ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE
EL DIA 23 D’OCTUBRE DE 2.020
Assistents:
PRESIDENT:
Sr. SALVADOR MONTAÑANA SANZ
VOCALS:
Sr. JOAN V. PUCHOL PÉREZ
Sra. BIBIANA SAIS ROIG
Sr. FERRAN BARBERÁ CABRERA
Sra. MARÍA ROSA ALMELA RIBES
Sr. JOSEP MARTÍNEZ VIDAL
Sra. TERESA FUERTES RAGA
Sr. VICENTE JOSÉ ESTRUCH BELLVER
Sr. JOSE VICENTE SAIS NOGUERA
Sr. ARTURO ALMAZÁN SAIS
Sra. TERESA MARTÍNEZ GIMENO
Sra. LAURA MARÍA OSCA LAFARGA
SECRETÀRIA
Sra. Mª JESÚS DASÍ DASÍ

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 assistència
Sra. GEMMA AVELLAN BISBAL
Prèviament al desenvolupament de l’orde del dia, es fa un minut de silenci per
les dones víctimes de la violència de gènere i en estos temps també per les víctimes de
la Covid .
1.- Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns
immobles. Expt: 2020/OFI_01/000421
En data 31/03/2016 l’ajuntament de Guadassuar es va adherir al Pacte
d’Alcaldes pel Clima i l’Energia, comprometent-se amb la lluita pel canvi climàtic i
apostant per l’estalvi i l’eficiència energètica.
Considerant que resulta necessària la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de l’impost sobre béns immobles per a incloure les bonificacions
necessàries per a aconseguir els següents objectius:
 Augmentar l’ús d’energia procedent de fonts d’energia renovable un 27%
 Millorar l’eficiència energètica un 27%
 Reduir les emissions de CO2, almenys un 40% en 2030
Atès que de conformitat amb l’article 74.5 del RD 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, “les
ordenances fiscals podran regular una bonificació de fins el 50 per cent de la quota
íntegra de l’impost per als béns immobles en els què s’hagen instal·lat sistemes per al
aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. L’aplicació d’aquesta
bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per a producció de calor
incloguen col·lectors que disposen de la corresponent homologació per la Administració
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competent. La resta d’aspectes substantius i formals d’aquesta bonificació
s’especificaran en l’ordenança fiscal”.
Vist el dictamen de la Comissió informativa Permanent d’Hisenda i Governació,
Benestar Social i Joventut, en relació a la proposta de la regidoria d’Hisenda.
Per allò que s'ha exposat, de conformitat amb l'article 22.2. d) i e) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, així com els articles 15 a 19 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes.
El Ple de l’ajuntament, prèvia deliberació, PER UNANIMITAT dels presents, que
és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal de l’Impost
sobre béns immobles, en els següents termes:
“Article 3. BONIFICACIONS
...///...
4.
4.1. Podran gaudir d’una bonificació del 30 per cent de la quota íntegra de
l’impost els béns immobles destinats a vivendes i garatges (residencial) on
s’instal·le un sistema d’aprofitament elèctric de l’energia solar per a autoconsum
amb una potència nominal mínima de 2 kW.
4.2 Podran gaudir d’una bonificació del 15 % de la quota íntegra de
l’impost quan s’instal·le en béns immobles destinats a empresa (no residencial)
-industria , si la instal·lació cobreix el mínim de 10 kw
-comerç i serveis , si la instal·lació cobreix un mínim de 5kw
Aquestes bonificacions es concediran per un període de cinc anys i es
mantindran mentre es done compliment a les condicions d’atorgament. La
bonificació serà d’aplicació a partir del període impositiu següent al de la
sol·licitud. Aquesta bonificació no serà aplicable quan la instal·lació dels sistemes
d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol siga obligatòria en
compliment de la normativa urbanística, municipal o sectorial.
En cas d'instal·lacions d'autoconsum col·lectiu definides d'acord amb
l'article 3 m) del Reial Decret 244/2019, del 5 d'abril, pel qual es regulen les
condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia
elèctrica, s'haurà d'aportar l'acord privat entre els consumidors vinculats a una
instal·lació d'autoconsum col·lectiva, en el qual s'identifique la participació en la
instal·lació d'autoconsum i la referència cadastral de l’immoble que es vincula a
la instal·lació. La bonificació de l’IBI es realitzarà sobre cadascun dels immobles
que hauran de complir el requisits assenyalats en el present article.
 La bonificació màxima serà de 300 euros anuals de la quota íntegra.
 Aquesta bonificació és compatible solament amb les bonificacions per
família nombrosa o per vivenda VPO, no podent superar entre les
dues el 60% de la quota íntegra de l’impost ni el màxim de 300 €.
Per accedir a aquestes bonificacions s’ha d’estar al corrent en el
pagament de tots els tributs municipals.
Per a poder gaudir de les bonificacions indicades s’haurà de presentar
el certificat de la instal·lació realitzada per un instal·lador autoritzat i, si
fóra necessari projecte, el certificat final d'instal·lacions signat per
tècnic competent. Així mateix, caldrà aportar el pagament de la taxa
d'obres i del ’ICIO, i també la factura de la instal·lació. Els serveis
municipals de recaptació sol·licitaran informe als serveis tècnics
municipals. L’Ajuntament podrà requerir a l’interessat qualsevol altra
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documentació que, a judici dels serveis municipals, puga ser
considerada vàlida i suficient per al reconeixement dels beneficis
tributaris a què es refereix aquesta Ordenança.

SEGON.- Publicar un extracte de l'acord d'aprovació inicial en el tauler
d'anuncis, en el Butlletí Oficial de la província i en un dels periòdics de major difusió,
perquè en un termini de 30 dies els interessats puguen examinar l'expedient i
presentar les reclamacions que estimen oportunes.
TERCER.- Elevar automàticament l'acord d'aprovació inicial a definitiu, en
cas que els interessats no formulen al·legacions, procedir a la publicació del mateix
en el Butlletí Oficial de la Província.
QUART.- Facultar l'Alcalde president per a realitzar totes les actuacions que
siguen necessàries per a portar a terme l'esmentat acord.
El resultat de la votació és el següent; 13 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; Sr. Barberá Cabrera, i Sra. Avellan Bisbal), grup municipal
SOCIALISTA (Srª Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i dels
representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª
Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).
En el torn d’intervenció previ a la votació el Sr. Alcalde dona la paraula al Sr.
Regidor d’hisenda, Sr. Puchol, que explica resumidament la proposta.
En el torn de paraula del grup municipal del Partit Popular, el seu portaveu, Sr.
Estruch, manifesta que amb la realització del Ple amb esta urgència sense temps de
poder estudiar el dictamen de la Comissió informativa, el seu grup no té opció de
proposar cap millora o esmena. Encara que donaran suport a la proposta perquè estan
conformes amb la finalitat de la mateixa, el Sr. Estruch prega que els assumptes es
porten en temps i no s’acudisca a la urgència per a la seua tramitació.
El Sr. alcalde contesta que aixina els agradaria que fóra però amb els canvis
d’última hora no s’ha pogut portar abans. No obstant, fa constar que encara que els
terminis han segut urgents consta a l’expediente el informe de tresoreria que dóna
garanties de l’adequació a al normativa de la proposta que es du aprovació.
El Sr. Estruch explica que la seua petició no va per falta garantia jurídica, la qual
cosa entén que no planteja cap problema tenint en el ple a la secretaria i l’interventor.
Es tracta de poder conèixer en antelació les propostes per a poder aportar les nostres
consideracions.
2.- Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres. Expt: 2020/OFI_01/000422
El Sr. Alcalde explica que este punt queda damunt la taula per a ser tractat
pròximament quan s’aprove l’ordenança reguladora del sistema d’aprofitament elèctric
de l’energia solar per a autoconsum que regulara el instruments de control d’estes
obres.
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3.- Modificació de les bases reguladores de les ajudes als autònoms, pimes
i microempreses de Guadassuar afectats per l’estat d’alarma per raó de la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19, i aprovació de segona convocatòria de
concessió d’ajudes. Expt: 2020/OFI_01/000239
El Ple de l’Ajuntament de Guadassuar va aprovar el 25 de juny les bases
reguladores i la convocatòria de les ajudes de concessió directa del Pla Reactivem
Guadassuar. Aquestes ajudes podien sol·licitar-se fins el 2 d’octubre.
Una vegada gestionades les sol·licituds presentades, i considerant que en la
concessió de dites ajudes ha quedat crèdit sobrant, l'Ajuntament de Guadassuar te
l´interès de continuar donant suport a les persones autònomes, microempreses i
xicotetes empreses afectades pels efectes negatius provocats per la COVID-19,
mitjançant les següents mesures:
a) En primer lloc, incrementant l'import de les ajudes passant de 300 i 150
euros a 1.000 i 500 euros per a aquells que hagueren vist disminuïda la
seva facturació en més o menys del 75% respectivament, podent beneficiarse de l'increment aquells que la van obtenir l'ajuda en la primera
convocatòria.
b) El segon lloc, aprovant una nova convocatòria de concessió de les ajudes
perquè els interessats les puguen sol·licitar fins del 2 de desembre.
Considerant que concorren, a més, circumstàncies singulars i raons d’interès
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, i l´article 23 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
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 les bases reguladores del Pla Reactivem Guadassuar,
aprovades pel Ple de 25 de juny, en els punts següents:
4.1. La quantitat de l’ajuda ascendirà a 1000 euros per als qui hagen
vist reduïda la facturació en més del 75% i de 500 euros per a la resta. Es
deduiran de la quantia de les ajudes, les percebudes pels interessats en
convocatòries anteriors d'aquesta subvenció, fins arribar a 1000 o 500 euros
respectivament.
7.2 El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del dia següent
a la publicació de la convocatòria en el tauler d’anuncis municipals fins al 2 de
desembre de 2020.

SEGON.- Aprovar una nova convocatòria d’ajudes del Pla Reactivem
Guadassuar, conforme al següent contingut:
SEGONA CONVOCATORIA DE CONCESSIÓ D´AJUDES ALS AUTÒNOMS,
PIMES I MICROEMPRESES DE GUADASSUAR AFECTATS PER L’ESTAT
D’ALARMA PER RAÓ DE LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA
COVID-19.
Primer.- La present convocatòria d’ajudes destinades a autònoms,
micropimes i pimes afectats per l’estat d’alarma per raó de la crisi sanitària
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ocasionada per la covid-19 (Pla reactivem Guadassuar) es regeix per les bases
reguladores que van ser aprovades pel Ple de la Corporació en data de 25 de
juny de 2020, i publicades en el bop de valència núm. 128 de 7 de juliol de 2020,
modificades per acord de Ple de data de 23 d´octubre de 2020.
La percepció de qualsevol altra beca, ajuda o subvenció destinada a la
mateixa finalitat serà compatible amb les ajudes previstes en aquesta
convocatòria sempre que, sumades a la resta de percepcions percebudes, no
supere el cost del objecte de la subvenció.
Aquestes subvencions es concedeixen de forma directa, en aplicació del
que es preveu en l'article 22.2.c) en relació amb els apartats 2 i 3 de l'article 28
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per concórrer
raons d’interés econòmic, social i humanitari
Segon.- La finalitat d'aquestes ajudes és atorgar liquiditat a les empreses
per a contribuir al manteniment de la seua activitat i de l'ocupació, i minimitzar els
efectes de la dràstica reducció dels ingressos iniciada durant este període
d'emergència sanitària del COVID 19, per mitjà de la concessió d'ajudes
destinades a autònoms, micropimes i pimes que desenvolupen la seua activitat
econòmica al municipi de Guadassuar que es troben en alguna d'estes
situacions:
a) Que ha suspès l’activitat, segons l'art.10 del RD 463/2020, de 14 de
març (i les seues modificacions i pròrrogues posteriors) i altra normativa
connexa.
b) Que han reduït el volum de la seua facturació en almenys un 50%,
d'acord amb allò disposat a l'art. 3.c) de les bases reguladores.
Tercer.- L'import màxim que l'Ajuntament destinarà a aquestes ajudes en
la present convocatòria ascendeix a 80.000 euros, que es finançarà amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 430-479 “Pla reactivem Guadassuar” del pressupost
general de 2020.
La quantia de l’ajuda ascendirà a 1.000 euros per als qui hagen vist
reduïda la facturació en més del 75% i de 500 euros per a la resta. Es deduiran
de la quantia de les ajudes, les percebudes pels interessats en convocatòries
anteriors d'aquesta subvenció, fins arribar a 1.000 o 500 euros respectivament
De manera addicional se subvencionaran els interessos de les pòlisses de
crèdit o préstecs bancaris obtinguts per a obtindre liquiditat des del el 14 de març
de 2020 a aquells que complisquen els requisits de l'article anterior. Se
subvencionaran els interessos del primer any del préstec sol·licitat. No obstant
això, la quantitat màxima a bonificar serà de 330 euros per cada persona
autònoma o pime. Es concediran per ordre de registre d’entrada fins a esgotar el
crèdit total de 5.000 euros.
Quart.- Seran persones beneficiàries d'aquestes ajudes les persones
físiques o jurídiques, que realitzen qualsevol activitat econòmica per compte propi
amb domicili fiscal (i, si és el cas tinguen el seu local comercial) al municipi de
Guadassuar, i que complisquen els requisits següents:
a) Que l’activitat econòmica siga desenvolupada per una persona
autònoma, una microempresa o una pime. La microempresa i la pime
són aquelles definides conforme a l'Annex I del Reglament (UE) nº
651/2014 de la Comissió Europea, de 17 de juny de 2014.
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 i el 14 de març de 2020,
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c) Haver suspès l’activitat com a conseqüència de les mesures adoptades
pel RD 463/2020 de 14 de març o, en el cas de mantenir l’activitat
haver reduït la seua facturació almenys un 50% en el mes posterior a la
declaració de l´estat d´alarma (entre el 14 de març i el 15 d´abril de
2020) respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior.
Quan la persona sol·licitant no porte d'alta els 6 mesos naturals exigits
per acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme
tenint en compte el període d’activitat.
d) Que l’activitat afectada pel tancament temporal per l’estat d’alarma no
s’haja vist compensada per un increment de la facturació mitjançant un
augment de volum de negoci online o telefònic de la persona sol·licitant.
e) A més, no podran incórrer en cap de les prohibicions per a ser subjectes
beneficiaris de subvencions públiques establertes en l’art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Queden excloses les persones treballadores autònomes que:
a) El 14 de març de 2020 foren perceptores de la prestació per
desocupació o de la corresponent protecció per cessament d’activitat,
regulada en els articles 327 i següents del text Refós de la Llei General
de la Seguretat Social aprovat pel Reial Decret legislatiu 8/2015, de 30
d’octubre.
b) El 14 de març de 2020 o data posterior foren treballadores per compte
d’altre.
c) Van obtindre rendiments nets de la seua activitat econòmica superiors a
30.000 euros en l’exercici 2019.
d) En el cas que 2 o més autònoms desenvolupen conjuntament un mateix
negoci o activitat, només podrà ser beneficiari de la subvenció un d'ells.
S’exclouen les entitats públiques, les associacions, fundacions i, en
general, entitats sense ànim de lucre i el personal autònom col·laborador.
Cinqué.- Les sol·licituds de subvencions es presentaran en el Registre
General d'Entrada de l'Ajuntament de Guadassuar o per qualsevol altre mitjà que
estiga previst en la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, amb instància en model normalitzat.
El termini per a la presentació de sol·licituds serà des de el dia següent a
la publicació de la convocatòria en el tauler d'anuncis municipal fins al 2 de
desembre de 2020, llevat que amb anterioritat s'haguera esgotat el crèdit
pressupostari.
No serà necessària aportar aquella documentació que ja estiga en
poder d´aquesta Administració, sempre que continue vigent.
Únicament es podrà presentar una única sol·licitud per persona física o
jurídica.
La sol·licitud es realitzarà mitjançant l'emplenament del model oficial i
anirà acompanyada de la documentació següent:
5.1.- Documentació específica de concurrència dels requisits de la
subvenció:
A) En cas de persona física:
a) Copia del DNI per les dues cares o NIE.
b) Certificat actualitzat de Situació Censal que indique l'activitat
econòmica amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i en o cas el
del local de desenvolupament de l'activitat .
c) Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors
Autònoms o la Mútua professional corresponent.
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d) En aquells casos que no s'han vist afectats pel tancament
d'establiments disposat en el RD 465/2020 de 17 de març que
modifica l'article 10 del RD 463/2020 de 14 de març, i hagen patit
una reducció de la seua facturació entre el 14 de març i el 15 d´abril
de 2020 d'almenys el 50 %, en relació amb la mitjana efectuada en
el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma,
hauran d'acreditar aquesta reducció mitjançant l'aportació de la
informació comptable que ho justifique des dels 6 mesos previs a la
declaració de l'estat d'alarma (14 de març de 2020) fins a la data
de presentació de la sol·licitud de subvenció: còpia del llibre de
registre de factures emeses i rebudes o llibre diari d'ingressos i
despeses o llibre registre de vendes i ingressos o llibre de compres i
despeses. Quan la persona física no estiga obligada a portar els
llibres que acrediten el volum d'activitat, hauran d'acreditar la
reducció almenys del 50 % exigida per qualsevol mitjà de prova
admés en dret. Quan la persona física no porte d'alta els 6 mesos
naturals exigits per a acreditar la reducció dels ingressos, la
valoració es durà a terme tenint en compte el període d'activitat.
B) En cas de persones jurídiques, societat civil, comunitat de béns o
altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica:
a) Còpia del NIF de la persona jurídica, societat civil, comunitat de
béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica.
b) Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona jurídica,
societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques
sense personalitat jurídica que indique l'activitat econòmica amb la
seua data d'alta, el domicili fiscal i en el seu cas el local de
desenvolupament de l'activitat.
c) Còpia del DNI per les dues cares o NIE de la persona que presenta
la sol·licitud.
d) En aquells casos que no s'han vist afectats pel tancament
d'establiments disposat en l'RD 465/2020 de 17 de març que
modifica l'article 10 del RD 463/2020 de 14 de març, i hagen patit
una reducció de la seua facturació en d'almenys el 50 %, entre el
14 de març i el 15 d´abril de 2020 en relació amb la mitjana
efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat
d'alarma, hauran d'acreditar aquesta reducció mitjançant l'aportació
de la informació comptable que ho justifique des dels 6 mesos
previs a la declaració de l'estat d'alarma (14 de març de 2020) fins
a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció :
 còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes
 o llibre diari d'ingressos i despeses
 o llibre registre de vendes i ingressos
 o llibre de compres i despeses.
Quan la persona jurídica no estiga obligada a portar els llibres que
acrediten el volum d'activitat, hauran d'acreditar la reducció almenys del 50 %
exigida per qualsevol mitjà de prova admés en dret. Quan la persona jurídica no
porte d'alta els 6 mesos naturals exigits per a acreditar la reducció dels ingressos,
la valoració es durà a terme tenint en compte el període d'activitat.
C) En cas que s'opte per la subvenció dels interessos pagats en
crèdits o préstecs contractats per obtindre liquiditat a conseqüència de la crisi
econòmica provocada per la COVID-19, a més de l'especificada en els
apartats anteriors, la següent: Informe de l'entitat bancària o financera on figure,
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a més de la identitat del prestatari, la data de contractació, import i finalitat del
crèdit o préstec els interessos del qual de subvencionen, amb detall dels
interessos pagats des del 14 de març de 2020 fins a la data de sol·licitud de la
subvenció. En defecte d'això, còpia del contracte de crèdit o préstec i acreditació
mitjançant extracte bancari dels interessos pagats.
5.2.- Declaració Responsable signada per la persona interessada o
representant legal de la persona o entitat sol·licitant que contindrà el
pronunciament exprés sobre les següents qüestions:
 Que l'activitat desenvolupada s'ha vist afectada pel tancament
d'establiments disposat RD 465/2020 de 17 de març que modifica
l'article 10 del RD 463/2020 de 14 de març o, no sent aquest el cas,
que l'activitat desenvolupada ha patit una reducció de la facturació
en el mes anterior a la sol·licitud d'aquesta subvenció d'almenys el
50%, en relació amb la mitjana efectuada en el semestre natural
anterior a la declaració de l'estat d'alarma, o en cas de no portar
d'alta els 6 mesos naturals exigits per a acreditar la reducció dels
ingressos, durant el període d'alta.
 Que l'activitat afectada pel tancament de l'establiment disposada
per l'estat d'alarma no s'ha vist compensada per un increment de la
facturació mitjançant un increment del volum de negoci online o
telefònic de la persona sol·licitant.
 Que la persona sol·licitant reuneix els requisits per a ser
microempresa o petita empresa de conformitat amb l'Annex I del
Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de
2014.
 Que la persona sol·licitant assumeix el compromís de destinar la
subvenció a la finalitat prevista.
 Que la persona sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a
obtindre la condició de beneficiària i per a ser receptora del
pagament establit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en
concret apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34
d'aquesta
 Que la persona sol·licitant es compromet al compliment de les
obligacions de les persones beneficiàries de subvencions,
establides en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 Que la persona sol·licitant es compromet a declarar les ajudes de
minimis que li hagueren sigut concedides per qualsevol projecte
durant els tres últims exercicis fiscals, amb indicació d'import,
organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara, o,
en el seu cas, declaració de no haver rebut cap; així com
compromís de comunicar el més prompte possible les subvencions
obtingudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
 Que la persona sol·licitant es compromet a la comunicació de
subvencions concedides amb anterioritat a la presentació de la
subvenció amb la mateixa finalitat i el compromís de comunicar com
més prompte millor les ajudes obtingudes amb posterioritat a la
presentació de la sol·licitud i abans de la resolució d'aquesta.
 Que en cas de tractar-se d'una comunitat de béns , societat civil o
una altra entitat econòmica sense personalitat jurídica no es
dissoldrà fins que haja transcorregut el termini de prescripció
previst en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, d´acord amb el que s'estableix en l'article
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11 d'aquesta llei.
Que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries
amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), enfront
de la Seguretat Social (TGSS), amb la Tresoreria municipal.

5.3.- Full de manteniment de tercers on figuren les dades bancàries del
beneficiari per al pagament de la subvenció
Sisé. L'òrgan encarregat de la instrucció del procediment serà el Regidor
de Hisenda, assistit pels funcionaris de la corporació que a aquest efecte es
designen, el qual verificarà el compliment per part de la persona sol·licitant dels
requisits exigits en els criteris reguladors així com la disponibilitat de crèdit.
Examinades les sol·licituds, l’òrgan instructor emetrà un informe on farà
constar que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris
per a la concessió de les ajudes i elaborarà la corresponent proposta de resolució
sobre la base de la documentació presentada, que serà elevada a l’òrgan
competent per a resoldre.
L’òrgan competent per a la resolució és l’Alcaldia, que ostenta les
competències d’Agricultura i Desenvolupament Econòmic. El criteri per a la
concessió de la subvenció, que serà directa, fins esgotar el crèdit disponible serà:
 En primer lloc, prioritzar l’atorgament de subvencions als
beneficiaris que hagen vist disminuïda la seua facturació més d’un
75%.
 Com a criteri subsidiari, el moment de presentació de la sol·licitud,
donant preferència a les primeres. A aquest efecte, no es
considerarà presentada una sol·licitud fins que s’aporte tota la
documentació requerida. En cas que diferents sol·licituds es
completen en el mateix moment, es prioritzaran les presentades per
persones amb diversitat funcional i, en defecte d’això, dones.
Seté.- La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades
correspon a l’alcaldia, o persona en qui delegue. La resolució de concessió
determinarà la quantia concedida i incorporarà, si escau, les condicions,
obligacions i determinacions accessòries al fet que haja de subjectar-se el
beneﬁciari.
El termini per a resoldre i notiﬁcar la resolució procedent serà de 6 mesos
des de la ﬁnalització del termini de presentació de sol·licituds. La falta de
resolució expressa suposarà desestimació de la sol·licitud per silenci
administratiu.
La resolució posarà ﬁ a la via administrativa i contra ella podrà interposarse recurs potestatiu de reposició de conformitat amb la llei 39/2015 o recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant el corresponent
Jutjat, de conformitat amb la Llei 29/1998.
Huité. Són obligacions de les persones beneficiàries, les següents:
 Mantenir l’activitat econòmica durant 3 mesos com a mínim, a
comptar des del el 14 de març de 2020.
 Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer
previstes por la vigent normativa en matèria de subvencions. Els
beneficiaris d’aquestes ajudes estaran obligats a prestar
col·laboració, i facilitar quantes dades li siguen requerides en
l’exercici de les funcions de control que corresponguen a l’
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Ajuntament de Guadassuar.
Les persones beneficiàries d’aquestes ajudes, amb la presentació
de la sol·licitud d’ajuda, autoritzen expressament a l’Ajuntament de
Guadassuar a sol·licitar i/o facilitar informació a altres
administracions i empreses públiques amb l’objecte de realitzar els
treballs de comprovació i control de la mateixa en qualsevol de les
seues fases.
Les persones beneficiàries d’aquestes ajudes estaran sotmeses a
les responsabilitats, infraccions i sancions regulades en la
normativa general de subvencions a què es fa referència en
aquesta convocatòria.

Nové.- A l'efecte d'acreditar la continuïtat de l'activitat en els 3 mesos
posteriors al 14 de març de 2020, el beneficiari haurà de presentar abans del 2
de desembre:
 Certificat actualitzat de Situació Censal que indique l'activitat
econòmica amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i el local de
desenvolupament de l'activitat
 Resolució/ certificació de l'alta en el Règim corresponent de la
Seguretat Social o Mútua professional corresponent de la persona
física.
 Qualsevol altre document oficial d'on es deduïsca que s'ha
continuat amb l'activitat econòmica almenys en els 3 mesos
posteriors al 14 de març de 2020.
La justificació de les subvencions requerirà l'aprovació d'aquesta
justificació per l'òrgan concedent. Es podrà acumular en un acte administratiu
l'aprovació de la concessió i justificació, sempre que es donen els requisits de les
presents bases.
Desé.- Contra el present acord que aprova la convocatòria cal interposar
recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que el va dictar d'un mes
comptat a partir de l'endemà al de publicació de l'extracte de la convocatòria en el
tauló municipal d'anuncis, o bé, directament recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat contenciós administratiu de València en el termini de dos mesos
comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'extracte de la convocatòria en
el tauló municipal d'anuncis, sense que tots dos es puguen exercitar de forma
simultània, i tot això sense perjudici que els interessats puga exercitar qualssevol
altres recursos que considere procedents.

TERCER.- Publicar l'acord relatiu a la modificació de les bases reguladores en el
Butlletí Oficial de la Província, així publicar la convocatòria en la Base Nacional de
Dades de Subvencions, el BOP i el 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).
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En el torn d’intervenció previ a la votació, el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr.
Regidor d’hisenda que explica resumidament la proposta.
En el torn de paraula del grup municipal del Partit Popular, el seu portaveu, Sr.
Estruch, manifesta de nou que amb la realització del Ple amb esta urgència sense
temps de poder estudiar el dictamen de la Comissió informativa, el seu grup no té opció
de proposar cap millora o esmena. Encara que donaran suport a la proposta perquè
estan conformes amb la finalitat de la mateixa, el Sr. Estruch prega que els assumptes
es porten en temps i no s’acudisca a la urgència per a la seua tramitació.
4.- Aprovació inicial del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals i del
Pla Local de Cremes. Expt: 2019/OFI_01/000386
Els Plans locals de Prevenció d'Incendis Forestals són instruments sectorials
que estableixen, tal com s'indica en les normes tècniques aprovades mitjançant l'Ordre
30/2017, de 20 de novembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural, una sèrie de mesures generals per a la prevenció
d'incendis forestals a nivell local. A més, promouen la defensa i protecció de les
muntanyes, els terrenys forestals, persones i béns, en l'àmbit local.
L'article 48 de la Llei 3/1993 de 9 de desembre Forestal de la Comunitat
Valenciana, estableix que totes les zones declarades d'alt risc han de disposar d'un
PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTAL.
Mitjançant Resolució de 29 de juliol de 2005 de la Conselleria de Territori i
Habitatge, es van declarar tots els terrenys forestals de la Comunitat Valenciana com a
ZONES D'ALT RISC D'INCENDI, entre ells també Guadassuar, aquest fet va produir
com a efecte directe l'obligatorietat de redactar un PLA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS
FORESTAL LOCAL i un PLA LOCAL DE CREMES. En 2018, amb la modificació de la
Llei Forestal de la Comunitat Valenciana, aquesta obligació es va veure reforçada.
L'Ajuntament de Guadassuar ha dut a terme la redacció d'aquest Pla que,
annexat, inclou el Pla Local de Cremes, en el marc de la convocatòria d'ajudes
aprovades mitjançant Resolució de 12 de febrer de 2018 del Director de l'AGÈNCIA
VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA, per la qual es convoquen per a
l'any 2018 ajudes finançades pel FEADER, per a l'aplicació de mesures de gestió
forestal sostenible.
Una vegada conclosa la redacció del PLPIF i PLC, aquest s'ha presentat davant
la D.G. de Prevenció d'incendis Forestals de l'Administració autonòmica, per a la seua
supervisió i informe.
Com a tràmit anterior a l'emissió de l'informe favorable de la D.G. de Prevenció
d'Incendis Forestals, es requereix a l'Ajuntament l'aprovació inicial de l'esmentat PLPIF
i PLC.
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme,
Agricultura i Medi Ambient, 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 el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestal del
terme municipal de Guadassuar, redactat per l’empresa MEDI XXI, GSA, SL.
Segon.- Aprovar inicialment el Pla de Cremes Local del terme municipal de
Guadassuar, inclòs como annex en el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestal.
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Tercer.- Sol·licitar a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament rural,
Emergència climàtica i Transició ecològica, la iniciació de l’expedient d’aprovació.
El Sr. alcalde explica resumidament la proposta que sotmesa a votació obté el
següent resultat; 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;20 hores.
Certifique, com a secretària, tot el contingut d’aquesta acta.
La secretària,
Guadassuar, data de la signatura electrònica.
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