ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE
EL DIA 11 DE NOVEMBRE 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. TERESA MARTÍNEZ GIMENO
Sra. LAURA MARÍA OSCA LAFARGA
Sr. JOSE VICENTE SAIS NOGUERA

A la casa consistorial de l’Ajuntament de
Guadassuar, a les 14:45 hores del dia
indicat anteriorment, es van reunir els Srs.
que s’expressen al marge, membres de
l’Excm. Ajuntament, sota la presidència del
Sr. alcalde amb l’assistència de la Sra.
secretària de la corporació.
Oberta la sessió, el Sr. president va
ordenar el començament, conforme a la
relació d’assumptes especificats en l’orde
del dia, cursat prèviament i oportunament.

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA
SECRETÀRIA
Sra. Mª JESÚS DASÍ DASÍ
Prèviament al desenvolupament de l’orde del dia, es fa un minut de silenci per
les dones víctimes de la violència de gènere.
1.- Lectura i aprovació, si procedeix, de l’esborrany de les actes de les sessions
anteriors celebrades els dies 24/09/2020, 19/10/2020 i 23/10/2020
Acta 24/09/2020
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
24/09/2020.
No produint-se cap observació, és aprovada per UNANIMITAT dels presents,
que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
Acta 19/10/2020
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
19/10/2020.
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No produint-se cap observació, és aprovada per UNANIMITAT dels presents,
que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
Acta 23/10/2020
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
23/10/2020.
No produint-se cap observació, és aprovada per UNANIMITAT dels presents,
que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
2.- Ratificació del decret d'alcaldia nº. 1085 de 29 d´octubre de 2020, de
modificació pressupostaria nº 30.2020 de transferència de crèdits, per incrementar en
3.022,00 euros el complement de gratificacions. Expt. 2020/OFI_01/000429
Vist el decret d'alcaldia número 1085 de 29 d´octubre de 2020, amb el
següent tenor literal:
Resultant que en l'aplicació del pressupost de l'exercici 920-15100
"gratificacions", dotada inicialment en 6.000 euros, existeixen uns crèdits
disponibles a nivell de bossa de vinculació de 887,55 euros, i que en la
nòmina del mes d'octubre s'han inclòs gratificacions per import de 1.475,
74 euros, sent necessari incrementar la partida en 3.022,00 euros per a
poder comptabilitzar i pagar la nomina del mes i fer front a les despeses
previstes dels mesos de novembre i desembre.
Vist que existeixen crèdits sobrants en els crèdits inicials de la
partida 231-16000 “Seguretat Social a càrrec Corporació” per import de
3.022,00 euros.
Considerant que l'article 6.2 del Reial decret 861/1986, de 25
d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris
d'Administració Local, estableix que correspon al Ple de cada Corporació
determinar en el pressupost la quantitat global destinada a l'assignació de
complement de gratificacions als funcionaris.
Vist l´informe d´intervenció número 183.2020, de data de 29 de
octubre de 2020, el qual condiciona la opinió favorable a la convalidació
de la resolució per el Ple de la Corporació.
Considerant la necessitat d'aprovar expedient de modificació del
pressupost, mitjançant transferència de crèdit entre aplicacions de diferent
àrea de despesa referides a gastos de personal, la competència de la qual
per a la seua aprovació correspon a l'Alcalde-President, conforme
estableix l'article 179.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, en relació amb
les bases d'execució del pressupost, pel present DISPOSE:
PRIMER.- Aprovar la transferència de crèdits nº 30.2020 en els
termes següents:
APLICACIONS DE GASTOS A LA BAIXA
Pro. Eco.
Descripció
Import
231 16000 Seguretat Social a càrrec de la Corporació
3.022,00 €
2

APLICACIONS DE GASTOS A L’ALÇA
Pro. Eco.
Descripció
920 15100 Gratificacions

Import
3.022,00 €

SEGON.- Ratificar pel ple de la Corporació la present resolució en
tant que suposa l'increment de la quantia global del complement de
gratificacions en 3022 euros.
Vist l´article 22.2 i) de Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Règim Local, i l'article 6.2 del Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix
el règim de les retribucions dels funcionaris d'Administració Local.
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut, el Ple de l’ajuntament, PER UNANIMITAT dels
presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, ACORDA:
PRIMER I ÚNIC.- Ratificar el decret d'alcaldia número 1085 de 29 d´octubre de
2020 pel qual s'aprova la modificació pressupostària núm. 30.2020 per transferència de
crèdit, al efecte de autoritzar l'increment de la quantia global del complement de
gratificacions en 3.022, 00 euros.
El resultat de la votació és el següent; 13 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; Sr. Barberá Cabrera, i Sra. Avellan Bisbal), grup municipal
SOCIALISTA (Srª Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i dels
representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª
Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).
3.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost de 2020
número 31.2020, per la modalitat suplement de crèdit finançat en baixes de altres
partides de despesa. Expt. 2020/PAC_03/001261
Vist l'escrit presentat en data de 31 d'agost de 2020 per la Sra. Asunción Niclós
Camarasa (RE 2020/2824), en representació de l'AMPA de l'IES Guadassuar, pel qual
sol·licita finançament per part de l'Ajuntament de Guadassuar perquè tots alumnes del
centre educatiu tinguen accés a les noves tecnologies a l'efecte de garantir el dret a
l'educació, en el context de la situació generada per la Covid 19.
Vist l'escrit presentat en data de 28 d'agost de 2020 (RE 2020/2804) per la Sra.
Pilar Jornet Alós, en representació del centre educatiu Sant Francesc de Guadassuar,
en el qual se sol·licita col·laboració econòmica per part de l'Ajuntament per a les
despeses d'adquisició de mampares i termòmetres com a mitjans de prevenció de la
Covid 19.
Considerant l'interès per part de l'Ajuntament de Guadassuar de pal·liar els
efectes adversos que està provocant la pandèmia de la Covid 19 en els diferents
sectors socials del municipi, entre els quals figura l'alumnat, professorat i personal dels
centres educatius.
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Considerant que l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, estableix que es podran concedir de manera directa les subvencions
previstes nominativament en els pressupostos.
Considerant que procedeix modificar la base 46 de les bases d'execució del
pressupost, a l'efecte d'incloure amb càrrec a la partida 326-48000 "Subvencions i
premis estudiants" les següents subvencions nominatives:
 Ampa Col·legi Sant Francesc: 400, 00 euros (increment subvenció)
 Ampa IES Guadassuar: 3.860, 00 euros (nova subvenció).
Resultant que les noves subvencions nominatives es finançaran amb càrrec als
crèdits sobrants de les ajudes al transport per a la realització d'estudis superiors, que
ascendeixen a 2.260 euros consignats en la partida 326-48000, així com amb 2.000
euros sobrants de la partida 320-14300, becaris diputació.
Vist l´informe número 185 emés per l´interventor municipal, de data de 3 de
novembre de 2020 favorable a la tramitació de la modificació pressupostaria.
D´acord amb l'article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004. de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals , així com el que
es disposa en les bases d'execució del pressupost.
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut, el Ple de l’ajuntament, PER UNANIMITAT dels
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 31.2020, per la modalitat suplement de crèdit finançat en baixes de altres
partides de despesa, amb el següent detall:

Pro.
326

APLICACIONS DE GASTOS A LA BAIXA
Eco.
Descripció
48000 Subvencions i premis estudiants

APLICACIONS DE GASTOS A L’ALÇA
Pro. Eco.
Descripció
320 14300 Becaris Diputació

Import
2.000,00 €

Import
2.000,00 €

Així com aprovar inicialment la modificació de la base 46 de les bases d'execució
del pressupost, a l'efecte d'incloure amb càrrec a la partida 326-48000 " Subvencions i
premis estudiants" les següents subvencions nominatives:
 Ampa Col·legi Sant Francesc: 400, 00 euros (increment subvenció)
 Ampa IES Guadassuar: 3.860, 00 euros (nova subvenció).
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient durant 15 dies mitjançant la
publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguen
examinar-ho i formular les reclamacions que estimen pertinents.
TERCER- Aprovar, amb caràcter definitiu, el referit expedient si contra aquest no
es presentaren reclamacions durant el període d'exposició pública.
QUART- Publicar una vegada aprovada la modificació, un resum de la mateixa
en el Butlletí Oficial de la Província.
El resultat de la votació és el següent; 13 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
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Pérez; Srª Roig Sais; Sr. Barberá Cabrera, i Sra. Avellan Bisbal), grup municipal
SOCIALISTA (Srª Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i dels
representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª
Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).
4.- Aprovació del projecte bàsic de l’ampliació IES Guadassuar. Expt.
2020/OFI_01/000078
Vist l’expedient que es tramita per a l’aprovació del projecte bàsic de l’actuació
“AMPLIACIÓ DEL I.E.S. GUADASSUAR”, redactat per la mercantil AECOESTUDIO
PARTNERS, S.L., el pressupost de la qual queda de la manera següent:
Pressupost d’Execució Material ..................... 1.455.354,67 €
15 % Despeses Generals ..................................... 218.303,20 €
6 % Benefici Industrial ............................................ 87.321,28 €
Pressupost sense IVA........................................ 1.760.979,15 €
21% IVA ................................................................ 369.802,62 €
Pressupost base de licitació .............................. 2.130.784,77 €
Vist el Informe del Tècnic municipal de data 19 d’octubre de 2020, emés per
l’arquitecte municipal Sr. Frank Navarro Aguir.
Trobada conforme i en harmonia amb allò que s’ha preceptuat en la legislació
vigent.
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut, el Ple de l’ajuntament, PER UNANIMITAT dels
presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, ACORDA:
Primer.- Prestar-li aprovació al projecte bàsic de l’actuació “AMPLIACIÓ DEL
I.E.S. GUADASSUAR.
El resultat de la votació és el següent; 13 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; Sr. Barberá Cabrera, i Sra. Avellan Bisbal), grup municipal
SOCIALISTA (Srª Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i dels
representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª
Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).
5.- Adhesió a la Central de Contractació de la FEMP. Expt. 2020/OFI_01/000456
ANTECEDENTS
PRIMER: La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), per acord
de la seua Junta de Govern de 28 de gener de 2014, va aprovar la creació d’una
Central de Contractació a l’empara d’allò previst en la Disposició Addicional Quinta de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, conforme a la
redacció donada a la mateixa per l’article 1.35 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de Racionalització i Sostenibilitat de la Administració Local.
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La Central de Contractació de la FEMP es regix per allò establit en els articles
227 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
SEGON: L’Ajuntament de Guadassuar, es troba interessat en la utilització de la
Central de Contractació creada per la FEMP.
En conseqüència, tenint en compte allò establit en l’article 228 de la referida Llei
9/2017 i següent d’interés per a aquesta Entitat la utilització de la Central de
Contractació de la FEMP.
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut, el Ple de l’ajuntament, PER UNANIMITAT dels
presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, ACORDA:
PRIMER.- Adherir-se a la Central de contractació de la FEMP a fi de poder
contractar les obres, serveis i subministres que oferta, de conformitat a les condicions i
preus que es subscriguen en les corresponents contractes o acords marc que es
subscriguen entre dita central i les empreses adjudicataris de les mateixes.
SEGON.- Ajustar-se allò establit en el Reglament de Funcionament de la Central
de contractació de la FEMP, en concret, en les clàusules referents a l’àmbit d’aplicació,
funcionament, drets i obligacions de les Entitats Locals.
TERCER.- Remetre el present Acord a la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies als efectes oportuns.
El resultat de la votació és el següent; 13 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; Sr. Barberá Cabrera, i Sra. Avellan Bisbal), grup municipal
SOCIALISTA (Srª Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i dels
representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª
Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).
6.- Modificació de la base quarta, b) de les bases reguladores del Pla Reactivem
Guadassuar que es van aprovar al Ple de la Corporació de data 23 d’octubre de 2020,
així com la segona convocatòria. Expt. 2020/OFI_01/000239
Mitjançant acord del Ple de la Corporació, de data 23 d’octubre de 2020, es va
aprovar la modificació de les bases reguladores del Pla Reactivem Guadassuar,
aprovades pel Ple de 25 de juny, i aprovar una nova convocatòria de les ajudes de
l’anomenat Pla.
Amb la finalitat de facilitar l’accés d’aquestes ajudes al major nombre possible
d’autònoms, pimes i micropimes de Guadassuar es considera convenient flexibilitzar els
requisits dels beneficiaris, al efectes de exigir un menor temps de alta en la seguretat
social i hisenda.
Considerant que concorren, a més, circumstàncies singulars i raons d’interés
públic, social, econòmic i humanitari que dificulten la convocatòria pública d’ajudes i
justifiquen el seu atorgament en règim de concessió directa, d’acord amb el que es
preveu en l’article 22, apartat 2.c ,i 28, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
Atès l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, l´article 23 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
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Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut, el Ple de l’ajuntament, PER UNANIMITAT dels
presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, ACORDA:
PRIMER.- Modificar la base quarta, b) de les bases reguladores del Pla
Reactivem Guadassuar que es van aprovar al Ple de la Corporació, de data 23
d’octubre de 2020, així com la segona convocatòria, de la següent forma:
On apareix:
“b) Haver estat donada d’alta ininterrompudament en el Règim
Especial de Treballadors Autònoms, Mutua i en Hisenda almenys, el
període comprés entre el 31 de desembre de 2019 el 14 de març de 2020”
Ha de dir:
“b) Haver estat donada d’alta en el Règim Especial de Treballadors
Autònoms, Mutua i en Hisenda, en el període comprés entre el 31 de
desembre de 2019 i el 14 de març de 2020”
SEGON.- Publicar l'acord relatiu a la modificació de les bases reguladores i
segona convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis municipal.
El resultat de la votació és el següent; 13 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; Sr. Barberá Cabrera, i Sra. Avellan Bisbal), grup municipal
SOCIALISTA (Srª Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i dels
representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª
Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).
I com que no hi ha més assumptes a tractar, el president alça la sessió a les
15:30 hores.
Certifique, com a secretària, tot el contingut d’aquesta acta.
Guadassuar, data de la signatura electrònica
La secretària,
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