ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE
EL DIA 5 DE MARÇ DE 2.020
Assistents:
PRESIDENT:
Sr. SALVADOR MONTAÑANA SANZ
VOCALS:
Sr. JOAN V. PUCHOL PÉREZ
A la casa consistorial de l’Ajuntament de
Sra. BIBIANA SAIS ROIG
Guadassuar, a les 18:00 hores del dia
Sr. FERRAN BARBERÁ CABRERA
indicat anteriorment, es van reunir els Srs.
Sra. GEMMA AVELLAN BISBAL
que s’expressen al marge, membres de
Sr. JOSEP MARTÍNEZ VIDAL
l’Excm. Ajuntament, sota la presidència del
Sra. TERESA FUERTES RAGA
Sr. alcalde amb l’assistència de la Sra.
Sr. VICENTE JOSÉ ESTRUCH BELLVER secretària de la corporació.
Sr. ARTURO ALMAZÁN SAIS
Oberta la sessió, el Sr. president va
Sra. TERESA MARTÍNEZ GIMENO
ordenar el començament, conforme a la
Sra. LAURA MARÍA OSCA LAFARGA
relació d’assumptes especificats en l’orde
Sr. JOSE VICENTE SAIS NOGUERA
del dia, cursat prèviament i oportunament.
EXCUSA L’ASSISTÈNCIA
Sra. MARÍA ROSA ALMELA RIBES
SECRETÀRIA
Sra. Mª JESÚS DASÍ DASÍ
Prèviament al desenvolupament de l’orde del dia, es fa un minut de silenci per
les dones víctimes de la violència de gènere.
A) PART RESOLUTIVA
1.- Lectura i aprovació, si procedeix, de l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior.
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
06/02/2019. 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.
2.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost de 2020
número 4, per la modalitat de suplement de crèdits.
Expedient 2020/OFI_01/000095
Vist l'estat d'execució de la inversió relativa a l'obra del Centre de Dia,
cofinançada entre la Diputació de València i en Ajuntament, i consignada en la partida
de despeses 231-622 de l'any 2019, amb uns crèdits definitius de 463.000 euros:
Partida 231-622
Direcció facultativa
Direcció execució material
Direcció instal·lacions elèctriques
execució obra
Resto partida
TOTALS

EXECUCIÓ OBRA CENTRE DE DÍA ANY 2019
Tercer
Adjudicacions
Lourdes Añó Villalba
6.192,55 €
Jose I. Hernández Añó
9.623,31 €
Vestel Ingenieros
1.089,00 €
Proyme
401.471,83 €
44.623,31 €
463.000,00 €

Obligacions
0,00 €
3.564,59 €
0,00 €
110.735,47 €
0,00 €
114.300,06 €

Saldo 31/12/2019
6.192,55 €
6.058,72 €
1.089,00 €
290.736,36 €
44.623,31 €
348.699,94 €
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Resultant que dels 348.699, 94 euros de romanents de crèdit, s'han incorporat al
pressupost de l'any 2020 la suma de 95.352, 26 euros, per ser despeses amb
finançament afectat d'incorporació obligatòria, de conformitat amb l'article 182.3 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.
Resultant que els restants 253.347,68 euros, finançats amb fons propis
municipals, no es poden incorporar al pressupost de 2020, per provindre de l'exercici
2018 i haver-se ja incorporat a l'any 2019, tal com estableix l'article 182.2 del citat text
refós.
Atesa la necessitat de modificar el pressupost a l'efecte de suplementar la
partida 231-622 “centre de dia” amb els 253.347, 68 euros, per tractar-se de una
despesa vinculada a uns contractes ja adjudicats, l'execució del qual no pot demorar-se
a l'exercici següent, conforme indica el article 177 del text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
Considerant que la modificació es pot finançar amb el romanent de tresoreria per
a gastos generals, provinent de la liquidació de l'exercici 2019 aprovada mitjançant
decret d'alcaldia número 164 de 21 de febrer de 2020.
Vist l´informe número 26 emés per l´interventor municipal, de data de 24 de
febrer 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, del dia 27 de febrer 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 inicialment l'expedient de modificació del pressupost de 2020
número 4.2020, per la modalitat de suplement de crèdits, amb el següent detall:
Aplicació
231-622
Aplicació
87000

APLICACIONS DE GASTOS AL ALÇA
Denominació
Centre de dia
APLICACIONS D´INGRESSOS A L’ALÇA
Denominació
Romanent Tresoreria Gastos Generals

Import
253.347,68 €
Import
253.347,68 €

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.
3.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost de 2020
número 5, per la modalitat de suplement de crèdits.
Expedient 2020/OFI_01/000096
Resultant que de conformitat amb el Reial decret llei 1/2018, de 23 de març, pel
qual es prorroga per a 2018 la destinació del superàvit de les corporacions locals per a
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inversions financerament sostenibles i es modifica l'àmbit objectiu d'aquestes, se
iniciaren en 2018 les següents inversions financerament sostenibles:
Aplicació
171-61903
231-622
153.261.903

Nom
IFS 2018 parcs infantils
CENTRE DE DIA
Reforma de la Gran Vía

Crèdits de la IFS
48.200,00 €
147.650,00 €
96.000,66 €
291.850,66 €

Obligacions reconegudes en els anys 2018 i 2019
48.124,36 €
74.417,76 €
0,00 €
122.542,12 €

Romanents
75,64 €
73.232,24 €
96.000,66 €
169.308,54 €

Resultant que el termini d'execució de les inversions havia de concloure en l'any
2019, segons disposa l´article 1 del citat Reial decret llei 1/2018, de 23 de març.
Resultant que finalitzat en any 2019 existeixen romanents de les inversions
financerament sostenibles iniciades en 2018, que ascendeixen a 169.308,54 euros i
que procedeixen del superàvit de la liquidació del pressupost de 2017, els quals han de
destinar-se a l'amortització de deute, segons obliga l'article 32 de la Llei orgànica
2/2017, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Resultant que l'Ajuntament de Guadassuar deu un préstec concedit per l'entitat
CAIXA RURAL D´ALGEMESI, amb un capital viu actual de 917.472, 25 euros.
Resultant que de la liquidació de l'exercici de 2019 existeix un romanent de
tresoreria per a despeses generals de 1.447.558,83 euros, del qual ja s'ha utilitzat
253.347,68 euros, quedant una resta de 1.194.211,15 €.
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 27 emés per l´interventor municipal, de data de 24 de
febrer 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, del dia 27 de febrer 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 inicialment l'expedient de modificació del pressupost de 2020
número 5.2020, per la modalitat de suplement de crèdits, amb el següent detall:
Aplicació
011-913
Aplicació
87000

APLICACIONS DE GASTOS A L’ALÇA
Denominació
Amortització préstecs
APLICACIONS D´INGRESSOS A L’ALÇA
Denominació
Romanent Tresoreria Gastos Generals

Import
169.308,54 €
Import
169.308,54 €

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.
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4.- Donar compte de la liquidació del pressupost general de l'exercici de
2019.
Expedient 2020/OFI_01/000089
Atesos els informes número 23, 24 i 25 emesos en data de 21 de febrer de 2020,
en l'expedient relatiu a la liquidació del pressupost general de l'exercici de 2019, dels
quals es dedueixen les següents magnituds:
I. Resultat pressupostari de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019.

II.- Romanen de tresoreria a 31 de desembre de 2019.
COMPONENTES

IMPORTES AÑO
1.763.831,85 €
2.421.729,68 €

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
- (+) del Presupuesto corriente
- (+) de Presupuestos cerrados
- (+) de operaciones no presupuestarias
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

649.044,71 €
1.879.295,75 €
4.057,87 €
110.668,65 €
214.943,92 €
6.773,72 €
23.417,04 €
184.865,72 €
112,56 €

I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 - 3 )

3.970.617,61 €

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

1.354.436,11 €
1.168.622,66 €

IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )
V. Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto

1.447.558,83 €
0,00 €

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

0,00 €
1.447.558,83 €

III.- Romanents de crèdit.
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
Total general

CRÉDITO
DEFINITIVO (1)
2.568.973,41 €
1.542.771,84 €
21.292,09 €
192.976,00 €
196.000,00 €
4.458.863,40 €
0,00 €
30.000,00 €
1.170.136,14 €
10.181.012,88 €

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS (2)
2.213.210,01 €
1.303.857,57 €
13.301,10 €
189.120,14 €
0,00 €
821.968,21 €
0,00 €
10.584,36 €
1.159.607,86 €
5.711.649,25 €

REMANENTES DE
CRÉDITO (1) - (2)
355.763,40 €
238.914,27 €
7.990,99 €
3.855,86 €
196.000,00 €
3.636.895,19 €
0,00 €
19.415,64 €
10.528,28 €
4.469.363,63 €
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CRÉDITO
DEFINITIVO (1)

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS (2)

REMANENTES DE
CRÉDITO (1) - (2)

De los cuales :
INCORPORABLES
NO INCORPORABLES

3.357.329,22 €
1.112.034,41 €

IV.- Obligacions pendents de pagament i drets pendents de cobrament a 31 de
desembre de 2019
Les obligacions reconegudes pendents de pagament a data de 31 de desembre
de 2019, són les següents:
EJERCICIO
Corriente
Cerrados
Total

PTE DE PAGO
6.773,72 €
23.417,04 €
30.190,76 €

Els drets reconeguts nets pendents de cobrament a 31 de desembre de 2019,
són els següents:
EJERCICIO
Corriente
Cerrados
Total

PTE COBRO
649.044,71 €
1.879.295,75 €
2.528.340,46 €

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:
Any
Pendent cobrament
Primer exercici anterior
2018
249.503,87 €
Segon exercici anterior
2017
260.405,43 €
Tercer exercici anterior
2016
403.709,15 €
Quart exercici anterior
2015
100.024,09 €
Quint i següents ex. anteriors 2014 y ant
865.653,21 €
1.879.295,75 €

%
Dubtós cobrament
25,00%
62.375,97 €
40,00%
104.162,17 €
60,00%
242.225,49 €
80,00%
80.019,27 €
100,00%
865.653,21 €
1.354.436,11 €

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 2019 llança un superàvit financer a nivell
consolidat després d'ajustos de comptabilitat nacional de 376.965, 82 euros, complintse l'objectiu d'estabilitat pressupostària, segons el següent detall:
CAPITULOS
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
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. Supervit(+)/ Définit (-) no financiero antes de ajustes
D. AJUSTES SEC
E. Supervit(+)/ Définit (-) no financiero ajustado

AYUNTAMIENTO
DRN
2.582.964,86 €
64.752,16 €
378.902,10 €
1.726.951,88 €
80.702,29 €
189.791,28 €
5.024.064,57 €
ORN
2.213.210,01 €
1.303.857,55 €
13.301,09 €
189.120,14 €
0,00 €
821.968,21 €
4.541.457,00 €
482.607,57 €
-108.673,25 €
373.934,32 €

EDAR
DRN

19.012,22 €

19.012,22 €
ORN
12.818,50 €
3.162,22 €

15.980,72 €
3.031,50 €
3.031,50 €

CONSOLIDADO
DRN
2.582.964,86 €
64.752,16 €
378.902,10 €
1.745.964,10 €
80.702,29 €
189.791,28 €
5.043.076,79 €
ORN
2.213.210,01 €
1.316.676,05 €
13.301,09 €
192.282,36 €
0,00 €
821.968,21 €
4.557.437,72 €
485.639,07 €
-108.673,25 €
376.965,82 €
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Respecte a la regla de despesa, la liquidació del pressupost de l'exercici 2019
compleix amb el límit despesa no financera permesa per l'Estat:
AÑO 2018
AYUNTAMIENO
Gasto computable 2018
3.389.389,60 €
Incremento para 2019 2,7%
91.513,52 €
Gasto computable incrementado
3.480.903,12 €
Aumentos de recaudacion (*)
175.322,00 €
A.- LIMITE GASTO AÑO 2019
3.656.225,12 €
(*) Fondo coop municipal GVA
GASTO NO FINANCIERO 2019
ORN
Cap 1
2.213.210,01 €
Cap 2
1.303.857,57 €
Cap 3
1.066,92 €
Cap 4
189.120,14 €
cap 5
0,00 €
Cap 6
821.968,21 €
Cap 7
0,00 €
Gasto no financiero
4.529.222,85 €
IFS (-)
-122.542,12 €
GFA (-)
-826.740,84 €
TRANSFERENCIAS (-)
-16.691,23 €
B.- GASTO NO FINANCIERO AJUSTADO
3.563.248,66 €
DIFERENCIA (A) - (B)
92.976,46 €
EL GRUPO CONSOLIDADO CUMPLE LA REGLA DE GASTO

EDAR
10.622,24 €
286,80 €
10.909,04 €
0,00 €
10.909,04 €

CONSOLIDADO
3.400.011,84 €
91.800,32 €
3.491.812,16 €
175.322,00 €
3.667.134,16 €

EDAR

CONSOLIDADO
2.213.210,01 €
1.316.676,07 €
1.066,92 €
192.282,36 €
0,00 €
821.968,21 €
0,00 €
4.545.203,57 €
-122.542,12 €
-826.740,84 €
-16.691,23 €
3.579.229,38 €
87.904,78 €

0,00 €
12.818,50 €
0,00 €
3.162,22 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
15.980,72 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
15.980,72 €
-5.071,68 €

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.
Respecte al principi de sostenibilitat financera:
Dades a 31 de desembre de 2019
1. Volum d'endeutament respecte a recursos ordinaris
2. Estalvi net positiu
3. Període mig pagament a proveïdors 4 trimestre 2019

20,98%
300.886,09 €
5,99 díes

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 2019 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.
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat
5.- Moció Dia internacional de la Dona: 8 de març de 2020
Expedient: 2020/OFI_01/000119
Llegida en la Comissió la moció sobre el Dia internacional de la Dona: 8 de març
de 2020, del següent tenor literal:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El feminisme i la lluita pels drets de la dona no és un moviment nou. Ja al segle
XVIII, Mary Wollstonecraft publica el 1792: «A Vindication of the Rights of Woman: with
Strictures on Political and Moral Subjects», posicionant-se com una de les primeres obres
feministes de la literatura i de la filosofia. Amb el naixement d’aquesta obra, Wollstonecraft
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comença a obrir camins que reivindiquen els drets de les dones, com l’educació, entre
altres coses, possibilitant així una nova onada de moviments socials on les dones seran
partícips i protagonistes.
El 8 de març, esdevé una data clau en les agendes i els calendaris, una data que
es marca com una fita a la història pels drets aconseguits, recuperats, però també una
data per recordar que encara hi ha molt de camí per recórrer.
El 8 de març de 1857, vora 130 treballadores d’una fàbrica tèxtil es declaraven
en vaga per tal de reivindicar unes condicions laborals simples i justes: aconseguir la
jornada laboral de 10 hores, la igualtat salarial, temps per la lactància, així com una
millora de les condicions higièniques en les que treballaven. Arran d’aquest fet, d’aquesta
demanda, l’amo de la empresa, ordena tancar les portes de la fàbrica i provocar un
incendi, abrasant així a totes les dones que hi havia dins.
Anys més tard, en 1907, té lloc la primera Conferència Internacional de Dones
Socialistes a Alemanya, liderada per Clara Zetkin i és allà on es proposa commemorar el 8
de març en record de la mort d’aquestes treballadores, denominant-lo així El Dia de la
Dona Treballadora.
Amb tot això, l’onada del feminisme, de la lluita per reivindicar els drets de les
dones, comença a créixer i a expandir-se: cada vegada són més les dones i els homes
que justifiquen aquesta lluita com la seua pròpia, i reconeixen el feminisme com el
moviment social que ha d’agrupar a tots els sectors socials.
D’aquesta manera, una de les primeres demandes i èxits, és l’assoliment del
sufragi femení, del dret a vot, celebrat per primera vegada el 21 de desembre de 1918 a
Gran Bretanya, malgrat que encara amb algunes restriccions respecte dels homes. A
Espanya, el sufragi universal es va aprovar l'1 d'octubre de 1931, en la 2a República, amb
161 vots a favor (dels partits de dretes i una gran majoria del PSOE, a excepció
d'Indalecio Prieto i els seus seguidors de xicotets nuclis republicans); 121 en contra
(Acció Republicana, Partit Republicà Radical i el Partit Republicà Radical Socialista) i 188
abstencions; tenint un paper destacat en aquells dies Clara Campoamor.
A l’estat espanyol, la incorporació real de les dones al treball esdevé quan
aquestes comencen a formar-se per tal de millorar en les seues professions, sent entre
1920 i 1936, quan sorgeixen les primeres dones amb càrrecs importants (com María de
Maeztu o Concha Espina, per fer una breu menció). D’acord amb això i tot seguint el
recorregut del cronograma feminista, al 1977 les Nacions Unides declaren el 8 de març
com el Dia Internacional de la Dona, usant com a símbol d’aquesta celebració el color
lila, ja que d’aquest color eren els teixits que treballaven les dones a la fàbrica tèxtil quan
van ser cremades.
La crisi econòmica de la passada dècada, ens va portar cap a una involució en els
drets de les dones que va produir una major desigualtat, empobriment, feminització de la
precarietat, retallada en drets socials i pèrdua de drets de la ciutadania, fins i tot de drets
ja consolidats, provocant sobretot l'augment de la desocupació en les dones, on a finals de
l'any 2010 la taxa de desocupació femenina superava el 20%.
A nivell internacional continuen produint-se situacions d’extrema vulnerabilitat
relacionada amb les situacions de migració, tant per problemes econòmics com polítics o
causats pels conflictes oberts.
Les retallades econòmiques van suposar un atac directe contra el procés
d’igualtat entre dones i homes ja que la precarietat laboral, la cura de les persones en
situació de dependència, etc. recauen de forma majoritària sobre les dones quan les
institucions públiques no les cobreixen. A més, aquests treballs del sector de les cures
són majoritàriament desenvolupats per dones, sent ocupacions considerades de menor
valia i per tant pitjor remunerats.
Islàndia és un referent en la lluita contra les desigualtats entre homes i dones, i en
2017 se situà com a l’estat del món amb una menor escletxa de gènere segons dades del
Fòrum Econòmic Mundial. S’ha convertit en el primer país en aprovar per llei (1 de gener
de 2018) que les empreses amb 25 treballadors o més i els organismes públics, controlen
i demostren que les seues treballadores i treballadors guanyen el mateix jornal pel mateix
treball realitzat. Cal tindre present que segons dades d’organismes oficials les dones
europees tenen una renda de més del 20% inferior a la dels homes, que en realitat és
com si les europees treballaren gratis des d’octubre fins al final d’any.
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A l'Estat Espanyol la bretxa salarial se situa en el 15 % segons l'INE (Institut
Nacional d'Estadística), això vol dir que, encara que estiguem per davall de la mitjana de
la UNION EUROPEA, continue havent-hi una desigualtat salarial que cal eliminar. Això no
sols afecta al llarg de tota la vida laboral, sinó que, una vegada arribada l'edat de
jubilació, veiem com aqueixa bretxa es reprodueix en la pensió, deixant així a un major
nombre de dones en situació de pobresa, en edat avançada, a més.
Malgrat la Llei estatal 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes de 2007, és evident que hi ha molta feina a fer.
Encara ara, queda de relleu que les dones segueixen patint desigualtats respecte
dels homes, trobant-se amb obstacles com «el sostre de vidre» (expressió que fa
referència a la barrera invisible que representa les limitacions que troben les dones per
ascendir en la seua carrera professional), els micromasclismes diaris com el mansplaining
(anglicisme usat per a designar l’acció i efecte d’un home que explica a una dona alguna
cosa que segurament ella ja sap), o les narratives paternalistes o condescendents des
d’una mirada masculina. Amb això, ens topem també amb la reivindicació de l’ús del
llenguatge inclusiu, un llenguatge on tots i totes senten que formen part i que les inclou
d’igual manera.
Per últim, cal destacar per la seua contemporaneïtat, l’Agenda 2030 de
Desenvolupament Sostenible, la qual marca l’acció global pel desenvolupament fins
l’any 2030 i configura un full de ruta d’actuació connectat entre si per assolir un objectiu en
comú: el desenvolupament mundial sostenible. Dins d’aquesta Agenda 2030, trobem dos
objectius (ODS) 8 i 10, els quals vetllen per un treball digne i un creixement econòmic i per la
reducció de les desigualtats, respectivament. Són aquests objectius els que exigeixen un
sistema de governança multinivell eficaç: cada nivell de govern (internacional, nacional,
regional i local), ha de ser responsable de comprometre’s, mitjançant consensos, aliances
i col·laboracions amb altres sectors, a impulsar, implementar i aconseguir les fites
marcades. Veiem per tant, que el feminisme queda recollit dins d’Agenda 2030, com un
objectiu a implantar, assolir i consolidar per la ONU.
És per tot això que proposem els següents:
ACORDS
PRIMER: Commemorar el dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i
promoure activitats dirigides a reforçar el principi d’igualtat entre homes i dones, sumantnos al lema de l'ONU «soc de la generació de la igualtat».
SEGON: Instar el Govern a la presentació i aprovació d'una Llei d'Igualtat
Laboral, entre homes i dones, a fi de garantir de manera efectiva el dret a la conciliació,
així com les mesures que facen possible la igualtat en l'ocupació.
TERCER: Com a Ajuntament ens comprometem elaborar polítiques d’igualtat de
caràcter transversal i en el pressupost a avaluar i fer el seguiment dels acords presos en
matèria d’igualtat a través de plans d'igualtat tant per a la ciutadania com per a les
plantilles municipals i donar-ne compte periòdicament a aquest ple.
QUART: Impulsar polítiques que fomenten la conciliació, la corresponsabilitat així
com la no discriminació de la dona, per a propiciar l’eliminació de polítiques que encara
es donen de forma encoberta en determinades professions en què les dones
embarassades són penalitzades pel simple fet de ser mares i avaluades amb un
«rendiment anormal».
CINQUÉ: Propiciar des de les diferents àrees municipals, que totes les persones,
quan així ho necessiten, compten amb l'atenció necessària mitjançant els serveis públics,
perquè les tasques de la cura familiar no suposen una desigualtat a l'hora de la
integració efectiva de la dona en la vida laboral i/o en la seua carrera professional.
SISÉ: Demanar al Govern espanyol la ratificació del Conveni 189 de l'OIT
(Organització Internacional del Treball) per a la dignificació del treball a la llar i les cures.
SETÉ: Com a Ajuntament ens comprometem i encoratgem la resta de les
institucions a seguir treballant per la igualtat i en avançar en el desenvolupament de les
polítiques per la igualtat i contra la violència masclista i de gènere. Manifestem la
importància del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, i la dotació i continuïtat
pressupostària per garantir la seua aplicació. Manifestem la importància cívica i política
del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista i la dotació i continuïtat
pressupostària per a garantir la seua aplicació. El nostre Ajuntament està adherit / te
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previst adherir-se a aquest pacte i és compromet a aplicar-lo i a actuar d’acord amb les
seues propostes.
HUITÉ: Com a Ajuntament, ens adherim a l'acord a què s’ha arribat en les Corts
Valencianes el passat 30 de gener, pel qual es reforça l'acord del Pacte Valencià contra
la violència de gènere i masclista i per tant, ens comprometem també a continuar fent
valdre les mesures d’aquest Pacte, a més mostrem el nostre rebuig a qualsevol tipus de
posicionament polític que negue l'existència de la violència de gènere i masclista o que
propugne la minoració de les mesures de protecció de les dones. Cal recordar que la
violència contra les dones és un tema que ha sigut objecte d’un pacte d’Estat.
NOVÉ: Declarar el nostre poble un municipi contra la violència masclista i lliure de
tracta i de prostitució.
DESÉ: Exigir a les Administracions Públiques un finançament suficient per tal de
portar a terme les polítiques d’igualtat així com les polítiques educatives i les socials. Ens
calen unes polítiques àmplies, no és tracta de resoldre situacions d’especial precarietat
de caràcter assistèncialista sinó de garantir els drets de la ciutadania, i és urgent que
desaparega la discriminació que patim en el finançament. Ens cal doncs, reclamar, amb
l'objectiu de millorar l'Estat del Benestar al nostre país, una reforma urgent de l'actual
model de finançament autonòmic i local.
ONZÉ: Facilitar espais per a les activitats programades per les associacions per la
Vaga mundial de dones del dia 8 de març convocada a nivell mundial pel Moviment
Feminista.
DOTZÉ: Donar trasllat dels presents acords a la Generalitat Valenciana, i
especialment a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, als grups parlamentaris de
les Corts Valencianes, al Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat del
Govern d’Espanya i als diferents grups parlamentaris del Congrés i del Senat, així com
que es publicite per les vies habituals i es comunique al teixit associatiu de la nostra
població.

Atés el Dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut, del dia 27 de febrer 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: Commemorar el dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i
promoure activitats dirigides a reforçar el principi d’igualtat entre homes i dones,
sumant-nos al lema de l'ONU «soc de la generació de la igualtat».
SEGON: Instar el Govern a la presentació i aprovació d'una Llei d'Igualtat
Laboral, entre homes i dones, a fi de garantir de manera efectiva el dret a la conciliació,
així com les mesures que facen possible la igualtat en l'ocupació.
TERCER: Com a Ajuntament ens comprometem elaborar polítiques d’igualtat de
caràcter transversal i en el pressupost a avaluar i fer el seguiment dels acords presos
en matèria d’igualtat a través de plans d'igualtat tant per a la ciutadania com per a les
plantilles municipals i donar-ne compte periòdicament a aquest ple.
QUART: Impulsar polítiques que fomenten la conciliació, la corresponsabilitat
així com la no discriminació de la dona, per a propiciar l’eliminació de polítiques que
encara es donen de forma encoberta en determinades professions en què les dones
embarassades són penalitzades pel simple fet de ser mares i avaluades amb un
«rendiment anormal».
CINQUÉ: Propiciar des de les diferents àrees municipals, que totes les persones,
quan així ho necessiten, compten amb l'atenció necessària mitjançant els serveis públics,
perquè les tasques de la cura familiar no suposen una desigualtat a l'hora de la
integració efectiva de la dona en la vida laboral i/o en la seua carrera professional.
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SISÉ: Demanar al Govern espanyol la ratificació del Conveni 189 de l'OIT
(Organització Internacional del Treball) per a la dignificació del treball a la llar i les
cures.
SETÉ: Com a Ajuntament ens comprometem i encoratgem la resta de les
institucions a seguir treballant per la igualtat i en avançar en el desenvolupament de les
polítiques per la igualtat i contra la violència masclista i de gènere. Manifestem la
importància del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, i la dotació i continuïtat
pressupostària per garantir la seua aplicació. Manifestem la importància cívica i política
del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista i la dotació i continuïtat
pressupostària per a garantir la seua aplicació. El nostre Ajuntament està adherit / te
previst adherir-se a aquest pacte i és compromet a aplicar-lo i a actuar d’acord amb les
seues propostes.
HUITÉ: Com a Ajuntament, ens adherim a l'acord a què s’ha arribat en les Corts
Valencianes el passat 30 de gener, pel qual es reforça l'acord del Pacte Valencià
contra la violència de gènere i masclista i per tant, ens comprometem també a
continuar fent valdre les mesures d’aquest Pacte, a més mostrem el nostre rebuig a
qualsevol tipus de posicionament polític que negue l'existència de la violència de
gènere i masclista o que propugne la minoració de les mesures de protecció de les
dones. Cal recordar que la violència contra les dones és un tema que ha sigut objecte
d’un pacte d’Estat.
NOVÉ: Declarar el nostre poble un municipi contra la violència masclista i lliure
de tracta i de prostitució.
DESÉ: Exigir a les Administracions Públiques un finançament suficient per tal de
portar a terme les polítiques d’igualtat així com les polítiques educatives i les socials.
Ens calen unes polítiques àmplies, no és tracta de resoldre situacions d’especial
precarietat de caràcter assistèncialista sinó de garantir els drets de la ciutadania, i és
urgent que desaparega la discriminació que patim en el finançament. Ens cal doncs,
reclamar, amb l'objectiu de millorar l'Estat del Benestar al nostre país, una reforma
urgent de l'actual model de finançament autonòmic i local.
ONZÉ: Facilitar espais per a les activitats programades per les associacions per
la Vaga mundial de dones del dia 8 de març convocada a nivell mundial pel Moviment
Feminista.
DOTZÉ: Donar trasllat dels presents acords a la Generalitat Valenciana, i
especialment a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, als grups parlamentaris
de les Corts Valencianes, al Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat
del Govern d’Espanya i als diferents grups parlamentaris del Congrés i del Senat, així
com que es publicite per les vies habituals i es comunique al teixit associatiu de la
nostra població.
6.- Moció en defensa de l’Agricultura valenciana.
Expedient: 2020/OFI_01/000120
El Sr. Alcalde fa lectura de la Moció que en la corresponent comissió es va
consensuar com a moció de tots els grups municipals.
Atés el Dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut, del dia 27 de febrer 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:
1.- L’ajuntament de Guadassuar desitja expressar el seu reconeixement i suport
a tot el sector agroalimentari valencià.
2.- Demanem l’arbitratge de les institucions per tal de fer efectiu un sistema
retributiu més just per a les explotacions agropecuàries.
3.- Instem al govern espanyol a què defense, a Europa, els interessos del camp
valencià.
4.- Comunicar aquests acords al govern d’Espanya i la Conselleria d’Agricultura,
Desenvolupament rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat
Valenciana.
5.- Davant de la competència deslleial de les importacions d’altres països,
aquest ajuntament eleva les següents demandes al Govern Central i a la Comissió
Europea, així com als eurodiputats i les eurodiputades espanyoles:
a) tornar a reiterar l’establiment del tractament en fred a les importacions.
b) Tornar a demandar rigorositat en la inspecció en ports i en les entrades de
tota mena de material vegetal. Que siga realitzada per equips d’inspectors sota un
protocol estricte de seguretat.
c) Prohibició d’entrada en territori europeu de productes tractats amb plaguicides
i fungicides prohibits a la UE. Reciprocitat en matèria fitosanitària.
d) Tancament de fronteres als països que no garantisquen una completa sanitat
vegetal en les seues exportacions; i a la detecció de productes amb una plaga,
tancament immediat a la importació d’aqueix país i rebuig en frontera.
e) Establir gravàmens per a les importacions d’aquells països que practiquen
dúmpling fiscal, social i contaminen el medi ambient.
f) Establir taxes a les importacions que realitza el transport marítim, que estan
contribuint a accelerar el canvi climàtic. Paguem, amb impostos i altres instruments,
nosaltres i les nostres empreses per a contribuir a mitigar el canvi climàtic, però el que
ve de fora contamina i accelera el canvi climàtic, i no paga.
Sol·licitar la denúncia de la signatura dels tractats amb països que realitzen una
competència directa amb l’espanyola, i establir mecanismes de compensació als
agricultors afectats pels actuals tractats.
g) Demanar la traçabilitat i l’etiquetatge de tots els productes importats, el
consumidor té dret a saber la procedència i poder triar lliurement si vol un producte del
seu territori o importat.
h) Tanmateix, demandem canvis en la normativa de competència i en la cadena
alimentària perquè es possibilite l’establiment de preus dignes a l’agricultor, prohibint la
venda a pèrdues i les pràctiques abusives. Demanda a elevar a l’Administració Central i
al Parlament espanyol, però també a la UE.
i) En assegurances agràries, demandar al Ministeri que repose les aportacions i
percentatges que realitzava per mitjà de Enesa, i prohibir a Agroseguro que aprove
més pujades de primes, que realitza a l’ésser un monopoli sectorial.
j) Demandar a la Comissió de la UE, al Govern Central i a la Consellería que en
la nova PAC es veja augmentat el seu pressupost, no disminuïsca per efecte del Brexit
i altres polítiques, i s’establisquen fons per a gestionar les crisis de preus, i possibilitar
retirades i emmagatzematges preventius i temporals. S’establisca la continuïtat de les
actuals ajudes i plans durant el període transitori.
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k) Establir plans d’ajudes per a la modernització de les explotacions agràries i les
indústries agroalimentàries.
l) Tanmateix, establir ajudes continuades pel reconeixement que el sector agrari
realitza en la preservació del medi ambient i el territori. Així com pagaments pel seu
paper d’embornal de carboni. Per a això, instem també a la Conselleria a realitzar els
estudis i investigacions que mesuren aqueixos factors, como poden ser els apuntats
com a embornal de carboni per cada tipus de cultiu, l’aportació d’oxigen, el
manteniment del paisatge, la humitat ambiental i el fre a la desertització, entre altres.
m) Sobre l’alçament del veto rus. Demandar a la UE i al Govern central perquè
finalitze les divergències amb Rússia i s’òbriga aqueix mercat als nostres productes
agraris una altra vegada; no pot pagar l’agricultura europea un problema polític, quan
altres països estan venent productes industrials a Rússia. Cal aconseguir que s’alce el
veto, per a recuperar el mercat rus; que pel veto ha sigut acaparat pels nostres
competidors.
n) Requerir al Ministeri i a la Conselleria perquè aporte més pressupost en la
lluita contra plagues. L’entrada de noves plagues per la falta de rigorositat és
competència de l’Administració central, però és l’agricultor qui càrrega amb les
despeses de la lluita per a combatre plagues que no patíem.
En les intervencions prèvies a l’aprovació de la moció sol·licita la paraula el Sr.
Regidor del Grup Municipal Socialista de Guadassuar, per a manifestar el
següent;
com no pot ser d’altra manera, està al costat dels llauradors, i per això
recolzarem aquesta moció -esperem que finalment conjunta.
Pel que respecta a la moció, ja vam manifestar en la comissió instant que també
s’incloguera la Conselleria d’Agricultura -tal i com s’ha fet en els punts ‘j’ i ‘n’- perquè
són moltes les competències que estan transferides. També demanem que s’estudie la
inclusió de la sol·licitud d’ajudes a la Conselleria d’Agricultura en el punt ‘l’ i no sols
instant-los a realitzar estudis i investigacions, que també.
Sabem que calen moltes mesures més per protegir el sector agrícola, però és
cert que al punt ‘h’ on se sol·liciten canvies en la normativa de competència i en la
cadena alimentària per part de l’Administració central cal dir que des del 25 de febrer i
per Reial Decret Llei 5/2020 ja comptem amb algunes mesures com:
Obligatorietat de tindre en compte els costos de producció en els contractes; la
prohibició d’establir preus per davall del cost de producció. Prohibició de la venda a
perdudes. Regulació de les promocions comercials per evitar la banalització dels
productes agraris. Publicitat de les sancions per als agents que hagen comés
infraccions greus o molt greus.
Al temps, instem a tots els grups municipals locals a treballar conjuntament per,
encara que siga dins de les nostres possibilitats, donar suport a l’agricultura. Amb
accions con la que plantejà el grup municipal socialista de posar el servei d’autobús des
de l’Ajuntament per anar a la manifestació del 14 de febrer. D’altra banda pensem que
no ens podem contentar amb fets com aquest, encara que reconeguem que la força de
totes i tots suma i hem d’eixir al carrer sempre a reivindicar el drets del nostre poble, és
hora d’avançar i anar més enllà de discursos fàcils i de bones intencions i aportar
solucions VIABLES i REALISTES, és hora de fer POLÍTIQUES MUNICIPALS.
Per això sol·licitem que el Consell Agrari es dinamitze i s’impulse amb reunions
amb la Conselleria d’Agricultura o altres estaments que doten d’orientació i
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assessorament al respecte de les diferents ajudes, subvencions, diferents plans i
actuacions que podríem aplicar al nostre municipi i beneficiar directament als nostres
llauradors. Tanmateix plantegem que es cree la figura d’assessorament al llaurador per
orientar-los al respecte de campanyes de prevenció de plagues, assegurances de les
collites, subvencions i ajudes...
Donat que el canvi climàtic repercuteix cada vegada més al món de l’agricultura i
donada l’emergència climàtica actual un altra mesura hauria de ser l’estudi de la
viabilitat de la creació d’ajudes econòmiques municipals als llauradors, per ajudar en
les despeses de poda, abonament, reg...
Seguir fent un estudi dels diferents camins del terme i un itinerari d’actuacions
anuals, consensuades en el Consell Agrari, com ja es va realitzar en la passada
legislatura. Definint una ruta de treball per mantindre en condicions l’accés als camps
en totes les partides que conformen el nostre terme municipal.
A continuació sol·licita la paraula el Sr. Regidor del grup municipal Compromís
per lamentar que en la moció no es demane explicacions als partits que tenen
representants en la Unió europea d’haver votat en contra del camp valencià l’acord
amb Vietnam
Finalment, per part del portaveu grup municipal PP s’explica que inicialment
estava esta menció però el PP entén que el important és estar al costat dels llauradors i
no polititzar, pel interés dels veïns de Guadassuar. Agraïx que es llevara del text
facilitant aixina que s’aprove esta moció per unanimitat dels grups municipal de
l’ajuntament de Guadassuar.
I com que no hi ha més assumptes a tractar, el president alça la sessió a les
18:35 hores.
Certifique, com a secretària, tot el contingut d’aquesta acta.
La secretària,
Guadassuar, data de la signatura electrònica.
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