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

DIA 06 DE FEBRER DE 2.020 
 

Srs. Assistents:  

PRESIDENT:  

 
Sr. SALVADOR MONTAÑANA SANZ 

 

VOCALS:  

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

A la Casa Consistorial de l'Ajuntament  de  
Guadassuar, a les 20:00 hores del dia 
anteriorment indicat, es van reunir els Srs. 
que al marge s'expressen, membres de 
l'Excm. Ajuntament, sota la presidència del 
Sr. Alcalde amb l'assistència de la Sra. 
Secretària de la Corporació. 
Oberta la sessió pel Sr. President, de la 
seua orde va donar començament la 
mateixa, conforme  a  la  relació  
d'assumptes  especificats  en  l'orde del 
dia, prèvia i oportunament cursat.  

S’EXCUSA  

Sra. Bibiana  Sais  Roig (s’incorpora a la 
part de control dels òrgans de govern) 

 

SECRETÀRIA  

Sra. Mª JESÚS DASÍ DASÍ  

 
Prèviament al desenrotllament de l’Orde del Dia, s’observa un minut de silenci 

per les dones víctimes de la violència de gènere. 
 
A) PART RESOLUTIVA  

 
Iniciada la part resolutiva, el Sr. President, fent ús de la facultat que li atorga l’art 

91 del reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques, en endavant ROF, informa que va a procedir a alterar l’orde del dia passant 
a tractar com a punt nombre 1, l’aprovació de l’acta de la sessió anterior i passant al 
punt 2 la pressa de possessió de la nova regidora exercint les seus facultats. 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 

DE LA SESSIÓ ANTERIOR CELEBRADES EL DIA 28/11/19. 
 
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 
28/11/2019. No es produeix cap i és aprovada per UNANIMITAT dels presents, que és 
correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 
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2.- PRESSA DE POSSESIÓ DE LA REGIDORA GEMMA AVELLAN BISBAL. 
Expt. 2019/PAC_03/001543 
D'orde de la Presidència, per la Secretària es va donar lectura a la credencial 

remesa per la Junta Electoral Central, per la qual es proclama Regidora d'este 
Ajuntament a la Sra. Gemma Avellan Bisbal, i trobant-se en el Saló de Sessions la 
mencionada, va pujar a l'estrada fent juramentat per mitjà de la lectura de la següent 
fórmula. 

Per la igualtat, per totes les dones víctimes de la violència masclista, per la 
justícia social, per la lluita contra l’emergència climàtica en un Guadassuar més 
sostenible i millor i perquè així ho diu la llei, promet per la meua consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l ‘Ajuntament de Guadassuar  
amb lleialtat al Rei i complir i fer complir la Constitució i l’estatut d’Autònoma de la 
Comunitat Valenciana. 

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

La Sra. Avellan va donar les gràcies a la Sra. Núria Merino pels serveis prestats 
en la regidoria de medi ambient i desitja poder estar a l’altura i seguir aportant al poble 
de Guadassuar amb el seu treball. 

  
3.-  REGLAMENT HORARI. 
Expt. 24000271.E19 – 2019/OFI_01/000437 
Resultant que aquest Ajuntament pretén instal·lar un sistema que permeta tindre 

constància de l'hora d'entrada i eixida del personal al seu servei, per a donar 
compliment a l'exigit en l'apartat 9 de l'article 34 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors -ET/15-, 
introduït pel RD-llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de 
lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. 

Considerant que els articles 54 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de 
l'Empleat públic -TREBEP-, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i 
88.2 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública 
Valenciana -LOGFPV-, recull entre els deures dels empleats públics el compliment de 
la jornada i l'horari establits. 

Considerant que la implantació del sistema de control horari i el reglament que el 
regularà han sigut objecte de negociació en la corresponent taula general en tot allò 
que afecta les matèries contingudes en l'article 37 del Text Refós de la Llei de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat públic -TREBEP-, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre. 

Considerant que el Reglament ha de tramitar-se i aprovar-se conforme al 
procediment previst en l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local -LRBRL-. 

Considerant que la proposta ha de sotmetre's a estudi per la Comissió 
Informativa de Governació en compliment del que es preveu en els articles 20.1.c) de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-, 31 de la 
Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana -LRLCV-, i 82.2, 
123 i 126 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals -ROD-, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

A la vista de tot això i de conformitat amb l'informe de la Secretaria General. 
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Atés el Dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i 
Governació, Benestar Social i Joventut, del dia 30 de gener de 2020, en sentit 
favorable. 

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

PRIMER.- Aprovar la implantació d'un sistema de control horari basat en sistema 
electrònic dactilar. 

SEGON.- Aprovar inicialment el Reglament de Control Horari i Presencial, que 
s'adjunta  com annex . 

TERCER.- Procedir a l'exposició pública del Reglament durant un termini mínim 
de 30 dies hàbils, mitjançant va anunciar que s'inserirà en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament i en el seu lloc web, a fi de que els 
ciutadans puguen formular reclamacions i/o suggeriments. 

QUART.- En el cas que no es presenten reclamacions, ni suggeriments, el 
Reglament s'entendrà definitivament aprovat. En aquest cas l'Alcaldia dictarà Resolució 
ordenant la publicació del corresponent Edicte, la publicació íntegra del Reglament i 
ordenarà el compliment dels tràmits necessaris per a la seua entrada en vigor. 

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

representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol 
Pérez;; Sr. Barberá Cabrera, i Sra. Avellan Bisbal) i 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, el Sr. Vicent Estruch, portaveu del grup municipal 

Partit Popular, intervé per a que se li confirme que ha passat per la mesa de negociació 
i, si està negociat i estan els treballadors d’acord, votaran a favor. 

La Sra. Almela, regidora de personal, li contesta que així és com consta en la 
documentació que obra a l’expedient. 

 
4.- ACORD EN MATÈRIA DE GESTIÓ, QUANTIFICACIÓ I PAGAMENT 

D’HORES I SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS PEL PERSONAL EMPLEAT 
PÚBLIC. 

Expt. 24200010.E20 - 2019/OFI_01/000338 (24200106.E17) 
Vist l'expedient incoat per a la fixació del valor hora dels serveis extraordinaris 

realitzats fora de la jornada laboral, pel personal públic al servei d'aquest Ajuntament, i 
considerant el informe proposta del servei de personal en el que s’assenyala el següent  
  L'article 93.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local -LRBRL-, estableix que les retribucions complementàries dels funcionaris locals 
s'atindran a l'estructura i criteris de valoració objectiva de la resta dels funcionaris 
públics. En aquest sentit, els articles 22 i ss del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic 
de l'Empleat públic -TREBEP-, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre, regulen el sistema retributiu dels funcionaris públics, establint en el seu 
article 24 que la quantia i estructura de les retribucions complementàries dels 
funcionaris s'establiran per les corresponents Lleis de cada Administració Pública 
atenent, entre altres, als serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de 
treball. 
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  Per part seua, el Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el 
Règim de Retribucions dels Funcionaris d'Administració Local, regula les gratificacions 
en el seu article 6 establint que: 
 Correspon a l'Ajuntament Ple determinar en el Pressupost municipal la quantitat 
global destinada a l'assignació de gratificacions als funcionaris dins dels límits màxims 
assenyalats en l'article 7.2.c).  
 Correspon a l'Alcaldia l'assignació individual, amb subjecció als criteris que, si 
escau, haja establit el Ple, sense perjudici de les delegacions que puga conferir 
conforme al que s'estableix en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local -LRBRL-. 
 Les gratificacions en cap cas podran ser fixes en la seua quantia ni periòdiques 
en la seua meritació i hauran de respondre a serveis extraordinaris realitzats fora de la 
jornada normal de treball. 
  A la vista de l'exposat, és necessària l'aprovació per l'Ajuntament Ple dels 
criteris als quals ha de subjectar-se l'assignació individual dels serveis extraordinaris; 
entre ells, el valor hora per a la seua quantificació.  
 Que aquesta administració manté pacte quant a valor hores per a personal 
laboral i personal funcionari, establint i fixant per igual el valor €/hora, per ser així de 
justícia. No tindria cap sentit generar una discriminació absurda per al pagament d'uns 
serveis extraordinaris el valor dels quals, en coherència, ha de ser el mateix per a tots 
els integrants de l'organització, amb independència de la naturalesa jurídica que 
cadascun ostente.  
 De conformitat amb el que s'estableix en l'article 37.b) del Reial decret legislatiu 
5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de 
l'Empleat públic -TREBEP-, seran objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu i en 
relació amb les competències de cada Administració Pública, amb l'abast que 
legalment procedisca en cada cas, la determinació i aplicació de les retribucions 
complementàries dels funcionaris.  
 En correspondre a l'Ajuntament Ple la fixació dels criteris als quals ha de 
subjectar-se l'assignació individual dels serveis extraordinaris, la proposta haurà de ser 
objecte d'estudi per la Comissió Informativa corresponent, per així exigir-ho, entre 
altres, els articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local- *LRBRL- i 82, 123 i 126, entre altres, del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre. _ A la vista de tot l'exposat,   

Per tot el que s'ha exposat, i atés el Dictamen de la Comissió Informativa 
Permanent d’Hisenda i Governació, Benestar Social i Joventut, del dia 30 de gener de 
2020, en sentit favorable. 

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.- Fixar el valor hora dels serveis extraordinaris prestats fora de la 
jornada laboral per als empleats públics d'aquesta administració: 
_CATEGORIA 
(2020) 

A2 (11,54)€ C1 (9,18) € C2 (7,74) € AP (6,83) € 

HORA DIES 
feiners 

11,54*150%+ 25% 9,18*150%+25% 7,74*150%+25% 6,83*150%+25% 

HORA FESTIU 11,54*200%+25% 9,18*200%+25% 7,74*200%+25% 6,83*150%+25% 

Quedant segons acta de la MGN  (de 26 de novembre del 2019) de la següent manera: 
 “ Les hores corresponents a ”INCENTIU DE GRATIFICACIÓ” SE RETRIBUIRAN 
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DE LA MANERA SEGÜENT: (actualització per a l’any 2020 ) 
CATEGORIA A2 (11,54) € C1 (9,18) € C2 (7,74) € AP (6,83) € 

HORA DIES feiners 21,63 € 17,16 € 16,92 € 10,25 € 

HORA FESTIU 28,85 € 22,95 € 19,35 € 17,08 € 

 SEGON. - Sotmetre la proposta a informe de la Intervenció municipal.  
 TERCER.- Sotmetre la proposta a dictamen de la Comissió Informativa 
respectiva, per a la seua posterior inclusió en l'ordre del dia de la corresponent sessió 
plenària.  

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

representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol 
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, i Sra. Avellan Bisbal) i grup municipal SOCIALISTA (Srª 
Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª 
Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera). 

 
Efectuat un resum de la proposta per la Regidora de Personal, Sra. Rosa 

Almela, s’obri el torn d’intervencions previ a la votació on es produeixen les següents 
intervencions:  

El Sr. Vicent Estruch, portaveu del grup municipal Partit Popular, sol·licita es 
detalle exactament el que es sotmet a aprovació, ja que no s´havia fet lectura del 
dictamen de la Comissió Informativa on figuren els preus, i pensa que els veïns de 
Guadassuar que estan mirant o sentint el Ple no saben que s’està aprovant. 

La Sra. regidora de personal explica amb més detall la proposta. 
El Sr. Puchol, portaveu del grup municipal Compromís, sol·licita la paraula per a 

explicar com ha segut l’evolució de la negociació per a arribar a este acord; (es 
transcriu textualment la seua intervenció) 

 
Moltes gràcies senyor president.  
A  juny de 2015 entrem a governar. La si tuació era la següent: cada hora 

de serveis extraordinaris real itzada era compensada per una hora de l ’horar i 
laboral habitual.  Hora per hora.  Després d’un any d ’exper iència en l ’a juntament 
vaig demanar la valoració en euros de cada hora dels trebal ladors municipals 
dins les diferents classif icacions laborals. El resultat em va parèixer que era 
poca compensació econòmica per un servei extraordinar i.  Vaig invest igar com 
s’estava tractant el tema en altres ajuntaments i vaig elaborar la proposta al 
Sr. Alcalde, que l i va parèixer bé, i per tant, es va passar a la MGN un 
reglament on constava el procediment a seguir i les noves condicions per a 
compensar els serveis extraordinar is:  

 1 hora de servei en dies laborals seria compensada per 1,5 hores. Si era dia festiu, seria 

compensada per 2 hores. 

 El 50% de la compensació es faria en diners i l’altre 50% en hores de treball. 

Aquesta proposta es va elevar a la MGN, on va estar més de 6 mesos per 
a ser acceptada i aprovada.  

Dos anys després d ’haver -se aprovat i  estar en funcionament, i davant la 
notable mil lor ia de pressupost municipal per la important reducció d el deute, l i  
vaig plantejar al Sr. Alcalde que ja podíem compensar el 100% dels serveis 
extraordinar is en d iners. El Sr. Alcalde em diu que t ire endavant la proposta i  
presente a la MGN per al 2019 una modif icació del reglament anter ior en la 
qual s ’actualitzaven els preus/hora per les pujades salarials dels funcionaris i 
que es compensar ien al 100% en diners.  Eixa proposta ha estat en la MGN f ins 
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ara, quasi un any després, que l ’aprovarem, amb el canvi d’actual itzar el 
preu/hora al dels salaris, perquè ja estem en 2020.  

 
5.- PLA DE NORMALITZACIÓ DE VALENCIÀ. 
Expt. 10304011.E20 - 2020/OFI_01/000036 
Atès que l’ajuntament ha conseguit finançament per a la implantació d’un pla de 

normalització de valencià  a l’ajuntament de Guadassuar. 
Considerant que és un requisit necessari aprovar el pla que es va a implantar 

amb la subvenció concedida per l’ajuntament de València. 
Estudiada la proposta de pla que es sotmet a consideració d’esta comissió per 

part de la regidoria per poder continuar amb la justificació de la subvenció. 
Atés el Dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Cultura, Esports i 

Educació del dia 30 de gener de 2020, en sentit favorable. 
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 el següent pla per a la seua implantació a l’ajuntament de 

Guadassuar  
 

PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE  GUADASSUAR 
 

PLANIFICACIÓ TEMPORAL: Tres mesos (14 setmanes) 
Actuacions prèvies: 
Enquesta 
Visita al municipi 
DEDICACIÓ DEL PILOT:  
Dedicació a l’Ajuntament durant 3 mesos (14 setmanes): 24 hores a la 
setmana x 14 setmanes = 300h 

 GUADASSUAR 

Hores setmanals 24 h 

Distribució d’hores 21 h (3 dies presencials a la setmana) 3 (gestió) 

DISPOSICIONS ECONÒMIQUES / PRESSUPOSTÀRIES: 
Càlcul aproximat hora = 30,95€/hora (IVA no inclòs). 

Actuacions formatives 100 hores 
 Taller de gestió i ús de recursos ( 20 hores) 
 Taller de llenguatge administratiu (20 hores) 
 Preparació proves JQCV (25 hores) 
 Taller d’expressió oral (20 hores) 
 Taller d’assertivitat i drets lingüístics (15 hores) 
 Es programarà la distribució dels tallers d’acord amb els interessos i les 

necessitats del funcionariat i de la població. 
Actuacions tècniques 200 hores 

 Traducció / correcció de documentació administrativa interna 
 Traducció / correcció de documentació administrativa externa 
 Creació de documentació funcional 
 Revisió / traducció / adaptació de toponímia 
 Revisió / traducció / adaptació de senyalització viària 
 Assessorament lingüístic (original, edició, correcció, etc.) de 

publicacions municipals 
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 Assessorament lingüístic en publicitat i creativitat (imatge corporativa) 
 Instal·lació recursos digitals 
 Gestió digital (pàgina web, xarxes socials, etc.) 
 Reunions informatives de gestió (funcionariat, comerços, corporació 

municipal, associacions, etc.) 
 Creació d’un servei de consulta (xat/correu) adreçat als sectors reunits 
 Promoció i dinamització externa (aprofitament de recursos i creació 

d’altres de nous) 
PLANIFICACIÓ TEMPORAL  

GUADASSUAR 

Setmana 1  Presentació 
 Valoració inicial (enquesta + realitat) 
 Entrevistes / converses informals 
amb el funcionariat 

 Exploració de recursos 
 Gestió (començar un informe) 
 Exploració de les dependències 
de l’ajuntament 

 Tasques d’organització i gestió 
 2 dies = 16 hores 16 

Setmana 2  Traducció/correcció (7 hores) 
 Xarxes (2 hores) 
 Assessorament (2 hores) 
 Gestió (3 hores) 
 Revisió Toponímia 
 Formació (7 hores) 
 3 dies = 24 hores 

7 
2 
2 
3 
3 
7 

24 

Setmana 3  Traducció/correcció (8 hores) 
 Xarxes (2 hores) 
 Assessorament (2 hores) 
 Gestió (3 hores) 
 Formació (7 hores) 
 Reunions (2 hores) 
 3 dies = 24 hores 

8 
2 
2 
3 
7 
2 

24 

Setmana 4  Traducció/correcció (9 hores) 
 Xarxes (2 hores) 
 Assessorament (1 hora) 
 Gestió (3 hores) 
 Formació (7 hores) 
 Revisió Toponímia 
 3 dies = 24 hores 

9 
2 
1 
3 
7 
2 

24 

Setmana 5  Traducció/correcció (9 hores) 
 Xarxes (2 hores) 
 Assessorament (1 hora) 
 Gestió (3 hores) 
 Formació (7 hores) 
 Reunions (2 hores) 
 3 dies = 24 hores 

9 
2 
1 
3 
7 
2 

24 
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Setmana 6  Traducció/correcció (9 hores) 
 Xarxes (2 hores) 
 Assessorament (1 hora) 
 Gestió (3 hores) 
 Formació (7 hores) 
 Revisió Toponímia 
 3 dies = 24 hores 

9 
2 
1 
3 
7 
2 

24 

Setmana 7  Traducció/correcció (7 hores) 
 Xarxes (2 hores) 
 Assessorament (1 hora) 
 Gestió (1 hores) 
 Formació (5 hores) 
 2 dies = 16 hores 

7 
2 
1 
1 
5 

16 

Setmana 8  Traducció/correcció (7 hores) 
 Xarxes (2 hores) 
 Assessorament (1 hora) 
 Gestió (1 hores) 
 Formació (5 hores) 
 2 dies = 16 hores 

7 
2 
1 
1 
5 

16 

Setmana 9  Traducció/correcció (9 hores) 
 Xarxes (2 hores) 
 Assessorament (1 hora) 
 Gestió (3 hores) 
 Formació (7 hores) 
 Reunions (2 hores) 
 3 dies = 24 hores 

9 
2 
1 
3 
7 
2 

24 

Setmana 10  Avaluació i programació del 
segon període 

 2 dies = 12 hores 12 

Setmana 11  Traducció/correcció (9 hores) 
 Xarxes (2 hores) 
 Assessorament (1 hora) 
 Gestió (3 hores) 
 Formació (3 hores) 
 Revisió Toponímia 
 Dinamització (4 hores) 
 3 dies = 24 hores 

9 
2 
1 
3 
3 
2 
4 

24 

Setmana 12  Traducció/correcció (9 hores) 
 Xarxes (2 hores) 
 Assessorament (1 hora) 
 Gestió (3 hores) 
 Formació (3 hores) 
 Reunions (2 hores) 
 Dinamització (4 hores)  
 3 dies = 24 hores 

9 
2 
1 
3 
3 
2 
4 

24 

Setmana 13  Traducció/correcció (9 hores) 
 Xarxes (2 hores) 
 Assessorament (1 hora) 

9 
2 
1 
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 Gestió (3 hores) 
 Formació (4 hores) 
 Reunions (2 hores) 
 Dinamització (3 hores) 
 3 dies = 24 hores 

3 
4 
2 
3 

24 

Setmana 14  Traducció/correcció (10 hores) 
 Xarxes (2 hores) 
 Assessorament (1 hora) 
 Gestió (3 hores) 
 Formació (3 hores) 
 Reunions (2 hores) 
 Dinamització (3 hores) 
 3 dies = 24 hores 

10 
2 
1 
3 
3 
2 
3 

24 

TOTAL SETMANES 14  Total hores 300  

Aquesta distribució de tasques és orientativa i serveix com a model dels serveis. 
Cada tècnic ho adaptarà, modificarà o alterarà atenent a les necessitats i a la realitat de 
Guadassuar i hi distribuirà les hores com es consensue amb la regidoria competent. 

Aquesta actuació inclourà un procés d’exploració, revisió i, si escau, correcció o 
traducció de la toponímia del municipi. 

SEGON.- Notificar este acord a la Diputació de València per a poder seguir amb 
la seua implantació i posterior justificació.  

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

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

 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Vicent Estruch, portaveu del grup municipal 

Partit Popular, pregunta quan es va iniciar i quan finalitza la implantació del pla. 
El Sr. alcalde sol·licita al Sr. Puchol, com a regidor que ha portat l’expedient, 

conteste a les preguntes relatives a este assumpte.  
El Sr. Puchol informa que estarà fins a mitjans del mes de març i va començar 

sobre el 15 de desembre. Ha començat dos dies a la setmana i a mesura que avance el 
temps passarà a tres dies a la setmana. El Sr. Regidor ofereix facilitar el quadrant de 
tots els dies que ha d’estar. 

El Sr. Estruch entén que cada hora serà sobre 30 euros i que la subvenció 
finançarà al 100%. 

El Sr. Puchol confirma estos preus que venien ja establerts per la Diputació. 
El Sr. Estruch pregunta si està previst fer cursos als veïns a més dels empleats 

públics i si es voluntari o obligat i en quin horari van.  
El Sr. Puchol informa que es fan els cursos en horari laboral fora del horari 

d’atenció al públic i que son voluntaris. Així mateix informa la formació es limita a 
empleats públics i que per als veïns ja està l’EPA. 

 
6.- REGLAMENT CENTRE JOVE.  
Expt 27D03012.E20 - 2020/OFI_01/000035 
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Resultant que aquest Ajuntament  exercint les competències atorgades per la llei 
reguladora dels bases de règim local en el seu article 25.2 l) en matèria d'activitats o 
instal·lacions al temps lliure,  posa en funcionament  el  Centre Jove (d'ara en avant CJ) 
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. 

Atès que es  necessari regular l'ús i el funcionament del Centre Jove, 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 finalitat ha elaborat aquest 
document. 

Considerant que el Reglament ha de tramitar-se i aprovar-se conforme al 
procediment previst en l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local -LRBRL-. 

Considerant que la proposta ha de sotmetre's a estudi per la Comissió 
Informativa de Governació i en compliment del que es preveu en els articles 20.1.c) de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-, 31 de la 
Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana -LRLCV-, i 82.2, 
123 i 126 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals -ROF-, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

A la vista de tot això, i de conformitat amb l'informe de la Secretaria General. 
Atés el Dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i 

Governació, Benestar Social i Joventut, del dia 30 de gener de 2020, en sentit 
favorable. 

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

PRIMER.- Aprovar inicialment el reglament d’ús i funcionament del Centre Jove 
de Guadassuar. 

SEGON.- Procedir a l'exposició pública del Reglament durant un termini mínim 
de 30 dies hàbils, mitjançant va anunciar que s'inserirà en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament i en el seu lloc web, a fi de que els 
ciutadans puguen formular reclamacions i/o suggeriments. 

TERCER.- En el cas que no es presenten reclamacions, ni suggeriments, el 
Reglament s'entendrà definitivament aprovat. En aquest cas l'Alcaldia dictarà Resolució 
ordenant la publicació del corresponent Edicte, la publicació íntegra del Reglament i 
ordenarà el compliment dels tràmits necessaris per a la seua entrada en vigor. 

 
El resultat de la votació és el següent; 7 VOTS A FAVOR corresponents als 

representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol 
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, i Sra. Avellan Bisbal) i grup municipal SOCIALISTA (Srª 
Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i 5 ABSTENCIONS dels 
representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª 
Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera). 

 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Vicent Estruch, portaveu del grup municipal 

Partit Popular, cedeix la paraula al regidor del seu grup municipal, el Sr. Arturo 
Almazán, qui pren la paraula per a explicar que el seu grup no entén que un centre jove 
no òbriga el cap de setmana que es quan els joves tenen més temps lliure per a oci  
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pues entre setmana amb les activitat extraescolars i els estudis sembla que no va a 
tindre molta afluència el centre, que sembla que inclús obri de matí.  

El Sr. alcalde dona la paraula al Sr. regidor de Joventut, Sr. Ferran Barberà, qui 
explica els motius de l’horari i avança que tenen una subvenció concedida per a poder  
contractar més personal el cap de setmana. De moment, valora positivament el 
funcionament durant el temps que porta obert. 

El Sr. Arturo Almazán es dóna per informat de les raons, les quals no varen ser 
comunicades a la Comissió Informativa en la que es va dictaminar el punt de l’ordre del 
dia i sent que ara tenen esta explicació el seu grup no votarà en contra sinó que 
s’abstindrà. 

 
7.- RESOLUCIÓ DEL INCIDENT DE RECUSACIÓ PROMOGUT CONTRA EL 

SR. ALCALDE A L’EXPEDIENT 2018/OFI_01/000006. SELECCIÓ OFICIAL POLICIA 
LOCAL 

Mitjançant acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió de 20 de desembre 
de 2018, es varen aprovar les bases reguladores de selecció del lloc vacant d’oficial de 
Policia Local en la Plantilla del Cos de Policia Local de l’Ajuntament de Guadassuar en 
exercici de la competència  delegada  per  Resolució de Presidència núm. 441, de 25 
de juliol de 2019. 

Publicades les bases i la convocatòria en els butlletins oficials pertinents, 
mitjançant Resolució d’Alcaldia 236, de 26 d’abril de 2019, es va nomenar el tribunal de 
selecció en el procediment de selecció del lloc vacant d’oficial de Policia Local en la 
plantilla de personal. 

Davant d’aquesta resolució l’aspirant Raquel Manzano  va presentar en data 31 
de maig de 2019 ( RE 3.06.2019 )  escrit  en què promou recusació dels membre del 
tribunal per ser nomenats per l’Alcaldia i basa  la recusació en l’existència d’amistat 
manifesta per part de l’alcaldia amb un dels aspirants admesos en el procés de 
selecció. 

Requerida la interessada perquè determinara contra qui promou la recusació, 
contra els membres del tribunal o contra l’alcaldia, mitjançant escrit amb RE 3092 , de 
28 de juny, determina que la recusació es promou contra el Sr. alcalde per tindre una 
relació personal més enllà de l’estrictament professional amb un dels aspirants i per 
tindre interés personal, entenent que s’hauria d’haver abstingut de nomenar quatre 
membres del tribunal, ja que un d’ells és de la mateixa plantilla que l’aspirant a qui 
s’atribueix la relació més enllà de la relació professional. 

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

 
PRIMERA.- De la suspensió del procediment.  
Segons l’article 22.2 c) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, “El transcurs del termini 

màxim legal per a resoldre un procediment i notificar la resolució se suspendrà en els 
següents casos: 

c) Quan les persones interessades promoguen la recusació en qualsevol 
moment de la tramitació d’un procediment, des que es plantege fins que siga 
resolta pel superior jeràrquic del recusat. 

 Aquest article es complementa amb l’article 74 de la mateixa llei en el 
qual es confirma que les qüestions incidentals que se susciten en el procediment, 
inclús les que es referisquen a la nul·litat d’actuacions, no suspendrà la tramitació 
del procediment, a excepció de la recusació.” 
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En conseqüència, el procediment de selecció del lloc vacant d’oficial de Policia 
Local en la plantilla ha estat suspès fins la resolució de l’incident de recusació per 
l’òrgan competent. 

SEGONA.- Del fonament de la figura de la recusació i motius.  
L’exigència constitucional que imposa a les administracions públiques servir amb 

objectivitat els interessos generals i, de manera complementària, als seus agents 
actuar amb imparcialitat (art. 103 del CE) determina que es prohibisca intervindre en 
determinats procediments a qualsevol autoritat o personal al servei de l’Administració 
quan, amb objectivitat de la decisió, poguera veure’s compromesa per l’actuació de 
l’agent eventualment interessat.  

A fi d’evitar aquesta situació, l’art 24 de la llei 40/2019, de règim jurídic del sector 
públic (en endavant LRJSP) assenyala que podrà promoure’s recusació en els casos 
previstos en l’art 23 com a motiu d’abstenció; i en l’article 23 de la llei s’estableixen les 
següents causes d’abstenció:   

a) Tindre interés personal en l’assumpte que es tracte o en un altre en la 
resolució del qual poguera influir; ser administrador d’una societat o entitat 
interessada, o tindre qüestió litigiosa pendent amb algun interessat. 

b) Tindre un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu 
de consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon, amb qualsevol 
dels interessats, amb els administradors d’entitats o societats interessades i 
també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguen en 
el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb 
aquests per a l’assessorament, la representació o el mandat. 

c) Tindre amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les 
persones 

esmentades en l’apartat anterior. 
d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment que 

es tracte. 
e) Tindre relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada 

directament en l’assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis 
professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc. 

Per la seua part, l’article 76 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim 
local (en endavant LRBRL), així com el Reglament d’organització funcionament i Règim 
jurídic de les entitats locals (en endavant ROF), estableixen que els membres de les 
corporacions locals hauran d’abstindre’s d’intervindre en qualsevol assumpte quan 
concórrega alguna de les causes a què es refereix la legislació del procediment 
administratiu amb la conseqüència que si no es fa així, de la possible invalidesa dels 
actes en què hagen intervingut per constituir un vici d’anul·labilitat quan la intervenció 
de qui s’hauria d’haver abstingut siga decisiva en el sentit de l’acte administratiu. 

TERCER. Del Procediment i de l’òrgan competent per a resoldre. 
El procediment a seguir en els casos en què es promoga recusació, s’ajustarà, 

en el cas de les entitats locals, als articles 182 a 185 del ROF. 
Article 182. 
En qualsevol moment les persones interessades podran formular 

recusació contra el funcionari que tramite l’expedient per alguna de les causes 
previstes en la legislació reguladora del procediment administratiu comú. 

Article 183. 
1. Els funcionaris en qui es done alguna de les causes assenyalades en 

l’article 
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anterior hauran d’abstindre’s d’actuar, encara que no se’ls recuse, donant 
compte al president de la Corporació, per escrit, perquè proveïsca la substitució 
reglamentària. 

2. Quan la recusació es dirigisca a qualsevol membre de la Corporació, 
decidirà el president; i si es refereix a aquest, el Ple. 

Article 184. 
- La recusació s’incoarà per instància al·legant la causa. El recusat 

manifestarà per escrit si la reconeix o no i, una vegada practicada 
la prova que procedisca, dins dels quinze dies, el president o el 
Ple, si és el cas, resoldrà sense cap recurs, sense perjudici 
d’al·legar la recusació en interposar el recurs administratiu o 
contenciós administratiu, segons siga procedent, contra l’acte que 
acabe el procediment. En definitiva, que l’incident de recusació se 
sotmet a manera d’esquema a les regles següents: 

- Es pot promoure pels interessats en qualsevol moment de la 
tramitació administrativa. Per tant, només cap un incident dins del 
procediment ja iniciat. 

- Inclou tots els qui intervenen en el procediment.  
- S’ha de plantejar per escrit en què s’ha de manifestar 

concretament i exactament la causa. 
- Si l’acusat nega la causa, el superior (en cas de l’Administració 

local s’ajustarà a l’article 183.2 del ROF) ha de resoldre en el 
termini de tres dies, amb les comprovacions i informes previs que 
considere oportuns.  

- Contra resolucions adoptades en aquesta matèria no cap recurs 
sense perjudici de la possibilitat d’al·legar novament la recusació 
en el moment d’interposar el recurs que procedisca en el moment 
contra l’acte que finalitza el procediment. 

En l’escrit inicial es promou recusació dels quatre membres nomenats per 
l’Alcaldia per concórrer causa d’abstenció en l’alcalde. Davant del requeriment efectuat 
a la persona al·legant perquè concretara contra qui promovia recusació, en data 28 de 
maig,  presenta escrit en què aclareix que la recusació es promou contra el Sr. alcalde 
per tindre una relació personal més enllà de l’estrictament professional amb un dels 
aspirants i per tindre interés personal, entenent que, per aquest motiu, s’hauria haver 
abstingut de nomenar quatre membres del tribunal, ja que un d’ells és de la mateixa 
plantilla que l’aspirant a qui s’atribueix la relació més enllà de la professional.  

L’incident de recusació, per tant, s’entén promogut contra el Sr. Alcalde i de 
conformitat amb l’article 183.2 del ROF  l’òrgan competent per a resoldre la recusació 
es el Pla de l’ajuntament. 

QUARTA.- Sobre la valoració dels motius d'abstenció o recusació invocats 
contra els subjectes actors de qualsevol acte o decisió administrativa hem de 
considerar que han de ser objecte d'una interpretació equilibrada i, en certa manera, 
restrictiva, en la mesura en què la fi primordial dels referits mecanismes inhibitoris –que 
no és un altre que el de tractar d'assegurar la imparcialitat d'una futura decisió 
administrativa mitjançant la recusació de les autoritats o funcionaris que han 
d'intervindre en ella– pot també arribar a aconseguir-se per altres mitjans.  

La consideració de les causes d'abstenció i recusació no pot deslegitimar la 
capacitat de decisió dels actors recusats, enfront d'eventuals finalitats obstruccionistes 
perseguits pels destinataris de les seues resolucions.  

Aquest caràcter restrictiu ha sigut posat de manifest, precisament, pel Tribunal 
Constitucional, en la seua Sentència 138/1994, de 9 de maig, quan, en el seu 
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Fonament Jurídic 4t, en un pronunciament formulat respecte a l'aplicació de les regles 
d'abstenció de jutges i magistrats, previstes en l'article 219 de la Llei orgànica del Poder 
Judicial – el contingut del qual pot, no obstant això, extrapolar-se a l'àmbit dels 
procediments tramitats per l'Administració–, afirma que: En aquest sentit, i respecte de 
l'assumpte que ha motivat la recusació objecte del present Informe, a més dels 
concrets motius de recusació al·legats per la part recusant, que examinarem a 
continuació, hi haurà també que valorar la naturalesa del concret procediment que la 
motiva, així com, avaluar els possibles riscos existents respecte del principi 
d'imparcialitat, que, en gran manera, dependrà de l'existència o no en l'expedient 
d'informes tècnics o jurídics i la congruència de la resolució de l'expedient amb el 
contingut d'aquests.   

Fetes les anteriors consideracions, vegem ara els concrets motius de recusació 
esgrimits per l'aspirant al procés de selecció i que són els assenyalats en el art 23.2 a) i 
c) de la llei 40/2015 en concret   (tindre interés personal en l'assumpte de què es tracte)  
i tindre amistat íntima amb un dels aspirants . Com a prova de tot això al·ludeix al fet 
que aquest aspirant va ser nomenat en comissió de Serveis en el lloc d'oficial sense 
que es duguera a terme un concurs públic per a la seua provisió . 

La recusació plantejada en relació al 23.2 a) no pot prosperar; La interpretació 
doctrinal i jurisprudència de la fórmula d’interés personal, hem de considerar que 
aquest interés ha de ser, en qualsevol cas, personal i privat, alié al  interés públic propi 
de l’exercici del càrrec. El nomenament d'un membre del tribunal pertanyent a la 
mateixa plantilla que un dels aspirants no  pressuposa un interés personal en assumpte 
per part del Sr. alcalde. El fet que un membre del tribunal pertanga a la mateixa plantilla 
no vulnera la imparcialitat d'aquest  

Quant a la  recusació basada en una relació més enllà de la professional, l’art 
23.2 c exigeix una amistat íntima, amistat que ha sigut negada per l'alcalde en el seu 
escrit de resposta a la recusació, escrit en el qual explica com s'arriba al nomenament 
del Sr. Rubén Royo com a Oficial en règim de Comissió de Serveis i en el qual posa de 
manifest que ho coneix per primera vegada en les entrevistes realitzades per a la 
provisió del lloc i que la seua crida es produeix en segon termini per la renúncia del 
primer candidat al lloc. Des de  aleshores i mentre va durar la  relació de serveis  a 
l’ajuntament el Sr. alcalde manifesta que la seua relació ha segut professional, 
finalitzant amb la finalització de la seua comissió. 

L'argumentació  per part de l'elegant Raquel Manzano resulta a més frèvola 
quan pretén provar la causa de la seua recusació en la Sentència 506/2019, de 13 de 
maig que anul·la el nomenament d'Oficial en règim de comissió de serveis de Ruben 
Royo  per no dur a terme un concurs públic previ, sent que la pròpia aspirant Raquel 
Manzano ha estat adscrita al cos de policia de Guadassuar mitjançant una comissió de 
serveis sense concurs previ, tal com es feia a l'ajuntament fins a la citada Sentencia, i 
sense que en el seu cas semble deduir l’al·legat una relació d'amistat íntima amb el Sr. 
alcalde.  

Per tant, a la vista de la falta de  justificació clara i objectiva de les causes de 
recusació, i atés que l'Alcalde ha manifestat, per part seua, no trobar-se vinculat per 
raons d'íntima amistat, i no tindre més interès mes enllà  del interés. 

Atés el Dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i 
Governació, Benestar Social i Joventut, del dia 30 de gener de 2020, en sentit 
favorable. 
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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 I ÚNIC.- Rebutjar la recusació promoguda contra el Sr. alcalde a 
l’expedient 2018/OFI_01/000006. Selecció Oficial Policia local. 

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

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

 
8.- ADHESIÓ AL IV PLA DE SALUT 2016-2020 DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA I INCLUSIÓ DE GUADASSUAR EN XARXA SALUT. 
Expedient 2020/PAC_03/000128 - 17201028.E20 
Atés el Dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i 

Governació, Benestar Social i Joventut, del dia 30 de gener de 2020, en sentit 
favorable. 

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.- Formalitzar mitjançant aquest document l’adhesió de Guadassuar al IV 
Pla de Salut de la Comunitat Valenciana, i en particular el nostre interés en els 
objectius i accions d’aquest pla sobre els quals es puga actuar des de l’àmbit local. 

Segon.- Designar com a persona coordinadora d’aquesta adhesió al 
responsable de l’àrea de Salut del govern municipal Bibiana Sais Roig, les dades 
d’afiliació de la qual i contacte es recullen en l’annex d’aquest document. 

Tercer.- Traslladar el present acord i el nostre compromís d’adhesió a l’IV Pla de 
Salut, a l’efecte de comptar amb el seu suport i assessorament a la Direcció General de 
Salut Pública i Addiccions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a 
través del Centre de Salut Pública del Departament de Salut que corresponga. 

Quart.- Traslladar a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies aquest 
compromís d’adhesió. 

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

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

 
9.- ADHESIÓ AL SERVEI  DE LA UNITAT  DE PREVENCIÓ COMUNITARIA 

EN CONDUCTES ADDICTIVES (UPCCA) 
Expedient 2020/OFI_01/000055 - 18001029.E20 
Atés el Dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i 

Governació, Benestar Social i Joventut, del dia 30 de gener de 2020, en sentit 
favorable. 

El Ple de l’ajuntament, PER UNANIMITAT dels presents, que és correspon amb 
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, ACORDA: 
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Primer.- Adherir-se al servei mancomunat d’Unitat de Prevenció Comunitària en 
Conductes Addictives (UPCCA) de la Mancomunitat de la Ribera Alta, amb efectes a 
partir del dia 1 de març de 2020 

Segon.- Participar en el finançament del servei en la quantia que no estiga 
subvencionada per la Generalitat Valenciana, conjuntament amb la resta dels 
ajuntaments adherits i en proporció al nombre d’habitants. 

Tercer.- Comunicar a la Mancomunitat de la Ribera Alta este acord per al seu 
coneixement i efectes. 

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

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

 
En el torn d’intervencions, el Sr. alcalde dóna la paraula la Sra. regidora de 

Educació, Sra. Teresa Raga, per a que expose la proposta. La Sra. regidora explica les 
avantatges d’esta adhesió al servei al que estava ja adherit Guadassuar fa uns anys i 
es va retirar. Explica els motius pels que es considera interesant tornar a formar part 
del servei mancomunat.  

 
10.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPL SOCIALISTA PER A LA DEFENSA DEL 

DRET A L’EDUCACIÓ I LLIBERTAT D’ENSENYAMENT. 
Expt. 2020/PAC_03/000153 
 
Efectuada la lectura de la moció presentada pel Grup Municipal Socialista en el 

registre d’Entrada de l’ajuntament amb data 29/01/2020 i número 458, amb la següent 
proposta d’acord:  

Primer.- Vetlar pel compliment dels articles 27.1, que defensa el dret a 
l’educació i a la llibertat d’ensenyament, i 27.2 de la Constitució espanyola, que 
té com a fonament el ple desenvolupament de la personalitat humana en el 
respecte als principis democràtics de convivència i als drets i llibertats 
fonamentals. 

Segon.- Reforçar el compliment dels plans d’igualtat, protocols LGTBI i 
formació en igualtat en els centres educatius per a la prevenció de la violència de 
gener i superació dels sexisme. 

Tercer.- Garantir la pluralitat de pensament, l’ensenyament de principis 
de convivència, respecte i tolerància que una societat democràtica ha de 
compartir a tot l’alumnat en l’educació obligatòria, tal com recomana el Consell 
d’Europa. 

Quart.- Promoure una campanya de suport a la professionalitat a 
independència del docent i de suport a la llibertat de càtedra perquè fomente una 
educació basada en la llibertat de pensament i el desenvolupament de la 
capacitat crítica de l’alumnat. 

Cinquè.- Reforçar l’autonomia dels òrgans directius dels centres 
educatius, com a peces claus per a la millora del nostre sistema educatiu i com a 
mitjà per a garantir el compliment de l’article 27 sobre el Dret a l’educació i el seu 
desenvolupament, recollit en la Constitució. 
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Atés el Dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i 
Governació, Benestar Social i Joventut, del dia 30 de gener de 2020, en sentit 
favorable. 

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.- Vetlar pel compliment dels articles 27.1, que defensa el dret a 
l’educació i a la llibertat d’ensenyament, i 27.2 de la Constitució espanyola, que té com 
a fonament el ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als 
principis democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals. 

Segon.- Reforçar el compliment dels plans d’igualtat, protocols LGTBI i formació 
en igualtat en els centres educatius per a la prevenció de la violència de gener i 
superació dels sexisme. 

Tercer.- Garantir la pluralitat de pensament, l’ensenyament de principis de 
convivència, respecte i tolerància que una societat democràtica ha de compartir a tot 
l’alumnat en l’educació obligatòria, tal com recomana el Consell d’Europa. 

Quart.- Promoure una campanya de suport a la professionalitat a independència 
del docent i de suport a la llibertat de càtedra perquè fomente una educació basada en 
la llibertat de pensament i el desenvolupament de la capacitat crítica de l’alumnat. 

Cinquè.- Reforçar l’autonomia dels òrgans directius dels centres educatius, com 
a peces claus per a la millora del nostre sistema educatiu i com a mitjà per a garantir el 
compliment de l’article 27 sobre el Dret a l’educació i el seu desenvolupament, recollit 
en la Constitució. 

 
El resultat de la votació és el següent; 7 VOTS A FAVOR corresponents als 

representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol 
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, i Sra. Avellan Bisbal)  del grup municipal SOCIALISTA (Srª 
Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i 5 VOTS EN CONTRA  del grup 
municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª Osca 
Lafarga i Sr. Sais Noguera). 

 
S’obri el torn d’intervencions amb el Sr. Estruch, portaveu del grup municipal 

Partit Popular, per a expressar que lamenta que una moció que hauria de ser per 
l’educació  no es puga  aprovar per tots els grups municipals representats en el ple de 
Guadassuar  degut  a la seua politització. El Sr. Estruch explica que Vetlar, Reforçar, 
Garantir i Promoure la llibertat d‘educació no te cap motiu de discòrdia en este ple i de 
fet no creu que en cap moment s´haja dut a terme cap vulneració de la llibertat 
d’educació reconeguda a l’article 27 de la Constitució als centres d’ensenyament del 
municipi de Guadassuar mentres ha governat el Partit Popular. 

Al contrari si s´han produït atacs a esta llibertat governant, i no precisament la 
dreta de Guadassuar, quan l’any passat en un Teatre en un centre municipal es feien 
acudits com que  la  dreta no sap masturbar-se i estem ací per ensenyar-los....  

 El Sr. Estruch recalca que el seu grup municipal estarà sempre al costat de   
vetlar per la llibertat d’educació regulada en la Constitució Espanyola però mai utilitzarà 
demagògia que puga confondre als ciutadans, buscant traure rèdit polític de este ple 
municipal. 

En resposta al portaveu del Grup municipal PP, la Sra. regidora d’Educació, Sra. 
Teresa Fuertes  defén la necessitat d’esta moció en un moment com el actual en el que 
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estan aprovant-se acords que limiten el dret a la llibertat d’educació, i cal, per tant,  
recolzar al personal docent. Així doncs,  no està en absolut d’acord en  que la qualifique 
com una  moció  que el que vol es  utilitzar el ple de Guadassuar per fins polítics. 

El Sr Estruch torna a intervindre per a  destacar el següent paràgraf de la moció; 
...lamentablement l’escola s´ha convertit en un focus  d’adoctrinament per a l dreta  que  
intent implantar un model conservador i parcial que limita els continguts educatius las 
models que consideren aptes però exclouen realitats socials i fins i tot històriques ... 
des del seu punt de vista està  clara la finalitat  política i de confrontació de la moció. Si 
reialment el important per a Guadassuar es recolzar el  dret a l’educació , el Sr Estruch 
proposa que es lleve el paràgraf destacat que lo únic que fa es polititzar i es vote  una 
moció conjunta pel dret a l’educació. 

Sol·licita la paraula la Sra. Rosa Almela, portaveu del grup municipal PSOE per a 
explicar que el paràgraf de la moció te com a causa acords que estan prenent-se  en 
altres llocs del territori espanyol. En relació al oferiment de llevar-lo, la Sra. Almela  li 
respon al Sr. Estruch que esta moció va passar per la Comissió informativa de 
governació en la que  estava present el Sr portaveu del Partit Popular  i des d’aquell dia 
fins hui no s’havia fet cap oferiment per a fer la moció conjunta.  

El Sr. Estruch intervé de nou per contestar a la Sra. Almela que encara que 
coneixia la moció des de la celebració de la comissió, el seu grup està en el seu dret de 
esperar al  ple  per expressar  el seu punt de vista a la mateixa i fer ara públicament  el 
oferiment d’aprovar-la si  es retira un paràgraf, encara que no s’oferira en comissió. 

Finalitzat el debat entre el portaveu del grup municipal i les senyores regidores 
del Partit Socialista, sol·licita la paraula el Sr Joan Puchol, portaveu del grup municipal 
de Compromís.  

Abans de  fer menció al parèixer del seu grup a la moció  vol fer referencia a les 
manifestacions que ha fet el Sr Estruch referent a una  obra de teatre que es va fer  en 
instal·lacions municipals . Explica el Sr Puchol  que l’ajuntament davant les sol·licituds  
que  fan  associacions locals per a utilitzar instal·lacions públiques, dona autorització a 
les associacions  per a fer actuacions que en cap moment son triades o  dirigides per 
l’ajuntament ..l’obra de teatre  en concret que s’ha anomenat varies vegades en este 
ple , el Sr Puchol reconeix que  no va assistir  però va  sol·licitar informació a  persones 
presents a l’acte que li varen informar que això no es va dir i que es radicalment fals .. 
independentment assenyala  que el seu grup  considera totalment innecessari  i fora de 
lloc este tipus d’afirmacions  en un espectacle lúdic. 

Dit açò passa el Sr. Puchol a expressar el següent en relació a la moció (es 
transcriu íntegrament el text) 

Compromís votarem a favor la moció, com no pot ser d’altra manera. Però no 
entrarem en el debat de les idees o barbaritats contra les quals es manifesta.  

I per això, m’agradaria fer un parell d’observacions des del respecte i la 
companyonia en el govern municipal que compartim. No es tracta d’una crítica, sinó 
d’una reflexió per a tots els grups del ple. 

1.-És una moció políticament innecessària: governem junts a l’estat espanyol, 
governem junts a la Generalitat Valenciana i governem junts a Guadassuar. Per tant, 
ací no hi ha cap perill. 

2.-És una moció estratègicament equivocada: respondre a una barbaritat és 
caure en la trampa i no guanyem res. Què pretenen ells amb eixa barbaritat? 

Es diu una barbaritat per provocar i amb les respostes indignades es busca 
publicitat gratuïta. A major debat, més publicitat. 
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Pretenen marcar l’agenda política del govern, cosa que en part han aconseguit 
ací ja que la moció de resposta ha entrat a formar part de l’ordre del dia del ple. 

EL que no es diu i s’amaga és que s’ataca al professorat i a l’escola pública, que 
garanteix un dret fonamental a l’educació en igualtat de condicions, siga quin siga el 
poder adquisitiu de les persones. 

No hem de caure en el seu parany. El que hem de fer és, per un costat, 
continuar treballant amb responsabilitat, com ho estem fent, per millorar el dia a dia de 
les persones, per aplicar mesures i prendre decisions que aporten un major grau de 
benestar a la ciutadania, que ens facen a totes i tots la vida una mica més fàcil i que 
ens ajude a trobar la felicitat de cada dia. Amb constància, amb esforç, amb treball, 
amb sacrifici personal i familiar, i amb tot allò que tant vostès com jo sabem. 

El que cal que fem, per un altre costat, és denunciar públicament, com estic fent 
jo ací, que els qui llancen estes barbaritat no fan res, no treballen per al poble, que no 
han presentat cap proposta ni cap esmena als pressupostos de la generalitat, que la 
ciutadania, que les persones no els importem ni els nostres problemes de cada dia i 
que sols fan soroll amb ocurrències i mentides flagrants que són una barbaritat, 
especialment perquè ataquen l’essència de la democràcia, són contràries a la 
Constitució i contràries a la declaració de drets humans universals, fonament de la 
convivència en pau de la societat. 

No caiguem en les seues provocacions i continuem amb la nostra agenda 
política per fer de Guadassuar un poble cada dia un poquet millor.  
 

11. DESPATX EXTRAORDINARI  
De conformitat amb l’art6icle 91.4 del Reglament d’Organització i Funcionament  

de les Entitats Locals, RD 2568/1986, finalitzat l'examen dels assumptes inclosos en 
l'ordre del dia i abans de passar al torn de precs i preguntes, el President pregunta si 
algun grup polític desitja sotmetre a la consideració del Ple per raons d'urgència, algun 
assumpte no comprés en l'Ordre del dia que acompanyava a la convocatòria i que no 
tinga cabuda en el punt de precs i preguntes. 

El  portaveu del Grup municipal PP proposa per a la seua consideració al ple 
municipal, la moció relativa als drets del llauradors de Guadassuar, i justifica la 
necessitat de que es prenga una acord al ple municipal de recolzament als llauradors i 
als preus. La urgència de que es porte a este ple és la situació actual que s’està vivint 
al camp i les actuacions, protestes i negociacions que s’estan duguen a terme en 
l’àmbit de l’estat espanyol. 

Rosa troba que el recolzament als llauradors és molt important, de fet en este ple 
s´han pres molts acords en este sentit, però les mocions encara que siguen per a 
recolzar s´han d’estudiar i esta proposta arriba fa uns minuts per a la qual cosa encara 
que compartim la preocupació pels llauradors i els recolzem, la moció s´ha d’estudiar i 
es pot portar en altre ple ja estudiada.  

El Sr. Estruch insisteix en que es tracta d’una moció de 15 línies ... que parla del 
preu del producte nostre, que és important que s’aprove esta setmana per els 
esdeveniment que venen, el que demana es raonable i no es, com altres mocions que 
s’han aprovat en este ple, un brindis al sol . 

 Continua amb el torn de paraula al Sr. portaveu del grup municipal Compromís 
Sr. Joan Puchol per a manifestar que els llauradors de Guadassuar saben que tot el ple 
de Guadassuar està amb ells. La proposta que porta a este ple el Partit Popular per 
aprovar per urgència inclou unes mesures concretes com la regularització de preus que 



 20 

no sabem si es viable en el marc de regulació europeu i pot tindre conseqüències 
importants  que no s´han estudiat, per la qual cosa es considera que abans d’aprovar la 
moció s´ha de recavar una informació que ens permeta conèixer les conseqüències 
econòmiques i legals de la moció. 
 Dit açò, el Sr. Puchol ofereix el sotmetre a votació el recolzament als llauradors 
de Guadassuar però sense mesures concretes pues estes no s’han pogut estudiar, o  
deixar hui la moció i estudiar les mesures concretes per a una pròxima moció.  

Sotmesa la urgència de consideració de la moció plantejada pel partit Popular, el 
ple de l’ajuntament, PER MAJORIA ABSOLUTA, ACORDA no sotmetre a la 
consideració del ple la Moció presentada pel Partit Popular. 

 
El resultat de la votació és el següent; 5 VOTS  A FAVOR  de la urgència 

corresponents als representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. 
Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera) i 7 VOTS EN 
CONTRA corresponents als representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. 
Montañana Sanz, Sr. Puchol Pérez; Sr. Barberà Cabrera, i Sra. Avellan Bisbal) i del 
grup municipal SOCIALISTA (Srª Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i 

 
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN. 
12.- INFORMACIÓ PER LA PRESIDÈNCIA. 
 
Per la Presidència s’informa de les següents actuacions municipals: 
Centre de dia. S’informa de que, arribat un estat de les obres, ha segut 

necessari que els majors deixaren les instal·lacions i han segut ubicats, amb caràcter 
temporal, en el llar de jubilats. 

Per la presidència es sol·licita a la secretària que done compte, de manera 
resumida, de les sentències que han recaigut en diferents procediments des de l’últim 
ple ordinari i que a continuació s’assenyalen:  

Sentència 652_2019, de 11 de desembre de 2019, del TSJ. Desestima Recurs 
Apel·lació interposat per TMA contra Sentència dictada en PO  58_2017. 

Sentència 621_2019, de 29 de novembre, del TSJ, desestima recurs contra la 
Resolució de 11 de març de 2016, que aprova la Declaració d'interés comunitari per al 
Circuit. 

Sentència 382_2019, de 20 de desembre. Desestima recurs Biofor contra 
denegació pagament factura i requeriment d'adequació obres al projecte. 

 
13.- PRECS I PREGUNTES 
El Sr. Estruch dona la benvinguda la Sra. Avellan i agraïx a Nuria Merino la seua 

aportació al poble de Guadassuar  . 
A continuació  es formulen les següents preguntes  
Circuit de Guadassuar.- El Sr. Estruch mostra la seua satisfacció davant la 

sentencia que valida la DIC qüestionada per alguns veïns i pregunta sobre l’estat de la 
tramitació de la llicència ambiental, en concret si se sap quan esta es podrà atorgar. 

El Sr Alcalde respon que té coneixement de que en el servei territorial de Medi 
Ambient s’està treballant en el dictamen que es previ a l’atorgament de la llicencia i que 
l’únic que li han dit és que no deu tardar molt. No pot concretar res més.  
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El Sr. Estruch prega que des de l’ajuntament es duguen quantes pertoquen per  
accelerar esta tramitació pues és un tema que porta ja massa temps i pensa és 
important. 

Fira Guadassuar.- El Sr. Estruch agraïx l’esforç fet per la regidoria de festes en 
l’organització de la mateixa i fa lectura d’un escrit de 2015 que considera adequat 
traure en este moment pues representa moltes coses. 

Es fa lectura de l’escrit i es sol·licita una reflexió per a poder analitzar el que 
després de 5 anys d’este escrit està passant en la Fira. 

El Sr. Alcalde sol·licita al Sr. Estruch que aclarisca la pregunta o al prec. 
El Sr. Estruch explica que no hi ha cap pregunta sols és una invitació a la 

reflexió. 
El Sr. regidor de festes, Josep Martínez, agraïx el reconeixement a l’esforç que 

s´ha dut a terme per a organitzar la Fira i manifesta que li hagués agradat comptar amb 
més col·laboració del Partit Popular, i que serà benvinguda per a altres ocasions. El Sr. 
Regidor fa una valoració positiva de la Fira malgrat que no va acompanyar l’oratge i 
s’hagueren de suspendre molts actes. Sap que hi ha molta feina per davant i es té la  
voluntat de millorar cada any la fira de Guadassuar. 

L’Alcalde recull l’oferta del PP per al pròxim any i anuncia que amb la renovació 
del Consell de Participació, uns dels temes que es tractaran en primer lloc serà 
replantejar-se la Fira. 

El Sr. Estruch acaba la seua intervenció posant en valor el pregó de la Fira de 
Sant Vicent, de Juan Antonio Almazan, en el que es reclamà el que és el sentir de  
molts veïns; la unió de tot el poble per a que la Fira de Guadassuar tinga tot el seu 
esplendor independentment de les idees polítiques de qui governe. 

El Sr. alcalde es suma en este ple al reconeixement a Juan Antonio pel seu  
prego, reconeixement que ja li va fer arribar, i dóna l’enhorabona a la Família Almazan 
pel que representen per a la Fira de Guadassuar. 

  

I no havent-hi més assumptes que tractar es va alçar la sessió per la 
Presidència, sent les vint-i-tres trenta hores, de tot això jo, la Secretària, certifique. 

Guadassuar, data de la signatura electrònica 
La secretària, 

 

 


