ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE
EL DIA 3 DE DESEMBRE DE 2.020
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. 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
Sra. TERESA MARTÍNEZ GIMENO
SECRETÀRIA
Sra. Mª JESÚS DASÍ DASÍ
Prèviament al desenvolupament de l’orde del dia, es fa un minut de silenci per
les dones víctimes de la violència de gènere.
1.- Aprovació inicial del pressupost general de l´Ajuntament de Guadassuar
per a l'exercici 2021, i de les seues bases d'execució. Expt: 2020/OFI_01/000427
Format el pressupost general de l'exercici 2021 i informat favorablement per la
Intervenció municipal, de conformitat amb el que es disposa en l'article 168 i següents
del text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març.
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.- Aprovar inicialment el pressupost general de l´Ajuntament de
Guadassuar per a l'exercici 2021, i les seues bases d'execució, sent el seu resum per
capítols el que es detalla a continuació:
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INGRESOS
CAPÌTOL

PREVISIONS INICIALS
2.538.000,00 €

1.

IMPOSTOS DIRECTES

2.

IMPOSTOS INDIRECTES

3.

TAXES, PREUS P. I ALTRES ING.

4.

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

5.

INGRESSOS PATRIMONIALS

6.

INVERSIONS REALS

0,00 €

7.

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

0,00 €

8.

ACTIUS FINANCERS

9.

PASSIUS FINANCERS

50.000,00 €
266.050,00 €
2.079.960,00 €
39.490,00 €

30.000,00 €
0,00 €
5.003.500,00 €

Total
GASTOS
CAPÍTOL

CRÈDITS INICIALS

1.

DESPESES DE PERSONAL

2.564.956,97 €

2.

DESPESES CORRENTS

1.667.407,03 €

3.

DESPESES FINANCERES

4.

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

242.836,00 €

5.

FONS CONTINGÈNCIA

176.000,00 €

6.

INVERSIONS REALS

7.

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

8.

ACTIUS FINANCERS

9.

PASSIUS FINANCERS

Total

6.000,00 €

61.300,00 €
0,00 €
30.000,00 €
255.000,00 €
5.003.500,00 €

SEGON.- Aprovar la plantilla de personal que aquest pressupost contempla.
TERCER.- Exposar al públic el pressupost aprovat per quinze dies hàbils, durant
els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions, previ anunci en
el Butlletí Oficial de la Província. El pressupost es considerarà definitivament aprovat si
durant el citat termini no s'hagueren presentat reclamacions.
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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 4
ABSTENCIONS dels representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr.
Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).
Prèviament a la votació el Sr alcalde fa lectura de la memòria del pressupost que
es transcriu a la present acta;
MEMÒRIA D´ALCALDIA EXPLICATIVA DEL PRESSUPOST GENERAL
DE L’ANY 2021
Donant compliment a allò que determina l'article 168 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, formula, pel present escrit, la memòria
explicativa del pressupost i les modificacions essencials que el Projecte de
Pressupost i ntrodueix en relació amb el corresponent pressupost de l' exercici
anterior.
1. Estat d'Ingressos
En aquest estat d'Ingressos figuren tots els recursos est ablits per la
Corpor ació, els quals ascendeixen per a 2021 a 5.003.500 euros, augmentant
en 262. 500 euros respecte a l'any 2020.
En aquest sentit, cal destacar, pel que fa a la previsió real de la
recaptació per a l'exercici 2021:

S’em pra el cr iter i de caixa per tal d’estimar els ingr essos,
principalment els pr ovinents d’impostos locals –capítols 1 i 2-, conforme
marca la normativa europea per al càlcul de l ’estabilitat pressupostàr ia.

Els ingressos per impostos locals -capítols 1, 2 i 5 - es veuen
augmentats en un total de 2.293 euros, a conseqüència fonamentalment
de l’increment de les places llogad es de l’aparcament municipal i del
lloguer dels 2 bars municipals (poliesportiu i jubilats).

La resta de les previsions d’ingressos dels altres capítols
s'han pressupostat de manera sim ilar a la de l'exercici anterior, en
funció dels padrons i els drets li quidats l' any 2019 i 2020.
En el capítol 4
per al funcionament
l’I VAJ per al tècnic
suposa un increment

cal destacar les subvencions de la Generalit at Valenciana
del Centre de Dia Municipal, per 371. 740 eur os i la de
de joventut per un valor de 33.000 euros, la qual cosa
total per al 2021 de 404.740 euros.

En relació al capítol 7 no s'han previst ingressos per subvencions, que en
el seu moment, si és el cas, es consignaran pr essupostàr iament a través de la
corresponent modificació del pressupost mitjançan t generació de crèdits.
La resta de possibles subvencions, arr ibat el moment del seu atorgament,
produirà la corresponent gener ació de crèdit, incr ementant en la quant itat
atorgada els ingressos i les despeses.
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2. Estat de Despeses
Pel que fa a les despe ses, també, el pr ojecte que es formula contempla
les obligacions mínimes que l'Ajuntament té contretes, havent -se procur at la
dotació de tots els serveis, progr ames i activitats que l'Ajuntament té
establides, amb consignacions a despeses reals, segons la informació
actualit zada a 2020, per a totes les obligacions de l'Ajuntam ent. Atenent a la
classif icació econòmica, del pressupost resulta:
En relació al capítol 1, aquest sofreix un increment de 83.722,27 euros,
increment que és degut a:

Previsió de pujada del 0,9% de la massa salarial, per la futura llei de
pressupostos generals del estat, segons els pactes del govern estatal amb els
principals sindicats.

Incorporació de nous llocs de treball, com l’assessoria jurídica de serveis
socials, el personal tècnic de joventut i el personal tècnic d’esports. També es
produeix l’amortització d’una plaça de consergeria, d’acord amb la RLT.

Finalment es produeix un xicotet augment en la partida de foment de
l’ocupació de vora 6.000 euros.
En el capítol 2 les desp eses s ’incr ementen respecte a
269.477,70 euros, apreciant els següent s canvis més significatius:

2020

en


Subvenció de la GVA per al funcionament del Centre de Dia
Municipal

Reducció de despeses per manteniment d’edif icis a causa de
la reducció del seu ús per la situació de pandèmia actual.

Ajust del pr essupost d’algunes part ides adequant - les a la
despesa real.

Apertura de noves partides per poder assolir subvencions en
foment del valencià, promoció del com erç local, turisme i participació
ciutadana.

Increment en la partida de la piscina d’estiu per poder
executar- la amb les garant ies sanit àries actuals.

Contracte de noves analítiques del clavegueram.
El capítol 3 es queda igual que el 2020.
En relació al capítol 4 s’incr ementa en 32.000 euros per l ’augmen t en la
partida de la comunitat d ’usuar is i l’incr ement en 10.000 euros per al foment
del comerç local que està pat int les conseqüències econòm iques de la
pandèmia. També es recullen les previsions per a les subvencions a les
associacions que en les bases d' execució es detallen com a nominatives.
Especialment destacar l ’esforç del govern municipal en les subvencions a
associacions esportives, culturals i socials del municipi.
En relació amb les inversions del capítol 6, aquest ascendeix a 61.300
euros, inversions a les quals caldrà af egir les que es realit zen amb càrrec al
superàvit de l'exercici 2020 o del romanent de tresorer ia, com ja venim fent els
últ ims anys.
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En el capítol 8 de les despeses s'han pressupostat els crèdit s necessar is
per a atendre les bestretes de nòmina al personal de la Cor poració, tenint els
seus crèdits correlació amb el mateix capítol dels ingressos.
En el capítol 9 es r ecullen les amortit zacions del capital viu del préstec
subscr it amb la Caixa Rural d' Algemesí, segons detall co ntingut en l'annex 2.1.
de sit uació del deute. Es preveu pagar el 2021 la quantitat de 254.116,56
euros, de manera que quedar ien només 127.058, 28 euros per liquidar
definit ivament el deute municipal el 2022.
En def initiva, el pressupost previst per al 20 21 pretén donar resposta a
les necessitats plantejades en aquest municipi. Durant el 2020 hem aprovat
documents tan impor tants per al nostre f utur sostenible com el PACES, per a la
reducció de les emissions de CO2 que continuarem fent realitzant projectes per
aconseguir una major eficiència climàtica i energèt ica, i que seguiran aportant,
a més a més, un estalvi econòmic també important. El PLPIF recentment
aprovat ens marcarà les inversions a realit zar per a una m illor pr evenció dels
incendis for estals de la nostra muntanya. En breu es licit aran també la redacció
del PUAM i el PMUS, que suposaran un repte important per què ens definiran el
poble que volem.
El suport a la Cultura i al comer ç, als aut ònoms, empreses i
microempreses locals, tant pel que f a a l a bonif icació d ’im postos com per la
concessió d ’ajudes directes, com ha est at el Pla Reactivem Guadassuar aplicat
el 2020, seguirà el 2021 tant com siga necessari, si és possible, amb el
consens de totes les forces polítiques i les associacions de comercia nts locals.
Pel que fa a l ’àmbit de Benestar Social i Igualt at, els pr essupostos
d’enguany superen, una vegada més, la inversió de l’any anterior, i arr iben a la
quant itat d’1. 146.993,54 euros a causa de l’obertura d’un dels projectes més
importants per a l nostre poble: el Centre de Dia Municipal, que ja és una
realitat, i que ha estat una de les majors inversions econòmiques d ’aquest
govern per aconseguir que siga la GVA la que es faça càrrec de la gest ió
econòm ica d ’aquest centre municipal, resolent def i nitivament la incertesa en la
continuïtat d ’aquest centre i de la prestació dels importants serveis que allí es
realit zen .

Abans de passar a l'explicació més detallada del regidor d'hisenda, l’Alcalde
dóna compte dels informes favorables de intervenció i de compliment dels principis
d'estabilitat pressupostaria i regla de la despesa encara que estos límits han està
suspès (informe d'intervenció).
A continuació, el Sr Alcalde dóna la paraula al Sr Joan Puchol, regidor
d’Hisenda, que du a terme la següent explicació dels pressupostos 2021;
El pressupost que presentem hui per al 2021és el pressupost que
necessita Guadassuar per a afrontar amb garanties la situació actual de
pandèmia que estem patint. Es tracta d’un temps ple d’incerteses i de
situacions que poden ser imprevisibles, que fan que aquest pressupost
siga una proposta plena de prudència i que, al mateix temps, servisca per
a donar solució als problemes que aquesta situació ens està plantejant.
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No podem saber com evolucionarà la pandèmia de la COVI D-19, no
sabem si irremeiablement caminem cap a un nou confinament o noves
restriccions, que impedirien qualsevol celebració d’actes popul ars, festes
tradicionals, etc. O bé estem en el camí cap a la resolució i cura de la
malaltia amb la vacuna anunciada per al primer trimestre del 2021.
Alguns especialistes posen l’horitzó en el 2022 per tornar a una
normalitat semblant a l’anterior a la pandèmia.
Siga com siga, es tracta d’elaborar uns pressupostos que tinguen la
flexibilitat necessària per poder adapta r-se a qualsevol situació que es
presente i poder fer front a les necessitats bàsiques del nostre poble.
En aquest sentit, podem destacar quatre línies bàsiques en la
confecció d’aquest pressupost, que també han estat els pilars del final
d’aquest any 202 0.
1.-REACTIVEM L’ECONOMIA
Un dels sectors més afectats per aquesta pandèmia ha estat
l’economia. Empreses i autònoms que han tancat uns mesos per l’estat
d’alarma, o bé que han tancat definitivament. I ara han obert de nou amb
restriccions, perquè prime r de tot és salvar vides. Treballadors i
treballadores que s’han quedat sense lloc de treball. Tot plegat s’ha
traduït en una falta d’ingressos per a les famílies, que han passat per
moments delicats. Al nostre pressupost som sensibles amb aquests
temes. Per això:

Per sisè any consecutiu, seguim sense apujar cap impost, encara
que els costos de funcionament i dels serveis que es presten per l’ajuntament sí
que ho han fet com sempre. Si calculem en 200.000 euros cada any la mitjana
dels sobrecostos respecte de l’any anterior, estem parlant d’1,2 milions d’euros
acumulats des de 2015, que el propi ajuntament assumeix al seu pressupost
sense repercutir-los en la ciutadania. Un respir molt important per a les famílies,
autònoms i empreses.

Al mateix temps, continuarem amb les taxes anul·lades el 2020 per
l’ocupació de taules i cadires a les terrasses dels bars, i també dels llocs del
mercat. Un estalvi important per al sector.

S’ha incorporat un augment de 10.000 euros per a la promoció del
comerç local, el comerç que li dona vida al nostre poble. Aquest projecte
beneficiarà també la clientela.

Hem aprovat recentment bonificacions en l’IBI i l’ICIO per
instal·lacions de sistemes d’autoconsum d’energia solar fotovoltaica, que
permetran el 2021 un estímul per al sector, i un estalvi en la factura de la llum de
les famílies, empreses i comerços que decidisquen la seua instal·lació.

D’acord amb l’evolució de la situació durant el primer trimestre del
2021, es podran aprovar ajudes directes als sectors més afectats, a partir del
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Fons de Cooperació Municipal de la Diputació de València. I altres que es
podran, com és la nostra voluntat, consensuar amb totes les forces polítiques
locals i associacions de comerciants.
2.-CUIDEM DELS NOSTRES
Els qui s’han quedat sense tre ball, sense ingressos, sense la beca
menjador a conseqüència de la pandèmia no han estat a soles. Des de
l’Ajuntament i especialment des de Benestar Social s’ha treballat a destall
per a poder donar la solució més adequada a la situació que hem patit el
2020 i que, amb molta probabilitat continuarem patint el 2021. Per això
comptarem amb:

Ajudes econòmiques per a les famílies per a persones vulnerables
o amb risc d’exclusió social

Ajudes per garantir l’alimentació infantil

Ajudes per pal·liar la pobresa energètica

Ajudes al lloguer de vivendes

Nou servei d’assessoria jurídica social
I el més important de tot, el nou Centre de Dia Municipal que ja està
en funcionament perquè les persones que ho necessiten tinguen un lloc
on se’ls atenga amb estima i amb totes les garanties sanitàries que la
situació exigeix. Ells s’ho mereixen. AL pressupost municipal hi ha
consignats 371.740 euros per cobrir les despeses durant tot l’any 2021,
quantitat que prové de la subvenció de la Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclu sives, i que cada any s’anirà renovant. Tot el poble podem
estar ben contents. Quasi 1,2 milions d’ euros en total, una xifra rècord
perquè les persones cuidem de les persones.
3.-FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL
Per a les persones que s’han quedat sense trebal l i sense
ingressos, la millor solució és un lloc de treball remunerat. L’ajuntament
de Guadassuar millora enguany la quantitat pressupostada fins als 50.000
euros. Aquesta quantitat s’ampliarà a partir del tercer trimestre. I si fora
necessari s’ampliarà més. A part de les ajudes EMPUJU, EMCUJU,
EMCORP, SEPE, i resta de programes d’ocupació de LABORA amb els
quals podem dir que a Guadassuar tenim una de les xifres més baixes
d’atur: actualment 283 persones, un 10, 27%, xifra que ens situa en el
lloc tercer de pobles de València amb menys atur (pobles menors de
10.000 habitants)
4.-PLA LOCAL D’OBRES I INVERSIONS MUNICIPALS
Amb les inversions i projectes d’obres en marxa que s’executaran el
2021: Avinguda de les Danses i avinguda de la Diputació, amb una no va
rotonda al creuament al carrer Colom per pacificar el trànsit, inversions
en infraestructures elèctriques al polígon industrial, canvi de finestres a
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l’EPA per una millor eficiència energètica i comoditat interior, i altres
obres majors i menors que l’a juntament realitzarà el 2021, amb la dotació
del superàvit previsible del 2020 , del romanent de tresoreria i del Fons
de Cooperació Municipal de la Diputació de València, per impulsar el
sector de la construcció, que també acompanya altres sectors com
electricitat, fontaneria, fusteria, pintura, etc. L’ajuntament ha de tirar del
carro de l’economia local en aquests moments de dificultats, i ho podem
fer perquè hem sanejat els comptes i hem reduït el deute municipal, cosa
que ens dona un coixí econòmic sens e el qual seria impossible.
En definitiva, el pressupost de 2021 és un pressupost que respon a
la situació d’incertesa que patim i que tracta de donar adequada resposta
als diferents problemes que la situació de pandèmia mundial, amb la dosi
de prudència suficient per poder introduir els canvis necessaris en el
moment que calga, perquè el finançament necessari per a fer -ho ja el
tenim a disposició, gràcies a la supressió de les regles de la despesa i
estabilitat pressupostària que, per fi, el govern ha ap rovat.
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Entrem ara en una anàlisi més detallat del pressupost, que faré amb
unes breus pinzellades, per no fer -ho massa llarg, ja que les partides les
tenen al seu abast. En la part de rèpliques podrem entrar en aquelles
partides que vostés vulguen:

Reducció dels ingressos previstos: ens ajustem a la realitat fiscal:
El 2021 sols tenim de diferència un ingrés de 371.740 euros de la Conselleria
per al Centre de Dia Municipal, però el pressupost del 2021 sols creix en
262.500 euros, és a dir, que s’han ajustat 109.240 euros en total per al 2021.

Plantilla: Sols presenta dos canvis: un tècnic de joventut, que
procedeix d’una subvenció, i un tècnic d’esports, també d’una subvenció.

S’han introduït noves partides per a poder accedir millor a més
subvencions:
a)
Foment del valencià
b)
Promoció del comerç local
c)
Turisme
d)
Participació ciutadana
També s’ha introduït una nova partida COVID-1, dotada amb 10.000
euros, per a fer front a les despeses en desinfectants, mampares, guants, i
resta de materials per a la protecció del personal i de les persones usuàries
dels edificis i activitats municipals.

Molt important per a Guadassuar haver aconseguit la subvenció
anual de 374.740 euros de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a
garantir el funcionament i el futur del nou Centre de Dia Municipal.
Finalitzada la intervenció del regidor d’hisenda inicia el seu torn de paraula el
Grup municipal partit Popular. El Sr Portaveu del grup municipal PP exposa que han
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estudiant el pressupost que continua en la mateixa línia del pressupost de l'any
anterior. Davant les grans dificultats i reptes de l’últim any i del que entrem, el seu grup
considera que es moment unió de les forces polítiques per intentar arribar a tots els
veïns recolzant en el que pugam. Per això han estat al costat del govern durant la
pandèmia i han plantejat propostes, algunes més senzilles, altres més ambicioses que
encara que no venen reflectides al pressupost tenen la paraula del govern municipal de
que estan sent considerades per a poder ser materialitzades en atenció a l’evolució de
la situació i del pressupost 2021. En eixe sentit, el Sr portaveu assenyala que el seu
grup estarà vigilant del compliment de les promeses que s´han fet per a que al llarg de
l'execució dels pressupostos es puguen anar complint.
Per part del Sr Regidor d'hisenda i el Sr Alcalde s’agraeix l'actitud constructiva
del grup municipal i el recolzament en les decisions municipals que s’han hagut de
prendre per pal·liar efectes de la crisi actual al nostre Municipi.
I com que no hi ha més assumptes a tractar, el president alça la sessió a les 20
hores.
Certifique, com a secretària, tot el contingut d’aquesta acta.
La secretària,
Guadassuar, data de la signatura electrònica.

10

