i 30 anys i a activitats relacionades
amb l’àmbit juvenil.
Totes les persones usuàries hauran d’estar registrades en la base de
dades del PJ, per a la gestió, la realització i el seguiment del sistema de préstecs
del material i equipament útils del centre. En el cas de menors d’edat, es
requerirà el consentiment del pare, mare o tutor legal, si és el cas.
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L’ús dels objectes i jocs disponibles en el PJ sempre es realitzarà en la
modalitat de préstec.
La prioritat d’accés al Centre es regirà per l’ordre d’arribada, fins a arribar
a l’aforament màxim de les instal·lacions.
El punt d’informació juvenil atendrà totes les persones usuàries,
independentment de l’edat que tinguen.
6.1 Drets dels usuaris
1. Disposar dels jocs, àrees, equips i instal·lacions pròpies del PJ, en els
horaris i condicions establits i en les maneres reservades.
2. Accedir a la informació en totes les formes i modalitats a través dels
mitjans de què disposa el PJ que s’hagen autoritzat.
3. Ser tractats amb respecte tant per les altres persones usuàries com
per les persones responsables del PJ.
4. Participar en totes les activitats proposades, sempre que complisquen
les condicions reglamentàries i no existisquen impediments
disciplinaris.
5. Proposar idees, projectes i activitats en benefici del col·lectiu juvenil i
de les persones usuàries del PJ, com a via d’escolta i
desenvolupament.
6. Formar part activa de les associacions, comissions o equips de joves
que es puguen crear entorn del PJ, dins dels marcs i les condicions
previstos.
6.2 Deures dels usuaris
1. Registrar-se en la base de dades del PJ. En el cas de menors d’edat,
els pares o el tutor legal realitzaran el registre, si és el cas.
2. Tindre cura de les instal·lacions i del material i fer-ne un bon ús dins
del PJ i fora.
3. Ser respectuós amb la resta de persones usuàries, així com amb els
responsables del PJ i seguir les seues indicacions.
4. Sol·licitar l’ús de qualsevol material requerit al dinamitzador a través
del sistema de préstecs.
5. Respectar els torns de préstecs dels jocs i de les instal·lacions, així
com en les gestions establides per a utilitzar-los.
6. Cuidar els utensilis personals, ja que el PJ NO ES FA
RESPONSABLE en cas de pèrdua, extravio, sostracció o desperfecte.
7. Avisar l’equip del centre o la persona responsable en cas de desperfecte o mal ús observat en un equip, joc o àrea de les
instal·lacions. Si no es fa la notificació corresponent, l’últim usuari serà
responsable dels danys causats.
8. Reposar els materials que, per mal ús, s’hagen desbaratat o trencat.
Article 7. Cessió d’espais
El PJ ofereix la possibilitat de sol·licitar el préstec de l’aula de treball per a
ús privat a les persones usuàries, que es regirà per les normes següents:
1) Per a la cessió i utilització de l’espai i els materials, serà necessari
emplenar la sol·licitud prevista i entregar-la, almenys, amb 5 dies d’antelació i
esperar la confirmació que la petició ha sigut con- cedida.
2) Com a norma general, la cessió d’espais tindrà una durada màxima de
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3 hores.
3) L’ús de la sala se cedirà sempre a grups, que han d’estar compostos
per 5 persones com a mínim.
4) En cas que el dia de la cessió, per absència de persones no s’arribe el
mínim, s’anul·larà la reserva i el PJ disposarà de la sala.
5) La persona sol·licitant assumirà les funcions de comunicació amb els
responsables del PJ i es farà càrrec dels danys ocasionats per negligència o mal
ús de les instal·lacions o dels materials.
6) Els materials cedits per a les activitats seran per a ús exclusiu dins de
les instal·lacions, no es podran traure fora del Centre ni es podran traslladar,
com, per exemple, canviar el mobiliari d’una sala a una altra sense autorització
prèvia.
7) Es penalitzarà que no s’utilitze, sense justificació, un espai reservat.
Així mateix, si passa mitja hora i no s’ha utilitzat la sala sol- licitada, sense
comunicar-ho prèviament, la sala quedarà lliure i automàticament passarà a
disposició del PJ.
8) No s’autoritzarà cap tipus d’activitat amb contingut sexista, xenòfob,
racista ni de qualsevol altra índole que atempte contra la dignitat i integritat de les
persones.
9) Qualsevol aspecte no establit en aquest reglament es tractarà segons
el que disposa el Reglament d’utilització temporal o esporàdica dels locals
municipals.
Article 8. Tancament ocasional
El PJ es reserva el dret de tancar el Centre, sempre que les activitats,
segons la programació, ho requerisquen.
En qualsevol cas, normalment aquesta mesura suposarà el tancament del
Centre durant el dia o dies necessaris.
CAPÍTOL IV Normes de convivència.
Mesures correctores i sancionadores
Article 9. Normes generals
1. Per a entrar al PJ, les persones usuàries han de donar el DNI a la
persona encarregada.
2. No es pot traure cap tipus de material aportat pel PJ fora de les
instal·lacions.
3. S’han de mantindre les instal·lacions netes, així com la vorera de
l’edifici.
4. S’ha de tindre cura del material, del mobiliari i de les instal·lacions, i
utilitzar-los adequadament.
5. Queda prohibit el consum de tabac, alcohol o unes altres substàncies
estupefaents tant dins de les instal·lacions i els voltants com en les
activitats proposades fora del Centre.
6. No està permés col·locar cartells en les parets o pintar-les, llevat dels
espais destinats a aquest ús. A més, es perseguirà el proselitisme, els
actes que instiguen a la violència, el racisme, qualsevol tipus de
discriminació i tots els actes que vagen en contra dels bons costums,
valors i imatge del PJ.
7. Queda prohibit l’accés al PJ en bicicletes, motocicletes, ciclomotors,
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patins, patinets o altres transports similars.
8. No està permés l’accés d’animals al Centre, excepte aquelles persones que els necessiten per al desenvolupament normal de la seua
vida, com en el cas de les persones invidents.
9. En acabar qualsevol activitat, s’han de retornar els materials en les
mateixes condicions en les quals es van entregar. Així mateix per als
materials que no requerisquen servei de préstecs.
10. El material i els jocs s’han d’entregar sempre a la persona
responsable del PJ. No està permés entregar-los directament a una
altra persona usuària.
11. No està permés la visualització o difusió de continguts violents,
xenòfobs o pornogràfics.
12. La duració màxima dels préstecs serà de 30 minuts (llevat dels dards,
la taula de billar, de ping-pong i el futbolí, que serà de 15 minuts). Es
podran fer reserves o, si és el cas, renovar el préstec, sempre que no
hi haja cua.
13. El PJ es reserva el dret d’admissió
Article 10.Conductes perjudicials per a la convivència en el centre
10.1 Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del
centre
a) Mostrar una actitud poc respectuosa cap a la resta de persones
usuàries o cap al personal del PJ, que no denote premeditació.
b) No cuidar convenientment les instal·lacions i/o materials:
 Asseure’s damunt de les taules de joc, billar, ping-pong o futbolí.
 Xafar cadires i/o taules.
 Usar els materials o jocs amb finalitats d’ús diferents de les
previstes.
 Ratllar o pintar parets, terra, mobiliari, materials o jocs de manera
que no implique la pèrdua total o parcial de la zona o de l’element
afectat.
c) Alterar el funcionament normal de les activitats o dels serveis del PJ:
 Estar sota els efectes de l’alcohol o altres substàncies que
vulneren el comportament correcte.
 Córrer o cridar de manera estentòria i intencionada.
 No seguir les indicacions del personal del PJ.
 Agafar qualsevol material sense l’autorització de la persona
responsable del PJ.
d) Entrar al Centre amb animals, excepte els gossos guia o altres animals
que siguen necessaris per al desenvolupament normal de la persona usuària.
10.2 Es considera que tenen caràcter greu les següents faltes o
conductes
a) La reiteració de 5 faltes lleus.
b) Acte greu d’injúries o ofenses contra el personal del PJ o les persones
usuàries.
c) Pèrdua o dany responsable de qualsevol material del PJ, així com de
qualsevol material d’una persona usuària o treballadora del Centre.
d) No utilitzar, sense justificació, l’aula de treball quan s’haja reservat per
a ús propi.
e) Totes les infraccions que requerisquen restitució de material.
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f)

Llançar les boles de billar, futbolí, ping-pong o els dards, amb
traïdoria, contra parets, terra o altres persones presents.
g) Incomplir les mesures correctores de amonestacions o compareixença
davant la regidoria de joventut .
h) Qualsevol altra falta continguda en aquest reglament que no siga
considerada falta lleu (0.1 ) ni greu (10.3).
10.3 Es considera que tenen caràcter molt greus a) La reiteració de 3
faltes greus.
a) La reiteració de 3 faltes greus.
b) Amenaçar o agredir qualsevol persona físicament, psíquicament o
verbalment.
c) Robar o sostraure material del PJ, així com material de qualsevol
persona usuària o treballadora del PJ.
d) Danyar qualsevol instal·lació o material del PJ.
e) Ingerir begudes alcohòliques, fumar o consumir substàncies
estupefaents en qualsevol àrea, activitat i horari del PJ.
f) Incitar sistemàticament a actuacions perjudicials per a la salut i la
integritat personal de qualsevol persona usuària i/o empleada.
En totes les actuacions que requerisquen restitució de materials,
l’Ajuntament procedirà a l’autoliquidació del cost del material a restituir.
L’autoliquidació haurà de ser abonada per l’usuari o, en cas de menors d’edat,
per la mare, pare o tutor.
En cas que alguna infracció constituïsca un delicte, l’autoritat competent
assumirà i determinarà el cas en qüestió.
Si el personal de PJ detectara casos d’assetjament entre la joventut, tant
dins del PJ com fora, ja siga personal o a través de xarxes socials, es donarà
competència a les famílies i als òrgans involucrats en la lluita contra
l’assetjament.
En cas de venda, consum, tinença d’alcohol o substàncies estupefaents,
s’avisarà directament la Policia. Quan es tracte d’un menor edat, en qualsevol
dels casos esmentats, s’avisarà el representant legal; i si l’acte constitueix un
delicte, la Policia i l’equip municipal d’intervenció familiar.
Article 11. Mesures Correctores
Davant les conductes contràries a les normes de convivència del PJ
enumerades al article 10.1 i 10.2 es prendran les mesures correctores recollides
en este article i que són les següents:
a) Amonestació verbal.
b) Expulsió de l’activitat que s’està fent en el moment de la falta.
c) Amonestació per escrit.
d) Compareixença immediata davant de la persona responsable de la
regidoria de joventut.
e) L’expulsió del centre i/o de qualsevol activitat programada durant un
període de 5 dies.
Per a l’aplicació de les mesures educatives correctores, no serà
necessària la instrucció prèvia d’expedient disciplinari; no obstant això, per a la
imposició de les mesures educatives correctores de l’apartat e) serà preceptiu el
tràmit d’audiència al usuari, o als pares, mares, tutors o tutores en cas de ser
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menors d’edat, en un termini de cinc dies hàbils.
Les mesures educatives correctores que s’imposen seran immediatament
executives.
Les mesures correctores previstes en l’article 10.2 c, d i e hauran de ser
comunicades formalment als pares, mares, tutors o tutores dels usuaris menors
d’edat
Davant les conductes contràries a les normes de convivència del PJ
enumerades al article 10.3 seran objecte de mesura disciplinaria amb la
instrucció prèvia del corresponent expedient disciplinari
Article 12. Aplicació de les mesures disciplinàries i procediments
Correspon a la persona que ostente la regidoria de joventut, per iniciativa
pròpia o a proposta de la persona encarregada del PJ acordar la iniciació de
l’expedient disciplinari en el termini màxim de tres dies hàbils del coneixement
dels fets.
L’escrit l’obertura de l’expedient disciplinari, haurà de contindre:
a) El nom i els cognoms del usuari .
b) Els fets imputats.
c) La data en què es van produir.
d) El nomenament de la persona instructora.
e) El nomenament d’un secretari o secretària, si és procedent per la
complexitat de l’expedient, per a auxiliar l’instructor o instructora.
f) Les mesures de caràcter provisional que, si és el cas, haja acordat
l’òrgan competent, sense perjuí de les que puguen adoptar-se durant
el procediment, com la prohibició de participar en les activitats del PJ
durant la tramitació de l’expedient , la persona usuària no podrà.
L’acord d’iniciació de l’expedient disciplinari ha de notificar-se a la
persona instructora, al usuari del PJ autor dels fets I i als seus pares, mares,
tutors o tutores, en el cas que el jove siga menor d’edat no emancipat. En la
notificació s’advertirà els interessats que, si no fan al·legacions en el termini
màxim de cinc dies sobre el contingut de la iniciació del procediment, la iniciació
podrà ser considerada proposta de resolució quan continga un pronunciament
precís sobre la responsabilitat imputada.
Només els qui tinguen la condició legal d’interessats en l’expedient tenen
dret a conéixer-ne el contingut en qualsevol moment de la tramitació.
Article 13. Instrucció i proposta de resolució
1. L’instructor o instructora de l’expedient, una vegada rebuda la
notificació de nomenament i en el termini màxim de 10 dies hàbils, practicarà les
actuacions que considere pertinents i sol·licitarà els informes que jutge oportuns,
així com les proves que considere convenients per a l’esclariment dels fets.
2. Practicades les actuacions anteriors, l’instructor formularà proposta de
resolució, que es notificarà a l’interessat, o al pare, mare, tutor o tutora, si
l’alumne o l’alumna és menor d’edat; se’ls concedirà audiència per un termini de
deu dies hàbils.
3. Es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan no figuren en el
procediment, ni siguen tinguts en compte en la resolució, altres fets ni altres
al·legacions i proves que les adduïdes per l’interessat.
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4. La proposta de resolució haurà de contindre:
a) Els fets imputats al usuari del PJ.
b) Les circumstàncies atenuants o agreujants, si n’hi ha.
c) Els fonaments jurídics en què es basa la correcció imposada.
d) El contingut de la sanció i la data d’efecte d’esta.
e) L’òrgan davant del qual es pot interposar recurs i termini.
5. La resolució de l’expedient per part de L’ALCALDIA posarà a la via
administrativa, per la qual cosa la mesura disciplinària que s’impose serà
immediatament executiva,
Article 14. Prescripció
1. Les conductes tipificades en l’article 10.3 d’este reglament decret
prescriuen en el transcurs del termini de tres mesos comptadors a partir de la
seua comissió.
2. Les mesures disciplinàries prescriuran en el termini de tres mesos des
de la seua imposició.
CAPÍTOL V
Seguretat i emergència
Article 15. Seguretat i emergències
En cas d’accident d’alguna persona usuària es procedirà de la manera
següent:
- Telefonar al 112
- Telefonar a la persona de contacte que conste en el registre (en el cas
de menors d’edat, al pare, mare o tutor legal)
- Avisar la Policia si la persona responsable ho considera necessari.
- Posar-se en contacte amb la persona que ostente la regidoria de
joventut.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Aquest reglament serà de compliment obligat en totes les instal·lacions
del PJ, en tots els equipaments juvenils municipals i en totes les activitats que
promoga el PJ siga quina siga la seua ubicació. Per a tot allò que no establisca
aquest reglament, s’atendrà a les indicacions de les persones responsables del
PJ i a la normativa vigent.
Segona
D’acord amb el que estableix l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
aquest reglament entrarà en vigor després que s’haja publicat el text íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província de València i quan haja transcorregut el termini
establit en l’article 65 del mateix text legal.”

2n.- Que s'expose al públic per un termini de trenta dies als efectes de
reclamacions.
3r.- Que per al cas que no es formule cap reclamació es tinga per definitiu este
acord i es procedisca a l'exposició pública del reglament, amb remissió de l'expedient a
l'Administració de l'Estat i Autonòmica.
4t.- Autoritzar al Sr. Alcalde per a tota la resta que siga de rigor.
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El resultat de la votació és el següent; 13 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; 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).

3. Aprovació de la sol·licitud la Mancomunitat de la Ribera Alta de
reconeixement com a “Mancomunitat d’àmbit comarcal”, així com de la
modificació dels estatuts de l’entitat amb eixa finalitat. Expt. 2021/PAC_03/000138
Ateses les següents consideracions:
Antecedents
1. La Llei 21/2018, de la Generalitat, de Mancomunitats de la CV, publicada en el
DOGV núm. 8406, de 19.10.2018 (endavant LMANC) configura un nou marc jurídic que
distingeix entre mancomunitats d’àmbit comarcal i la resta, configurant a les
mancomunitats d’àmbit comarcal com a un eix bàsic en la prestació de serveis als
ciutadans.
2. La Mancomunitat de la Ribera Alta, de la qual este municipi n’és un dels
integrants, pretén ser reconeguda com a mancomunitat d’àmbit comarcal. Eixa és una
aspiració de l’entitat ja des de la seua creació, conformement s’arreplega en els seues
primers estatuts.
3. El Ple de la Mancomunitat en sessió de data 26 de novembre de 2018, per
unanimitat, va sol·licitar de la Generalitat el reconeixement de la qualificació de la
Mancomunitat de la Ribera Alta com a “mancomunitat d’àmbit comarcal”, a l’empara de
la LMANC.
4. El Ple de la Mancomunitat en sessió de data 22 de novembre de 2020 va
aprovar la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat per tal d’ajustar-los als
requeriments que la LMANC imposa als estatuts de les mancomunitats d’àmbit
comarcal, així com a les necessitats i aspiracions de l’entitat.
Fonaments
1. Resulten aplicables les següents normes:
- La Llei 7/1985 reguladora de les Bases del Règim Local.
- La Llei 8/2010 de la Generalitat, de Règim Local de la CV.
- La Llei 21/2018 de la Generalitat, de mancomunitats de la CV.
- Estatuts vigents de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
2. L’aprovació per part de les Corts Valencianes de la LMANC, publicada en el
DOGV núm. 8406 de 19.10.2018, configura un nou marc jurídic, que distingeix entre
mancomunitats d’àmbit comarcal i la resta i pretén que les mancomunitats d’àmbit
comarcal siguen un eix bàsic en la prestació de serveis als ciutadans, a més d’una
referència bàsica per a les polítiques de la Generalitat i de la resta d’administracions de
la CV.
3. La LMANC, al llarg del seu articulat, estableix per a les «mancomunitats
d’àmbit comarcal» un règim específic i substancialment diferent al de la resta de
mancomunitats. Arreplega una sèrie de requisits i circumstàncies a exigir/acomplir per
les mancomunitats que pretenen que assumir dita condició i els reconeix sèrie de
prerrogatives. En concret resulten rellevants els articles 31, 36 i 50 de la LMANC.
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4. La Mancomunitat de la Ribera Alta reuneix i acompleix els requisits i les
circumstàncies exigides en la LMANC per a assolir la condició de «mancomunitats
d’àmbit comarcal» i, en ser una vella aspiració de l’entitat constituir-se com a ens
comarcal, pretén ser reconeguda com a tal. A eixe efecte, ha confeccionat i incorporat a
l’expedient una Memòria justificativa de la motivació, del compliment dels requisits i de
les modificacions plantejades per als Estatuts.
5. El procediment per a l’aprovació del reconeixement com a mancomunitat
d’àmbit comarcal es regula en l’article 13 de la LMANC, al qual es requereix acord
plenari dels ajuntaments integrants, aprovat per UNANIMITAT.
6. La modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la Ribera Alta que es
planteja constituïx una modificació substancial, en afectar a articles relatius a l’objecte
competencial i al sistema de representació dels municipis integrants. El procediment
per a la seua aprovació es regula en l’article 46 de la LMANC i en l’article 30 dels
Estatuts vigents de la Mancomunitat, en virtut dels quals es requereix acord plenari dels
ajuntaments integrants, aprovat per UNANIMITAT.
7. Procedix que el Ple d’este Ajuntament aprove la modificació dels Estatuts de la
Mancomunitat de la Ribera Alta en tramitació.
A la vista de tot l'anterior.
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Joventut i Benestar Social, 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, pel que fa a este Ajuntament, la sol·licitud de la Mancomunitat
de la Ribera Alta de reconeixement com a “mancomunitat d’àmbit comarcal” a l’empara
de la LMANC.
Segon. Aprovar, pel que fa a este Ajuntament, la modificació dels Estatuts de la
Mancomunitat de la Ribera Alta en els termes que resulten de l’acord del Ple de la
Mancomunitat de data 22 de novembre de 2020.
Tercer. Facultar al Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta, pel que fa este
Ajuntament, per a reflectir en el text definitiu de la modificació dels Estatuts objecte
d’este acord, les esmenes puntuals i no substancials, que poguera resultar necessari
introduir-hi en virtut de la resta de la tramitació del procediment.
Quart. Facultar a l’Alcaldia, tan amplament com en dret procedisca per donar
compliment, íntegrament, a este acord.
Cinqué. Trametre certificat d’este acord i del resultat de la inserció d’anunci de la
informació pública de la modificació dels estatuts en el Tauler d’este Ajuntament, a la
Mancomunitat de la Ribera Alta.
El resultat de la votació és el següent; 13 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; 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).
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4. Aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores d´ajudes
econòmiques per a la realització d´estudis forma del terme municipal. Expt.
2021/OFI_01/000076
Mitjançant acord de Ple de 17 d'octubre de 2019 es van aprovar les bases
reguladores de les ajudes econòmiques per a la realització d'estudis fora del terme
municipal, les quals es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València de
27 de desembre de 2019, i que estaven destinades a aquells veïns que realitzaven
estudis universitaris o estudis superiors d'art de música i dansa impartits en centres
oficials, i a més que hagueren aprovat totes les assignatures del curs acadèmic.
La Regidoria d'Educació té l'interès d'estendre aquestes ajudes a més
estudiants, mitjançant l'adopció de les següents mesures:
a) En primer lloc, s'amplia l'àmbit acadèmic de les beques, les quals a més dels
estudis universitaris i superiors de música i dansa, s'estendran qualsevol estudi de grau
superior no universitari.
b) En segon lloc, es permetrà l'accés a les ajudes a aquells alumnes que no
superen una matèria o assignatura del total de les anuals, no sent necessari que
s'aproven totes les del curs acadèmic.
D'altra banda, es procedeix a substituir a l'òrgan instructor del procediment, el
qual serà la Regidora d'Educació, en lloc del Regidor d'Hisenda, per ser la competent
en la matèria.
Per dur a terme tot això es requereix modificar les bases reguladores, mitjançant
el procediment previst per a la aprovació de les ordenances municipals, de conformitat
amb l'article 17. 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en
relació amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
Vistes les competències atribuïdes al Ple de la Corporació en l'article 22..2 d) de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent de Cultura,
Esports i Educació, el Ple de l’ajuntament, PER UNANIMITAT dels presents, que és
correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment les bases reguladores de les ajudes econòmiques
al transport per a la realització d'estudis fora del terme municipal de Guadassuar, amb
el text que figura en el Annex 1.
SEGON.- Obrir un tràmit d'exposició pública per un període de 30 dies a comptar
des de l'endemà a la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
València, perquè els interessats puguen formular les reclamacions que estimen
convenients. En cas que no es formulen al·legacions, l'acord s'entendrà definitivament
aprovat.
TERCER.- Publicar el text integro de les bases reguladores en el Butlletí Oficial
de la Província de València una vegada l'acord siga definitiu.
El resultat de la votació és el següent; 13 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; 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).
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5. Aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió de
prestacions econòmiques individualitzades; Ajudes d’Emergència Social. Expt.
2021/OFI_01/000029
Amb l'aprovació de la Constitució Espanyola de 1978 es configura un estat social
i democràtic de dret, enumerant-se una sèrie de principis rectors de la política social,
imposant-se al seu torn, als poders públics, l'obligació d'inspirar en ells les seues
polítiques socials. La descentralització competencial va portar aparellada la distribució
de les mateixes entre l'Estat i les Comunitats Autònomes, atribuint a les últimes, en
l'article 148, la competència en matèria d'assistència social. Al seu torn, l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el seu article 49, estableix la competència
exclusiva de la Generalitat Valenciana en matèria d'assistència social, que desenvolupa
el precepte en la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la
Comunitat Valenciana. Aquesta normativa autonòmica, al llarg del seu articulat,
atribueix competències específiques als Ajuntaments per a la implantació, estudi, gestió
i desenvolupament de prestacions econòmiques en matèria de serveis socials, per la
qual cosa queda justificada la redacció i aprovació de la present ordenança.
El Departament de Serveis Socials du a terme una àrdua tasca. L'assistència i el
Treball social s'han convertit en pilars fonamentals del sistema. Des de l'any 2008, a
conseqüència de la greu crisi econòmica, les ajudes econòmiques a persones i famílies
en situació de risc han sigut una constant que s'ha vist agreujada per la crisi sanitària
del COVID-19. La concessió de les prestacions econòmiques individualitzades en
matèria de Serveis socials suposa una gran ajuda per a les veïnes i veïns del nostre
municipi que així ho requerisquen, que s'ha vingut tramitant des de fa diversos anys.
Amb l'aprovació de les bases que s'adjunten es pretén donar la regulació necessària
perquè la valoració dels potencials beneficiaris siga més senzilla i facilite la labor de les
treballadores socials així com també que la resolució de les mateixes tinga una
regulació pròpia i específica que garantisca l'objectivitat, la rapidesa i la transparència.
Vista la proposta de les bases reguladores de les bases específiques per a la
concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials
Vist l’informe de serveis socials, i de secretaria i intervenció
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Joventut i Benestar Social, 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:
1r.- Prestar-li aprovació inicial a les bases reguladores de la concessió de
prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials
Exposició de motius
La iniciativa està justificada per raons d’interès general, sent la regulació
mitjançant ordenança municipal, l'instrument més adequada per a garantir la
seua consecució. Així mateix, es considera que regulació recollida en aquest
disposició general, és la imprescindible per a atendre les necessitats a cobrir, no
trobant-se altres mitjans normatius alternatius menys restrictius dels drets,
llibertats i obligacions dels destinataris. Tant la iniciativa com el procediment per
a la seua aprovació i aplicació, s'exerceixen de manera coherent amb la resta de
l'ordenament jurídic, estant redactada la norma de manera comprensible i
accessible al conjunt de la ciutadania, garantint amb això l'accés universal i el
compliment del principi de transparència. A més, afectant l'aplicació de
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l'ordenança a la pròpia hisenda local, s'adona del compliment dels principis de
sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària, ja que es compta amb
finançament adequat i suficient, havent-se concedit en exercicis anteriors,
prestacions d'aquesta naturalesa. Amb l'exposat, es dóna compliment al mandat
legal de l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Publiques que obliga a les diferents
Administracions, encantant-se entre les destinatàries del mandat les Entitats
Locals, a la justificació del compliment dels principis de bona regulació en
l'exercici de la potestat reglamentària
Article 1. -Objecte i Finalitat
Aquestes Bases tenen per objecte la regulació del procediment de
concessió directa de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de
serveis socials en el municipi de Guadassuar, de conformitat amb l´article 22.c)
de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions. Les
subvencions s’atorgaran de forma directa als beneficiaris que complisquen els
requisits fins esgotar el crèdit pressupostaria del exercici.
Article 2.- Finalitat
És la prevenció de situacions de risc o d'exclusió social, l'atenció a les
necessitats bàsiques i d'emergència social de la ciutadania.
Article 3.- Definició i naturalesa
Les prestacions econòmiques individualitzades en matèria de Serveis
Socials, són aquelles dirigides a pal•liar aquelles situacions en les quals les
persones es vegen afectades per un estat de necessitat, considerant que
concorre quan no siga possible cobrir necessitats de caràcter bàsic i urgent, com
a despeses imprescindibles per a l'ús de l a habitatge habitual o despeses
destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars o despeses excepcionals en
els quals concórreguen.
Article 4.- Condicions per a la concessió de la prestació
1. De conformitat amb el que es disposa en l'article 17.3 e) de la Llei
38/2003, General de Subvencions i 60 del seu reglament, per a la concessió de
les ajudes es tindrà en compte els informes emesos per els/les treballadors/as
socials, els quals seran preceptius i aniran acompanyats d'una proposta de
resolució motivada sobre la procedència o no de la concessió de la prestació i la
determinació de la quantia d'aquesta.
2. La concessió de l'ajuda vindrà determinada pels següents factors:
a) L'existència d'una necessitat reconeguda.
b) La insuficiència de recursos econòmics.
3. L'import de la concessió estarà en funció dels ingressos globals
familiars, del cost de la necessitat i de la quantia màxima determinada per a cada
modalitat.
4. La concessió d'ajuda de caràcter individual serà incompatible amb el
gaudi gratuït i simultani de serveis que cobrisquen els mateixos supòsits i
necessitats per als quals es va sol•licitar ajuda que es presten per institucions
públiques o privades.
5. Amb caràcter excepcional, la quantia de l'ajuda podrà coincidir amb el
cost de la necessitat, quan així es determine en el corresponent informe tècnic i
en la proposta de resolució.
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6. La concessió de les ajudes estarà supeditada a l'existència de crèdit
suficient destinat a tal fi, conforme a les partides econòmiques que componguen
el pressupost anual.
7.De conformitat amb l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, i donada la naturalesa de la subvenció, s'eximeix als
sol·licitants del requisit d'estar al corrent amb el compliment de les obligacions
tributàries i de la seguretat social.
Article 5.- Publicitat de les bases i convocatòria
1. L'Ordenança es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de
València, així com en la Seu electrònica de l'Ajuntament de Guadassuar i en el
tauler d'anuncis municipal.
2. La convocatòria anual de les subvencions es donarà de l'1 de gener al
31 d'octubre
3. La convocatòria de les subvencions haurà de publicar-se en la base de
dades Nacional de Subvencions, la qual, posteriorment, donarà trasllat de
l'extracte al Boletín Oficial del Estado per a la seua publicació.
4. La convocatòria fixarà els terminis de presentació de sol•licituds i el
termini màxim de resolució, així com l'import màxim del crèdit pressupostari
assignat.
5. Els crèdits pressupostaris no assignats a la finalització d'un
procediment selectiu es podran traslladar a posteriors procediments successius,
segons es determine en la convocatòria, prèvia valoració del nombre de
sol•licituds presentades, nombre de sol•licituds no ateses i la demanda potencial
que es preveja pel Departament de Serveis Socials
Article 6.- Base Dades Nacional de Subvencions
Per a donar compliment als que s’estableix en referència als
procediments de concessió de subvencions exigides en la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, la
Base de dades Nacional de Subvencions operarà com a sistema nacional de
publicitat de subvencions. Els obligats a subministres la informació sobre les
convocatòries i les resolucions de concessió de prestacions econòmiques seran
els responsables del Departament.
Article 7.- Termini de presentació de les sol•licituds
1. El termini de presentació de sol•licituds serà el que s'establisca en cada
convocatòria, no podent ser inferior a quinze dies i es determinarà expressament
la data de finalització d'aquest termini.
2. L'incompliment del termini per a la presentació de les sol•licituds
suposarà l'automàtica exclusió en el procediment per presentació extemporània.
3. L'instructor del procediment, podrà proposar d'ofici, el trasllat al següent
termini de presentació de sol•licituds quan la impossibilitat d'esmena no siga
imputable a la persona interessada, de manera que no es vegen perjudicats els
seus drets de manera substancial.
Article 8.- Documentació a presentar
La documentació que a continuació es relaciona deurà serà portada
(excepte la instància) per cadascun dels membres de la unitat familiar majors de
16 anys. A aquest efecte, es consideraran membres de la unitat familiar, les
persones que convisquen en el domicili, extrem que es comprovarà d'ofici
mitjançant consulta en el Padró municipal d'habitants:
a) Fotocòpia del DNI, targeta de residència o passaport.
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b) Fotocòpia del Llibre de Família.
c) Fotocòpia de la targeta d'assistència sanitària.
d) Fotocòpia de l'última nòmina o en cas d'estar en situació de
desocupació, certificat de l'INEM indicant situació en la qual es troba, temps de
prestació i import d'aquesta. Els pensionistes, certificat de pensions expedit per
l'INSS, indicant tipus de pensió i import d'aquesta.
e) Fotocòpia de l'última declaració de la renda o en defecte d'això
autorització expressa, que li serà facilitada per l'Ajuntament, per a obtindre d'ofici
certificat de l'Agència Tributària.
f) Certificat de béns immobles per a això s'haurà de signar l'autorització
expressa que facilitarà l'Ajuntament perquè s'obtinga d'ofici per l'Administració.
g) Certificat de la vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat
Social.
h) Fitxa de manteniment de tercers.
i) En el supòsit de separacions matrimonials o divorcis, fotocòpia de la
sentència o del conveni regulador, on s'establisca la pensió alimentària i/o
compensatòria. Si no es percep la compensació establida, denúncia interposada
del fet davant l'autoritat competent.
j) Declaració responsable en la qual es farà constar:
- Que no ha rebut ajudes o subvencions per al mateix destí d'un altre
organisme públic o entitat privada. En un altre cas, haurà de consignar les que
haja sol•licitat i l'import de les rebudes.
- Que ha justificat les ajudes que se li hagueren concedit amb anterioritat
o, en un altre cas, indicació de les ajudes pendents de justificar i causa que el
motiva.
- Que autoritza expressament l'Administració municipal per a recaptar
qualsevol tipus d'informació que puga obrar en la seua poder o sol•licitar-la a
altres administracions públiques.
-Que no s’està incurs en cap prohibició per a obtindre la condició de
beneficiari, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
k) Declaració jurada indicant situació econòmica actual i mitjans de
subsistència de què disposa (aquelles persones que no presenten nòmina,
prestació per desocupació o pensió).
l) Fotocòpia del contracte d'arrendament si escau
m) Tota aquella documentació requerida pel tècnic que tramita l'ajuda,
que siga necessària per a una adequada valoració de la situació soci-familiar.
2.- Es podrà eximir de la presentació d'algun dels documents
contemplats, en el supòsit d'haver-los acreditat davant els serveis socials
municipals en els últims sis mesos, amb motiu de sol•licitud d'altres ajudes de les
regulades en la present ordenança, devent el sol•licitant manifestar
documentalment que no s'han produït modificacions en la seua situació
socioeconòmica familiar.
Article 9.- Inici del procediment. Presentació de sol•licituds.
1. El termini de sol•licitud de les prestacions econòmiques individuals
comprendrà des de l'endemà a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província
fins al dia assenyalat per a la seua terminació.
2. El procediment s'iniciarà per l'interessat en concepte de beneficiari de
la subvenció o mitjançant representació d'acord amb l'article 5 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques (*LPACAP). La sol•licitud, mitjançant model normalitzat, haurà
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d'acompanyar-se de la documentació preceptiva contemplada en aquestes bases
i en cadascuna de les convocatòries.
3. Excepcionalment, les prestacions econòmiques individualitzades
podran tramitar-se d'ofici, previ informe tècnic motivat de la necessitat, requerintse la conformitat del destinatari per a rebre la prestació.
4. D'acord amb l'article 68 Llei 39/2015, si la sol•licitud d'iniciació no
reuneix els requisits oportuns, es requerirà a l'interessat perquè, en el termini de
deu dies, esmene les deficiències, aportant la documentació preceptiva, amb
indicació que, si així no ho fera, se li entendrà per desistit en la seua petició,
prèvia resolució que haurà de ser dictada, d'acord amb l'obligació de resoldre de
l'article 21 Llei 39/2015.
Article 10.- Instrucció del procediment i informes
1. Les sol•licituds d'ajudes seran remeses al departament de Serveis
Socials de l'Ajuntament de Guadassuar, per a la comprovació i estudi de la
documentació presentada.
2. El personal tècnic responsable del programa d'emergència social, de
conformitat amb els disposat en l'article 24 de la Llei 38/2003, General de
Subvencions, realitzarà d'ofici quantes actuacions estime necessàries per a la
determinació, coneixement i comprovació de les dades i documents, entre altres,
entrevistes, visites a domicili, informes d'altres organismes, etc., en virtut dels
quals ha de formular-se la proposta de resolució.
3. Els Serveis Socials de l'Ajuntament informaran raonadament les
sol•licituds presentades i elevaran proposta a l'òrgan municipal competent per a
la seua resolució.
4. Els informes tècnics constaran dels següents elements:
- Situació socioeconòmica del sol•licitant.
- Justificació de les ajudes anteriorment concedides, si n'hi haguera.
- Proposta de concessió o denegació de l'ajuda.
- Quantia de l'ajuda.
Article 11.- Resolució
1.- Les sol•licituds d'ajudes seran resoltes per l'alcaldia o regidor/a
delegat/a competent en matèria de serveis socials.
2.- La resolució serà motivada havent de quedar acreditats en el
procediment els fonaments i haurà de contindre el sol•licitant o la relació de
sol•licitants als quals se'ls concedeix les ajudes i les seues quanties, constant de
manera expressa la desestimació de la resta de les sol•licituds.
3.- El termini màxim per a resoldre les sol•licituds i notificar la resolució
serà de tres mesos comptats des de la petició de l'ajuda. En els casos en què
haja de requerir-se a l'interessat l'esmena de deficiències i/o l'aportació de
documents, el termini s'entendrà suspés durant el transcurs del temps que medie
entre la notificació del requeriment i el seu efectiu compliment per l'interessat o,
en defecte d'això, pel transcurs del termini concedit.
4.- Podran ser motius de denegació la impossibilitat, imputable al
sol•licitant, de practicar alguna de les proves necessàries per a realitzar el
preceptiu informe tècnic, la falta o incorrecta justificació de les ajudes atorgades
amb anterioritat o les accions fraudulentes, prèvia acreditació pels serveis socials
municipals de la concurrència d'aquestes circumstàncies en l'expedient
administratiu, en el qual es garantirà l'audiència de l'interessat.
5.- Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haguera notificat
resolució expressa, els interessats, podran entendre desestimada la seua
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sol•licitud per silenci administratiu, amb conformitat amb el que es disposa en
l'article 24 de la Llei 39/2015.
Article 12.- Recursos
Les resolucions de les ajudes, expresses o presumptes, posen fina a la
via administrativa d'acord amb el que s'estableix en l'article 114 de la Llei
39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
per la qual cosa contra aquestes es podrà, interposar potestativament recurs de
reposició davant l'òrgan competent dins del termini d'un mes a comptar des de
l'endemà a la notificació o bé, directament recursos contenciós administratiu. Tal
com estableix l'article 46 de la llei 29/1998 , de la Jurisdicció contenciosa
administrativa, el termini per a la interposició serà de dos mesos comptats des de
l'endemà al de la publicació de la disposició impugnada o al de la notificació o
publicació de l'acte que pose fi a la via administrativa, si fóra exprés. Si no ho
fóra, el termini serà de sis mesos i es comptarà, per al sol•licitant i altres
possibles interessats, a partir de l'endemà a aquell en què, d'acord amb la seua
normativa específica, es produïsca l'acte presumpte.
Article 13.- Prestacions Econòmiques Finançables. Concepte i
Quantia
1. Tindran la consideració de Prestacions Econòmiques finançables en
qualsevol de les seues modalitats, les que sent objecte de la present ordenança,
complisquen el que s'estableix en les “Instruccions relatives al procediment i
tramitació de les Ajudes d'Emergència Social i Ajudes per al desenvolupament
Personal de persones de Tercera Edat” de la Direcció General de Serveis Socials
i Persones en Situació de Dependència, Direccions Territorials i Corporacions
Locals que es publiquen anualment. Els interessats seran informats de les
prestacions que tinguen tal consideració.
2. Les situacions susceptibles de rebre prestacions econòmiques es
finançaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària del Pressupost municipal de
l'Ajuntament de Guadassuar que s'habilite a aquest efecte. L'import del crèdit
pressupostari destinat a finançar aquestes ajudes es determinarà anualment a
través de la Convocatòria. Aquesta quantia podrà incrementar-se en els supòsits
previstos en el *art.58.2 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
3. La quantia total màxima de les ajudes convocades no podrà superar la
consignació pressupostària establida a aquest efecte en el pressupost municipal.
Article 14.- Despeses finançables i despeses no finançables
1. Es consideren despeses finançables els que responguen a la
naturalesa de les prestacions econòmiques individualitzes recollides en la
present ordenança
2. En cap cas, el cost d'adquisició de les despeses finançables podrà ser
superior al
valor de mercat.
3. Es consideraran Despeses no finançables:
a) Despeses corresponents a impostos municipals, seguretat social,
IRPF, préstecs bancaris tant hipotecaris com personals, assegurances de
qualsevol índole.
b) Qualsevol altra despesa no definida en la present base que no tinga
relació directa amb l'objecte de les ajudes econòmiques d'emergència social i
necessitats bàsiques.
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c) Aquells que siguen competència d'altres administracions públiques pel
mateix concepte, sempre que els sol•licitants no hagen exercici el seu dret
sol•licitar-lo en els terminis corresponents.
Article 15.- Criteris objectiu de la concessió
Les sol•licituds que complisquen els requisits establerts en aquesta
ordenança, es valoraran sobre la base dels criteris establerts anualment en les
“Instruccions relatives al procediment i tramitació de les Ajudes d'Emergència
Social i Ajudes per al desenvolupament Personal de persones de Tercera Edat”
de la Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de
Dependència, Direccions Territorials i Corporacions Locals
Article 16.- Causes de Denegació
a) No complir amb els requisits generals i específics de la tipologia de
prestacions recollides en les presents bases.
b) No complir amb les obligacions establides en la base tretzena
c) Falsejar la situació socioeconòmica i familiar de la Unitat de
Convivència.
d) L'incompliment de les condicions acordades per escrit per a la
concessió de les prestacions econòmiques recollides en la present ordenança.
e) Exercir la mendicitat, la persona sol•licitant o algun dels components de
la unitat de convivència.
f) Haver sigut denegades Prestacions Econòmiques per part d'altres
Administracions o Organismes Públics sent les causes de denegació no reunir
els requisits exigits per motius imputables a la persona sol•licitant o a qualsevol
membre de la unitat familiar de convivència.
g) No existir consignació pressupostària suficient.
h) Es denegarà l'ajuda, durant un període que no serà superior a 6
mesos, quan l'ajuda anterior concedida
Article 17.- Composició de l'Òrgan Col•legiat per a la valoració de les
subvencions
La Comissió de Valoració a l'efecte de l'emissió de l'Informe preceptiu
establert a l’art 22.1 Llei 38/2003, General de Subvencions, en el qual es
concrete el resultat de l'avaluació i valoració efectuada tindrà la següent
composició:
a) El regidor o regidora de Benestar Social.
b) El treballador o treballadora Social de l'equip social de base.
c) El treballador o treballadora social de la plantilla municipal
La Secretaria l'ostentarà el Secretari o Secretària municipal o persona
funcionària d'Administració general en el qual es deleguen aquestes
competències.
Article 18.- Incompatibilitat amb altres ajudes o subvencions
1.- Les prestacions econòmiques individualitzades tenen caràcter finalista
i són incompatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la
mateixa finalitat que li poguera correspondre al beneficiari o un altre membre de
la unitat familiar de convivència, procedents d'administracions públiques o
entitats privades, excepte les quals tinguen caràcter complementari.
2.- El beneficiari de l'ajuda, de conformitat amb el que disposa l'article
14.1 d) de la Llei 38/2003, General de Subvencions, està obligat a comunicar a
l'Ajuntament l'obtenció d'altres subvencions, ingressos o recursos que financen el
mateix objecte de l'ajuda.
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3.- Les ajudes regulades en la present ordenança són incompatibles amb
el gaudi a títol de propietat o usdefruit de béns immobles, a excepció de
l'habitatge habitual, o d'altres béns que per les seues característiques, valoració,
possibilitats de venda o explotació, permeten apreciar l'existència de mitjans
materials suficients per a atendre les despeses bàsiques i urgents a què estan
destinades les mateixes
Article 19.- Obligacions de les persones sol•licitants i/o beneficiàries
de les Prestacions Econòmiques Individualitzades
Els beneficiaris de les ajudes quedaran obligats a:
a) Facilitar quanta documentació li siga sol•licitada en relació amb les
facultats de control de l'activitat subvencionada.
b) Permetre i afavorir la intervenció dels serveis socials municipals.
c) Comunicar als serveis socials municipals qualsevol alteració o
modificació que poguera produir-se en la seua execució.
d) Destinar l'ajuda a la finalitat per a la qual va ser concedida, així com
complir amb els requisits i condicions que pogueren estar establerts en relació a
aquesta.
e) Justificar documentalment, quan així li siga requerit, que l'ajuda ha
sigut destinada a la fi per al que va ser concedida.
f) Manifestar documentalment l'acceptació i el compliment de les
actuacions que s'hagen determinat pels serveis socials municipals, tendents a
afavorir la integració del sol•licitant i la seua unitat familiar.
Article 20.- Forma de pagament
El pagament es farà efectives en els termes previstos en la corresponent
resolució de concessió.
Es farà, amb caràcter general, per transferència bancària al número de
compte corrent de titularitat del beneficiari de l'ajuda que s'indicarà en la
sol•licitud. D'acord amb la resolució del Decret d'Alcaldia, el pagament de les
ajudes es podrà fer de forma fraccionada o tot d'una.
Article 21.- Règim de garanties
1. No s'estableixen mesures de garanties donat el caràcter social de totes
les subvencions contemplades en la present Ordenança.
2. No obstant això en l'acord de concessió de les prestacions podrà exigirse la constitució de garanties per l'àrea gestora, quan concórreguen
circumstàncies que puguen suposar la conveniència de constituir aquestes
garanties.
Article 22.- Comprovacions sobre la realització de l'activitat.
1. La persona responsable de l'àrea gestora podrà realitzar actuacions
tendents a verificar l'aplicació de la prestació econòmica a la causa que motiu la
seua concessió.
2. En cas de variació de les circumstàncies que van motivar la concessió
de la prestació, la persona beneficiària comunicarà a l'Ajuntament aquestes
variacions.
Article 23.- Suspensió i reintegrament
1.- Quan els tècnics dels serveis socials municipals, en l'exercici de les
funcions d'inspecció o control, deduïsquen indicis d'incorrecta obtenció, gaudi o
destí de l'ajuda atorgada, l'òrgan municipal competent procedirà d'ofici a la
instrucció del procediment per a l'esbrinament de la circumstàncies, acordant-se
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la suspensió cautelar del pagament, en el seu cas. En la tramitació de l'expedient
administratiu es garantirà, en tot cas, el dret d'audiència de l'interessat/a.
2.- Podrà efectuar-se resolució de desistiment sense efectes i minoració
de l'ajuda concedida i, en el seu cas, reintegrament de les quantitats
indegudament percebudes, en els següents suposats:
a) L'alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de
l'ajuda, i en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions i ajudes atorgades per
altres administracions públiques o ens privats, podrà donar lloc a la modificació
de la resolució de concessió.
b) Incompliment o insuficient justificació de l'ajuda atorgada.
3.- El termini màxim per a resoldre serà de tres mesos des del moment en
què s'incoe l'expedient de revocació o minoració i, en el seu cas, reintegrament.
La revocació de l'ajuda portarà aparellada la suspensió del dret de la unitat
familiar a ser beneficiària d'altres prestacions socials durant el termini de dotze
mesos.
4.- Les quantitats que s'hagen de reintegrar tindran la consideració
d'ingrés de dret públic i, per tant, es procedirà al seu cobrament per la via de
constrenyiment, amb independència de les responsabilitats al fet que pertoquen.
5.- En els casos de nul•litat, anul•labilitat i rectificació d'errors dels actes
administratius que van servir de base a la concessió de les ajudes, s'estarà al
que es disposa en els articles 47 i 48 de la Llei 39/2015.
Normativa Aplicable
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa
administrativa.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals.
Vigència de les Bases
Aquestes Bases tindran caràcter indefinit i mantindran la seua vigència
fins a la seua modificació o derogació expressa, i entraran en vigor l'endemà de
la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província i haja transcorregut el
termini al qual es refereix l'art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les Bases de Règim Local.”

2n.- Que s'expose al públic per un termini de trenta dies als efectes de
reclamacions.
3r.- Que per al cas que no es formule cap reclamació es tinga per definitiu este
acord i es procedisca a l'exposició pública del reglament, amb remissió de l'expedient a
l'Administració de l'Estat i Autonòmica.
4t.- Autoritzar al Sr. Alcalde per a tota la resta que siga de rigor.
El resultat de la votació és el següent; 13 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; 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).
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6. Donar compte escrit sobre licitació del servei d’aigua potable. Expt.
2021/PAC_03/000198
Mitjançant acord del ple de 30 de gener de 2014 (expedient 26200007.E11) es
va dur a terme la Resolució del contracte administratiu de concessió del servei de
proveïment d'aigua potable a domicili i sanejament, adjudicat a l'empresa AQUAGEST
LLEVANT S. A. mitjançant Acord Plenari de data 24 de setembre de 2009, per la
següent causa: impossibilitat de seguir amb l'explotació a conseqüència de l'anul·lació
per sentència ferma de l'expedient de contractació (sentència 2/2012 TSJCV) dotant-se
anualment als pressupostos un fons de contingència per a l’execució d’este acord en el
moment en el que es finalitzara la prestació per adjudicació de contracte fruit de nova
licitació.
Mitjançant acord del ple de data 29 de gener de 2015, es va aprovar expedient
de contractació (Expt. 26201089.E15). Els Plecs de clàusules econòmiques
administratives varen ser objecte de Recurs especial en matèria de contractació que
varen donar lloc a la Resolució 326/2015 del Tribunal Administratiu Central de recursos
contractuals (TARC) que exigia la seua esmena. Consta a l’expedient informe de
secretaria intervenció en el que es detallen els aspectes a modificar en els plecs de
clàusules per ajustar-se a la Resolució del TARC i la necessitat de procedir a una nova
aprovació de l’expedient de contractació e inici de nova licitació.
En data 27 de juliol de 2015 el ple va acordar desistir del procediment per a la
contractació que es trobava en fase d’adjudicació. Així mateix, per part del nou govern
acabat de constituir es va sol·licitar pròrroga al jutjat per poder estudiar les diferents
modalitats per a la prestació del servei diferents a la gestió indirecta a través del
contracte de concessió de serveis.
Vist l’escrit presentat per AGUAS DE VALENCIA S.A registrat en data
09/02/2021 en el que sol·licita s’inicie l’expedient de la licitació del servei municipal de
subministre d’aigua potable i clavegueram.
Havent-se informat a la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i Governació,
Joventut i Benestar Social, el Ple de l’ajuntament, es dona per assabentat de l’escrit
presentat i la necessitat d’iniciar els tràmits pertinents per tal de concretar l’elecció de la
forma de gestió que deurà perseguir l’interés general (art. 103 CE), l’eficiència en l’ús
de recursos públics (art. 31.2 CE), respectar l’estabilitat pressupostària (art. 135 CE),
adequar-se als principis de bona Administració i respectar els principis d’eficiència,
eficàcia en la seua actuació (art. 3 Llei 40/2015) així com observar el procediment
legalment previst i l’obligació de motivació de les seus decisions.
7. Sol·licitud a la Diputació Provincial de València per a que exercite les
seus competències de coordinació del servei d’abastiment d’aigua potable en el
municipi de Guadassuar.
Atès el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Governació celebrada
en data 24 de març en la que s’acordà que este Ple Municipal inicie els tràmits
pertinents per tal de concretar l’elecció de la forma de gestió el servei d’abastiment
d’aigua potable que deurà perseguir l’interés general (art. 103 CE), l’eficiència en l’ús
de recursos públics (art. 31.2 CE), respectar l’estabilitat pressupostària (art. 135 CE),
adequar-se als principis de bona Administració i respectar els principis d’eficiència,
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eficàcia en la seua actuació (art. 3 Llei 40/2015) així com observar el procediment
legalment previst i l’obligació de motivació de les seus decisions.
Considerant el que assenyala la llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim
Local al seu art 26.2 dins del capítol dedicat a les competències dels Municipis.
En els municipis amb població inferior a 20.000 habitants serà la Diputació
provincial o entitat equivalent la que coordinarà la prestació dels següents serveis:
a) Recollida i tractament de residus.
b) Proveïment d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües
residuals.
c) Neteja viària.
d) Accés als nuclis de població.
e) Pavimentació de vies urbanes.
f) Enllumenat públic.
Ates que en exercici d’esta funció de coordinació la Diputació ha de proposar als
municipis afectats la forma de prestació, consistent en la prestació directa per la
Diputació o la implantació de fórmules de gestió compartida a través de consorcis,
mancomunitats u altres fórmules.
Considerant que a la vista d’esta proposta el municipi deurà justificar davant la
Diputació que pot prestar estos serveis amb con un cost efectiu menor que el derivat de
la forma de gestió proposada per la Diputació provincial o entitat equivalent, podent en
estos casos el municipi assumir la prestació i coordinació d’estos serveis si la Diputació
ho considera acreditat.
Atés la necessitat de motivar en este ple l’elecció de la forma de gestió del servei
d’abastiment d’aigua potable i evacuació i tractament d'aigües residuals complint amb
l’eficiència en els recursos públics, l’adequació als principis de bona administració així
com l’observació del procediment legalment previst.
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Joventut i Benestar Social, el Ple de l’ajuntament, PER MAJORIA
ABSOLUTA dels presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la Corporació, ACORDA:
PRIMER I UNIC.- Sol·licitar a la Diputació Provincial de València per a que
exercite les seus competències de coordinació del servei Proveïment d'aigua potable a
domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.
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; Srª Roig Sais; Sr. Barberá Cabrera, i Sra. Avellan Bisbal), grup municipal
SOCIALISTA (Srª Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i 5 VOTS EN
CONTRA dels representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán
Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).
En el torn d’intervencions es produeixen les que a continuació es resumeixen ;
Sol·licita la paraula el representant del grup municipal PP -Sr. Estruch Bellver -per
a ficar de manifest que com ha reiterat en moltes ocasions en este plenari
, este assumpte li preocupa molt al seu grup
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Després de sis anys de l’actual govern es continua en la mateixa
situació que a 2015 quan es va tindre que desistir d’una licitació per
la interposició d’un recurs .
En un principi el nou
equip de govern ens va dir
municipalit zar el servei . Posteriorment es va planejar
empresa mixta
i ara , sis anys de sprés ens porten al
proposta de que siga la Diputació la que es faça càrrec .I
este temps , cap inversió, cap manteniment.

que volia
crear una
ple esta
durant tot

I ara ens porten esta proposta al ple de hui que no es més que
demorar el fer front al problema com si no fora suficient el sis anys
que s´han perdut en la gestió d ’este servei .Tenen ja clar que la
municipalit zació no es viable ? Tenen clar q ue han de pagar en
concepte de liquidació del contracte? No els sembla que sol·licitar a
la Diputació de Valencia es mirar cap altra banda i no afrontar el
problema
En resposta a esta primera Intervenció , pren la paraula el Sr
Alcalde
-Sr Montañana Sanz - -per a en primer lloc aclarir que el
contracte ja te una liquidació aprovada amb una indemnit zació que
cada any es va minorant arreglo l’acord de liquidació i que no es
preveu de manera expressa en el pressupost perque l’existència del
fons de contingencia .
Per altra banda explica que a l’actual govern es conscient que la
xarxa està en les condicions que està i es cert que fa molts anys
que no s´han fet inversions , però des de fa més de sis anys pues ja
abans de 2015 , que no es feien. També se es conscient que
estem davant un servei essencial però per circumstancies no s´ha
pogut abordar abans i tampoc se tenia la informació que tenim ara
per a poder prendre decisions .
El Sr. Alcalde accepta que el Sr Estruch presente en este ple un a
amonestació al govern però fins este moment no es podia abo rdar
l’expedient amb garanties. Proposa constituir una comissió en la que
estiguen representats tots el grups d ’este ple per a poder tots junts
valorar i decidir si es presta el servei de forma directa , es fa una
empresa mixta o decidim anar a una concessió de serveis .
En un segon torn d’Intervencions , El Sr Estruch respon al Sr.
Alcalde que no es la seua intenció amonestar a ningú simplement
vol ficar damunt la taula la situació d’estancament en l a que està
l’ajuntament en el te ma de l’aigua . Demana que es fiquem en marxa.
Estan d’acord en pertànyer a esta Comissió però s´ha de començar
ja .En quan a les inversions , informa d’ inversions que es dugueren
a terme en 2013 i 2014 i pregunta sobre el cànon pendent
d’amortit zar que queda en concepte d’indemnit zació
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El Sr alcalde sol·licita la paraula a la Sra. Secretaria que informa
que a l’expedient consta l’acord plenari de liquidació del contracte en
el que figura una quantitat que cada any es va reduint . Fins fa tres o
quatre exercicis esta quantitat es consignava de manera expressa
en el pressupost però deixà de fer-se al incloure’s dins del fons de
contingència . En quan a la quantitat exacta ara no la pot saber però
seria sol·licitar el seu càlcul a Hidraqua per revisar-la conforme al
acord del ple de l’ajuntament .
El Sr Alcalde informa que demanarà que es recalcule la quantitat a
dia de hui i emplaça al ser Portaveu del grup municipal PP per a
crear la Comissió en la que s’ estudie
les necessitats de fer
inversions en la xarxa i la capacitat de l ‘A juntament per fer estes
inversions com a punt de partida
8. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa del cementeri municipal. Expt. 2021/OFI_01/000109
Considerant els motius de la llei 14/2017, de 10 de de memòria democràtica i per
a la convivència de la Comunitat Valenciana i Llei 52/2017 de 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.
Vista l’ordenança reguladora de la taxa per prestació de serveis al cementeri
municipal.
Vista la proposta que formula el regidor d’hisenda.
Per allò que s'ha exposat, de conformitat amb l'article 22.2. d) i e) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, així com els articles 15 a 19 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes.
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Joventut i Benestar Social, el Ple de l’ajuntament, PER UNANIMITAT els
presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
la taxa del Cementeri municipal en els següents termes:
Afegir un apartat 2 a l’article 8 amb el següent text “2. El serveis de cementeri
que tinguen el seu orige en exhumacions de fosses comunes de la guerra civil seran
ordenats per l'ajuntament.”
SEGON.- Publicar un extracte de l'acord d'aprovació inicial en el tauler
d'anuncis, en el Butlletí Oficial de la província i en un dels periòdics de major difusió,
perquè en un termini de 30 dies els interessats puguen examinar l'expedient i presentar
les reclamacions que estimen oportunes.
TERCER.- Elevar automàticament l'acord d'aprovació inicial a definitiu, en cas
que els interessats no formulen al·legacions, procedint a la publicació del mateix en el
Butlletí Oficial de la Província.
QUART.- Facultar l'Alcalde president per a realitzar totes les actuacions que
siguen necessàries per a portar a terme l'esmentat acord.
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El resultat de la votació és el següent; 13 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; 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).
En el torn d’intervencions es produeixen les que a continuació es
resumeixen ;
El Sr portaveu del Grup Municipal Compromís, Sr. Puchol explica la
proposta que pretén facilit ar les inhumacions al cementeri municipal
per part de les famílies que han pogut recuperar als seus sers
soterrats en alguna
fosa comú .En este cas l’aj untament de
Guadassuar pren la iniciativa de fer estos soterraments per evitar que
paguen taxa ja que no hi ha opció de bonificacions en la normativa .
Per part del Sr Estruch -PP- es pregunten una seria de dubtes en
relació al lloc de soterrament si s’ha habilitat alguna zona o si ha
d’anat junt a altre membre .
El Sr Alcalde explica que es tractarà en primer lloc amb la família , si
haguera . Una possibilitat seria els columbaris, o els ninxos de
quartes tramades que tenen poca demanda .. però sempre la família
seria consultada
9. Aprovació de l’increment de la quantia econòmica global del pressupost
destinada al pagament de gratificacions per serveis extraordinaris a realitzar pel
personal. Expt. 2021/OFI_01/000108
En el pressupost de l'any 2021 es van consignar inicialment la quantitat de 6.000
euros en la partida 920-15100 destinada al pagament de gratificacions al personal, dels
quals ja s'han gastat en els dos primers mesos de l'any 2.814, 27 euros.
Per a atendre el pagament de les gratificacions per als restants 10 mesos de
l'any es requereix augmentar en altres 9.000 euros la quantitat inicialment prevista, a
causa de l'augment de serveis d'enterrament realitzats fora de la jornada laboral, el
reforç de serveis de la Policia Local, i les necessitats conjunturals derivades de la lluita
contra la pandèmia de la Covid 19, tal com es posa de manifest en l'informe de la tècnic
de RRHH de data de 8 de març de 2021 que consta en l´expedient.
L'augment en 9.000 euros de la partida pressupostària de gratificacions es
finançarà amb baixes d'altres aplicacions del capítol 1 del pressupost referides a places
vacants no cobertes en la plantilla municipal.
L'article 6.1 del Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim
de les retribucions dels funcionaris d'Administració Local, estableix que correspon al
Ple de cada Corporació determinar en el pressupost la quantitat global destinada a
l'assignació de gratificacions als funcionaris.
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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, Joventut i Benestar Social, 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.- Augmentar en 9.000,00 euros la quantitat destinada en el pressupost
de 2021 al pagament de gratificacions als empleats municipals, el qual passa de tindre
6.000 euros inicials a un total de 15.000 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 baixes de
partides pressupostaries de places vacants no cobertes en la plantilla municipal.
El resultat de la votació és el següent; 13 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; 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. Aprovació inicial de la modificació pressupostaria 13.2021 per
suplement de crèdit. Expt. 2021/OFI_01/000118
L'article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, estableix que en el cas que la liquidació pressupostària se
situe en superàvit, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net sempre amb
el límit del volum d'endeutament si aquest fóra inferior a l'import del superàvit a destinar
a la reducció de deute.
Una vegada executades les inversions financerament sostenibles realitzades
amb càrrec als superàvits dels anys 2018 i 2019, existeix un sobrant de 359.306,60
euros, el qual s'ha de destinar a amortitzar deute, segons el següent detall:
Exercici liquidat
Superàvit
ORN IFS (*)
Saldo superàvit no utilitzat
2018
408.554,73 €
376.887,50 €
31.667,23 €
2019
373.934,32 €
46.294,95 €
327.639,37 €
359.306,60 €
(*) Obligacions reconegudes netes de les inversions financerament sostenibles.
L'Ajuntament de Guadassuar deu el préstec número 3058 7117 19 1649002099
concedit per l'entitat CAJAMAR, amb un capital viu a 31 de desembre de 2021 de
127.058, 31 euros, estant dotat en el pressupost l'amortització corresponent a 2021
(254.116,52 €).
En la liquidació de l'exercici de 2020 existeix un romanent de tresoreria per a
despeses generals de 1.369.114,60 euros, del qual ja s'ha utilitzat 96.981,87 euros,
quedant una resta de 1.272.132,73 €.
Vista la necessitat de modificar el pressupost a l'efecte de suplementar la partida
011-913 "amortització préstecs", finançat amb el romanent de tresoreria per a gastos
generals.
Vist l´informe número 46 emés per l´interventor municipal, de data de 17 de març
de 2020 favorable a la tramitació de la modificació pressupostaria.
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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 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 13, per la modalitat de suplement de crèdits, amb el següent detall:
APLICACIONS DE GASTOS A L’ALÇA
Aplicació
Denominació
Modificació
011-913
Amortització préstecs
128.000,00 €
FINANCIACIÓ DE LA MODIFICACIÓ (INGRESOS)
Aplicació
Denominació
Modificació
8700
Romanent Tresoreria Gastos Generals
128.000,00 €
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; 13 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; 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).
En el torn d’intervencions es produeixen les que a continuació es
resumeixen ;
Explicada la modificació per part del Sr. Interventor a petició del Sr
alcalde , pren la paraula el Sr Montañana per a informa que el que
es pretén amb esta modificació es deixar el deute de Guadassuar a
0 per fi i poder destinar estos recursos a altres projectes . Es tracta
d’una molt bona noticia per al poble de Guadassuar.
Per part del portaveu del Grup Municipal PP es confirma esta bona
noticia que es deu al bon camí iniciat a 2012 .Ha segut un període
llarg però la gestió des d’aleshores ha segut molt bona tant des de
2012 a 2015 com des de 2015 a 2021
seguint la línia que el
Ministre Montoro va marcar ens agrade més o menys i per fi s’ha
aconseguit l’objectiu .
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11. Aprovació inicial de la modificació pressupostaria 14.2021 per crèdit
extraordinari. Expt. 2021/OFI_01/000120
Mitjançant Resolució de 10 de desembre de 2020, de la Secretaria d'Estat
d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, es va concedir a l'Ajuntament de Guadassuar
una subvenció de 4.033, 81 euros amb destinació a la despesa corrent generada en les
actuacions del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere per al període 1 de juliol de
2020 a 30 de juny de 2021.
La citada ajuda es finança amb els romanents generats en la subvenció
concedida per al període 2018-2019, i que estan consignats en l'aplicació
pressupostària 231-2269903 "PACTE ESTAT VIOLÈNCIA GENERE 2018-2019".
Vist l'anterior, es requereix crear en el pressupost municipal una nova partida
mitjançant expedient de crèdit extraordinari, al no poder utilitzar altres procediments
com ara generació de crèdits o transferència de crèdits, per no concórrer els requisits
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en finançar-se la nova despesa amb
baixes de crèdits d´altra partida pressupostària provinents del romanents de crèdits
afectats.
Vist l´informe número 47 emés per l´interventor municipal, de data de 17 de març
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 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 14, per la modalitat de crèdit extraordinari, amb el següent detall:
APLICACIONS DE GASTOS A L’ALÇA
Aplicació
Denominació
Modificació
231-2269904 PACTE ESTAT VIOLENCIA GENERE 2020-2021
4.033, 81 €
FINANCIACIÓ DE LA MODIFICACIÓ (INGRESOS)
Aplicació
Denominació
Modificació
231-2269903 PACTE ESTAT VIOLÈNCIA GÈNERE 2018-2019
4.033, 81 €
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; 13 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; Sr. Barberá Cabrera, i Sra. Avellan Bisbal), grup municipal
SOCIALISTA (Srª Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i dels
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representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª
Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).
En el torn d’intervencions es produeixen les que a continuació es
resumeixen ;
Explicada la modificació per part del Sr. Interventor a petició del Sr
alcalde, la Sra. Regidora d ’igualtat passa a explicar el motiu de la
mateixa.
El Sr Estruch fa una exposició de les dades que te al seu abast en
relació a les
quantitats atorgades en concepte de subvenció per
violència de genere i les quantitats justific ades . No li quadra amb
l’exposició que ha fet la Sra. regidora en relació a la dotaci ó de
crèdit per import de 4000 euros pues la diferencia de les subvencions
atorgades i les justificades es major . Si està interpretant be les
dades i la modificació es sol de 4000 , es pregunta on s’ha gastat la
resta de subvenció atorgada i no justificada .
La Sra. Regidora de Serveis Socials , Bibiana Sais explica que la
primera subvenció atorgada en 2017 es va rebre en juny i s’havia
de justificar en setemb re. Era un període mot curt i no estaven
programades les actuacions . La Mancomunitat a través del seu servei
d’Igualtat tenia un programa la que ens vàrem adherir i vàrem poder
justificar 10.000 € . L a resta fins a 17.000 que era la quantitat
atorgada es queda al Romanent . En els anys següents ja disposem
de temps i s’aprova un pla d ’Igualat , es fan actuacions i es justifica
tot . Arribat 2020 l’estat canvia el criteri de repartiment i do na una
quantitat per població c orresponent a Guadassuar 4.000 € . Com que
l’ajuntament te en reserva el 7000 que no va gastar del primer any ,
l’Estat ens diu que en lloc de tornar-li eixos 4.000 ens autorit za a
gastar-los. La resta queda encara en reserva .
El Sr Estruch exposa que ara si que li quadra . Es tracta pues de
que l’Ajuntament si
haguera gestionat be estes ajudes haguera
ingressat de moment 4000 euros mes enguany que no s’ingressen
perquè no es varen gastar en els s eu dia .I això a pesar de totes les
mocions que s’aproven en el ple amb mo tiu del dia de la dona i
altres.
El Sr Alcalde finalitza les intervencions en relació a este punt aclarint
que els diners que no s’han justificat estan al romanent . No s’han
gastat en altres fins i per això ara agafem d’este romanent per a
finançar a traves d’esta modificació
les actuacions dins del pacte
que corresponen al 2020 i que hem de justificar .
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12. Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost de 2021
número 15, per la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Expt.
2021/OFI_01/000129
Atesa la necessitat d'augmentar el crèdit de les següents partides del pressupost
de despeses de l'exercici:
Pro. Eco.

Descripció

A
consignar.

Motiu de la modificació

151 61910

PIP 2020-2021 OBRES RENOVACIO
AVDA DE LES DANSES

15.000,00

Cofinanciació municipal a l`obra i
honoraris tècnics

151 61911

PIP 2020-2021 NOVA ROTONDA DE
LES DANSES

50.000,00

Cofinanciació municipal a l`obra i
honoraris tècnics

151 61912

PIP
2020-2021
OBRES
REPAVIMENTACIO AVDA DIPUTACIÓ

5.000,00

Cofinanciació municipal a l`obra i
honoraris tècnics

151 61913

PIP 2020-2021 NOVA ROTONDA AVDA
DIPUTACIO

50.000,00

Cofinanciació municipal a l`obra i
honoraris tècnics

330 61916

PIP
2020-2021
REHABILITACIO
COBERTES EDIFICIS MUNICIPALS

15.000,00

Cofinanciació municipal a l`obra i
honoraris tècnics

337 63204

OBRES REFORMA SALA POLIVALENT
GRAN VIA 75

60.000,00

Major cost de l´obra al inicialment
previst i honoraris tècnics

920 62400

PLA REACCIONA VEHICLE ELÈCTRIC I
PUNTS RECARREGA

35.000,00

Cofinanciació municipal en la
adquisició del vehicle

151 60900 HONORARIS PROJECTES TECNICS

60.000,00

Honoraris de projectes de obra no
previstes en el pressupost

241 13101 FOMENT DE L´OCUPACIO

25.000,00

Continuïtat personal laboral
temporal per tasques Covid19

8.000,00

Canvi lluminàries Ajuntament per
nou enllumenat led

11.000,00

Reparació teulat cementeri

15.000,00

Poda palmeres i altres tasques

5.000,00

Ampliació partida per noves
necessitats

920

212

RMC CASA CONSISTORIAL

164

212

RMC CEMETERI

171 21000 MANTENIMENT PARCS I JARDINS
933

212

RMC BARS MUNICIPALS
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS

354.000,00

Atesa la necessitat d'escometre noves despeses no previstos inicialment i en
conseqüència crear noves partides en el pressupost de l'exercici:
Motiu de la modificació

10.000,00

Reforma AA del Centre Jove.

Eco.

330

61919

CLIMATITZACIÓ PUNT
EDIF MULTIUSOS

171

63100

REFORMA ZONA VERDA POL.
290.000,00
INDUSTRIAL

Reforma zona verda pol. Industrial

LLOGUER
TRINQUET

Lloguer edifici trinquet fins que se
produïsca adquisició

342 2020002

Descripció

A
consignar.

Pro.

EDIFICI

JOVE

DEL

10.000,00

33

Pro.

Eco.

A
consignar.

Descripció

Motiu de la modificació

342 2210002 LUM TRINQUET

3.000,00

Despeses llum edifici trinquet aprox. 6
mesos

342 2120002 RMC TRINQUET

5.000,00

Despeses manteniment i reparació
menor de zones comuns trinquet

45.000,00

Canvi jocs infantils en parc Plaça
Llibertat

10.000,00

Implementació de portal tributari web.

171

63101

REFORMA
PARC
PLAÇA LLIBERTAT

932

21600

PROGRAMES
INFORMATICS
GESTIO TRIBUTARIA
TOTAL
EXTRAORDINARI

INFANTIL

CREDIT

373.000,00

Resultant que les noves despeses, que ascendeixen a un total de 727.000
euros, es finançaran amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses
generals deduït de la liquidació de l'exercici 2020, que ascendeix actualment a un
disponible d'1.144.132,73 euros.
Vist l´informe número 49 emés per l´interventor municipal, de data de 23 de març
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 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 15, per la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, amb el
següent detall:
APLICACIONS GASTOS AL ALÇA
Mod.

A
consignar.

PIP 2020-2021 OBRES RENOVACIO AVDA DE LES DANSES

SC

15.000,00

61911

PIP 2020-2021 NOVA ROTONDA DE LES DANSES

SC

50.000,00

151

61912

PIP 2020-2021 OBRES REPAVIMENTACIO AVDA DIPUTACIÓ

SC

5.000,00

151

61913

PIP 2020-2021 NOVA ROTONDA AVDA DIPUTACIO

SC

50.000,00

330

61916

PIP
2020-2021
MUNICIPALS

SC

15.000,00

337

63204

OBRES REFORMA SALA POLIVALENT GRAN VIA 75

SC

60.000,00

Pro.

Eco.

151

61910

151

Descripció

REHABILITACIO

COBERTES

EDIFICIS
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APLICACIONS GASTOS AL ALÇA
Mod.

A
consignar.

PLA REACCIONA VEHICLE ELÈCTRIC I PUNTS RECARREGA

SC

35.000,00

60900

HONORARIS PROJECTES TECNICS

SC

60.000,00

241

13101

FOMENT DE L´OCUPACIO

SC

25.000,00

920

212

RMC CASA CONSISTORIAL

SC

8.000,00

164

212

RMC CEMETERI

SC

11.000,00

171

21000

MANTENIMENT PARCS I JARDINS

SC

15.000,00

933

212

RMC BARS MUNICIPALS

SC

5.000,00

330

61919

CLIMATITZACIÓ PUNT JOVE EDIF MULTIUSOS

CE

10.000,00

171

63100

REFORMA ZONA VERDA POL. INDUSTRIAL

CE

290.000,00

342 2020002 LLOGUER EDIFICI DEL TRINQUET

CE

10.000,00

342 2210002 LUM TRINQUET

CE

3.000,00

342 2120002 RMC TRINQUET

CE

5.000,00

171

63101

REFORMA PARC INFANTIL PLAÇA LLIBERTAT

CE

45.000,00

932

21600

PROGRAMES INFORMATICS GESTIO TRIBUTARIA

CE

10.000,00

Pro.

Eco.

Descripció

920

62400

151

TOTAL MODIFICACIÓ GASTOS

727.000,00

APLICACIONS INGRESOS AL ALÇA
Eco.

Descripció

87000

A
consignar.

ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS

727.000,00

TOTAL MODIFICACIONS INGRESOS

727.000,00

mod=
SC
CE

tipus modificació
Suplement de crèdit.
Crèdit extraordinari

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.
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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; 13 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; 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).

El Sr Alcalde sol·licita al Sr Inte rventor explique el contingut de
la modificació i efectuada la mateixa es produeixen les que a continuació es
resumeixen ;
El Estruch sol·licita la paraula per a en primer lloc preguntar uns
dubtes en relació al tipo de modificació que li son resolts p er el Sr
Interventor i el perquè de que la inversió de l a zona verda en la que
s’havia sol·licitat una subvenció no està entre les que es
suplementen i està amb les que es creen de nou.
El Sr Regidor d ’Hisenda , Sr. Puchol ,explica que finalment eixa
subvenció ha segut denegada i per això en hem de fer càrrec en
recursos propis .
El Sr Estruch pregunta si en eixe cas , sent que no hi ha subvenció ,
no seria més interessant fer front amb esta modificació de crèdits a
una primera fase d’inversions de mil lora de les comunicacions del
polígon o de la millora del clavegueram?.. En fi de necessitats
demandades per els veïns i que s’han ficat de manifest en els
últims plens en lloc de donar -li i prioritat a esta nova zona verda
quan no hi ha subvenció ?
Per altra banda , el Sr Estruch exposa que no comparteix que la
forma de disposar del trinquet s’articule amb la figura del lloguer i
pensa que es deuria fer directament la compra , per ser esta molt
mes operativa .
El Sr Alcalde explica en relació al trinquet que la voluntat de l’equip
de govern es adquirir el immoble però es vol finançar amb Patrimoni
Municipal del Sol , atès que este ajuntament conta amb un milió de
euros que integren este patrimoni . Per a poder fer esta operació cal
que es modifique el Pla General la qual cosa porta el seu temps. Per
altra banda des de la Direcció G eneral de l’Esport es considera que
amb un lloguer es tindria la disponibilitat del immoble cara a poder
obtindre subvencions .Per això mentres es modifica el pla Genera l ,
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es planteja un lloguer per poder beneficiar -nos de les ajudes de la
Direcció General d’esports per a la reforma de les instal·lacions.
El Sr Estruch pregunta si el sostre de l’església està prevista per
alguna inversió . El Sr regidor de Cultur a informa que com a inversió
no es pot incloure per no ser de propietat municipal però es te previst
abordar este tema junt al Patronat , de forma conjunta per afavorir
tant a la conservació del Be d’Interès Cultural , l’Església , com a
l’ajuntament .

13. Donar compte del decret nº 221 de 5 de març de 2021, pel que s’aproven
els plans pressupostaris a mig termini, període 2022-2014. Expt.
2021/OFI_01/000087
La Presidència dóna compte del decret d’alcaldia núm. 221, de 5 de març de
2021, del següent tenor literal:
“Vist l informe de intervenció nº 32 de data de 5 de març de 2021, que
literalment es reprodueix:
Visto el expediente 2021/OFI_01/000087 relativo a los planes
presupuestarios a medio plazo para el periodo 2022-2024, 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- PROPUESTA.
Legislación aplicable:
 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
 Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012.
I.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- El artículo 29 de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece: “1. Se
elaborará un plan presupuestario a medio plazo que se incluirá en el Programa
de Estabilidad, en el que se enmarcará la elaboración de los presupuestos
anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria
coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y
de conformidad de la regla de gasto.
2. El plan presupuestario abarcará un periodo mínimo de tres años y
contendrá entre otros parámetros:
a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y regla de
gasto de las respectivas Administraciones Públicas.
b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo
en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir, en políticas no sujetas a
modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el periodo
considerado.
c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de
ingresos y gastos.
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d) Una evaluación de cómo las medidas previstas pueden afectar a la
sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.(...)”
SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 6 de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, antes del quince
de marzo de cada año, de acuerdo con la información sobre el objetivo de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública que previamente suministre el
Estado, se remitirán los marcos presupuestarios a medio plazo en los que se
enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales.
Dichos planes presupuestarios a medio plazo deben incluir información
sobre los pasivos contingentes, como son las garantías públicas y préstamos
morosos, que puedan incidir de manera significativa en los presupuestos
públicos, así como la información necesaria para la elaboración del programa de
estabilidad y la relativa a las políticas y medidas previstas para el periodo
considerado que, a partir de la evolución tendencial, permitan la consecución de
los objetivos presupuestarios.
TERCERO.- Por acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de
2020, ratificado por acuerdo del Congreso de los Diputados del 20 del mismo mes
y año, se han suspendido las reglas fiscales para los ejercicios 2020 y 2021, así
como la tasa de variación del gasto no financiero para el periodo 2021-2013,
aprobados por el acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020.
Por ello, se ha eliminado en la información a suministrar a la
Administración del Estado relativa al cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria, así como el límite en el incremento del gasto no financiero
establecido en la denominada regla de gasto.
CUARTO.- En cuanto a la competencia, corresponde al alcalde
presidente de la Corporación Local la aprobación de los marcos presupuestarios y
líneas fundamentales del presupuesto, según se desprende del artículo 22.1
apartado s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, respecto
a la competencia residual del Alcalde Presidente para las materias no atribuidas
expresamente a otros órganos de gobierno municipal.
II.- MARCOS PRESUPUESTARIOS PARA LOS EJERCICIOS 20212023.
PRIMERO.- Bases de cálculo de las proyecciones de ingresos y gastos
en los marcos presupuestarios:
 Los formularios utilizados por el Ministerio de Economía y
Hacienda parten de los derechos y obligaciones reconocidos en términos
netos en los años 20222024. Los marcos presupuestarios se han
elaborado bajo la hipótesis de una ejecución presupuestaria del 100%
tanto de los créditos iniciales de los gastos, como las previsiones iniciales
de los ingresos.
 Las proyecciones de ingresos y gastos de los años 2022 a
2024 se han realizado sobre la base de los créditos del presupuesto
general de 2021.
 En relación a los ingresos, se han tenido en cuenta los datos
de padrones o matrículas de los tributos periódicos y en los restantes, en
base a los ya liquidados en el año 2020.
 En cuanto a los gastos se ha estimado para el periodo 2021-2023 un
crecimiento lineal anual del 2 % en el capítulo 1 relativo a gastos de
personal y un incremento en el resto de capítulos acorde a la nivelación
con los ingresos, así como con el objetivo de la regla del gasto y
estabilidad presupuestaria.
 En cuando a los ajustes SEC, se han realizado sobre la base de los
efectuados sobre el presupuesto general de 2021. Desaparece a partir de
2022 el ajuste de la devolución de las PIES de 2008 y 2009, por haberse
reintegrado en su totalidad en el año 2021.
SEGUNDO.- Los marcos presupuestarios propuestos son los siguientes:
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Capítulos Ingresos

2021

2022

2023

2024

2.538.000,00 €

2.538.000,00 €

2.538.000,00 €

2.538.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

266.050,00 €

365.000,00 €

365.000,00 €

365.000,00 €

IV
Transferencias
2.087.310,00 €
corrientes

2.087.310,00 €

2.087.310,00 €

2.087.310,00 €

39.490,00 €

39.490,00 €

39.490,00 €

39.490,00 €

4.980.850,00 €

5.079.800,00 €

5.079.800,00 €

5.079.800,00 €

inv.

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

VII Transferencias capital

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

B. Ingresos de capital

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ingresos no financieros
4.980.850,00 €
(A+B)

5.079.800,00 €

5.079.800,00 €

5.079.800,00 €

IX Activos Financieros

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

X Pasivos Financieros

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ingresos financieros

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

5.010.850,00 €

5.109.800,00 €

5.109.800,00 €

5.109.800,00 €

I, Impuestos directos
II Impuestos indirectos
III Tasas, p. públicos y
otros

V Ingresos patrimoniales
A. Ingresos corrientes
VI
Enajenación
Reales

TOTAL INGRESOS

Capítulos Gastos

2021

2022

2023

2024

I Gastos en personal

2.564.956,97 €

2.616.256,11 €

2.668.581,23 €

2.721.952,86 €

II Gastos corrientes

1.707.757,03 €

1.854.043,89 €

1.907.218,77 €

1.930.847,14 €

6.000,00 €

6.000,00 €

3.000,00 €

1.000,00 €

IV
Transferencias
corrientes

209.836,00 €

200.000,00 €

200.000,00 €

200.000,00 €

V Fondo contingencia

176.000,00 €

176.000,00 €

176.000,00 €

176.000,00 €

A. Gastos corrientes

4.664.550,00 €

4.852.300,00 €

4.954.800,00 €

5.029.800,00 €

61.300,00 €

100.000,00 €

125.000,00 €

50.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

61.300,00 €

100.000,00 €

125.000,00 €

50.000,00 €

Gastos no financieros
4.725.850,00 €
(A+B)

4.952.300,00 €

5.079.800,00 €

5.079.800,00 €

IX Activos Financieros

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

X Pasivos Financieros

255.000,00 €

127.500,00 €

0,00 €

0,00 €

III Gastos financieros

VI Inversiones reales
VII Transferencias capital
B. Gastos de capital
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285.000,00 €

157.500,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

5.010.850,00 €

5.109.800,00 €

5.109.800,00 €

5.109.800,00 €

Gastos financieros
TOTAL GASTOS

TERCERO.- Respecto al cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria, de los escenarios plurianuales se deduce de los siguientes
saldos:
2021

2022

2023

2024

Saldo operaciones corrientes

316.300,00 €

227.500,00 €

125.000,00 €

50.000,00 €

Saldo operaciones de capital

-61.300,00 €

-100.000,00 €

-125.000,00 €

-50.000,00 €

Saldo
operaciones
financieras

no

255.000,00 €

127.500,00 €

0,00 €

0,00 €

operaciones

-255.000,00 €

-127.500,00 €

0,00 €

0,00 €

Ajustes SEC

456.615,30 €

435.293,90 €

435.293,90 €

435.293,90 €

Capacidad/necesidad
financiación

711.615,30 €

562.793,90 €

435.293,90 €

435.293,90 €

Deuda Viva a 31/12

127.500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Saldo
financieras

Los saldos para el periodo comprendido entre los años 2022 a 2024
arrojan superávit financiero en términos de capacidad de financiación, cumpliendo
con el objetivo de estabilidad presupuestaria.
(*) Los ajustes SEC se han calculado según la estimación realizada en la
elaboración del presupuesto general de 2021:
AJUSTES SEC

2020

2021

2022

2023

Recaudación ingresos Capítulo
1

-207.575,96 €

-207.575,96 €

-207.575,96 €

-207.575,96 €

Recaudación ingresos Capítulo
2

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Recaudación ingresos Capítulo
3

-7.130,14 €

-7.130,14 €

-7.130,14 €

-7.130,14 €

(+) Ajuste Liquidación PIE 2008

9.922,68 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

(+) Ajuste Liquidación PIE 2009

29.643,72 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Intereses

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Diferencias de cambio

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Inejecución

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

por

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ingresos por venta de acciones

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Dividendos y participaciones en
beneficios

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ingresos de la Unión Europea

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Operaciones
financiera

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Inversiones realizadas
cuenta de la Corp. Local

de

permuta
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AJUSTES SEC

2020

2021

2022

2023

Operaciones de reintegro y
ejecución de avales

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Aportaciones de capital

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Asunción y cancelación de
deudas
Gastos realizados pendientes
de aplicar al presupuesto

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Adquisiciones
aplazado

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Arrendamiento Financiero

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Contratos
de
público privada

asociación

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Inversiones por cuenta de otras
AAPP

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prestamos

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Otros

631.755,00 €

650.000,00 €

650.000,00 €

650.000,00 €

Total Ajustes

456.615,30 €

435.293,90 €

435.293,90 €

435.293,90 €

con

pago

CUARTO.- Verificación del cumplimiento de la regla del gasto.
El acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020
(suspendido por acuerdo de 6 de octubre de 2020) establecía los siguientes
límites de incremento de gasto no financiero:
2022
2023
2024
3%
3,20%
3,30%
CONCEPTO

2021

2022

2023

2024

Suma capítulos 1 a 7 de gastos excluido 4.658.550,00 € 4.952.300,00 € 5.079.800,00 € 5.079.800,00 €
el 3 (intereses deuda)

AJUSTES SEC
(-) Enajenación de terrenos e inversiones
reales

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

(+/-) Inversiones por cuenta de la Entidad
Local

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

(+/-)Ejecución de Avales
(+) Aportaciones de capital

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

(+/-) Asunción y cancelación de deudas

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

(+/-) Gastos del ejercicio pendientes de
aplicar
(+/-) Pago a socios privados en
asociaciones público privadas

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

(+/-) Adquisiciones con pago aplazado

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

(+/-) Arrendamiento financiero

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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(+) Préstamos

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

(-) Mecanismo extraordinario de pago a
proveedores 2012

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

(-) Inversiones por cuenta de otras AAPP

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-631.755,00 € -650.000,00 € -650.000,00 €

-650.000,00 €

(-) Inejecución

0,00 €

(+/-) Otros

0,00 €

0,00 €

0,00 €

EMPLEOS NO FINANCIEROS EN
TERMINOS SEC
4.026.795,00 € 4.302.300,00 € 4.429.800,00 € 4.429.800,00 €
(-) Pagos por transferencias a otras -15.000,00 € -15.000,00 € -15.000,00 €
-15.000,00 €
entidades del grupo
(-) Gastos financiados con
finalistas de la UE o AAPP (**)

fondos -609.640,00 € -609.640,00 € -609.640,00 €

-609.640,00 €

(-) Transferencias por fondos de los
sistemas de financiacion
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO 3.402.155,00 € 3.677.660,00 € 3.805.160,00 € 3.805.160,00 €
INCREMENTO PORCENTUAL

VARIACION REGLA DE GASTO
(+/-)
Aumentos
o
disminuciones
permanentes de recaudación () *
LIMITE DE LA REGLA DE GASTO
DIFERENCIA LIMITE REGLA
GASTO Y GASTO COMPUTABLE

3,00%

3,20%

3.3.%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.775.499,56 € 3.504.219,65 € 3.795.345,12 € 3.930.730,28 €
DE -373.344,56 €
CUMPLE

173.440,35 €
NO CUMPLE

9.814,88 €
NO CUMPLE

-125.570,29 €
CUMPLE

QUINTO.- Información sobre pasivos contingentes.
El capítulo 5 de los gastos “Fondo de Contingencia” contempla una
provisión de 176.000 euros para atender a una posible y futura indemnización a la
empresa concesionaria del suministro domiciliario de agua, a satisfacer por la
anulación judicial del contrato administrativo en la cual resultó adjudicataria.
Por todo ello, de conformidad con el artículo 22.1 apartados f) y s) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, se propone al Alcalde
Presidente, la aprobación de los marcos presupuestarios plurianuales de los
ejercicios 2021 a 2023, dando cuenta al Pleno de la Corporación y al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas.

Vistes les atribucions conferides en l'article 21.s de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, de Bases de Règim Local, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar en els termes indicats els plans pressupostaris del
període 20222024, donant compte al Ministeri d´Hisenda del Estat.”

L’Ajuntament Ple es dóna per assabentat.
14. Donar compte del decret nº 250 de 16 de març de 2021, pel que s’aprova
la liquidació del pressupost de l’any 2020. Expt. 2021/OFI_01/000077
La Presidència dóna compte del decret d’alcaldia núm. 250, de 16 de març de
2021, del següent tenor literal:
“Atesos els informes número 42, 43 i 44 emesos per l´Interventor
municipal en data de 16 de març de 2021, en l'expedient relatiu a la liquidació
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del pressupost general de l'exercici de 2020, dels quals es dedueixen les
següents magnituds:
I. Resultat pressupostari de la liquidació del pressupost de
l'exercici 2020.
CONCEPTO

DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS

RESULTADO
PTARIO.

AJUSTES

a) Operaciones corrientes
b) Otras operaciones no financieras.

5.278.596,27 €
299.344,84 €

3.937.616,97 €
1.023.393,30 €

1.340.979,30
-724.048,46

1. Total operaciones no financieras
(a+b)
2.Activos Financieros
3.Pasivos Financieros

5.577.941,11 €
6.784,91 €
0,00 €

4.961.010,27 €
0,00 €
536.297,42 €

616.930,84
6.784,91
-536.297,42

5.584.726,02 €

5.497.307,69 €

87.418,33 €

4. RESULTADO PRESUPUESTARIO

DEL EJERCICIO ( 1+2+3)
AJUSTES
5. Obligaciones financiadas con Rte
Tª Gastos Generales
6.Desviaciones de financiación del
ejercicio positivas
7. Desviaciones PRESUPUESTARIO
de financiación del
RESULTADO
ejercicio negativas
AJUSTADO
( 4+56+7)

869.600,11 €
325.357,79 €
177.971,64 €
809.632,29 €

II.- Romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2020.
COMPONENTES

IMPORTES AÑO

1. (+) Fondos Líquidos
2. (+) Derechos Pendientes de cobro
- (+) del Presupuesto corriente
- (+) de Presupuestos cerrados
- (+) de operaciones no presupuestarias
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación
definitiva
3. (-) Obligaciones pendientes de pago

1.870.017,21 €
3.035.047,65 €
387.393,49 €
2.772.415,42 €
1.672,83 €
126.434,09 €

- (+) del Presupuesto corriente
- (+) de Presupuestos cerrados
- (+) de operaciones no presupuestarias
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación
definitiva
I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 - 3 )

264.089,79 €
56.264,37 €
20.675,86 €
187.432,35 €
282,79 €
4.640.975,07 €

II. Saldos de dudoso cobro (-)
III. Exceso de financiación afectada (-)

2.097.830,58 €
1.174.029,89 €

IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )

1.369.114,60 €
12.540,53 €

V. Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto

0,00 €

VI. Saldo de devolución de ingresos indebidos.
. Remanente de tesorería gastos generales
ajustado

1.356.574,07 €

III.- Romanents de crèdit.
CRÉDITO
DEFINITIVO (1)

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS (2)

REMANENTES DE
CRÉDITO (1) - (2)

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL
Capítulo:
2
GASTOS
EN
BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS
Capítulo:
4
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
Capítulo: 5 FONDO CONTINGENCIA
Capítulo: 6 INVERSIONES REALES
Capítulo:
7
TRANSFERENCIAS
DE
CAPITAL
Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS
Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

2.700.863,08 €
1.623.252,61 €
6.000,00 €
362.752,00 €
118.000,00 €
4.403.947,72 €
0,00 €
30.000,00 €

2.402.995,26 €
1.260.709,81 €
2.637,57 €
271.274,33 €
0,00 €
1.023.393,30 €
0,00 €
0,00 €

297.867,82 €
362.542,80 €
3.362,43 €
91.477,67 €
118.000,00 €
3.380.554,42 €
0,00 €
30.000,00 €

539.308,54 €

536.297,42 €

3.011,12 €

Total general

9.784.123,95 €

5.497.307,69 €

4.286.816,26 €

De los cuales:
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3.415.854,64 €
870.961,62 €

INCORPORABLES
NO INCORPORABLES

IV.- Obligacions pendents de pagament i drets pendents de
cobrament a 31 de desembre de 2020.
1.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
EJERCICIO

PTE DE PAGO

Corriente

56.264,37 €

Cerrados

20.675,86 €
76.940,23 €

2.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PENDIENTES DE COBRO A
31 DE DICIEMBRE
EJERCICIO

PTE COBRO

Corriente

387.393,49 €

Cerrados

2.772.415,42 €
3.159.808,91 €

Respecte al càlcul dels drets pendents de dubtós cobrament, s'han aplicat
els criteris fixats en la Base 46 de les Bases d'Execució del Pressupost, resultant
les següents quanties:
ANUALIDAD
2015 y anteriores
2016
2017
2018
2019

Base 53 Cálculo dudoso cobro
DRN pte cobro
% dudoso cobro
1.503.353,09 €
100,00%
152.727,02 €
80,00%
482.259,69 €
60,00%
162.807,68 €
40,00%
471.267,94 €
25,00%
2.772.415,42 €

Dudoso cobro
1.503.353,09 €
122.181,62 €
289.355,81 €
65.123,07 €
117.816,99 €
2.097.830,58 €

V.- Informació respecte al compliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària, regla de despesa i principi de sostenibilitat financera:
La liquidació de l'exercici de 2020 llança un superàvit financer a nivel
consolidat després d'ajustos de comptabilitat nacional de 528.373,57 euros,
complint-se l'objectiu d'estabilitat pressupostària, segons el següent detall:

©
1.IMPUESTOS DIRECTOS
2.IMPUESTOS INDIRECTOS
3.TASAS Y OTROS INGRESOS
4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5.INGRESOS PATRIMONIALES
7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
A. INGRESOS NO FINANCIEROS ( SUMA
1 A 7)
CAPITULOS
1.GASTOS DE PERSONAL

AYUNTAMIENTO

EDAR

CONSOLIDADO

DRN

DRN

DRN

2.480.086,43 €

2.480.086,43 €

74.985,86 €

74.985,86 €

263.443,74 €

263.443,74 €

2.426.219,51 €

19.131,82 €

2.445.351,33 €

33.860,73 €

33.860,73 €

299.344,84 €

299.344,84 €

5.577.941,11 €
ORN
2.402.995,26 €

19.131,82 €
ORN

5.597.072,93 €
ORN
2.402.995,26 €
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2.BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3.GASTOS FINANCIEROS
4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6.INVERSIONES REALES
7.TRANSFERENCIAS CAPITAL
B.GASTOS NO FINANCIEROS ( SUMA 1 A
7)
C. Superávit(+)/ Déficit (-) no financiero
antes de ajustes

1.260.709,81 €
2.637,57 €
271.274,33 €

1.266.423,74 €
2.637,57 €

3.281,82 €

274.556,15 €

0,00 €

0,00 €

1.023.393,30 €

1.023.393,30 €

4.961.010,27 €

8.995,75 €

4.970.006,02 €

616.930,84 €

10.136,07 €

627.066,91 €

D. AJUSTES SEC

-98.329,34 €

E. Superávit(+)/ Déficit (-) no financiero

518.601,50 €

ajustado

5.713,93 €

-98.329,34 €
10.136,07 €

528.737,57 €

Respecte a la regla de despesa, la liquidació del pressupost de l'exercici
2020 no compleix amb el límit despesa no financera permesa per l'Estat:
AÑO 2020
Gasto computable 2019
Incremento para 2019 2,9%
Gasto computable incrementado
Aumentos de recaudación (*)
A.- LIMITE GASTO AÑO 2020

AYUNTAMIENO
3.480.903,12 €

EDAR
10.909,04 €

CONSOLIDADO
3.491.812,16 €

100.946,19 €

316,36 €

101.262,55 €

3.581.849,31 €

11.225,40 €

3.593.074,71 €

174.042,00 €

0,00 €

174.042,00 €

3.755.891,31 €

11.225,40 €

3.767.116,71 €

(*) Fondo coop municipal GVA
ORN

EDAR

CONSOLIDADO

Cap 1

GASTO NO FINANCIERO 2019

2.402.995,26 €

0,00 €

2.402.995,26 €

Cap 2

1.260.709,81 €

5.713,93 €

1.266.423,74 €

Cap 3

2.637,57 €

0,00 €

2.637,57 €

Cap 4

271.274,33 €

3.281,82 €

274.556,15 €

cap 5

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Cap 6

1.023.393,30 €

0,00 €

1.023.393,30 €

Cap 7

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.961.010,27 €

8.995,75 €

4.970.006,02 €

IFS (-)

-424.146,80 €

0,00 €

-424.146,80 €

GFA (-)

-562.883,32 €

0,00 €

-562.883,32 €

-11.686,59 €

0,00 €

-11.686,59 €

8.995,75 €

3.983.829,84 €

Gasto no Financiero

TRANSFERENCIAS (-)
CUENTA 413
B.- GASTO NO FINANCIERO AJUSTADO
DIFERENCIA (A) - (B)

12.540,53 €
3.974.834,09 €
-218.942,78 €

2.229,65 € -216.713,13 €

EL GRUPO CONSOLIDADO NO CUMPLE LA REGLA DE GASTO (B>A)
No obstant això, per acord del Consell de Ministres de 6 d'octubre de
2020, s'ha suspés per als anys 2020 i 2021 els objectius d'estabilitat
pressupostària i límit de la despesa no financera, no tenint conseqüències
els possibles incompliments d'aquests.
Les dades relatives al superàvit financer en termes d'estabilitat, així com
els deduïts de la regla de la despesa poden patir xicotetes variacions no
significatives amb motiu de la remissió de la informació de la liquidació a l'Estat.
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Respecte al principi de sostenibilitat financera:
Dades a 31 de desembre de 2020

1. Volum d'endeutament respecte a recursos ordinaris
2. Estalvi net positiu
3. Període mig pagament a proveïdors 4 trimestre 2019

8, 54 %
336.284, 07 €
2, 04 dies

De conformitat amb el que es disposa en l'article 191 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes
Locals, i els articles 89 i següents del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici 2020 conforme
a les magnituds expressades en la present resolució.
SEGON.- Remetre còpia de la mateixa a l'òrgan competent de
l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma Valenciana.
TERCER.- Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació
en la primera sessió que se celebre.”

L’Ajuntament Ple es dóna per assabentat.
15. Moció del grup municipal COMPROMIS per la llibertat d’expressió.
Expt.: 2021/PAC_03/000123
Joan V. Puchol Pérez, portaveu del Grup Municipal COMPROMÍS, a
l’Ajuntament de Guadassuar, a l’empara del que disposa l’art. 91.4 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d’acord amb l’art.
97.3 de l’esmentat text reglamentari, presenta per al seu debat i aprovació si s’escau, la
moció per la llibertat d’expressió, que es concreta en la següent proposta d’acord:
PRIMER Manifesta el seu compromís amb la defensa de la Ilibertat d'expressió
com a dret fonamental recollit en la Declaració Universal deis Drets Humans, la Carta deis
Drets Fonamentals de la Unió Europea i la Constitució espanyola.
SEGON Mostren la seua solidaritat amb totes les persones perseguides
injustament per exercir el seu dret a la Ilibertat d'expressió, especialment aquelles per ferho a través de la creació artística.
Instar al Consell perquè:
TERCER Inste al Govern Central a impulsar una reforma del Codi Penal amb
l'objectiu de garantir el dret a la Ilibertat d'expressió derogant i/o revisant els articles
490.3, 496, 504 525, 544 a 549 i 578.
QUART Inste al Govern Central perquè derogue o modifique la Llei Orgànica
4/2015, de 30 de mar, de Protecció de la Seguretat Ciutadana en allà que vulnera les
Ilibertats de reunió pacífica i associació, d'expressió i d'informació.

Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Joventut i Benestar Social, el Ple de l’ajuntament, PER MAJORIA SIMPLE
dels membres de la Corporació, ACORDA:
PRIMER Manifesta el seu compromís amb la defensa de la Ilibertat d'expressió
com a dret fonamental recollit en la Declaració Universal deis Drets Humans, la Carta
deis Drets Fonamentals de la Unió Europea i la Constitució espanyola.
SEGON Mostren la seua solidaritat amb totes les persones perseguides
injustament per exercir el seu dret a la Ilibertat d'expressió, especialment aquelles per
fer-ho a través de la creació artística.
Instar al Consell perquè:
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TERCER Inste al Govern Central a impulsar una reforma del Codi Penal amb
l'objectiu de garantir el dret ala Ilibertat d'expressió derogant i/o revisant els articles
490.3, 496, 504 525, 544 a 549 i 578.
QUART Inste al Govern Central perquè derogue o modifique la Llei Orgànica
4/2015, de 30 de mar, de Protecció de la Seguretat Ciutadana en allà que vulnera les
Ilibertats de reunió pacífica i associació, d'expressió i d'informació.
El resultat de la votació és el següent; 5 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; Sr. Barberá Cabrera, i Sra. Avellan Bisbal),3 ABSTENCIONS del
grup municipal SOCIALISTA (Srª Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i
5 EN CONTRA dels representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr.
Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).
Havent-se produït l’empat es procedeix a una segona votació en al que repetintse el mateix resultat es resol a favor de la Moció amb el vot de qualitat del Sr Alcalde
En el torn d ’Intervencions el Portaveu del grup municipal , Sr.
Estruch explica que la moció inclou punts en els que no poden
coincidir , en concret el quart punt la qual cosa motiva el vot del su
grup en contra de la Moció .
La Sra portaveu del grup municipal PSPV -PSOE explica la seua
abstenció a la Moci ó pels motius que ja es van al·legar en la
comissió informativa , en concret a l’expressió de persecucions
injustes . Estan d’acord en demanar un canvi de la legislació per a
que estes detencions no es produïsquen però això no es pot portar a
qualificar com a persecució injusta les actuacions que es duen a
terme en compliment de les lleis .
El Sr regidor de Cultura agraïx les explicacions encara que no les
comparteix.

16. Moció conjunta dels grups municipals per a condemnar tot tipus de
manifestació que incite a l'odi. Expt.: 2021/PAC_03/000190
Els Grups municipal 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 condemnar tot tipus de
manifestació que incite a l’odi, que es concreta en la següent proposta d’acord:
Primer.- L'Ajuntament de Guadassuar condemne tot tipus de manifestació
que incite a l'odi o a la violència sense distincions ni matisos.
Segon.- L’Ajuntament de Guadassuar reprova qualsevol manifestació
efectuada per càrrecs públics que inciten a la violència i a odi.
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Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Joventut i Benestar Social, el Ple de l’ajuntament, PER UNANIMITAT dels
presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, ACORDA:
Primer.- L'Ajuntament de Guadassuar condemne tot tipus de manifestació que
incite a l'odi o a la violència sense distincions ni matisos
Segon.- L’Ajuntament de Guadassuar reprova qualsevol manifestació efectuada
per càrrecs públics que inciten a la violència i a odi.
El resultat de la votació és el següent; 13 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; 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).
17. Moció conjunta dels grups municipals “Dia internacional de la Dona
08/03/2021”. Expt.: 2021/PAC_03/000191
Els 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 de la FVMP sobre el dia
internacional de la Dona 08/03/2021, que es concreta en la següent proposta d’acord:
PRIMER: Convidar a la ciutadania a reivindicar un futur sense
discriminació per raó de gènere i/o sexe, on homes i dones formen part de la
nostra societat en igualtat de drets i responsabilitats. Reconeixem que la
desigualtat es fonamenta en creences i comportaments amb base estructural
diversa, i assumim la importància de promoure accions formatives i de
sensibilització social.
SEGON: Insistim en la necessitat d'intensificar des del municipalisme
polítiques d'igualtat de caràcter interseccional i transversal, (des de la mobilitat,
atenció a col·lectius vulnerables, coeducació i conciliació, fins a infraestructures i
esport) i a dotar-les, econòmicament mitjançant l'elaboració de pressupostos amb
perspectiva de gènere
TERCER: Donem suport a les dones que viuen en l’àmbit rural i
augmentar els esforços en el desenvolupament de polítiques encaminades a
fomentar l'ocupació i l'emprenedoria, l'educació per a la igualtat de oportunitats
en aquest àmbit especialment.
QUART: Manifestem la importància d'aplicar i implementar la normativa
vigent en matèria d'igualtat retributiva entre dones i home
CINQUÉ: Reclamem, en l'actual àmbit de crisi sanitària, la ratificació del
Conveni 189 de la OIT (Organització Internacional del Treball) per a la
dignificació del treball a la llar i les cures.
SISÉ: Reconeixem les iniciatives i accions del feminisme i assumim, com
a pròpies, les esferes d'especial preocupació que afecten a les dones: pobresa,
educació i capacitació, salut, violència, conflictes armats, economia, poder i presa
de decisions, mecanismes institucionals, drets humans, mitjans de comunicació i
medi ambient.
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SETÉ: Reafirmar el nostre compromís amb la igualtat de tracte i
d'oportunitats i amb el ple establiment d'una igualtat real i efectiva.
HUITÉ: Reclamem la necessitat de dotar les entitats locals deis mitjans
necessaris per a dur a terme les competències en matèria d'igualtat i garantir
l'impuls d'actuacions que contribueixen a la convivència, el progrés i el
desenvolupament social i econòmic sostenible.

Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Joventut i Benestar Social, 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: Convidar a la ciutadania a reivindicar un futur sense discriminació
per raó de gènere i/o sexe, on homes i dones formen part de la nostra societat en
igualtat de drets i responsabilitats. Reconeixem que la desigualtat es fonamenta en
creences i comportaments amb base estructural diversa, i assumim la impo rtància
de promoure accions formatives i de sensibilització social.
SEGON: Insistim en la necessitat d'intensificar des del municipalisme polítiques
d'igualtat de caràcter interseccional i transversal, (des de la mobilitat, atenció a
col·lectius vulnerables, coeducació i conciliació, fins a infraestructures i esport) i a
dotar-les, econòmicament mitjançant l'elaboració de pressupostos amb perspectiva de
gènere
TERCER: Donem suport a les dones que viuen en l’àmbit rural i augmentar els
esforços en el desenvolupament de polítiques encaminades a fomentar l'ocupació i
l'emprenedoria, l'educació per a la igualtat de oportunitats en aquest àmbit
especialment.
QUART: Manifestem la importància d'aplicar i implementar la normativa vigent
en matèria d'igualtat retributiva entre dones i home
CINQUÉ: Reclamem, en l'actual àmbit de crisi sanitària, la ratificació del Conveni
189 de la OIT (Organització Internacional del Treball) per a la dignificació del treball a la
llar i les cures.
SISÉ: Reconeixem les iniciatives i accions del feminisme i assumim, com a
pròpies, les esferes d'especial preocupació que afecten a les dones: pobresa, educació
i capacitació, salut, violència, conflictes armats, economia, poder i presa de decisions,
mecanismes institucionals, drets humans, mitjans de comunicació i medi ambient.
SETÉ: Reafirmar el nostre compromís amb la igualtat de tracte i d'oportunitats i
amb el ple establiment d'una igualtat real i efectiva.
HUITÉ: Reclamem la necessitat de dotar les entitats locals deis mitjans
necessaris per a dur a terme les competències en matèria d'igualtat i garantir l'impuls
d'actuacions que contribueixen a la convivència, el progrés i el desenvolupament social
i econòmic sostenible.
El resultat de la votació és el següent; 13 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; 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).
18. Moció conjunta dels grups municipals per a l’enfortiment de l’esport.
Expt. 2021/PAC_03/000175
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Els 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 l’enfortiment de
l’esport, que es concreta en la següent proposta d’acord:
PRIMER: a I‘Ajuntament de Guadassuar, fent extensible a la col·laboració de
totes les forces polítiques
1. Continuar incloent en els seus plans i accions al sector esportiu, i les seues
empreses i activitats.
2. Reforçar, en més força si cal, els acords al respecte de les mesures
necessàries per a garantir la protecció i continuïtat deis serveis professionals
prestats en l’àmbit de la pràctica de l'activitat física i esportiva al nostre
municipi, així com la cura de les instal·lacions on aquesta es desenvolupa.
3. Seguir impulsant i promovent campanyes de suport a la professionalitat
d'aquest sector, i sensibilització de la importància de la pràctica de l'activitat
física i l'esport per aconseguir el benestar de la ciutadania, vinculades a
hàbits de vida saludables.
SEGON: al Govern Autonòmic
4. A constituir meses de treball, amb representants del sector esportiu, per
poder articular i dissenyar accions i mesures en els plans de recuperació, per
garantir que incloguen aquest sector.
5. A la reobertura immediata de les instal•lacions esportives amb les mesures
sanitàries i de seguretat adients. Planificant de manera conjunta amb
representants del sector, orientació i recomanacions clares respecte a les
mesures de prevenció de contagis com la distancia, ventilació, protocols de
neteja i desinfecció...
6. Adoptar les mesures necessàries per a garantir la protecció i continuïtat deis
serveis professionals prestats en l’àmbit de la pràctica de l'activitat física i
esportiva. I la cura de les instal·lacions on aquesta es desenvolupa.
TERCER: al Govern d'Espanya
7. L'aprovació d'un nou Avantprojecte de Llei de l'Esport que porte a norma amb
rang de Ilei a l'esport com activitat d'interés general.
8. Aprovar una reducció del 10% de l'IVA per a l'adquisició de productes,
equipaments, activitats o serveis de l'activitat física i l'esport.
9. Posar en manca mesures fiscals al respecte de les quotes de gimnàs i
instal·lacions esportives que animen a la reincorporació a la pràctica
esportiva entre col·lectius amb rentes baixes.
10. Implantar la recepta esportiva, com aposta per a la recomanació de la
pràctica esportiva per part deis centres d'atenció primària considerant aquest
servei com a essencial davant els efectes del confinament a la salut i el
benestar físic i mental de la ciutadania.
11. Es garantisca l'atenció a les persones amb especials necessitats per raó
d'edat, capacitat física o psíquica o patologies, el poder continuar rebent
aquest servei prestat per professionals especialitzats i qualificats.
12. Adoptar les mesures necessàries per a garantir la protecció i continuïtat deis
serveis professionals prestats a l’àmbit de la pràctica esportiva i dirigits al
conjunt de la societat.

Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent de Cultura,
Esports i Educació, 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: a I‘Ajuntament de Guadassuar, fent extensible a la col·laboració de
totes les forces polítiques
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1. Continuar incloent en els seus plans i accions al sector esportiu, i les seues
empreses i activitats.
2. Reforçar, en més força si cal, els acords al respecte de les mesures
necessàries per a garantir la protecció i continuïtat deis serveis professionals
prestats en l’àmbit de la pràctica de l'activitat física i esportiva al nostre
municipi, així com la cura de les instal·lacions on aquesta es desenvolupa.
3. Seguir impulsant i promovent campanyes de suport a la professionalitat
d'aquest sector, i sensibilització de la importància de la pràctica de l'activitat
física i l'esport per aconseguir el benestar de la ciutadania, vinculades a hàbits
de vida saludables.
SEGON: al Govern Autonòmic
4. A constituir meses de treball, amb representants del sector esportiu, per poder
articular i dissenyar accions i mesures en els plans de recuperació, per
garantir que incloguen aquest sector.
5. A la reobertura immediata de les instal•lacions esportives amb les mesures
sanitàries i de seguretat adients. Planificant de manera conjunta amb
representants del sector, orientació i recomanacions clares respecte a les
mesures de prevenció de contagis com la distancia, ventilació, protocols de
neteja i desinfecció...
6. Adoptar les mesures necessàries per a garantir la protecció i continuïtat deis
serveis professionals prestats en l’àmbit de la pràctica de l'activitat física i
esportiva. I la cura de les instal·lacions on aquesta es desenvolupa.
TERCER: al Govern d'Espanya
7. L'aprovació d'un nou Avantprojecte de Llei de l'Esport que porte a norma amb
rang de Ilei a l'esport com activitat d'interés general.
8. Aprovar una reducció del 10% de l'IVA per a l'adquisició de productes,
equipaments, activitats o serveis de l'activitat física i l'esport.
9. Posar en manca mesures fiscals al respecte de les quotes de gimnàs i
instal·lacions esportives que animen a la reincorporació a la pràctica esportiva
entre col·lectius amb rentes baixes.
10. Implantar la recepta esportiva, com aposta per a la recomanació de la pràctica
esportiva per part deis centres d'atenció primària considerant aquest servei
com a essencial davant els efectes del confinament a la salut i el benestar
físic i mental de la ciutadania.
11. Es garantisca l'atenció a les persones amb especials necessitats per raó
d'edat, capacitat física o psíquica o patologies, el poder continuar rebent
aquest servei prestat per professionals especialitzats i qualificats.
12. Adoptar les mesures necessàries per a garantir la protecció i continuïtat deis
serveis professionals prestats a l’àmbit de la pràctica esportiva i dirigits al
conjunt de la societat.
El resultat de la votació és el següent; 13 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; 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).
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19. Despatx extraordinari
No es va tractar cap assumpte.
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN.
20. Donar compte dels decrets d’Alcaldia dictats des del passat Ple,
números 93/2021, de 2 de febrer, al 287/2021, de 24 de març.
L’Ajuntament Ple es dóna per assabentat.
21. Informació per la presidència.
El Sr alcalde informa de la situació en la que es troba Guadassuar en els índex
d’incidència de la pandèmia i anima a no baixar la guardià i a seguir complint amb les
mesures responsables que s’estan portant a terme per part dels valencians en esta
fase de la pandèmia.
22. Precs i preguntes
Per part del portaveu del grup Municipal PP es presenten els següents;
En primer lloc el Sr Estruch vol donar l’enhorabona a la banda de música de
Guadassuar i de la resta de la Comunitat per haver obtingut la consideració de be
immaterial.
Subvenció Jubilats; El Sr Estruch expressa el seu descontent amb la tramitació
de la subvenció dels jubilats. Pensa que es deuria d’haver prorrogat la justificació no
considerant encertat la decisió de fer tornar la part no justificada.
El Sr alcalde informa que els jubilats de Guadassuar són dels que més reben del
Voltant. La decisió de fer-los tornar la part no justificada no és una decisió política. Es
tracta del procediment que no se’l podem votar i d’una manca d’encert per part dels
jubilats.
Protocol de vacunació; El Sr Estruch pregunta sobre les pautes de vacunació a
Guadassuar i on es va a dur a terme la vacunació dels més majors.
Contesta la regidora de Sanitat, Sra. Bibiana Sais, qui informa de totes les
actuacions i de tot el que se li ha traslladat per el departament de Salud.
Parc Lluis Vives; Es pregunta per la petició de tanca que han fet els veïns
El Sr Alcalde contesta que aquell parc ja té una tanca i que també hi ha una
responsabilitat de tindre compte dels xiquets pues és un parc que no sembla ser en
principi del que tinga més problemes.
Contenidos Llar de jubilats; Es pregunta sobre la reposició d’un contenidor que
es va cremar i no s’ha reposat fent que el que ha quedat estiga sempre a tope.
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Contesta La Sra. regidora de medi ambient, Sra. Gemma Avellan informant que
hi ha altre a l’altra banda, molt a prop.
Terrasses Bars i tancament de Carrers; Es pregunta sobre un determinat Bar
situat en la plaça Reginaldo Barberà núm. 1-bj en el que sols es deixa ficar taules a una
banda i no es deixen ficar enfront junt al parc sent esta negativa un agravi comparatiu
amb els altres bars i sent un perill per als menuts que creuen des del parc a les taules.
Contesta el Sr Alcalde aclarint en primer lloc un agravi compartiu no és un motiu
suficient per a al·legar una actuació municipal i menys en este cas en el que és difícil
conciliar el trànsit i les necessitats d’aparcament amb terrasses i seguretat de vianants.
Mentres que hi han locals que tenen poca façana i poc de transit i tallar el carrer causa
pocs inconvenients als veïns, hi han altres carrers que no és aixina. En el cas que es
planteja tenen molta frontera i el permetre ficar taules a l’altra banda amb tall de carrer i
supressió d’aparcaments causaria moltes molèsties injustificades.
El Sr. Estruch proposa al Sr. alcalde que porte l’assumpte al Ple per sotmetre el
mateix a votació, si administrativament es pot fer.
El Sr alcalde finalitza informant que esta setmana contestarà l instancia en els
termes que acaba d’exposar.
I com que no hi ha més assumptes a tractar, el president alça la sessió a les 22
hores i 13 minuts
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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