ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE EL
DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2.020
Assistents:
PRESIDENT:
Sr. SALVADOR MONTAÑANA SANZ
VOCALS:
Sr. JOAN V. PUCHOL PÉREZ
Sra. BIBIANA SAIS ROIG
Sr. FERRAN BARBERÁ CABRERA
Sra. GEMMA AVELLAN BISBAL
Sra. MARÍA ROSA ALMELA RIBES
Sr. JOSEP MARTÍNEZ VIDAL
Sra. TERESA FUERTES RAGA
Sr. VICENTE JOSÉ ESTRUCH BELLVER
Sr. ARTURO ALMAZÁN SAIS
Sra. TERESA MARTÍNEZ GIMENO
Sra. LAURA MARÍA OSCA LAFARGA
Sr. JOSE VICENTE SAIS NOGUERA

A la casa consistorial de l’Ajuntament de
Guadassuar, a les 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
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 11/11/2020.
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
11/11/2020.
No produint-se cap observació, és aprovada per UNANIMITAT dels presents,
que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
El Sr alcalde passa a tractar els punts numero 5 i 6 de la proposta de l’ordre del
dia relatius al pla local contra incendis i pla de cremes amb la finalitat de que es tramite
a continuació pels serveis administratius la comunicació de la seua aprovació a la
Conselleria la qual ha d’estar presentada demà a les 0 hores.
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5.- Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals (PLPIF).
Expt.: 2019/OFI_01/000386
Mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament de Guadassuar del dia 23 d’octubre de
2020 es va prestar aprovació inicial al Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestal del
terme municipal de Guadassuar, redactat per l’empresa MEDI XXI, GSA, SL.
Atés que la Direcció Territorial de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, amb data del dia 10 de novembre de
2020 l’ha informat favorablement.
Atés que per a continuar amb la seua tramitació, i en compliment d’allò previst en
l’Ordre 30/2017, de 20 de novembre, de la Consellera d’Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la que s’unifiquen i aproven les normes
tècniques per a la redacció de Plans Locals de Prevenció d’Incendis Forestals, és
necessària l’aprovació de la versió del PLPIF informada favorablement.
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 la versió del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestal del
terme municipal de Guadassuar, redactat per l’empresa MEDI XXI, GSA, SL, informat
favorablement per la Direcció Territorial de la Conselleria d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, amb data del dia
10 de novembre de 2020.
Segon.- Remetre certificació d’aquest acord a la Direcció Territorial de la
Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica.
El resultat de la votació és el següent; 13 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; Sr. Barberá Cabrera, i Sra. Avellan Bisbal), grup municipal
SOCIALISTA (Srª Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i dels
representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª
Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).

6.- Aprovació del Pla Local de Cremes (PLC) Expt.: 2019/OFI_01/000386
Mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament de Guadassuar del dia 23 d’octubre de
2020 es va prestar aprovació inicial al Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestal del
terme municipal de Guadassuar, redactat per l’empresa MEDI XXI, GSA, SL., que
inclou com Annex el Pla de Cremes Local.
Atés que la Direcció Territorial de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, amb data del dia 10 de novembre de
2020 l’ha informat favorablement.
Atés que per a continuar amb la seua tramitació, i en compliment d’allò previst en
la legislació vigent reguladora de la matèria, és necessària l’aprovació de la versió del
PLC informada favorablement.
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme,
Agricultura i Medi Ambient, el Ple de l’ajuntament, PER UNANIMITAT dels presents,
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que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, ACORDA:
Primer.- Aprovar la versió del Pla Local de Cremes del terme municipal de
Guadassuar, redactat per l’empresa MEDI XXI, GSA, SL, informat favorablement per la
Direcció Territorial de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència
Climàtica i Transició Ecològica, amb data del dia 10 de novembre de 2020.
Segon.- Remetre certificació d’aquest acord a la Direcció Territorial de la
Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica.
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).
2.- Aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de les
instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum. Expt: 2020/OFI_01/000404
Atés la providència d’alcaldia de data 16 de novembre de 2020 en la que de
conformitat amb l’informe de l’enginyer tècnic industrial municipal, Sr. Salvador
Madramany Bonet, de data 19 d’octubre de 2020, i a la vista dels antecedents que
obren en l’expedient, es disposa iniciar expedient per a l’aprovació de l’ordenança
municipal reguladora de les instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum.
Vist l’informe de l’enginyer tècnic municipal en el que recull la necessitat de la
seua redacció com un instrument bàsic per tal de poder controlar la seua instal·lació als
sostres dintre del terme municipal de Guadassuar, havent supervisat els serveis tècnics
municipals d’urbanisme i activitats la proposta d’ordenança que figura a l’expedient,
sent conforme amb el seu contingut per a ser sotmesa a informació pública, seguint el
procediment regulat a la llei Reguladora de les bases de règim local.
Vist l’informe de Secretaria en el que s’assenyala que esta ordenança ha de
tramitar-se i aprovar-se conforme al procediment previst en l'article 49 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-.
Considerant que la proposta ha de sotmetre's a estudi per la Comissió
Informativa d’Urbanisme, Agricultura i Medi Ambient en compliment del que es preveu
en els articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local -LRBRL-, 31 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la
Comunitat Valenciana -LRLCV-, i 82.2, 123 i 126 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals -ROF-, aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
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 l’ordenança municipal reguladora de les
instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum.
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES INSTAL·LACIONS SOLARS
FOTOVOLTAIQUES D’AUTOCONSUM
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PREÀMBUL
TÍTOL 1.- OBJECTE I ÀMBIT DE LA ORDENANÇA
Article 1.- Objecte
Article 2.- Àmbit d’aplicació
Article 3.- Definicions
TÍTOL 2.- INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA
Article 4.- Declaració responsable d’Obres
Article 5.- Llicència d’Edificació
Article 6.- Instrument d’Intervenció administrativa ambiental
Article 7.- Altres autoritzacions
Article 8.- Terminis
Article 9.- Integració paisatgística i condicions tècniques
Article 10.- Documentació a presentar una vegada finalitzades les obres
Disposició derogatòria.
Disposició final.
PREÀMBUL
El canvi climàtic és un dels principals reptes als quals s’enfronta actualment la
societat. Tal com reflecteix el Cinqué informe del Grup Intergovernamental d’Experts
sobre el Canvi Climàtic (IPCC), l’escalfament del sistema climàtic és inequívoc i amb una
clara influència humana. L’emissió contínua de gasos d’efecte hivernacle (GEH) causarà
un major escalfament i canvis duradors en tots els components del sistema climàtic, la
qual cosa farà que augmente la probabilitat d’impactes greus per a persones i
ecosistemes.
Els tres objectius principals marcats per la UE son disminuir les emissions de
GEH en comparació amb l’any 1990, augmentar l’ús de les energies renovables i millorar
l’eficiència energètica.
A la vista d’aquests objectius és evident que no es pot parlar d’una estratègia
enfront del canvi climàtic sense incloure el sector energètic, no en va, dos terços de les
emissions de GEH tenen un orige energètic. Aleshores, la gestió de l’energia constitueix
una eina estratègica en la lluita contra el canvi climàtic i en l’evolució cap a una economia
competitiva i sostenible.
L’Ajuntament de Guadassuar, conscient del repte, en data 31 de març de 2016 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.
El Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia és una ferramenta que pretén acostar
els objectius energètics marcats per Europa als municipis Europeus. Per tot això, els
municipis signants es comprometen a:
 Reduir les emissions de CO2 almenys un 40% en 2030.
 Augmentar l’eficiència energètica un 27%.
 Augmentar l’ús de fonts d’energia renovables un 27%.
 Elaborar un Inventari d’emissions de Referència.
 Realitzar una Avaluació de riscos i vulnerabilitats derivats del canvi climàtic.
 Presentar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PACES) en un
termini de dos anys a partir de la signatura oficial del Pacte.
 Presentar un informe de seguiment almenys cada dos anys.
 Adoptar un enfocament integral per a augmentar la seva resiliència per a
l’adaptació a l’impacte del canvi climàtic.
El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PACES), així com l’inventari
d’Emissions de referència (IER) i el document d’Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats front
al Canvi Climàtic (ARVCC), representen el punt de partida i les accions que s’estimen
necessàries per tal d’aconseguir els objectius.
D’entre les accions descrites al PACES, les mesures M.d.14, M.h.1 i M.h.5
tracten d’incentivar l’eficiència energètica i d’impulsar el consum d’energia renovable als
sectors domèstic, terciari i industrial. Per això, aquesta ordenança tracta de facilitar la
implantació d’instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum al municipi de Guadassuar per a
poder arribar als objectius marcats.
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L’ordenança estableix una regulació municipal per a incentivar la implantació de
les instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum als sectors domèstic, terciari i
industrial, per tal d’augmentar la producció d’energia renovable local, transformant alhora
el model econòmic relacionat amb la generació elèctrica en un model més sostenible i
eficient.
Aquesta Ordenança parteix tant de les previsions fetes en l’Estratègia Valenciana
de Canvi Climàtic i Energia 2030 com de les contingudes en els articles 25.2.a) i 25.2.b)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; l’article 69 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques; dels articles 213 i següents de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’Ordenació del
Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (d’ara en avant LOTUP) i dels
articles 74 i 103 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.
TÍTOL 1.- OBJECTE I ÀMBIT DE LA ORDENANÇA
Article 1.- Objecte
L’objecte de la present Ordenança és la regulació del règim d’intervenció
municipal sobre les instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum que s’executen en
béns immobles del Terme municipal de Guadassuar.
Article 2.- Àmbit d’aplicació
1.- El contingut de la present Ordenança serà aplicable en les instal·lacions
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que es situen en qualsevol bé immoble
situat al terme municipal de Guadassuar.
2.- També serà d’aplicació aquesta ordenança respecte a les exigències
d’intervenció administrativa relatives a les condicions d’instal·lació, integració
paisatgística, instal·lació al casc antic i edificis protegits.
Article 3.- Definicions
1.- A l’efecte d’aquesta Ordenança s’entendrà per:
Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum:
Tal com es defineix en l’article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del
Sector Elèctric, s’entendrà per autoconsum el consum per part d’un o diversos
consumidors d’energia elèctrica provinent d’instal·lacions de producció properes a les de
consum i associades als mateixos, d’acord amb l’article 3 del Reial Decret 244/2019, de 5
d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de
l’autoconsum d’energia elèctrica:
1.a) Es considera una instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum quan l’energia
per a consum propi és generada mitjançant l’aprofitament de la radiació solar per a
l’obtenció d’energia elèctrica mitjançant cèl·lules fotovoltaiques integrades en mòduls
solars.
1.b) Es consideraran instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum
connectades a la xarxa aquelles instal·lacions amb mòduls solars per a autoconsum que
es troben connectades a l’interior d’una xarxa d’un consumidor, que comparteixen
infraestructures de connexió a la xarxa amb un consumidor o que estiguen unides a
aquest a través d’una línia directa i que tinga o puga tindre, en algun moment, connexió
elèctrica amb la xarxa de transport o distribució. Així mateix, també tindrà consideració
d’instal·lació de generació connectada a la xarxa aquella que està connectada
directament a les xarxes de transport o distribució.
També es consideraran instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum les
instal·lacions fotovoltaiques autònomes que no estiguen interconnectades amb la xarxa
de transport o distribució.
2.- Potència elèctrica instal·lada en les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum.
En el cas d’instal·lacions fotovoltaiques la potència instal·lada serà la potència màxima de
l’inversor, entesa com la suma de les potències màximes en condicions nominals (Pnom)
o, en el seu cas, la suma de les potències màximes dels inversors.
3.- Integració arquitectònica: panells fotovoltaics que acompleixen una doble
funció, energètica i arquitectònica (revestiment, tancament o ombrejat) i, a més a més,
substitueixen a elements constructius convencionals o son elements de la composició
arquitectònica.
4.- Superposició: panells fotovoltaics que es col·loquen paral·lels a la envolvent
del edifici sense tenir una doble funcionalitat definida.
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TÍTOL 2.- INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA
Article 4.- Declaració responsable d’obres
1.- De manera general, estaran subjectes al règim de declaració responsable les
intervencions necessàries per a executar una instal·lació d’autoconsum amb energia solar
fotovoltaica, excepte les següents:
 Aquelles instal·lacions ubicades al nucli històric tradicional.
 Aquelles instal·lacions ubicades en edificis protegits i/o catalogats amb fitxa
pròpia.
 Aquelles instal·lacions ubicades en edificis situats en sòl no urbanitzable o
sol urbanitzable.
 Aquelles instal·lacions que suposen una substitució o reposició d’elements
estructurals principals, o les seues obres auxiliars es troben subjectes a
llicència d’acord amb l’article 213 de la LOTUP o norma que la substituïsca o
modifique.
Dites obres i instal·lacions hauran d’acomplir les disposicions contingudes en la
normativa urbanística i sectorial vigent, així com el planejament urbanístic i les
ordenances municipals.
2.- Les instal·lacions fotovoltaiques hauran de ser realitzades per empreses
instal·ladores habilitades en la categoria d’especialista IBT9 o equivalent, acomplint tots
els requisits exigits pel Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i la normativa sectorial
d’aplicació.
Documentació tècnica a presentar:
a.1) Instal·lacions de potencia igual o menor de 10 kW:
 Memòria tècnica redactada per tècnic competent en la que es descriguen les
obres i les instal·lacions a executar.
 Haurà de contenir el pressupost detallat i la documentació gràfica suficient
per a definir les obres i instal·lacions e executar (plànol de situació,
emplaçament, situació dels panells a la coberta, plànol d’alçat i secció que
permeten comprovar el compliment de les normes d’integració paisatgística i
de les condicions de la instal·lació que es defineixen a l’article 9 de la present
ordenança.
a.2) Instal·lacions de potencia major de 10 kW i fins a 100 kW:
 Projecte redactat per tècnic competent que es podrà ajustar al contingut
mínim de projectes d’instal·lacions industrials indicat a la Resolució del 20 de
Juny de 2003, de la Direcció general d’Indústria i Energia, o normativa que el
modifique.
 En cas que el projectes que necessiten de la realització d’instal·lacions
subjectes a projecte específic d’acord amb la normativa sectorial aplicable
(centres de transformació, línies subterrànies d’alta tensió, etc) es
presentaran aquests també en tots els casos.
 Els projectes es complementaran amb la següent documentació:
o Descripció de les obres necessàries.
o Documentació gràfica suficient per a justificar l’acompliment de les normes
d’integració paisatgística i de les condicions de la instal·lació que es
defineixen a l’article 9 d’aquesta ordenança.
o Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
o Estudi de gestió de residus
o Pressupost detallat
a.3) Resguard del ingrés de la taxa i del ICIO d’acord amb les Ordenances
reguladores vigents.
a.4) Autoritzacions sectorials, si és el cas.
a.5) En cas d’ocupació de la via pública haurà de sol·licitar la corresponent
autorització d’acord amb les ordenances vigents.
3.- El promotor, una vegada feta, baix la seua responsabilitat, la declaració del
compliment de tots els requisits exigibles per a executar l’actuació de la que es tracte, i
presentada davant de l’Ajuntament junt amb tota la documentació exigida, estarà habilitat
per al inici immediat, sense prejuí de la potestat municipal de comprovació o inspecció
dels requisits habilitants per al exercici del dret i de l’adequació de lo executat al contingut
de la declaració.
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La presentació de la declaració responsable, efectuada en els termes previstos,
tindrà els efectes que la normativa aplicable atribueix a la concessió de la llicència
municipal i es podrà fer valdre tant davant de l’administració com davant de qualsevol
altra persona, natural o jurídica, pública o privada.
4.- La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada,
manifestació o document que s’acompanye o incorpore a la declaració responsable, o la
no presentació davant de l’administració competent d’aquesta, determinarà la
impossibilitat d’iniciar les obres o de realitzar els actes corresponents des del moment en
que es tinga constància dels fets, sense prejudici de les responsabilitats que tingueren
lloc. La resolució administrativa que declare tals circumstàncies podrà determinar la
obligació del interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o
al exercici del dret o al inici de l’activitat corresponent; tot això sense prejuí de la
tramitació, en el seu cas, del procediment sancionador corresponent.
La declaració responsable no habilitarà al sol·licitant a executar la instal·lació en
edificis protegits ni sobre la resta d’edificis situats en el nucli històric de Guadassuar.
Article 5.- Llicència d’edificació
1.- En el cas d’instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum en edificis
protegits o catalogats, nucli històric i en edificacions ubicades en sòl no urbanitzable o sol
urbanizable, el promotor haurà de sol·licitar llicència urbanística d’acord amb l’article 213 i
següents de la LOTUP, no podent iniciar les obres fins a l’obtenció de la llicència.
2.- Documentació a presentar
A més a més de la indicada a l’article 4 d’aquesta ordenança (segons la potencia
instal·lada), haurà de presentar un projecte arquitectònic amb la següent documentació:
 Memòria de les obres a executar
 Materials a emprar
 Plànols de coberta, secció i alçats on es determine la ubicació dels
components de la instal·lació i es justifique la integració paisatgística i les
condicions de la instal·lació de l’article 9 d’aquesta ordenança, així com la
ordenació de les plaques prevista i la seua composició en relació a la resta
de l’edifici.
 Pressupost detallat
Article 6.- Instrument d’intervenció administrativa ambiental
1.- En el cas d’instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum en edificació que
estiguen afectes a una activitat econòmica:
a.1) Les activitats de nova implantació que implanten instal·lacions d’energia solar
fotovoltaica d’autoconsum connectades a la xarxa es regiran pel següent:
No serà preceptiva la obtenció de llicència d’activitat en els casos següents:
 Instal·lacions d’autoconsum sense excedents.
 Instal·lacions d’autoconsum amb excedents acollides a compensació
Requeriran de llicència d’activitat segons el instrument d’intervenció ambiental
que li siga d’aplicació, d’acord amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de
Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats en la Comunitat Valenciana:
 Instal·lacions d’autoconsum amb excedents que venguen energia a la xarxa
amb una potencia superior a 100 kW
Requeriran de Comunicació prèvia, establert en l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1
d’Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:
 Instal·lacions d’autoconsum amb excedents que venguen energia a la xarxa
amb potencia inferior a 100 kW
a.2) Les activitats existents que implanten instal·lacions d’energia solar
fotovoltaica d’autoconsum connectades a la xarxa es regiran pel següent:
D’acord amb l’article 4 del decret Llei 14/2020, de 7 d’agost, que modifica la Llei
6/2014, del 25 de juliol, afegint la disposició addicional novena sobre la implantació
d’energies renovables en activitats que disposen d’instrument d’intervenció administrativa
ambiental:
1) La implantació instal·lacions d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum connectades a
la xarxa que es situen en emplaçaments en els quals es desenvolupen activitats que
disposen d’autorització ambiental integrada o llicència ambiental a què es refereix la
llei 6/2014, del 25 de juliol, tindran la consideració de modificació no substancial i es
tramitaran com a tal.
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D’acord amb l’article 70 i 74 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de
Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats en la Comunitat Valenciana, les
activitats que implanten instal·lacions d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum
connectades a la xarxa i que disposen d’un dels instruments d’intervenció ambiental de
Declaració responsable ambiental o Comunicació d’activitats innòcua, hauran de
comunicar-ho a l’Ajuntament.
Article 7.- Altres autoritzacions
1.- Les instal·lacions de generació d’energia elèctrica d’origen renovable que es
desitgen realitzar en sòl no urbanitzable, requereixen de Declaració d’Interès Comunitari
(DIC), d’acord amb la LOTUP. No obstant això i de conformitat amb el que s’estableix en
l’article 202.4.a) de la LOTUP, s’eximiran de la DIC en sòl no urbanitzable comú:
a) Aquelles que compten amb un pla especial aprovat que ordene
específicament aquests usos vinculats a la utilització racional dels recursos
naturals en el medi rural.
b) Les instal·lacions generadores d’energia solar fotovoltaica la potència de
producció energètica de les quals siga menor o igual a 5 MW de pic, ocupen
una superfície menor de 10 hectàrees i abasten la parcel·la mínima exigible
pel planejament urbanístic, no inferior a 1 hectàrea.
c) Les instal·lacions generadores d’energia solar fotovoltaica que es situen en
les cobertes de les edificacions legalment emplaçades en el medi rural.
d) Les instal·lacions generadores d’energia renovable destinades a
autoconsum, previ informe de la Conselleria competent en matèria d’energia.
Article 8.-Terminis
Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de 6 mesos a comptar des de la
data de presentació de la declaració responsable davant de l’Ajuntament o de la data de
notificació al interessat del atorgament de la llicència urbanística, segons el règim
d’intervenció que li siga d’aplicació.
El termini màxim d’execució serà de 6 mesos per a instal·lacions amb potencia
inferior a 10 kW, i de 24 mesos per a la resta d’instal·lacions.
Article 9.- Integració paisatgística i condicions tècniques
a) Integració paisatgística
Les instal·lacions regulades en aquesta ordenança li son d’aplicació les normes
urbanístiques vigents destinades a evitar la desfiguració de la perspectiva del paisatge o
prejuís a la harmonia paisatgística o arquitectònica i, també, la preservació i protecció
dels edificis, conjunts històrics, entorns i paisatges inclosos en els corresponents catàlegs
o plans urbanístics.
Al projecte de la instal·lació es justificarà l’adequació de les instal·lacions a les
normes urbanístiques i valorarà la seua integració arquitectònica, així com els possibles
beneficis ambientals. Així mateix, tindrà en compte que les instal·lacions no produïsquen
reflexions que puguen molestar a les persones residents en edificis del entorn o als
vianants.
b) Condicions de instal·lació
La instal·lació dels panells en les edificacions haurà d’ajustar-se a les següents
condicions:
 Cobertes inclinades:
- Els panells fotovoltaics podran situar-se sobre els faldons de coberta
(superposats) o formant part de la mateixa (integrats) amb la mateixa inclinació d’aquesta
i harmonitzant amb la composició de la façana i la resta del edifici.
- Les instal·lacions que se ubiquen en edificis al nucli històric tradicional, no
podran situar-se al faldó recaient a la via publica.
 Cobertes planes:
- Els panells fotovoltaics hauran de situar-se dins del volum contenidor definit al
PGOU y a una distancia mínima de la façana de 1 metre. En ningun cas podran quedar
visibles des de la perspectiva de qualsevol vianant.
 Façanes:
- Els panells fotovoltaics no podran situar-se en les façanes dels edificis
 Qualsevol altra solució per a la implantació d’aquestes instal·lacions diferent
a les indicades abans, no podrà resultar antiestètica, inconvenient o lesiva
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per a la imatge del municipi, per tant l’Ajuntament denegarà, o en el seu cas,
condicionarà, qualsevol actuació distinta.
Article 10.- Documentació a presentar una vegada finalitzades les obres
1.- Una vegada finalitzades les obres de la instal·lació solar fotovoltaica
d’autoconsum, el promotor sol·licitarà al Ajuntament la visita de comprovació de la
instal·lació executada, inspeccionant-se per part dels Serveis tècnics municipals per a
comprovar que les obres executades coincideixen amb l’indicat a la documentació
prèviament presentada pel promotor i que va servir de base per a autoritzar la instal·lació.
2.- El promotor adjuntarà a la sol·licitud de visita de comprovació, el Certificat de
la instal·lació, subscrit pel tècnic instal·lador autoritzat i visat per la delegació d’Indústria.
Disposició derogatòria
Aquesta ordenança deroga totes les disposicions municipals que s’oposen,
contradiguen o resulten incompatibles amb aquesta ordenança.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor als dos mesos de la publicació i regirà de
forma indefinida fins a la derogació o modificació.

SEGON.- Procedir a l'exposició pública de l’ordenança 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, l’
Ordenança s'entendrà definitivament aprovada. En aquest cas, l'Alcaldia dictarà
resolució ordenant la publicació del corresponent Edicte, amb la publicació íntegra de
l’ordenança, i ordenarà el compliment dels tràmits necessaris per a la seua entrada en
vigor.
El resultat de la votació és el següent; 13 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; Sr. Barberá Cabrera, i Sra. Avellan Bisbal), grup municipal
SOCIALISTA (Srª Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i dels
representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª
Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).
3.- Desistiment de continuar amb la tramitació de l’expedient de la
modificació puntual núm. 4 del PGOU. Expt: 2019/OFI_01/000418
L’alcalde deixa l’assumpte damunt la taula a l’espera dels informes sol·licitats per
la comissió informativa d’urbanisme prèviament a l’aprovació del dictamen.
L’Alcalde explica als membres del ple la decisió de la comissió d’urbanisme de
sol·licitar estos informes . La comissió no veu viable la intervenció després del informe
de la arquitecta redactora però considera que , abans de que este ple prenga la
decisió, deuen informar els funcionaris municipals , en concret arquitecte i interventor.
4.- Aprovació del projecte d’execució de l’ampliació IES Guadassuar. Expt.
2019/OFI_01/000272
Vist l’expedient que es tramita per a l’aprovació del projecte d’execució de
l’actuació “AMPLIACIÓ DE L’I.E.S. GUADASSUAR”, redactat per la mercantil
AECOESTUDIO PARTNERS, S.L., el pressupost de la qual queda de la manera
següent:
Pressupost d’Execució Material ...................... 1.455.354,67 €
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15 % Despeses Generals .................................. 218.303,20 €
6 % Benefici Industrial ......................................... 87.321,28 €
Pressupost sense IVA..................................... 1.760.979,15 €
21% IVA ............................................................. 369.802,62 €
Pressupost base de licitació ........................... 2.130.784,77 €
Vist l’informe del tècnic municipal, de data 12 de novembre de 2020, emés per
l’arquitecte municipal Sr. Frank Navarro Aguir.
Trobada conforme i en harmonia amb allò que s’ha preceptuat en la legislació
vigent.
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’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 i únic.- Prestar-li aprovació al projecte d’execució de l’actuació
“AMPLIACIÓ DE L’I.E.S. GUADASSUAR”.
El resultat de la votació és el següent; 13 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; Sr. Barberá Cabrera, i Sra. Avellan Bisbal), grup municipal
SOCIALISTA (Srª Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i dels
representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª
Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).
7.- Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres. Expt: 2020/OFI_01/000422
Atés la proposta formulada pel Sr. Regidor d’Hisenda sobre la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost construccions, instal·lacions i obres per tal
d’introduir les modificacions potestatives previstes legalment, en concret la recollida per
l’article 103.2 lletra b) del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, què estableix que les ordenances fiscals
podran regular “una bonificació de fins el 95 per cent a favor de les construccions,
instal·lacions o obres en les què s’incorporen sistemes per al aprofitament tèrmic o
elèctric de l’energia solar. 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 competent”.
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.
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Joventut i Benestar Social, 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 la modificació de l’ordenança fiscal reguladora
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, en els següents termes:


L’Article 2n bis que regula les Bonificacions desapareix i passen
a ser regulades l’art 5 amb la següent modificació (S’AFEGEIX UN
APARTAT 3 i el a i b passen a ser els APARTATS 1 i 2);
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Article 5é.- BONIFICACIONS
1. Es beneficiaran d’una Bonificació de fins al 95% de la quota les
construccions , instal·lacions i obres que siguen declarades d’especial
interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquen tal
declaració.
La dita declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, amb
la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria
absoluta dels seus membres. En la dita declaració s’establirà l’import, en
termes percentuals, de la bonificació que es concedix en cada cas.
La concessió de l’esmentada bonificació requerirà la formació de l’oportú
expedient, el qual s’iniciarà per sol·licitud del subjecte passiu. La dita
sol·licitud haurà de ser informada pel departament tècnic corresponent de
l’Ajuntament en funció de la naturalesa y/o destí de l’obra o instal·lació.
L’expedient serà sotmés a informe de la comissió informativa d’Hisenda,
la qual elevarà proposta d’acord al ple de la Corporació.
2. Es beneficiaran d’una Bonificació de 50% de la quota, les construccions,
instal·lacions o obres de reforma que afavorisquen les condicions d’accés
i habitabilitat dels discapacitats.
3. Es beneficiaran d’una Bonificació del 95% de la quota de l’impost, les
instal·lacions, obres o construccions que, sense que hi concórrega el
supòsit d’obligat compliment per la normativa urbanística o tècnica que
tinguen per objecte la instal·lació d’una planta solar fotovoltaica
d’autoconsum d’acord amb els següents supòsits:
 Instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum en immobles
destinats a vivenda o garatges (residencial) amb una potència
nominal mínima de 2 KW.
 Instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum en immobles
destinats a empresa (no residencial) d’acord amb el següent:
 Indústria amb una potencia nominal mínima de 10 kW
 Comerç i Serveis amb una potencia nominal mínima de 5 kW
Per a beneficiar-se de la bonificació, l’interessat haurà d’aportar un
desglossament del pressupost en què es determine raonadament el cost
que suposa la construcció, instal·lació o obra a què es referix este supòsit.
Esta bonificació arribarà exclusivament a la part de la quota corresponent
a les construccions, instal·lacions i obres destinades estrictament a esta
finalitat, i s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, si és el cas, la
bonificació a què es referix l’apartat anterior
L’import resultant de l’aplicació d’aquesta bonificació, sumat a la d’altres
bonificacions fiscals municipals atorgades per aquest motiu, no podrà ser
superior al cost de la de la instal·lació dels sistemes homologats
corresponents.
 L’art 6 passa a regular el Procediment per a l’aplicació de les
bonificacions de la següent manera
Article 6é. PROCEDIMENT PER A L’APLICACIÓ DE LES
BONIFICACIONS
1. La sol·licitud de bonificació s’efectuarà juntament amb la petició de
llicència o la mateixa declaració responsable amb l’acreditació dels
requisits exigits en cada supòsit per esta ordenança. (els requisits que
posa valencià es aportar un desglossament del pressupost en què es
determine raonadament el cost que suposa la construcció, instal·lació
o obra a què es referix este supòsit.)
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2. La presentació de la sol·licitud interromprà el termini per a presentar
l’autoliquidació, que es reprendrà en cas de desestimació de la
bonificació. Acreditada la concurrència dels requisits exigits amb el
informe dels serveis tècnics l’Administració municipal practicarà la
liquidació corresponent aplicant la bonificació i la notificarà a
l’interessat.(lo seu seria que fóra a l’acord de junta per a les llicències
o a la resolució de presa de coneixement per a les DR)
3. El termini màxim per a resoldre els procediments tributaris de les
sol·licituds de bonificació previstes serà de sis mesos. El venciment
d’este termini sense haver-se notificat resolució expressa legitimarà
l’interessat per a entendre-la desestimada, sense perjudici de la
resolució que l’Administració ha de dictar sense vinculació al sentit del
silenci.
4. Per a la liquidació definitiva de l’impost, l’ajuntament requerirà la
justificació mitjançant factura de les despeses efectivament realitzades
i presentació de l’homologació dels sistemes col·lectors d’energia solar
atorgada per l’administració competent.
 L’art 5 i 6 passen al núm. 7 i 8 amb el mateix contingut
Article 7é.- INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
La inspecció i recaptació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que
preveu la Llei General Tributària i en les altres lleis de l’Estat reguladores de la
matèria, així com en les disposicions dictades per al seu desplegament.
Article 8é.- INFRACCIONS I SANCIONS
En tot el que es referix a la qualificació de les infraccions tributàries així
com a la determinació de les sancions que per les mateixes corresponguen en
cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les
disposicions que la complementen i desenrotllen.

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).
8.- Convalidació del decret d'alcaldia nº 1136 de 13 de novembre de 2020,
de modificació pressupostària nº 34.2020 per suplement de crèdit derivada de la
crisi del COVID 19. Expt. 2020/OFI_01/000467
Vist el decret d'alcaldia número 1136 de 13 de novembre de 2020, amb el
següent tenor literal:
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Mitjançant resolució d'alcaldia número de 164 de data de 21 de febrer de
2020 es va aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici 2019, llançant un
superàvit financer en termes d'estabilitat pressupostària de 373.934, 32 euros, i
un romanent de tresoreria per a despeses generals positiu d'1.447.558, 83 euros,
del qual ja s'ha utilitzat 944.135, 43 euros, quedant un romanent disponible de
503.423, 40 euros.
L'article 3 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19,
possibilita destinar el superàvit pressupostari de les entitats locals corresponent a
l'any 2019 a finançar despeses d'inversió de la política de despesa 23, «Serveis
Socials i promoció social», prèvia aplicació de les regles contingudes en la
disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estant incloses les despeses
assenyalades en el punt 2 de l'article 1 del Reial decret llei.
En aplicació de l'article transcrit, mitjançant modificació pressupostària
10/2020 de crèdit extraordinari, es va crear la partida 231-2219901 IFS2020
"Despeses en mitjans de prevenció COVID19 per import de 10.000 euros,
suplementada posteriorment en altres 10.000 euros mitjançant modificació
pressupostària núm. 20/2020, amb uns crèdits definitius de 20.000 euros.
Actualment, davant la persistència de la pandèmia de la COVID19 es requereix
augmentar la partida en altres 10.000 euros amb càrrec al superàvit generat amb
la liquidació de l'exercici de 2019.
L'article 20 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual
s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a
fer front al COVID-19, estableix que l'import que podrà destinar a la despesa al
qual es refereix el apartat anterior serà, com a màxim, equivalent al 20% del
saldo positiu definit en la lletra c) de l'apartat 2 de la disposició addicional sisena
de la Llei orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera;
import que se concreta en 74.786, 86 euros, obtingut per l'aplicació del 20% al
superàvit de 2019, que ascendeix a 373.934, 32 euros. Dels 74.786, 86 euros ja
s´han utilitzat en IFS 60.000 euros quedant disponibles 14.786, 86 euros,
següents suficients per fer front a la present modificació.
D'altra banda, per a l'aplicació del superàvit a la política de despesa 23 en
els termes regulats en l'article 1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, la
modificació pressupostària de crèdit extraordinari per a habilitar crèdit o de
suplement de crèdits que haja d'aprovar-se, es tramitarà resolució del President
de la corporació local sense que li siguen aplicable les normes sobre reclamació i
publicitat dels pressupostos a què es refereix l'article 169 del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març.
Aquests decrets o resolucions seran objecte de convalidació en el primer
Ple posterior que se celebre, exigint-se per a això el vot favorable d'una majoria
simple i la posterior publicació en el Butlletí Oficial corresponent. La falta de
convalidació plenària no tindrà efectes anul·latoris ni suspensius del decret
aprovat, sense perjudici de la possibilitat d'acudir a la via de la reclamació
economicoadministrativa, per al que el còmput de terminis es produirà a partir de
la data de publicació de l'acord plenari.
La inversió es finançaran amb càrrec al romanent de tresoreria per a
despeses generals, de conformitat amb la disposició addicional sisena de la Llei
orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. A data actual el
romanent de tresoreria per a despeses generals pendent d'utilització de
503.423,40 euros.
Vist l´informe número 192 emès per l´interventor municipal, de data de 13
de novembre de 2020, favorable a la tramitació de la modificació pressupostaria.
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D´acord amb l´article 20.2 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel
qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic
per a fer front al COVID-19, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació nº 34.2020 del pressupost
de 2020 per la modalitat de suplement de crèdit i un import total de 10.000 euros,
amb el següent detall:
APLICACIONS DE GASTOS A L’ALÇA
Aplicació
Denominació
Modificació
231-2219901 IFS2020 DESPESES MITJANS PREVENCIO COVID 19 10.000,00 €
Aplicació
87000

APLICACIONS DE LA MODIFICACIÓ (INGRESOS)
Denominació

Modificació

Romanent Tresoreria Gastos Generals

10.000,00 €

SEGON.- Elevar al Ple la present resolució al objecte de la seua
convalidació per acord de la majoria simple dels membres, sense que falta de
convalidació plenària tinga efectes anul·latoris ni suspensius del decret aprovat.
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València un
resum de la present modificació pressupostaria una vegada siga elevada la seua
convalidació al Ple de la Corporació.

Vist l´article 20.2 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten
mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID19.
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Joventut i Benestar Social, 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.- Convalidar el decret d'alcaldia número 1136 de 13 de
novembre de 2020 pel qual s'aprova la modificació pressupostària núm. 34.2020 per
suplement de crèdit i import total de 10.000,00 euros, amb el següent detall:

Aplicació

APLICACIONS DE GASTOS A L’ALÇA
Denominació

Modificació

231-2219901 IFS2020 DESPESES MITJANS PREVENCIO COVID 19 10.000,00 €
Aplicació
87000

APLICACIONS DE LA MODIFICACIÓ (INGRESOS)
Denominació

Modificació

Romanent Tresoreria Gastos Generals

10.000,00 €

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).
9.- Adhesió al servei de recollida d`animals de les mancomunitats Ribera
Alta i Baixa més Tavernes. Expt. 2020/OFI_01/000442
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La Mancomunitat de la Ribera Alta disposa d’un servei de recollida, control i
manteniment d'animals abandonats, que es presta per gestió indirecta a través d’una
empresa externa.
A la vista de la creixent sensibilitat social en relació al benestar dels animals, on
cobra importància, més enllà del cost i eficiència del servei, la transparència en el
desenvolupament de l’activitat, la Mancomunitat ha encetat un procés per a la valoració
i estudi d’altres alternatives per a donar resposta a la demanda social.
Així, les Mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa, d’acord amb els
respectius municipis, han estimat convenient que el Consorci de la Ribera assumisca la
prestació d’este servei mitjançant la fórmula de gestió per la mateixa entitat, sense
recórrer a empreses externes.
Fruit de les gestions efectuades pel Consorci de la Ribera per a la posada en
marxa del servei, es compta amb la cessió d’un solar de titularitat municipal en el
municipi de Tavernes de la Valldigna, de 3.035 m², el qual compta amb tots el requisits
bàsics necessaris.
D’acord amb la informació elaborada pel Consorci de la Ribera, per al
finançament de la inversió inicial es pretén formalitzar un préstec amb un període
d’amortització de 10 anys, per la qual cosa els municipis que participen en la iniciativa
haurien de romandre en el servei, almenys, durant eixe període, per tal d’atendre les
obligacions adquirides amb les entitats financeres corresponents. Segons l’informe de
viabilitat, el cost econòmic anual que suposaria la posada en marxa del servei per
gestió directa oscil·larà entre 1.25 i 2.00 €/habitant anuals (la quantia exacta estarà en
funció del nombre de municipis que finalment participen en el servei mancomunat).
Atés la proposta formulada per la Sra. regidora de medi ambient i benestar
animal.
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Joventut i Benestar Social, el Ple de l’ajuntament, PER UNANIMITAT dels
presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, ACORDA:
Primer. Adherir-se al servei de recollida, control i manteniment d’animals
abandonats de la Mancomunitat de la Ribera Alta que es prestarà mitjançant el
Consorci de la Ribera una vegada efectuades les actuacions preparatòries necessàries
(realització de les inversions previstes, autoritzacions escaients, etc.), tot acceptant
expressament les instruccions de funcionament del servei i assumint el compromís de
romandre en el servei durant un període mínim de 10 anys per tal de garantir l’equilibri
econòmic-financer del servei.
Segon. Assumir el compromís econòmic de fer efectiu l’import anual resultant,
el qual serà oportunament liquidat a l’ajuntament.
Tercer. Comunicar aquesta resolució a la Mancomunitat.
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’intervencions, la Sra. regidora de medi ambient, Srª Avellan Bisbal,
fa lectura de la proposta d’acord i explica un canvi d’última hora relatiu a l’oferta que ha
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fet l’Alcúldia d’aportar uns terrenys. Es mantenen els de Tavernes i s’uneix a la
iniciativa la Mancomunitat de la Safor. Sembla que la Mancomunitat de la Sofar es
quedaria amb les instal·lacions de Tavernes i la de la Ribera es quedaria amb els de la
L’Alcúdia, però açò està encarta està per definir.
Explica la incitativa des del punt de vista més innovador en la línia de la
protecció i el benestar animal per poder arribar al sacrifici 0. Es tracta d’un projecte molt
ambiciós.
El portaveu del grup municipal Partit Popular, Sr, Estruch, assenyala en primer
lloc que com ja va dir en la Comissió de medi ambient, hi han determinats aspectes que
no acaben d’agradar al seu grup com és l’obligació de pertànyer 10 anys i quedar
vinculats a un préstec, sense poder després deslligar-se del projecte si no funciona.
A açò se li suma que ara es presenten altres instal·lacions i no sabem com açò
va a afectar a eixes condicions inicials que ja no estaven massa clares. Per eixe motiu
pregunta si es precís aprovar este compromís en este ple.
La Sra. regidora li explica que s´ha de prendre acord abans del 14 de desembre
per entrar en el projecte i que el 14 de desembre no tindrem molta més informació que
hui.
El Sr. Estruch manifesta que el projecte té molt bon aspecte però les condicions
no estan concretades per la qual cosa no ho veu clar.
El Sr alcalde intervé per a explicar que l’acord que es va aprovar hui és el que
s’adjunta en la proposta, un període de 10 anys i una forqueta de entre 1.25 i 2 € per
habitant. Si estes condicions varien per canvis en el projecte se tindrà que negociar.
Estarem vigilants de que la Mancomunitat complisca. Per altra banda el Sr. alcalde
explica que tampoc tenim molta alternativa.
El Sr. Estruch insisteix en que es vote una proposta sobre la que se’ns ha
informat que no està tancada.
L’Alcalde explica que els canvis poden resultar beneficiosos i que la
mancomunitat necessita el compromís per seguir concretant.
10.- Moció institucional sobre 25 novembre 2020: eliminació de la violència
contra les dones. Expt. 2020/PAC_03/001321
Els portaveus dels Grups Municipals COMPROMÍS, PSOE i PP, a l’Ajuntament
de Guadassuar, a l’empara del que disposa l’art. 91.4 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d’acord amb l’art. 97.3 de
l’esmentat text reglamentari, presenta per al seu debat i aprovació si s’escau, la moció
sobre “25 de novembre de 2020: eliminació de la violència contra les dones”, que es
concreta en la següent proposta d’acord:
1. Aquest Ajuntament dedica en cada ple un sentit record a la memòria de
totes les dones assassinades per violència de gènere, i expressa el seu rebuig a
totes les manifestacions d'aquesta violència, manifesta el seu compromís amb
les víctimes i declara la tolerància zero amb els maltractadors.
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2. Aquest Ajuntament dóna suport a les mobilitzacions convocades pel
Moviment Feminista amb motiu del 25N, dintre del març de la normativa COVID.
3. Aquest Ajuntament declara la seua voluntat de fer de la prevenció
contra les violències masclistes i la desigualtat una política prioritària i
transversal, que impregne totes les polítiques desenvolupades a través de les
seues regidories.
4. És per això que, aquest Ajuntament es compromet a dissenyar
estratègies d’actuació i elaborar els pressupostos municipals amb perspectiva de
gènere, i això pel que fa a la violència contra les dones vol dir,
a. Conèixer la realitat local respecte dels maltractaments, per detectar on
cal actuar i on cal previndre.
b. Elaborar un pla de formació del funcionariat, la totalitat de treballadors
i treballadores municipals per tal que siguen sensibles i tinguen
estratègies per treballar les polítiques de gènere i contra la violència.
c. Introduir entre les prioritats municipals la protecció i assistència a les
dones que pateixen violència de gènere.
d. Desenvolupar estratègies de prevenció i accions contra la violència de
gènere des dels àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral, d’incentivació
de l’associacionisme de les dones, sanitari, d’assistència social, dins
les competències municipals i tenir-ho com a criteri transversal en
qualsevol activitat municipal.
5. Així mateix, aquest Ajuntament es compromet a facilitar, a través dels
mitjans públics dels quals disposa, tot tipus de campanyes dirigides a la
prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre dones i homes i
de la violència masclista.
6. Com a entitat subvencionadora, aquest Ajuntament es compromet a no
subvencionar actes en les quals l'entitat organitzadora utilitze com a reclam
publicitari el cos de les dones de forma sexista o faça un ús discriminatori de les
dones.
7. Demanar al Govern de l’Estat:
a. Que es desenvolupe i implemente el Conveni d'Istanbul i el
compliment de les recomanacions de la CEDAW.
b. Que es reformen les lleis perquè estiguen reflectides totes les formes
de violència contra les dones.
c. Que s’eliminen les traves a les dones migrants en situació irregular
per accedir a les mesures d'atenció integral i protecció efectiva contra
la violència de gènere i que es faça efectiva la possibilitat de rebre asil
o refugi polític per motius de persecució per violència masclista i opció
sexual.
d. Reivindicar les competències municipals en matèria d’igualtat,
prevenció i ajuda contra la violència de gènere a més d’exigir-ne el
finançament necessari.

Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Joventut i Benestar Social, el Ple de l’ajuntament, PER UNANIMITAT dels
presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, ACORDA:
1. Aquest Ajuntament dedica en cada ple un sentit record a la memòria de totes
les dones assassinades per violència de gènere, i expressa el seu rebuig a totes les
manifestacions d'aquesta violència, manifesta el seu compromís amb les víctimes i
declara la tolerància zero amb els maltractadors.
2. Aquest Ajuntament dóna suport a les mobilitzacions convocades pel Moviment
Feminista amb motiu del 25N, dintre del març de la normativa COVID.
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3. Aquest Ajuntament declara la seua voluntat de fer de la prevenció contra les
violències masclistes i la desigualtat una política prioritària i transversal, que impregne
totes les polítiques desenvolupades a través de les seues regidories.
4. És per això que, aquest Ajuntament es compromet a dissenyar estratègies
d’actuació i elaborar els pressupostos municipals amb perspectiva de gènere, i això pel
que fa a la violència contra les dones vol dir,
a. Conèixer la realitat local respecte dels maltractaments, per detectar on cal
actuar i on cal previndre.
b. Elaborar un pla de formació del funcionariat, la totalitat de treballadors i
treballadores municipals per tal que siguen sensibles i tinguen estratègies per
treballar les polítiques de gènere i contra la violència.
c. Introduir entre les prioritats municipals la protecció i assistència a les dones
que pateixen violència de gènere.
d. Desenvolupar estratègies de prevenció i accions contra la violència de
gènere des dels àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral, d’incentivació de
l’associacionisme de les dones, sanitari, d’assistència social, dins les
competències municipals i tenir-ho com a criteri transversal en qualsevol
activitat municipal.
5. Així mateix, aquest Ajuntament es compromet a facilitar, a través dels mitjans
públics dels quals disposa, tot tipus de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i
conscienciació de les desigualtats entre dones i homes i de la violència masclista.
6. Com a entitat subvencionadora, aquest Ajuntament es compromet a no
subvencionar actes en les quals l'entitat organitzadora utilitze com a reclam publicitari
el cos de les dones de forma sexista o faça un ús discriminatori de les dones.
7. Demanar al Govern de l’Estat:
a. Que es desenvolupe i implemente el Conveni d'Istanbul i el compliment de
les recomanacions de la CEDAW.
b. Que es reformen les lleis perquè estiguen reflectides totes les formes de
violència contra les dones.
c. Que s’eliminen les traves a les dones migrants en situació irregular per
accedir a les mesures d'atenció integral i protecció efectiva contra la violència
de gènere i que es faça efectiva la possibilitat de rebre asil o refugi polític per
motius de persecució per violència masclista i opció sexual.
d. Reivindicar les competències municipals en matèria d’igualtat, prevenció i
ajuda contra la violència de gènere a més d’exigir-ne el finançament
necessari.
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).
11.- Despatx extraordinari
El Sr. alcalde explica que a l’orde del dia no s´han inclòs els següents
assumptes dictaminats per les comissions informatives.
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De conformitat amb l’art 138 el ROF i en aplicació de les normes previstes per a
les sessions ordinàries del ple, en concret l’art 91.4, es sotmet a la consideració d’este
Ple, per raons de urgència, el següent assumpte que no està compres en l’ordre del dia
11.1“Moció per a la Modificació/Revisió del Pla General de Guadassuar”
11.2.“Sol·licitud a la Generalitat Valenciana de concessió de la condecoració als
agents Na María del Mar Barberá Ribes, agent-cap de la policia local, Na María José
Machí Sayol, agent de la policia local, i En Carlos Gallego Ferrando, agent de policia
local, d’este ajuntament.”
Per UNANIMITAT es ratifica la urgència de tractar estos assumptes.
11.1 Moció per a la Revisió/Modificació del Pla General de Guadassuar
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Pla General de Guadassuar va ser aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de València en data 17 de juliol de 2013 (BOP de València
n.º222, de 18 de setembre de 2013) i correcció d'errades aprovada per la Comissió
Territorial d'Urbanisme en sessió de 11 de juliol de 2014 (BOP de València n.º196, de
19 d'agost de 2014).
Amb el pas del temps, s´han realitzar algunes modificacions puntual. A més,
s´han detectar errors materials i amb la pràctica, certes manques i llacunes.
És per aquest motiu que és necessària la correcció i millora de qüestions que
afecten a l’ordenació detallada del Pla General, per tal de suplir les manques i llacunes
detectades, corregir els errors material detectats i refondre les normes urbanístiques,
considerant les successives modificacions puntuals que s´han aprovat.
Per tot el que s'ha exposat, el Ple de l'Ajuntament de Guadassuar adopta, PER
UNANIMITAT, el següent acord
ÚNIC.- Que es demane informe motivat als tècnics del Departament
d´Urbanisme on queden reflectides les propostes de modificació de l´ordenació
detallada necessàries així com els errors materials susceptibles de corregir-se.
11.2.- Sol·licitud a la Generalitat Valenciana de concessió de la
condecoració als agents Na María del Mar Barberá Ribes, agent-cap de la policia
local, Na María José Machí Sayol, agent de la policia local, i En Carlos Gallego
Ferrando, agent de policia local, d’este ajuntament. Expt 2020/OFI_01/000476
Resultant que a les 15:00 hores del dia, 5 de novembre de 2020, els agents de
la Policia Local de Guadassuar AJ-2034, A-2066 i A2073, que es trobaven regulant el
trànsit a la CV-522, PK-4, amb motiu de la inundació que s’estava produint com a
conseqüència de les intenses pluges; observen per part dels agents un vehicle d’uns
100 metres tipus furgoneta, situat a la zona inundada, concretament al desnivell entre
la calçada i el camp de cultiu, sobrepassant el nivell d’aigua les llunes del vehicle. Els
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agents van travessar la zona inundada, aplegant l’aigua a la profunditat de la cintura,
quan van comprovar que hi havia un ocupant dins del vehicle, trobant-se el nivell de
l’aigua a l’altura del pit. L’ocupant va ser evacuat del vehicle amb la major rapidesa
degut al risc d’arrossegament per la forta corrent d’aigua o de bolcada al trobar-se en
posició decantada sobre la seua part dreta. Es tracta d’un home de 80 anys, veí
d’Alginet, Sr. Agustí Sanchis Blasco, amb dificultat de moviment, portant crossa, no
podent recórrer el tram inundat per sí mateix, sent carregat pels agents fins la zona no
inundada.
Els agents van traslladar al Sr. Agustí Sanchis Blasco a les dependències
policials, no requerint assistència mèdica, oferint-li una manta tèrmica, sabates i
calcetins secs i una beguda calenta. Informant telefònicament a la seua cònjuge dels
fets ocorreguts. Durant la seua instància, l’afectat va manifestar el seu agraïment amb
aquest cos de policia, ja que temia greument per la seua vida, donant per fet inclús que
no eixiria de la citada situació amb ella. La cònjuge va informar més tard de la seua
impossibilitat de personar-se en les dependències pel tall de les nombroses carreteres,
és per això que els agents traslladen a l’afectat al seu domicili situat al municipi
d’Alginet.
Considerant que de conformitat amb allò previst en el Decret 124/2013, de 20 de
setembre, del Consell, pel qual es regulen les distincions i condecoracions que la
Generalitat concedisca al personal dels cossos de policia local de la Comunitat
Valenciana, procedeix la concessió per la Generalitat de la condecoració als membres
de la Policia Local de Guadassuar per les accions el dia 5 de novembre de 2020,
durant les pluges torrencials.
Considerant que el procediment s’ha d’iniciar a proposta del Ple de l’Ajuntament
en virtut d’allò previst a l’article 9 del Decret 124/2013, de 20 de setembre, del Consell,
pel qual es regulen les distincions i condecoracions que la Generalitat concedisca al
personal dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana.
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Joventut i Benestar Social, 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.- Proposar a la Generalitat Valenciana la concessió de la condecoració
de Felicitacions Públiques als agents Na María del Mar Barberá Ribes, Agent-Cap de
la Policia Local, Na María José Machí Sayol, Agent de la Policia Local, i En Carlos
Gallego Ferrando, Agent de Policia Local, d’este Ajuntament.
SEGON.- Elevar al Ple de l’Ajuntament la corresponent proposta d’acord.
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN.
12.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia dictats des del passat Ple,
números 888/2020, de 18 de setembre, a 1155/2020, de 20 de novembre.
L’Ajuntament Ple es dóna per assabentat.
13.- INFORMACIÓ PER LA PRESIDÈNCIA. Consten en la documentació
relativa a este ple les següents sentencies per a coneixement i constància dels
Srs. regidors .
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SENTÈNCIA Nº: 485 DE LA SECCIÓ PRIMERA DE LA SALA DEL
CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
En el recurs d’apel·lació número 489/2018, interposat pel MINISTERI FISCAL
i pel Sr. JOSÉ OSCA SENTAMANS i Sra. JULIA CARREÑO SAN NICOLÁS
contra la sentència nº 279/18, de 15 d’octubre de 2018, dictada pel Jutjat del
Contenciós-Administratiu nº Sis de València en el recurs contenciósadministratiu número 261/2018 seguit davant eixe Jutjat pel procediment
especial per a la protecció dels drets fonamentals de la persona.
Es desestimar el recurs d’apel·lació i es confirmar la sentència
apel·lada.



SENTÈNCIA Nº
236/2020
DEL JUTJAT
DEL
CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚMERO QUATRE DE VALÈNCIA.
En el procediment abreujat número 475/2019, a instància de la Sra. Mª del
Carmen Font Gil, contra desestimació presumpta per part de l’Ajuntament de
Guadassuar de la reclamació de responsabilitat patrimonial de 12 de gener
de 2018.
Es desestima el recurs contenciós-administratiu absolent a l’ajuntament
de Guadassuar de tots el pediments efectuats en la seua contra.
Les costes causades en la tramitació del procediment correran a càrrec
de la part demandant amb el límit màxim de 500 € més IVA

14.- PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula el portaveu del grup municipal, Sr. Vicent Estruch, per a donar
trasllat al Sr. Alcalde i resta de l’equip de govern de les preguntes i observacions que li
han fet com a regidor alguns veïns del poble.
CEMENTIRI. Entre les mesures extraordinàries que s´han pres per l’augment
important de contagis per la COVID 19 al municipi figura el del tancament del cementiri.
Per a quan està prevista la seua reobertura?
El Sr. Alcalde informa que hui mateix s’ha despatxat amb secretaria per a que
demà es firme el Decret de finalització de la mesura extraordinària de tancament. És
cert que esta setmana deuria haver obert amb la finalització de les mesures
extraordinàries però es va estimar que continuara tancat uns dies.
El Sr. Alcalde aprofita per expressar el seu sentit pesar i el de la Corporació per
la mort per accident d’un veí jove i molt estimat del poble que va ser enterrat dilluns.
Encara que hauria molta gent que no acudiria l’enterro per les restriccions de la covid
19, es va reunir un nombrós grup de persones en el soterrament i en eixe sentit es va
estimar que millor mantindre el cementiri amb les restriccions.
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TEREENYS DE
NATURALESA URBANA. PLUSVALIA. El Sr. Estruch pregunta sobre si s’està
liquidant l’impost, si les liquidacions de l’impost s'estan cobrant a tota la gent i si es pot
aprovar una ordenança per abaratir la taxa.
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El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Interventor que informa que les preguntes
relatives a les liquidacions i cobraments es tenen que destinar a tresoreria, qui té les
dades i s'encarrega de les liquidacions. En quan a la modificació de l'ordenança
informa que les modificacions, que òbviament es poden tramitar, s’apliquen als
contribuents a partir de la seua aprovació, sense afectar a les liquidacions que ja s’han
fet.
Pren la paraula el regidor d'hisenda, Sr. Puchol, per a ratificar el que ha informat
l’interventor i exposa que hi ha una proposta redactada però està madurant-se perquè,
com ha explicat l’interventor, es complicat que hui apliquem un tipus a un veí i demà
altre diferent a un altre veí. Per altra banda, s'ha comprovat que els tipus de
Guadassuar no són dels més elevats, més bé al contrari estan per baix d’altres pobles
i en eixe sentit si bé s’està treballant en modificar l’ordenança, no és urgent, i es vol fer
el millor possible.
En quan a la suspensió que s’ha produït en molts ajuntament, el Sr. Puchol
explica que al nostre ajuntament també estigueren parades davant la declaració
d’inconstitucionals i nuls dels articles 107.1 i 107.2.a) del text refós de la Llei
d'Hisendes Locals que va fer el Tribunal Constitucional únicament en la mesura en què
sotmeten a tributació situacions inexpressives de capacitat econòmica. Posteriorment el
Tribunal Suprem, ha considerat que tal declaració d'inconstitucionalitat ha de reputar-se
"parcial", de manera que cal exigir l'impost quan es constate l'existència del fet
imposable, això és, l'increment de valor del terreny posat de manifest com a
conseqüència de la transmissió. Per tant, a excepció dels casos que el subjecte passiu
prove que no ha hagut un increment de valor en els termes que determina la regulació
de l’impost, el impost s´ha de liquidar.
MERCAT. El Sr. Estruch trasllada al ple el parèixer de molts veïns en relació a la
reestructuració del mercat per les normes de seguretat de la Covid sembla que no
satisfà als veïns. Pregunta si no es pot organitzar d’altra manera.
El Sr. alcalde informa que no es pot fer el mercat com es feia en condicions
normals perquè hi han unes normes imposades per la Conselleria de Sanitat. Si és cert
que s´ha triat entre dos opcions; que vinguen totes les parades i es remodele la
ubicació de les parades i els espais o vinguen el 50 % cada setmana. L’Ajuntament ha
triat el primer cas perquè en el nostre municipi no hi han massa aglomeracions i
consideren que de l’altra manera perjudiquen més al sector. Hui mateix explica el Sr.
Alcalde que han rebut visita de la inspecció a qui els ha semblat molt ben organitzat
amb l’única recomanació de controlar més l’aforament. L’alcalde explica que li
encantaria tornar al mercat normal però no és una decisió municipal, i dependrà de
l’evolució de la pandèmia.
INVERSIONS PERSSUPOST 2021-PLAÇA RAVALET.- Es pregunta per les
propostes d’inversions en el pressupost 2021 i si es preveu al intervenció en la Plaça
del Ravalet, si es vol incloure en el pressupost 2021 davant la demanda pels veïns.
El Sr. Alcalde explica tot depèn de l‘evolució del pressupost, de les regles fiscals,
del romanent i en eixe sentit es te que vore el que es pot o no es pot, i no el que es vol
o no es vol. En el pressupost inicial les inversions són escasses i per tant inclouen
projectes més menuts. La inclusió d’altres projectes com seria el RAVALET depèn de
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l’evolució del pressupost i de la necessitat de les inversions havent zones més
deprimides que el Ravalet pendent d’entrar en estes inversions.
PLUTJES TORRENCIALS I CLAVEGUERAM. Davant l’episodi de pluges
torrencials, molts veïns consideren que si l’ajuntament haguera actuat en la zona del
riu Magre i altres llocs on el clavegueram mosta defectes de funcionament, les
conseqüències hagueren segut menors. Cita el cas concret del riu Magre en el que es
presenten problemes habitualment amb les pluges. Està previst actuar en la zona del
riu Magre o el polígon, que han patit molt les conseqüències de la pluja?
El Sr. Alcalde informa que l’episodi de les pluges d’enguany ha segut insòlit amb
240 litres en tres hores, un volum que la gent més major del poble assegura no haver
conegut. Va ser un episodi molt singular i molt notable. Este fet es irrefutable i ja
d’entrada lleva molta credibilitat als comentaris relatius al mal estat del clavegueram
com factor determinant de les inundacions del carrer. S’ha constata que no es aixina. El
clavegueram va tragar més que mai i en poc de temps des de que va cessar la pluja
l’aigua els carrers va ser absorbida. No obstant, l’ajuntament està treballant en buscar
ajudes i solucions. S’està plantejant a vore si quan s’aborde l’últim tram de la Gran Via
es podria actuar i també col·laborar amb els veïns.
DISSENY DE MOBILIARI URBÀ. Es pregunta si hi ha algun procediment per a
participar en el disseny del mobiliari per part dels ciutadans a petició del mateixos.
El Sr. alcalde informa que el registre d’entrada sempre està obert. Les
instàncies, queixes i suggereixes dels veïns es revisen i es contesten o al menys
s’intenta contestar a totes i en eixe sentit els veïns per supost poden opinar i seran
escoltats.
VIABILITAT DE SUBVENCIONAR O AJUDAR D’ALGUNA MANERA EN
L’EXERCICI 2021 A LA PARRÒQUIA DE GUADASSUAR, davant les intervencions
que s’estan duent a terme en este any en un Bé que és d’Interès Cultural.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al regidor de Cultura, Sr. Ferran Barberà , després
d’informar de que l’ajuntament ja ha participat en bonificacions de impostos del impost
de les obres que s´han dut a terme.
El Regidor de Cultura, Sr. Barberà informa que des de la parroquià ha arribat un
escrit en la que se’ns informa de les despeses de les obres de conservació i reforma i
s’han reunit amb el Sr. rector i si s’està estudiant una col·laboració per aportar ajuda a
un patrimoni d’interès cultura que pertany a tots els veïns encara que no siga patrimoni
municipal.
SELECCIÓ DE PERSONAL TEMPORAL AJUNTAMENT. BASES TÈCNIC
D’ESPORTS. El Sr. Estruch comenta que sembla que les bases per a la contractació
de este tècnic/a donen una puntuació per ser dona. És aixina? i en eixe cas no és
contrari este fet a la igualtat entre homes i dones?
La regidora de personal, Sra. Rosa Almela, informa que les bases són les de la
Conselleria d’Ocupació per al programa Labora, per al foment de l’ocupació. Tindria
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que comprovar que es puntue per ser dona però en el cas se ser aixina no és un criteri
que fique este Ajuntament.
La Regidora, Sra. Teresa Fuertes, d’esports, explica com entre els principi
d’igualtat es troba el facilitar l’accés a les dones al mon laboral. Eixe seria el motiu pel
qual les bases fan eixa discriminació positiva. Com ha assenyalat la regidora d’esports
les bases són de labora, un programa de foment de l’ocupació i no estan redactades
per l’Ajuntament. Són bases tipo. Per altra banda, recorda que les mocions que ha
aprovat l’ajuntament en relació a la igualtat i pla d’igualtat recolzen estes polítiques de
discriminació positiva.
El Sr. Estruch considera que aprovar mocions i plans d’igualtat des del seu punt
de vista no pot ser per a puntuar tres punts més a una dona que a un home. És una
discriminació i va en contra de la igualat dels homes i les dones, més quan en
l’administració no hi han diferencies salarials ni d’accés.
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.

24

