ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE EL
DIA 24 DE SETEMBRE 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
Sra. LAURA MARÍA OSCA LAFARGA
Sr. JOSE VICENTE SAIS NOGUERA

A la casa consistorial de l’Ajuntament de
Guadassuar, a les 20:00 hores del dia
indicat anteriorment, es van reunir els
Srs. que s’expressen al marge,
membres de l’Excm. Ajuntament, sota la
presidència del Sr. alcalde amb
l’assistència de la Sra. secretària de la
corporació.
Oberta la sessió, el Sr. president va
ordenar el començament, conforme a la
relació d’assumptes especificats en
l’orde del dia, cursat prèviament i
oportunament.

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA
Sra. GEMMA AVELLAN BISBAL
Sr. ARTURO ALMAZÁN SAIS
Sra. TERESA MARTÍNEZ GIMENO
SECRETÀRIA
Sra. Mª JESÚS DASÍ DASÍ
Prèviament al desenvolupament de l’orde del dia, es fa un minut de silenci per
les dones víctimes de la violència de gènere.
A) PART RESOLUTIVA
1.- Lectura i aprovació, si procedeix, de l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior celebrades el dia 30/07/2020.
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
30/07/2020. No es produeix cap i és aprovada per MAJORIA ABSOLUTA dels
presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
El resultat de la votació és el següent; 7 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; Sr. Barberá Cabrera,) i grup municipal SOCIALISTA (Srª Almela
Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i 3 ABSTENCIONS dels representants
del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).
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2.- Aprovació definitiva de la modificació puntual n.º 6 del Pla General de
Guadassuar, consistent en la incorporar al planejament vigent de l'ús de Tanatori.
Expt. 2019/OFI_01/000275
ANTECEDENTS
I. Vist que, d´ofici, l´Ajuntament de Guadassuar desitja incorporar al planejament
vigent l'ús de Tanatori, havent-se constituït en un ús necessari a definir en constituir
una necessitat social, i vista la documentació que conforma la proposta de Modificació
Puntual n.º6 del Pla General de Guadassuar, presentada per Mª Dolors Aparici Galdón,
arquitecta col·legiada 10.232, consistent en un esborrany del pla i un document inicial
estratègic amb el contingut expressat en l´article 50 1 de la Llei 5/2014, de 25 juliol,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de Comunitat Valenciana (LOTUP), es
dicta la Resolució d´Alcaldia n.º514, de 16 de setembre de 2019, sol·licitant-se al Ple
de l´Ajuntament, com a òrgan substantiu, l´inici de l'avaluació ambiental i territorial
estratègica de la modificació puntual n.º6 del Pla General de Guadassuar.
II. Vist que, amb data 28 de maig de 2020, la Junta de Govern Local ha emés
Informe Ambiental y Territorial Estratègic FAVORABLE en el procediment
SIMPLIFICAT d´avaluació ambiental i territorial estratègica de la Modificació Puntual
n.º6 del Pla General de Guadassuar promoguda per l´Ajuntament de Guadassuar,
consistent en incorporar al planejament vigent l'ús de Tanatori, per no tindre efectes
significatius sobre el medi ambient conforme als criteris establits en l'Annex VIII de la
Llei 5/2015, de 25 de juliol de la Generalitat d'Ordenació del Territori, Urbanisme i
Paisatge de la Comunitat Valenciana, corresponent continuar la tramitació conforme al
Capítol III del Títol III del Llibre I de la LOTUP, o a la legislació sectorial corresponent
(DOGV núm. 8830, de 9 de juny de 2020).
III. Vist que en el expedient obren els següents informes:
- Informe de la Direcció General d´Urbanisme, de 3 de febrer de 20920,
assenyalant que “Aquest servei territorial emet informe en el sentit de
considerar que aquesta modificació no afecta a l'ordenació estructural ni a les
competències urbanístiques de la Generalitat Valenciana. No obstant això,
s'aprecia que el paràgraf primer de l'apartat 38 es refereix a l'ús industrial,
que no inclou, evidentment, l'ús de tanatori en les modalitats d'aquesta
modificació. El mateix ocorre en els articles 38.1, 38.2 i 38.3 en regular els
diferents tipus d'usos industrials. Sembla més adequat en la regulació
d'aquest nou ús establir l'ordenació del tanatori com un ús compatible amb
els diferents usos industrials i no assenyalar que aquest ús queda recollit
entre els usos industrials com es fa en la redacció proposada. Perquè el
tanatori no és un ús industrial i, amb la redacció donada, podria donar lloc a
interpretacions contràries a la pretensió de la modificació.”
- Informe de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, de data 11 de
març de 2020, en el que s´assenyala que “Per a la construcció d'un futur
tanatori o crematori s'hauran de tindre en compte les consideracions
establides en el Reial decret 39/2005, del Consell de la Generalitat, pel qual
s'aprova el Reglament pel qual es regulen les pràctiques de policia sanitària
mortuòria en l'àmbit de Comunitat Valenciana.”
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Informe de l'Arquitecte municipal, de data 20 de maig de 2020 (correcció
d´errors de data 21 de maig de 2020), en el qual es suggereix que en la
redacció de la proposta del pla s'introduïsquen els següents canvis:
 Eliminar de l'objecte de la modificació l'ús crematori, ja que la zona
d'ordenació INA on es pretén introduir està pendent de desenvolupament
pel seu corresponent Pla de Reforma Interior; amb el que s'estima més
convenient introduir aquest nou ús en el propi PRI que haurà d'establir
l'ordenació detallada.
 Introduir l'ús tanatori com un ús terciari en un nou article 39.5 i no dins de
l'article 38.
 Introduir la compatibilitat de l'ús tanatori amb l'ús global de la zona
d'ordenació (INM-2) en l'article 45.4.
 Definir una dotació mínima d'aparcament per a l'ús tanatori.
IV. Vist que en data 28 de de maig de 2020, Mª Dolors Aparici Galdón, arquitecta
col·legiada 10.232, en la seua condició de redactora del document de la Modificació
Puntual n.º6 del Pla General de Guadassuar, aporta un document refós amb els canvis
proposats per l´Arquitecte Municipal.
V. I vist que el Ple de l´Ajuntament, en data 28 de maig de 2020, va acordar
sotmetre a informació pública el document de Modificació Puntual n.º6 del Pla General
de Guadassuar promoguda per l´Ajuntament de Guadassuar durant un termini de 45
dies, mitjançant els corresponents anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana i en un diari no oficial d’àmplia difusió de la localitat, i la inserció en la
pàgina web municipal (www.guadassuar.es) de la documentació sotmesa a informació
pública.
L'anunci d'informació pública s´ha publicat en el DOGV núm. 8840, de 22 de juny
de 2020 i en el diari Las Províncias de 25 de juny de 2020, sense que durant el període
d'exposició pública s'hagen presentat al·legacions sobre aquest tema, segons consta
en el certificat expedit per la Secretaria en data 10 de setembre de 2020.
VI. Vist que en data 16 de setembre la Direcció General de Salut Pública informa
que la modificació proposada s’adequa al informe previ realitzat en març de 2020 i no
suposa impacte significatiu per a la Salud de la població en l’àmbit de les seus
competències
Atès que en data 21 de setembre de 2020 s’ha emès informe pel cap de servei
territorial d’Urbanisme de València en el que s’assenyala que l’aprovació definitiva és
de competència municipal i que l’òrgan substantiu és el propi ajuntament de conformitat
amb els articles 35 i 44.5 de la LOTUP. Per altra banda la modificació té les
característiques del cas 1 per la qual cosa l’òrgan ambiental i territorial és el propi
ajuntament, no procedint cap observació des del punt de vista de les competències del
servei territorial d’urbanisme a la modificació proposada.
Als anteriors fets li són aplicable els següents
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Es tramita, d´ofici, la modificació puntual n.º6 del Pla General de
Guadassuar, que té per objecte incorporar al planejament vigent l'ús de Tanatori,
havent-se constituït en un ús necessari a definir en constituir una necessitat social, i se
circumscriu als usos establits en el Capítol III, a l'article 39 de les normes urbanístiques.
També es modifica l'article 33 de les normes urbanístiques, en referència a la
dotació d'aparcaments.
3

Es pretén que l'ús tanatori siga possible en zones fonamentalment d'ús industrial
(INM-2) com a ús compatible i en edifici exclusiu, allunyant-ho de les zones
residencials.
També queda modificada la fitxa de zones d'ordenació corresponents a INM-2
(ja modificada per modificació de planejament primera publicada en BOP de València
n.º219, de 15 de setembre de 2014).
Segon.- En virtut del que es disposa en els articles 44.5 i 57.1.c) de la Llei
5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i
Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), correspon als Ajuntaments la
formulació i tramitació dels plans d’àmbit municipal, i l'aprovació d'aquells que fixen o
modifiquen l'ordenació detallada, com és aquest cas.
I considerant el que es disposa en l'article 63 de la LOTUP que estableix que els
plans i programes es revisaran o modificaran pel procediment previst per a la seua
aprovació o segons s'establisca en la seua normativa específica.
Tercer.- Atés el que es disposa en l'article 57 de la LOTUP que assenyala que
quan un pla no estiga subjecte al procediment ordinari d'avaluació ambiental i territorial
estratègica, se seguiran els tràmits següents:
“d) Una vegada concloses les anteriors actuacions, el pla serà sotmés a
aprovació pel Ple de l'Ajuntament o òrgan que corresponga.
2. L'acord d'aprovació definitiva, juntament amb les seues normes urbanístiques,
es publicaran per a la seua entrada en vigor en el Butlletí Oficial de la Província. Quan
l'aprovació definitiva siga municipal, abans de la seua publicació, es remetrà una còpia
digital del pla a la conselleria competent en matèria d'ordenació del territori i urbanisme
per a la seua inscripció en el Registre Autonòmic d'Instruments de Planejament
Urbanístic.”
Quart.- Considerant que de conformitat amb el que es disposa en l'article 3,
apartat 3, lletra d), punt 7é del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula
el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional, el present acorde precisa de l'emissió d'informe previ de Secretaria, per
tractar-se de l'aprovació d'un instrument de planejament, informe que emet per la
Secretaria amb proposta d'acord.
Quint.- I considerant que l'article 22.2.c) de la Llei 7/85, Reguladora de les
Bases de Règim Local atribueix al Ple de l'Ajuntament l'aprovació inicial del
planejament general i l'aprovació que pose fi a la tramitació municipal dels plans i altres
instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística, requerint l'article 47.2. ll)
LRBRL el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres per a
l'adopció d'acords que corresponga adoptar a la corporació en la tramitació dels
instruments de planejament general previstos en la legislació urbanística.
A la vista de l'informe-proposta de la Secretaria municipal, de 14 de setembre de
2020, i 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 definitivament la Modificació Puntual n.º 6 del Pla General de
Guadassuar, promoguda per l´Ajuntament de Guadassuar, consistent en incorporar al
planejament vigent l'ús de Tanatori (Exp. Núm.: 2019/OFI_01/000275), objecte del
present expedient.
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SEGON.- Remetre, (abans de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de València), en suport digital i format paper, còpia completa i diligenciada
del document aprovat definitivament a la Conselleria competent en matèria de territori,
juntament amb el certificat de l'acord plenari, en compliment del que es disposa en
l'article 57.2 de la de la Llei 5/2014, de 25 de Juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del
Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València el present
acord d'aprovació definitiva, amb transcripció de la part amb eficàcia normativa de la
Modificació Puntual n° 6 del Pla General, tal com disposa l'articule 57.2 de la de la Llei
5/2014, de 25 de Juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i
Paisatge, de la Comunitat Valenciana. Així com inserir el present acord en la pàgina
Web municipal www.guadassuar.es.
QUART.- Notificar aquest acord a quants obren com a interessats en l'expedient,
amb expressió dels recursos procedeixen.
El resultat de la votació és el següent; 10 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; Sr. Barberá Cabrera, ) i grup municipal SOCIALISTA (Srª Almela
Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i dels representants del grup municipal PP
(Sr. Estruch Bellver; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).
3.- Aprovació de les bases reguladores de la concessió d’ajudes de
pobresa energètica de l’Ajuntament de Guadassuar. Expt. 2020/OFI_01/000337
Des de fa uns anys, l'Ajuntament de Guadassuar ha vingut atorgant ajudes
econòmiques als les persones i/o unitats familiars empadronades al municipi de
Guadassuar que es troben en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social per fer
front al subministrament d'energia elèctrica i aigua per tal d’ assegurar una vida digna a
tots els membres de les famílies de Guadassuar que es troben en situació de
vulnerabilitat o risc d’exclusió social.
Sent la voluntat d'aquesta Corporació aprovar unes bases reguladores d'aquest
tipus d'ajudes, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 17 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, les quals han d'aprovar-se pel tràmit
d'una ordenança municipal, el procediment de la qual es regula en l'article 49 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Vistes les competències atorgades al Ple de la Corporació en l'article 22 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim 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.- Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió d’ajudes de
pobresa energètica de l’Ajuntament de Guadassuar amb el següent tenor literal:
BASES REGULADORES DE LES AJUDES A LA POBRESA ENERGÈTICA
Article 1.- Objecte
L’objecte de les presents ajudes es fer front al subministrament d'energia
elèctrica i aigua a les persones i/o unitats familiars empadronades al municipi de
Guadassuar que es troben en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social amb els
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límits establerts a l’article 5 d’estes bases i sempre que es compliquen els requisits
assenyalats.
Article 2.- Finalitat
La finalitat de les ajudes regulades en estes bases es garantir un accés mínim al
subministrament d’aigua, electricitat, gas i altres fonts de combustibles energètics que
assegure una vida digna a tots els membres de la família que es troben en situació de
vulnerabilitat o risc d’exclusió social.
Article 2.- Persones beneficiàries.
Seran persones beneficiàries de les ajudes les persones i/o unitats familiars
empadronades al municipi de Guadassuar que es troben en situació de vulnerabilitat o
risc d’exclusió social. Aquestes persones hauran de complir amb els requisits que es
fixen com a criteris de concessió i que tenen en compte el seu nivell d’ingressos.
Atés la naturalesa de les ajudes s’exceptua de conformitat amb l’article 13.2 de la
llei general de subvencions el requisit de estar al corrent en les obligacions tributaries i
front a la seguretat social.
Als beneficiaris d’aquestes ajudes se’ls proposarà assistir a les sessions de
naturalesa informativa i/o formativa en matèria d’eficiència energètica i consum
responsable, amb la finalitat de millorar en l’eficiència energètica i poder minimitzar o
reduir les despeses per subministraments. I també, si s’escau, sotmetre’s a una auditoria
energètica en matèria d’eficiència energètica que puga realitzar l’ajuntament en el marc de
les actuacions dins l’àmbit de pobresa energètica.
El beneficiari de la subvenció podrà cedir el Dret de cobrament en qualitat
d’arrendatari i en favor del arrendador si este s`haguera fet càrrec del pagament de les
factures davant l’avís de la subministradora de tall de subministrament .
Article 3. Requisits.
Per accedir a aquestes ajudes al complir amb tots aquests requisits:
 Estar empadronats el municipi almenys en una antiguitat d’un any
 Estar en alguna de les situacions per la consideració de consumidor
vulnerable definida al Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se
regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social i altres mesures de
protecció per als consumidors domèstics d´energia elèctrica.
 Tenir un deute reconegut de subministraments i acreditat per l’empresa
subministradora.
 No superar la renda bruta indicada, d’acord amb l’IPREM de 14 pagues
vigent cada any
NOMBRE
IPREM
D’INTEGRANTS
1
x IPREM
1
14
pagues
2
1,5 x IPREM
3
2 x IPREM
4
2,5 x IPREM
5
3 x IPREM
6
3,5 x IPREM
*Els multiplicadors de renda respecte de l'índex IPREM de 14 pagues que
estableix l'apartat anterior s'incrementaran, en cada cas, en 0,5, sempre que es done
alguna de les següents circumstàncies especials:
a) Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar tinga una
discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.
b) Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar acredite la
situació de violència de gènere, d'acord amb allò que estableix la legislació
vigent.
c) Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar tinga la
condició de víctima de terrorisme, d'acord amb allò que estableix la
legislació vigent.
A tal efecte s’agafarà de referència la renta de l’exercici de l’any anterior. En cas
d’exempció de declaració de renda, se sol·licitarà les nòmines i/o extractes bancaris dels
darrers 12 mesos de tots els convivents majors de 16 anys.
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Per acreditar aquestes situacions, amb el simple fet de presentar la sol·licitud, les
persones beneficiàries autoritzen i donen consentiment a l’Administració competent per
tal que puga efectuar les consultes necessàries a les administracions locals, tributàries,
de la seguretat social i la resta d’administracions competents en la matèria amb la finalitat
de comprovar que reuneixen els requisits esmentats.
Així mateix, amb la presentació de la sol·licitud es dona consentiment a
l’administració per sol·licitar a les empreses subministradores l’ús de dades de caràcter
personal de què disposa, llista de les persones deutores titulars de contractes de
subministrament, amb detall dels imports pendents de pagament, els consums i els
períodes de facturació als quals corresponen.
En el cas que de forma expressa i inequívoca no s’autoritze la consulta, les
persones beneficiàries hauran d’aportar tota la documentació que li siga requerida per a
comprovar si compleixen els requisits. La manca d’aquesta documentació serà motiu de
denegació.
Article 4.- Dotació pressupostària.
L’aplicació d’aquestes bases està subjecta a la dotació pressupostària existent
cada any al pressupost vigent a l’Ajuntament a la Partida d’Ajudes pobresa energètica
Article 5.- Quantia màxima de l’ajuda
Cada persona, família o unitat de convivència podrà presentar diverses
sol·licituds cada any i l’import màxim anual que se li podrà atorgar és l’equivalent a 6
mesos. Aquesta quantia es podrà veure reduïda proporcionalment en funció de la
disponibilitat pressupostària.
En el cas excepcional de persones en situació de risc d’exclusió social, es podran
ampliar a l’equivalent a 8 mesos.
5.1. Quantia de les ajudes per a fer front al subministrament d'energia elèctrica.
Consum màxim d’electricitat amb dret a ajuda:
Nombre d’Integrants Màxim anual Màxim mensual
Unitat
familiar sense
menors
1.380 Kw
115 Kw
/demandant individual
Unitat familiar amb un menor
1.932 Kw
161 Kw
Unitat familiar amb dos menors
2.346 Kw
195,5 Kw
Unitat familiar famílies nombroses
4.140 Kw
345 Kw
No s’admetran factures amb una potència contractada superior a 10 Kw
5,2. Quantia de les ajudes per a fer front al subministrament d'aigua. Cost d'aigua
potable, exclusivament consums: fins a un màxim equivalent a 6 mesos per consumidor i
any.
NOMBRE D’INTEGRANTS Consum litres/dia
Litres mensual
1
100
3000
2
200
6000
3
300
9000
4
400
12000
5
500
15000
6
600
18000
En cap cas es podrà superar el límit anual familiar, que s’estableix en un màxim
de 1.000€ per unitat familiar, entre totes les ajudes concedides per l’Ajuntament de
Guadassuar.
Article 6.- Exclusions i compatibilitats de les subvencions
Queden exclosos d’aquesta convocatòria les persones pertanyents a unitats
familiars que hagen rebut, dins l’any en curs, ajudes d’emergència social per un import de
1.000 € durant l’any objecte de la convocatòria. En aquest casos, les sol·licituds seran
denegades. A tal efecte es comptabilitzarà qualsevol tipus d’ajuda tramitada per
l’ajuntament (ajudes de lloguer, beques d’activitats d’estiu, targetes moneder o altres
ajudes d’emergència social). Si la unitat familiar ha rebut ajudes per una quantia inferior,
se li podrà atorgar l’ajuda màxima per la diferència.
Podran ser motiu de denegació aquelles factures amb un import elevat, derivat
d’una fuita o frau del subministrament. Per aquestes situacions, es coordinarà amb la
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companyia corresponent per verificar aquesta situació. Aquelles factures de persones o
unitats familiars que sobrepassen un consum responsable sols es cobriran fins al límit
establit al punt 5 d’aquestes bases.
També podrà ser causa d’exclusió les famílies de les quals algun membre tinga
problemes de convivència o ordre públic que vulnere l’ordenança de Bon Govern i
Convivència Ciutadana i manifeste o es conega una actitud negligent davant aquests
fets. També quedaran excloses aquelles persones o unitats familiars que hagen rebutjat
voluntàriament la realització d’auditories energètiques proposades pels serveis socials o
pel tècnic municipal competent, als seus domicilis, com una mesura per millorar
l’eficiència energètica i els hàbits energètics de la llar. (article 8 de la Llei 3/2017 de 3 de
febrer GVA)
Article 7.- Convocatòria.
El procediment de concessió s'iniciarà d'ofici mitjançant la corresponent
convocatòria aprovada per acord de la Junta de Govern Local, publicada en el tauler
municipal d'anuncis i en la pàgina web oficial de l'Ajuntament, prèvia tramitació del
corresponent expedient de despesa per la quantia total màxima fixada en aquesta. Tot
això sense perjudici del règim de publicitat establit en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
Article 8.- Documentació que hauran de presentar els sol·licitants
Les sol·licituds es formularan segons el model establert en la convocatòria i es
presentaran a l’Oficina de Benestar Social, També podran presentar-se per qualsevol
dels mitjans que preveu la normativa vigent de procediment administratiu. Les sol·licituds
es presentaran acompanyades de la documentació necessària que acredite la situació
econòmica i familiar, i la corresponent documentació annexa i la seua presentació
suposarà l’acceptació de les condicions de pagament i obligacions com a beneficiari.
La documentació que caldrà aportar, juntament amb la sol·licitud normalitzada,
per valorar les ajudes és:
1.- Document nacional d’identitat (DNI ) o targeta d’identitat de la persona
extraguera resident en territori espanyol (NIE ), de la persona beneficiari i cessionària del
sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys .
2.- Certificat d’empadronament en el que consten tos els membres de la unitat
familiar que conviuen en el domicili.
3.- Fotocòpia de l'última declaració d'IRPF o qualsevol altra justificació dels
ingressos percebuts. En cas de no estar obligat a fer la declaració de la renda: Certificat
de retencions de l’IRPF.
4.- Les factures del deute reconegut de subministraments i acreditat per
l’empresa subministradora.
5.- Declaració jurada d’ingressos procedents de treballs no reglats.
6.- Acreditació, si s'escau, de persones amb discapacitat, víctima de violència de
gènere o de terrorisme.
7.- En el cas d’haver-se efectuat el pagament davant l’avís de la subministradora
de tall de subministrament, imprès per formalitzar el pagament segons model de
manteniment de tercers de l’ajuntament de Guadassuar.
8.- En el cas de cessió de crèdit a favor del arrendador de la vivenda, acord previ
de cessió de crèdit per al cas de resultar beneficiari de les ajudes i per la quantia que de
la concessió resulte. El document deurà anar acompanyat del Document nacional
d’identitat (DNI) o targeta d’identitat de la persona extraguera resident en territori
espanyol (NIE) de la persona beneficiari i cessionària.
9.- Autorització a l’ajuntament de Guadassuar, per a obtindre directament i/o per
mitjans telemàtics la informació/les dades necessàries per a la resolució d'aquesta
sol·licitud. S'entendrà que no autoritzen per a l'obtenció de les dades necessàries si no
s'emplena el correctament aquest apartat en la instancia que se presentarà i s’aprovarà
en cada convocatòria donant lloc a l'obligació d'aportar la documentació necessària per a
dictar resolució.
Esta autorització l’han d’emplenar tots els membres majors d’edat de la unitat
familiar.
L'esmena de defectes o l'aportació de documentació complementària, necessària
per a efectuar la valoració, s'ha de realitzar, previ requeriment i amb l’advertència de
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desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seua notificació. En cas de no
aportar tota la documentació requerida, la sol·licitud presentada es tindrà per
desestimada. La notificació del requeriment de documentació es podrà dur a terme, per
una banda, de forma presencial en el moment de la presentació de la sol·licitud, També
es podrà requerir en qualsevol moment al beneficiari per qualsevol dels mitjans admesos
en la Llei 39/2015, d’1 d octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Article 9.- Procediment per a la seua concessió.
Per a la concessió o denegació de l’ajuda demanada s’avaluarà la documentació
presentada i es comprovarà que compleix els requisits que fixen aquestes bases. A tal
efecte, s’emetrà informe on hi constarà el compliment dels requisits i l’import atorgat en
concepte de les despeses bàsiques de subministrament d’energia elèctrica i aigua,
segons corresponga, de l’habitatge on resideix la família que complisca els requisits.
Analitzades i comprovades les sol·licituds que complisquen els requisits i atenent
a les disponibilitats pressupostàries, s’efectuarà una proposta de les ajudes a concedir en
funció de la disponibilitat pressupostària. Amb aquest informe, la alcaldia, mitjançant
Resolució, aprovarà o denegarà les ajudes. La quantia, finalitat i forma de pagament de
les ajudes concedides, seran les que determine l’acord d’atorgament i alhora, s’indicaran
les obligacions o compromisos dels beneficiaris, es farà indicació dels recursos que
contra la mateixa es puguen interposar i s’indicaran, així mateix, les condicions per fer
efectiu el cobrament de l’ajuda.
Article 10.- Acceptació de l’ajuda.
Amb la presentació de la sol·licitud d’ajuda la persona beneficiària accepta l’ajuda
que se li puga concedir. De totes maneres, quan li siga atorgada l’ajuda disposa d’un mes
per a poder-hi renunciar, si s’escau.
Article 11.- Causes de denegació de les ajudes
Podran ser denegades aquelles sol·licituds en què puguen concórrer alguna les
circumstàncies següents:
a) No compliment dels requisits necessaris per a la seua concessió.
b) No presentar la documentació requerida.
c) no existència de crèdit suficient per atendre la sol·licitud.
d) Que al beneficiari li haja estat revocada o extingida una ajuda d’emergència
social per incompliment de les condicions establertes en la concessió durant
els mesos anterior a la sol·licitud dins del temps compres durant l’any
natural anterior i el corrent.
e) Persones o unitats familiars que no hagen acceptat algun dels serveis de
millora i acompanyaments oferits pels serveis socials (auditories
energètiques, tallers de formació, etc.) sense causa justificada.
f) El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les
persones sol·licitants podrà donar lloc a la denegació de l’ajuda sol·licitada,
fins i tot si la persona sol·licitant reuneix els requisits per a la concessió
g) Que corresponga l’atenció a la persona sol·licitant, per raó de residència, a
una altra administració pública.
h) Qualsevol altre motiu que atenent a les circumstàncies i prèvia valoració
dels serveis socials bàsics de serveis socials, estimen la seua denegació
motivada.
Article 12.- Pagament i justificació
El pagament s’efectuarà directament a la companyia subministradora. En el cas
que complits tots els requisits, la factura ja estiga abonada a la companyia
subministradora, la corporació iniciarà els tràmits per a efectuar el pagament a la
persona beneficiària o creditora, mitjançant la fórmula de transferència bancària.
Article 13.- Justificació de la subvenció
De conformitat amb el que es disposa en l'article 30.7 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, la concessió de estes ajudes de pobresa
energètica no requerirà una altra justificació que l'acreditació prèvia a la concessió que
el sol·licitant reuneix la documentació i els requisits establits en aquestes bases .
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En el supòsit de pagament directe al beneficiari aquest haurà de presentar
prèviament als serveis socials, còpia del pagament de les factures objecte de subvenció
o autorització per a sol·licitar estes dades directament a la companyia subministradora.
Article 14.- Obligacions del beneficiari
- Informar de qualsevol canvi que es produïsca tant en la prestació dels
serveis com en la situació personal, familiar, social o econòmica de la unitat
de convivència.
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació financera de les
administracions corresponents, acreditant sempre que la subvenció
concedida s’ha destinat al pagament dels subministraments de llum i/o
aigua, segons corresponga.
Article 15. Recursos.
Contra les presents bases caldrà interposar pels interessats recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el
termini de dos mesos comptat des de la publicació íntegra de les mateixes en el Butlletí
Oficial de la Província.
Disposició final única.
Entrada en vigor. Les presents bases entraran en vigor una vegada que s'haja
publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província haja transcorregut el
termini de quinze dies hàbils a què es refereix l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, romanent vigent mentre no s'acorde la seua
modificació o derogació expressa.

SEGON.- Procedir a l'exposició pública de les bases durant un termini mínim de
30 dies hàbils, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler
d'edictes d'aquest Ajuntament i en el seu lloc web, a fi de que els ciutadans puguen
formular reclamacions i/o suggeriments.
TERCER.- En el cas que no es presenten reclamacions, ni suggeriments, les
Bases s'entendrà definitivament aprovades. En aquest cas l'Alcaldia dictarà Resolució
ordenant la publicació del corresponent Edicte, la publicació íntegra de les Bases i
ordenarà el compliment dels tràmits necessaris per a la seua entrada en vigor.
El resultat de la votació és el següent; 10 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; Sr. Barberá Cabrera, ) i grup municipal SOCIALISTA (Srª Almela
Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i dels representants del grup municipal PP
(Sr. Estruch Bellver; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).
4.- Aprovació del protocol d’instal·lacions municipals COVID-19. Expt.
2020/OFI_01/000381
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.- Aprovar les mesures preventives i l’aplicació de les
recomanacions sanitàries necessàries en l’ús de les instal·lacions municipals per a
minimitzar el riscos de transmissió de la malaltia COVID-19 entre les persones
usuàries de les instal·lacions.
La regulació de l’ús dels locals municipals es conté en el Reglament d’ús
temporal i esporàdic de locals municipals aprovat pel ple de l’ajuntament en sessió del
ple de 31 de maig de 2012 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 221 de
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15 de setembre de 2012. Les mesures de prevenció d’este protocol s’aplicaran
complementàriament a les normes d’us reglamentàriament establertes.
Per a la redacció d’este document es parteix de l'Acord de 19 de juny, del
Consell
(DOGV
núm.
8841,
de
20/06/2020;
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf)
i
normativa
de
Desenvolupament i el Decret llei 11/2020, del Consell, de règim sancionador específic
contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció
davant la COVID-19 (DOGV 8866, de 25/07/2020), que estableix com a infracció greu
l'organització o participació en reunions o qualsevol altre tipus d'acte equivalent, privat
o públic, en espais privats o públics, que impliquen una aglomeració o agrupació de
persones quan es constata per l'autoritat inspectora que impedeixen o dificulten
l'adopció de les mesures sanitàries de prevenció o del manteniment de la distància de
seguretat interpersonal dins dels establiments; i com a infracció molt greu l'organització
o participació en reunions o qualsevol altre tipus d'acte equivalent, de caràcter privat o
públic, que impliquen una aglomeració o agrupació de persones quan es constata per
l'autoritat inspectora que impedeixen o dificulten l'adopció de les mesures sanitàries de
prevenció o es troben presents menors d'edat i/o persones majors de 65 anys.
OBJECTE; Establir un marc general d’ús de les instal·lacions i locals municipals
per part de les associacions als efectes de que cada una d’estes associacions adeqüe
el seu protocol en funció de les seues activitats i poder evitar possibles contagis entre
les persones participants. Estes mesures s’aplicaran mentre dure la situació de
pandèmia.
MESURES; Les mesures d’este protocol es basen en mantindre en tot cas les
normes de prevenció que es detallen a continuació;

DISTÀNCIA DE SEGURETAT INTERPERSONAL. Haurà de complir-se el
manteniment de la distància de seguretat interpersonal que estableix el Reial Decret llei
21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a
fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 de, com a mínim, 1,5 metres».

ÚS DE MASCARETA. Les persones de sis anys, d’ara en avant, estan
obligades a l’ús de la mascareta en tot moment en la via pública, en espais a l’aire lliure
i en espais tancats d’ús públic o oberts al públic. Es recomana l’ús de les mascaretes
en espais privats oberts o tancats quan hi haja confluència amb persones no convivents
o no puga garantir-se la distància de seguretat interpersonal d’1,5 metres. L’ús de la
mascareta no serà obligatori en els supòsits següents:
a) Durant la pràctica d’activitat física o qualsevol altra activitat amb la qual
resulte incompatible usar-la.
b) En les activitats infantils i juvenils d’oci mentre es romanga amb el grup
de convivència estable.
c) En els espais de la naturalesa o a l’aire lliure fora de nuclis de població,
platges i piscines, sempre que l’afluència de les persones permeta mantindre la
distància interpersonal d’1,5 metres.
L’obligació recollida en els apartats anteriors no serà exigible per a les persones
que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure’s
agreujada per l’ús de mascareta o que, per la seua situació de discapacitat o
dependència, no disposen d’autonomia per a llevar-se la mascareta, o bé presenten
alteracions de conducta que facen inviable l’ús d’aquesta i en els supòsits de força
major o situació de necessitat.

11

Als efectes d’aquest acord, l’obligació de l’ús es refereix a mascaretes,
preferentment higièniques i quirúrgiques, així com a l’ús adequat d’aquestes, és a dir,
que ha de cobrir des de la part del septe nasal fins a la barbeta inclosa. No es permet
l’ús de mascareta amb vàlvula exhalatòria, excepte en l’àmbit professional per al cas en
què aquest tipus de mascareta puga estar recomanada».
HIGIENE DE MANS; Les associacions hauran assegurar solucions
hidroalcohòliques en el local per assegurar a l’entrada i a l’eixida un llavat de mans
TRAÇABILITAT; Els usuaris del locals han de garantir les mesures que faciliten
identificar les persones que han estat en les instal·lacions municipals, control de
simptomatologia i possibles contactes. Per este motiu s’ha de portar un registre amb
el llistat de les persones que acudeixen cada dia a les reunions, actes, activitats
programades en els locals municipals. En este registre ha d’aparèixer el nom complet i
un número de contacte de cada un dels assistents a les reunions o activitats en locals
municipals.
DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT; Als efectes de crear grups estables i
oferir major garanties de traçabilitat els participants en activitats desenvolupades en
locals municipals han de declarar que en els últims 14 dies no han tingut
simptomatologia compatible amb la COVID-19, no haver sigut positiu, no haver
conviscut amb persona que ho haja sigut ni haver tingut contacte estret amb persones
afectades.
NETEJA DEL LOCAL; cada associació vetlarà per la neteja del local municipal i
del mobiliari i després la neteja i orde de l’edifici o local municipal utilitzat i, després del
seu ús es procedirà a la seua neteja i ordenació del mobiliari i elements interiors,
quedant aquest en les mateixes condiciones per a poder ser utilitzat immediatament.
ANNEX I DECLARACIÓ RESPONSABLE USUARI INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS
Sr. /Sra....................................................................................................................,
amb DNI ........................................., en nom propi o com a mare/pare/tutor o tutora del
menor ........................................................... , perfectament informat i sent conscient
dels riscos que suposa la pràctica d’activitats a les instal·lacions municipals, per mitjà
del present escrit exonere de tota responsabilitat a l’Ajuntament de Guadassuar, pels
danys i prejuís que poguera patir en la pràctica de qualsevol activitat, així com als
responsables del local municipal on es realitzen.
De la mateixa manera, declare per mitjà del present que
 No he estat en contacte amb persones infectades per COVID 19 durant
els 14 dies abans de l’ activitat per la que faig ús del local municipal ni
haver tingut en les últimes 48 hores cap contacte del qui objectivament
poguera derivar-se un contagi (persones pendent de proves PCR per la
SS)
 No faré ús del local o instal·lació si presente simptomatologia com tos,
febre, alteracions del sabor ni l’olfacte, ni ser persona pertanyent als
col·lectius de risc.
 He estat adequadament informat de les mesures que he de tenir en
compte per a reduir els riscos, i sé que els responsables de les
instal·lacions no poden garantir la completa seguretat en les instal·lacions
al context actual, assumint per tant l’existència de risc objectiu
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Conec l’obligació de mantenir la distància mínima de seguretat de 1,5
metres entres persones i l’obligació d’utilitzar la mascareta.
Compliré de manera obligatòria les normes generals de prevenció de les
autoritat sanitàries i el protocol general de l’Ajuntament i les específiques
que per a cada local o instal·lació s’aproven per els responsables
municipals de les instal·lacions.
Sóc responsable de les actuacions contràries a les conductes establides i
obligatòries en aquesta situació excepcional de pandèmia, i de les
conseqüències que dites actuacions comporten.

ANNEX II DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’ASSOCCIACIÓ
Sr. /Sra. ....................................................................................................................., amb
DNI............. en representació de l’Associació ...................................................................
i en qualitat de ....................................................................................................
DECLARE
 Que s’ha informat a tots els participants en els actes d’esta associació en
els locals municipal de les normes generals de prevenció de les autoritat
sanitàries i el protocol general de l’ajuntament i de l’obligat compliment de
les mateixes que me han confirmat amb la presentació del annex I
I em COMPROMET a
 mantindre el compliment de dites obligacions durant el termini que
transcórrega fins que les activitats de l’associació es puguen reprendre en
condicions normals prèvies a l’estat d’alarma
 portar i guardar baix la meua custòdia registre amb el llistat de les
persones que acudeixen cada dia a les reunions, actes, activitats
programades en els locals municipals. En este registre ha d’aparèixer el
nom complet i un número de contacte de cada un dels assistents a les
reunions o activitats en locals municipals. Este registre es presentarà a
l’ajuntament en el cas de ser requerit per traçabilitat.
 A elaborar un pla de contingència on consten les mesures d’higiene i
neteja especifiques de les instal·lacions que s´utilitzen
S’acompanya:
 Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat del sol·licitant i còpia dels
Estatuts en els que figure com a president /secretari
 Sol·licitud parell la utilització temporal o esporàdica de l’edifici o
instal·lació municipal.
Guadassuar,

de

de 20

El resultat de la votació és el següent; 10 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; Sr. Barberá Cabrera,) i grup municipal SOCIALISTA (Srª Almela
Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i dels representants del grup municipal PP
(Sr. Estruch Bellver; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).

13

En el torn d’intervencions previ a la votació, el Sr. Estruch pregunta sobre els
accessos a les instal·lacions esportives per part dels clubs i si no es pot habilitar altra
pues li han arribat queixes sobre acumulacions de gent en les entrades i les eixides.
El Sr. alcalde dona la paraula a la Sra. regidora d’esports, Sra. Teresa Fuertes,
que explica que l’entrada i l’eixida a les instal·lacions està organitzada amb els clubs de
de forma escalonada. El problema de les aglomeracions es dona per els acompanyants
que queden fora tant a l’entrada com a l’eixida. Dins no hi ha cap problema. No es pot
tindre més accessos perquè en cada porta s`ha de tindre un conserge. Per altra banda
la regidora explica que la policia va ser informada per a que estiguera pendent i a dia
de hui la situació està més controlada.
El Sr. Estruch assenyala que la informació que ell té és recent i no coincideix
amb la consideració que fa la regidora de que les aglomeracions estiguen controlades.
Proposa que tal com s´ha fet a la piscina en la que l’ajuntament ha fet un gran esforç,
es podria buscar els mitjos per a tindre accessos i la pràctica de l’esport fora més
segura.
El Sr. alcalde finalitza este punt amb l’afirmació d’estudiar la proposta.
5.- Donar compte del Decret d’alcaldia número 783/2020, de 14 d’agost,
sobre aprovació de les línies fonamentals del pressupost de 2021. Expt.
2020/OFI_01/000335
El Sr. Alcalde dóna compte del Decret d’alcaldia número 783/2020, de 14
d’agost, sobre aprovació de les línies fonamentals del pressupost de 2021, del següent
tenor literal:
“Vist que l'article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix que abans de l'1 d'octubre de
cada any les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals remetran al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques informació sobre les línies fonamentals que
contindran els seus pressupostos, a l'efecte de donar compliment a la normativa
europea.
Vist l'article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei
orgànica 2/2012, que detalla la informació relativa a les línies fonamentals dels
pressupostos per a l'exercici següent.
Vist l´informe proposta de l interventor municipal, nº 117.2020 de data de 14
d´agost de 2019.
Ates el l'article 22.1 apartat s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de
Règim Local, respecte a les competències de l'Alcalde President, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar les línies fonamentals del pressupost de 2021, amb el
següent resum:
Ingressos:
PREVISIONES
CAPITULOS
1.IMPUESTOS DIRECTOS
2.IMPUESTOS INDIRECTOS
3.TASAS Y OTROS INGRESOS
4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5.INGRESOS PATRIMONIALES
A.- INGRESOS CORRIENTES
6.ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES
7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2020

VARIACION
2021

2.544.000,00 €
50.000,00 €
364.100,00 €
1.722.336,41 €
31.475,18 €
4.711.911,59 €

2.544.000,00 €
50.000,00 €
364.100,00 €
2.035.980,18 €
31.475,18 €
5.025.555,36 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
313.643,77 €
0,00 €
313.643,77 €
0,00 €
0,00 €
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PREVISIONES
CAPITULOS
B.- INGRESOS DE CAPITAL
C. INGREOS NO FINANCIEROS
8. ACTIVOS FINANCIEROS
9, PASIVOS FINANCIEROS
D.- INGRESOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS ( A+B+C)

2020

VARIACION
2021

0,00 €
4.711.911,59 €

0,00 €
5.025.555,36 €

0,00 €
313.643,77 €

30.000,00 €
0,00 €
30.000,00 €

30.000,00 €
0,00 €
30.000,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

4.741.911,59 €

5.055.555,36 €

313.643,77 €

Despeses:
CREDITOS INICIALES
CAPITULOS

2020

2121

VARIACION

1 GASTOS DE PERSONAL

2.481.234,67 €

2.543.265,54 €

62.030,87 €

2.BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

1.414.779,33 €

1.781.392,23 €

366.612,90 €

6.000,00 €

6.000,00 €

0,00 €

4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES

194.897,59 €

194.897,59 €

0,00 €

5. FONDO CONTINGENCIA

176.000,00 €

176.000,00 €

0,00 €

A.- GASTOS CORRIENTES

4.272.911,59 €

4.701.555,36 €

428.643,77 €

69.000,00 €

69.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

69.000,00 €

69.000,00 €

0,00 €

4.341.911,59 €

4.770.555,36 €

428.643,77 €

3.GASTOS FINANCIEROS

6. INVERSIONES REALES
7.TRANSFERENCIAS CAPITAL
B.- GASTOS DE CAPITAL
C. GASTOS NO FINANCIEROS
8. ACTIVOS FINANCIEROS

30.000,00 €

30.000,00 €

0,00 €

9, PASIVOS FINANCIEROS

370.000,00 €

255.000,00 €

-115.000,00 €

400.000,00 €

285.000,00 €

-115.000,00 €

4.741.911,59 €

5.055.555,36 €

313.643,77 €

D.- GASTOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS (A+B+C)

SEGON.- Donar compte al Ministeri d´Hisenda a través de l'Oficina Virtual de
Coordinació Financera i al Ple de la Corporació.”

L’Ajuntament Ple es dóna per assabentat.
6.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost de 2020
número 26.2020, per la modalitat de crèdit extraordinari finançat en baixes de
altres partides de despesa. Expt. 2020/OFI_01/000353
Resultant que amb motiu de la sentència dictada en data de 20 de desembre de
2019 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de València, per resolució d'alcaldia
núm. 660/2020 de 6 de juliol de 2020 es va acordar la resolució del contracte
administratiu d'obra de la reforma de la instal·lació de lampisteria per al compliment de
la normativa de prevenció i control de la legionel·losi en el complex esportiu de
l'Ajuntament de Guadassuar entre la mercantil BIOFOR ENERGIAS S.L. i l'Ajuntament
de Guadassuar, per incompliment del contractista de les obligacions essencials del
contracte.
Resultant que a conseqüència de la resolució del contracte, cal indemnitzar al
contractista amb l'import de l'obres executades, i que ascendeix a la suma de
57.692,06 euros, segons es posa de manifest en l'Acta de comprovació, medició i
liquidació que obra en l'expedient 2020/OFI_01/000303, sent necessari crear la partida
en el pressupost municipal de l'exercici per a procedir el pagament de la citada
indemnització.
Resultant que en el pressupost municipal està dotada la partida 929-500 "fons
de contingència" per import de 176.000 euros, amb la finalitat de fer front a una futura
indemnització a favor Hidraqua S.A, amb motiu de la nul·litat del contracte de concessió
administrativa de subministrament d'aigua potable i manteniment del clavegueram.
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Resultant que no es preveu el reconeixement i pagament de la indemnització
durant l'exercici 2020, havent de considerar sobrants els crèdits del fons de
contingència.
Considerant que concorren necessitats imprevistes, inajornables i no
discrecionals, a les quals al·ludeix l'Orde EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la
qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, per a poder utilitzar el
fons de contingència dotat en el pressupost.
Vist l´informe número 120 emés per l´interventor municipal, de data de 31
d´agost 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 26.2020, per la modalitat de crèdit extraordinari finançat en baixes de altres
partides de despesa, amb el següent detall:
APLICACIONS DE GASTOS A L’ALÇA
Aplicació
Denominació
Modificació
342-619

Aplicació
929-500

INDEMNIZACIÓ LIQUIDACIÓ OBRES LAMPISTERIA POLIESPORTIU

APLICACIONS DE GASTOS A LA BAIXA
Denominació
Fons contingència

58.000, 00 €

Modificació
58.000, 00 €

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; 10 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; Sr. Barberá Cabrera,) i grup municipal SOCIALISTA (Srª Almela
Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i dels representants del grup municipal PP
(Sr. Estruch Bellver; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).
En el torn d’intervencions previ a la votació el Sr. alcalde explica com ha
evolucionat el litigi amb L’empresa Biofor en relació al recurs que varen interposar
contra la denegació que li va fer l’òrgan de contractació (la junta de govern) de
pagament de de la factura atès que les obres executades no es corresponien en les
adjudicades segon informe del tècnic municipal, Salvador Madramany. La Sentencia
ens ha donat la raó i ara Biofor volia negociar. El Sr. alcalde explica que ara no hi ha
res que negociar més que pagar el que han fet reialment tal com resulta de la liquidació
de les obres. La necessitat de modificació de crèdit és que com el crèdit que hi havia
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consignat venia de fa més de dos exercicis, no es va poder incorporar al pressupost
2020 i ara es necessari aprovar este crèdit extraordinari.
7.- Aprovació del compte general corresponent a l'exercici 2019. Expt.
2020/OFI_01/000197
Una vegada format el Compte General de l'exercici 2019, que posa de manifest
la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, es
va sotmetre a la consideració de la Comissió Especial de Comptes el dia 18 de juny de
2020, el qual va ser dictaminat favorablement per la majoria dels seus membres.
Mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València
número 124, d'1 de juliol de 2020, va ser exposada al públic sense que s'hagen
formulat al·legacions o reclamacions en el termini legalment previst.
En aplicació de l'article 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, procedeix sotmetre-la al Ple
per a la seua aprovació.
Per tot el que s'ha exposat, 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 el Compte General del Ajuntament de Guadassuar
corresponent a l'exercici 2019.
SEGON.- Rendir telemàticament el citat compte a la Sindicatura de Comptes de
la Comunitat Valenciana i resta d'òrgans de fiscalització externa.
El resultat de la votació és el següent; 10 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; Sr. Barberá Cabrera,) i grup municipal SOCIALISTA (Srª Almela
Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i dels representants del grup municipal PP
(Sr. Estruch Bellver; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).
8.- Despatx extraordinari
De conformitat amb el que disposa el número 4 d'article 91 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i
Funcionament de les Entitats Locals, el Sr. Alcalde va preguntar sobre si algun Grup
Polític desitjava sotmetre a la consideració de l'Ajuntament Ple algun assumpte no
comprés en l'Orde del Dia, no presentant-se cap despatx
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN.
9.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia dictats des del passat Ple,
números 743/2020, de 27 de juliol, a 887/2020, de 16 de setembre.
L’Ajuntament Ple es dóna per assabentat.
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10.- INFORMACIÓ PER LA PRESIDÈNCIA.
10.1.- Donar compte de la fermesa de la sentència estimatòria de data
22/06/2020 amb número 000256/2020, dictada pel Jutjat Contenciós-administratiu
número 10 de València, en el recurs 000164/2019-LI interposat pel SINDICATO
PROFESIONAL POLICIAS LOCALES Y BOMBEROS, contra aquest Ajuntament en
impugnació de l’oferta d’ocupació pública 2018, publicada en el BOP de 22 de febrer de
2018 (exclusivament de la plaça d’Oficial de la policia local) i les bases par a proveir la
plaça d’Oficial de la policia local, publicades en el BOP de 25 de gener de 2019.
L’Ajuntament Ple es dóna per assabentat.
11.- PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula el Sr. Vicent Estruch, portaveu del grup municipal Partit Popular,
per a preguntar en relació als aspectes següents:
Actuacions municipal per a recolzar el camp pels danys que el Cotonet i
altres plagues estan causant en els nostres camps. El Sr. Estruch preguntat si està
previst tractar el tema en un consell agrari per vore en que es podria ajudar. Així
mateix, en relació als jardins municipals, està atacant la mosca blanca, negrilla ... hi ha
alguna actuació prevista en relació als jardins municipals, i en concret en relació
les palmeres?
El Sr. alcalde explica que està previst poder celebrar un consell agrari en breu
pues des del mes de març s’han hagut de suspendre inclús les sessions de este ple i
no se ha pogut celebrar cap Consell. Ha segut un any complicat i el fong, el cotonet
ataquen indiscriminadament alguns camps. Des de la regidora d’agricultura es
manifesta estar en disposició de fer un Consell per vore en que es podria ajudar.
En quan al Jardins municipals, Sr. Alcalde explica que els treballs de jardineria
es fan per una empresa externa finançada amb el conveni de la plata de tractament de
residus. Estos professionals estan al dia i estan aplicant els tractaments. El Sr. alcalde
exposa que en relació al manteniment de la whassingtona i la seua estètica, hi ha molt
que considerar.
En relació a la consulta que s’ha dut a terme per a la remodelació de la Gran Via,
el Sr. Estruch exposa les opinions que li han fet arribar molts veïns. En primer lloc, que
han trobat a faltar valoracions econòmiques per tindre més criteri al opinar i el fet de
que la consulta des de dos úniques opcions, o eradicar els pins o deixar-los com estan
Perquè no s’ha contemplat esta opció de mantindre Pinada i Remodelar el
Passeig?
El Sr. Alcalde, abans de contestar, explica que en la mateixa enquesta els
participants poden fer suggeriments. En quan perquè sols hi ha una opció en els pins,
és perquè els pins no tenen regeneració. Si finalment guanyara l’opció de que els pins
es queden encara que no es poden regenerar, el passeig s’haurà d’arreglar d’una
manera o d’altra. Hi ha una perillositat que a tots preocupa. En quan a valoració
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econòmica, el Sr. alcalde considera que haguera suposat un esforç innecessari perquè
l’actuació no va a ser completa i es dilatarà en el temps.
Finalment, el Sr. Estruch trasllada a este ple el parèixer que li han fet arribar
molts veïns en relació a l’avet el Teatre que es va representar a l’auditori i en la que
coincideix tant des del punt de vista personal, com de portaveu del grup municipal; En
un temps de pandèmia en la que els veïns es plantegen anar al teatre per distraure’s i
oblidar un ratat el mal somni del COVID, ens porten un teatre pagat en diners públics
en el que es fan al·lusions a polítics nacionals aconseguint que mols assistents no
estigueren a gust en eixa obra.
El Sr. Alcalde informa que no va assistit al teatre i que l’obra estava programada
des del servei d’igualtat. Es dóna la paraula a la Sra. Regidora de serveis socials.
La Sra. Sais explica que esta representació teatral estava prevista des d’abans
de la pandèmia. Esta obra esta recomanada pel Departament de Salud de l’Hospital
Pesset. L’essència de l’obra es parlar del càncer però sobre tot parlar de la vida. En
quan a les referències polítiques, l’obra és del 2017 i es fa una menció a polítics
d’aleshores però sense que la mateixa tinga més transcendència des del punt de vista
de la Sra. regidora. La finalitat és ajudar a dones que puguen estar passant
l’experiència del càncer amb l’experiència reial de la seua protagonista. La Sra.
regidora mostra ala seua satisfacció per l’èxit d’assistència després de saber per la
sinopsi de l’obra.
El Sr. Estruch entén l’explicació i comparteix que eixa fora l’essència de l’obra
però en una situació com l’actual pot ser no era el moment i en quan a les referències
polítiques pensa que se podien haver obviat sobretot si la administració de la
Generalitat esta darrere d’estes obres
El Sr. regidor de cultura intervé per a dir-li al Sr. Estruch que ho està traient
totalment de context.
El Sr. alcalde finalitza en esta intervenció fent menció a altres situacions en les
que es gasta mes diners públics com l’escenificació de les banderes de la presidenta
de la Comunitat de Madrid.
I com que no hi ha més assumptes a tractar, el president alça la sessió a les 22
hores.
Certifique, com a secretària, tot el contingut d’aquesta acta.
La secretària,
Guadassuar, data de la signatura electrònica.
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