ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE EL
DIA 28 DE MAIG 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.
1.- Lectura i aprovació, si procedeix, de l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior celebrades el dia 05/03/2020.
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
05/03/2020. No es produeix cap i és aprovada per UNANIMITAT dels presents, que és
correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
2.- Donar compte de l'informe d'intervenció 47/2020. informe anual
d'objeccions emeses en 2019. Expt. 2020/ofi_01/000139
Es dóna compte de l’informe d’Intervenció nº 47.2020,
Informe de Intervención nº 47.2020
Visto el expediente 2020/OFI_01/000139, relativo al informe de las
resoluciones de alcaldía contrarias a los reparos de la intervención del año 2019,
de conformidad con el artículo 4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de
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régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, el funcionario que suscribe emite el siguiente, INFORME:
Legislación aplicable:
 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Ley de Bases de Régimen Local.
 Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
 Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local.
PRIMERO.- El artículo 218.1 del Texto Refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, dispone que el órgano interventor elevará informe al
Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad
Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las
principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe
atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la
función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de
las actuaciones que fiscalice. Lo contenido en este apartado constituirá un
punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe
justificativo de su actuación.
El artículo 15.6 del Real Decreto 424/2017 establece que el citado informe
se elevará al Pleno con motivo de la dación de cuenta de la liquidación del
Presupuesto.
SEGUNDO.- De conformidad con el precepto trascrito, se da cuenta al
Pleno de la Corporación de los informes desfavorables y reparos efectuados por
la intervención municipal, siendo el resumen de los mismos, los siguientes:
1º.- En materia de realización de gastos corrientes, se han emitido los
siguientes informes:
Exp.

Materia

Decreto alcaldía Informe intervención

Reparo

Importe

2019/OFI_01/000101 Rel. facturas nº 4 Nº 174 de 25/03/19 Nº 1 de 25/03/19

Suspensivo

5.307,78 €

2019/OFI_01/000128 Rel. facturas nº 5 Nº 220 de 17/04/19 Nº 7 de 17/04/19

Suspensivo

5.307,78 €

2019/OFI_01/000166 Rel. facturas nº 7 Nº 309 de 17/04/19 Nº 15 de 24/05/19

Suspensivo

5.307,78 €

2019/OFI_01/000192 Rel. facturas nº 8 Nº 343 de 12/06/19 Nº 27 de 12/06/19

Suspensivo

5.307,78 €

2019/OFI_01/000233 Rel. facturas nº 9 Nº 405 de 11/07/19 Nº 37 de 11/07/19

Suspensivo

5.307,78 €

2019/OFI_01/000289 Rel. facturas nº 11 Nº 482 de 02/09/19 Nº 51 de 30/08/19

Suspensivo

5.307,78 €

2019/OFI_01/000319 Rel. facturas nº 12 Nº 548 de 26/09/19 Nº 62 de 23/09/19

Suspensivo

5.307,78 €

2019/OFI_01/000368 Rel. facturas nº 14 Nº 630 de 28/10/19 Nº 72 de 25/10/19

Suspensivo

5.307,78 €

2019/OFI_01/000406 Rel. facturas nº 16 Nº 697 de 22/11/19 Nº 84 de 22/11/19

Suspensivo

5.307,78 €

2019/OFI_01/000454 Rel. facturas nº 17 Nº 787 de 19/12/19 Nº 101 de 19/12/19 Suspensivo 10.615,16 €

Los reparos se fundamentaban en la existencia de facturas emitidas por
la mercantil GIRSA, con CIF A96157011, por importe mensual de 5.307,78
euros, en concepto del servicio recogida y transporte de residuos sólidos
urbanos, por continuar prestándose una vez finalizado y vencido el contrato en
su día adjudicado. El reparo tiene efectos suspensivos por ejecutarse el gasto
omitiendo requisitos y trámites esenciales, al no constar la tramitación de
expediente de contratación (art. 216.2 TRLHL).
Por su parte, las resoluciones de alcaldía contrarias a los reparos, se
motivaron por el por el hecho de que el artículo 26.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, establece como uno de los
servicios necesarios y obligatorios en todos los municipios, el de retirada de
residuos sólidos urbanos, estando elaborándose los pliegos del nuevo contrato
administrativo. Por otra parte, también se alegó el hecho de que el servicio fue
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prestado conforme a las condiciones en su momento acordadas en el contrato
vencido, teniendo que proceder a su pago a efectos de evitar un enriquecimiento
injusto a la Administración.
2º.- En materia de pago de nóminas al personal, se han emitido los
siguientes informes:
Exp.

Materia

Decreto alcaldía Informe intervención

Reparo

Importe

2019/OFI_03/000777 Nómina abril

Nº 239 de 03/05/19 Nº 2 de 26/04/19

No suspensivo

266,83 €

2019/OFI_01/000173 Nómina mayo

Nº 316 de 30/05/19 Nº 24 de 30/05/19

No suspensivo

266,83 €

2019/OFI_01/000186 Nómina extra juny Nº 340 de 07/06/19 Nº 25 de 07/06/19

No suspensivo

266,83 €

2019/OFI_01/000209 Nómina junio

Nº 377 de 28/06/19 Nº 31 de 26/06/19

No suspensivo

184,86 €

2019/OFI_01/000234 Nómina juliol

Nº 447 de 29/07/19 Nº 41 de 26/07/19

No suspensivo

262,54 €

2019/OFI_01/000277 Nómina agost

Nº 478 de 30/08/19 Nº 49 de 29/08/19

No suspensivo

262,54 €

2019/OFI_01/000326 Nómina sept.

Nº 555 de 30/09/19 Nº 65 de 29/08/19

No suspensivo

262,54 €

2019/OFI_01/000370 Nómina oct

Nº 642 de 31/10/19 Nº 75 de 29/10/19

No suspensivo

290,18 €

2019/OFI_01/000419 Nómina nov

Nº 726 de 28/11/19 Nº 86 de 27/11/19

No suspensivo

265,05 €

2019/OFI_01/000436 Nómina extra dic. Nº 756 de 05/12/19 Nº 90 de 05/12/19

No suspensivo

265,05 €

Nº 793 de 20/12/19 Nº 100 de 19/12/19 No suspensivo

252,51 €

2019/OFI_01/000456 Nómina dic.

Los reparos se refieren a la percepción a favor de determinados
empleados de un complemento denominado “sin especificar que se viene
abonando de forma fija y mensual desde el año 2005, cuya percepción no se
ajusta a la legalidad, al no venir contemplada en el Real Decreto 861/1986, de 25
de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los
funcionarios de Administración Local.
El efecto no suspensivo del reparo se justifica en que la jurisprudencia
entiende que en estos casos que nos encontramos en una «retribución periódica,
fija y objetiva cuyo derecho a su percepción nace por el mero hecho de
desempeñar un concreto puesto de trabajo», de modo que no puede ser
suprimido sin una motivación objetiva, por lo que sería conveniente establecerlo
en el complemento específico del puesto de trabajo, previa valoración adecuada
y objetiva de cada puesto de trabajo a través de la aprobación de una RPT.
3º.- En materia de ingresos, no se destacan anomalías en este momento,
ya que según la base 49 de las de ejecución del presupuesto, en concordancia
con el artículo 219. 4 del TRLHL, no están sujetos a fiscalización previa por la
intervención, sino a una comprobación posterior a través de técnicas de
muestreo, siendo objeto de control financiero.
Se da traslado del presente informe al Alcalde Presidente, para que en su
caso pueda formular informe complementario justificativo de su actuación, así
como elevar los informes al Pleno de la Corporación.”

L’Ajuntament Ple es dóna per assabentat.
3.- Donar compte de l'informe d'intervenció 57/2020. informe anual de
seguiment del pla de reducció de deute de la llei 18/2014. Expt.
2020/ofi_01/000174
Es dóna compte de l’informe d’Intervenció nº 57.2020,
Informe Intervención nº 57.2020.
Informe anual de seguimiento del plan de reducción de deuda de la
Ley 18/2014, correspondiente al ejercicio 2019.
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Visto el expediente 2020/OFI_01/000174, relativo a la remisión del
informe anual de seguimiento del plan de reducción de deuda aprobado en el
marco de las medidas previstas en la Ley 18/2014, el funcionario que suscribe
emite el siguiente,
INFORME DE INTERVENCION.
Legislación aplicable:
 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
 Disposición Final 31 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de
presupuestos Generales del Estado para 2013.
 Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
I.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.
PRIMERO.- La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, posibilitó a las
entidades locales concertar operaciones de endeudamiento para cancelar la
deuda pendiente con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores,
con la finalidad de reducir carga financiera a través del ahorro en el tipo de
interés obtenido en la refinanciación.
En el marco de la citada norma, por acuerdo de Pleno de fecha de 6 de
noviembre de 2014 se acordó la sustitución anticipada de los préstamos para
hacer frente a los pagos a proveedores de acuerdo con el Real Decreto Ley
4/2012, concertando una operación de crédito con la entidad CAJAMAR por
importe de 4.297.240, 36, con finalización en fecha de 28 de mayo de 2022,
contando con la autorización del Ministerio de Hacienda.
SEGUNDO.- Por así requerirlo la citada Ley 18/2014, mediante acuerdo
plenario de 6 de noviembre de 2014 se aprobó un plan financiero de reducción
del volumen de endeudamiento para el periodo comprendido entre 2014-2019,
con la finalidad de reconducirlo al menos hasta el nivel máximo previsto en el
artículo 53 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Las previsiones y seguimiento del plan de reducción de deuda hasta el
ejercicio 2018, fueron las siguientes:
Año Nivel deuda previsto PRD (*) Nivel deuda Liquidación Cumplimiento
2014
-149,70%
-2015
122,70%
109,52%
si
2016
112,10%
62,46%
si
2017
93,79%
55,20%
si
2018
79,32%
41,78%
si

(*) PRD Plan reducción de deuda
II.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE REDUCCION DE DEUDA EN LA
LIQUIDACIÓN DEL AÑO 2019, ÚLTIMO EJERCICIO DEL PLAN.
De conformidad con el artículo 3.6 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre,
de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia, el interventor de la entidad local deberá emitir un informe anual del
cumplimiento del plan, y presentarlo al Pleno de la corporación local para su
conocimiento, y deberá, además, remitirlo al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Las proyecciones contenidas en el plan de reducción del nivel de deuda
para el ejercicio 2019 fueron las siguientes:
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Previsiones del Plan
Año 2019
Liquidación ingresos corrientes
4.508.800,00 €
Estimación de deuda viva a 31/12
3.098.302,22 €
Estimación nivel de endeudamiento a 31/12/2019
68, 72%

De la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019, aprobada por decreto
de alcaldía número 164 de fecha de 21 de febrero de 2020, se deducen las
siguientes magnitudes:
Liquidación presupuestaria
Liquidación ingresos corrientes
Deuda viva a 31/12
Nivel de endeudamiento real a 31/12/2019

Año 2019
4.374.062,67 €
917.472,25 €
20, 98%

III.- CONCLUSIÓN.
Visto lo anterior, se concluye que se cumplen las previsiones
contenidas para el ejercicio de 2019 en el plan de reducción de deuda
aprobado en el marco de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Siendo el
año 2019 el último de la vigencia temporal del plan, se entiende éste
concluido.

L’Ajuntament Ple es dóna per assabentat.
4.- Donar compte de la Resolució d’alta en règim de dedicació parcial de la
regidora Sra. Gemma Avellan Bisbal. Expt. 2019/OFI_01/000312.
Es dóna compte de la resolució d’alcaldia núm. 460/2020, de 20 de maig, amb el
següent tenor literal:
“De conformitat amb el que disposa l'art. 21 de la Llei 7/1.985, del 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, em plau RESOLDRE el següent:
Mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament de Guadassuar, adoptat en sessió de
data 26 de setembre de 2019, s'ha aprovat la relació de càrrecs que s'exerciran en règim
de dedicació parcial, així com el reconeixement dels drets econòmics i la fixació de les
retribucions que els corresponen.
Així mateix, en aquest acord s'indiquen les funcions i responsabilitats assignades
als titulars d'aquests llocs que motiven l'aplicació d'un règim de dedicació parcial en els
termes de l'article 75 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
L'apartat 5è de l'article 75 d'aquesta mateixa llei disposa que, amb posterioritat a
aquest acord plenari, el President de la corporació determinarà els membres de la
mateixa que realitzaran les seves funcions amb dedicació parcial dins d'aquest marc
retributiu i funcional fixat pel Ple.
Sent que en el Ple de 06/02/2020 es va donar possessió del càrrec a la Regidora
de Medi ambient i benestar animal, Sra. Gemma Avellan Bisbal, per renúncia de l’anterior
titular.
Així doncs, d'acord amb l'exposat, en exercici de les atribucions assignades per
l'article 75.5 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
RESOLC:
PRIMER. Designar a la Sra. Gemma Avellan Bisbal per a exercir amb dedicació
parcial de 32% de la jornada (12 hores setmanals) i amb una retribució bruta anual de
8.352 € anuals, el càrrec de Regidora de Medi ambient i benestar animal.
SEGON. Formalitzar amb la designada el corresponent contracte i donar-la d'alta
en el règim general de la Seguretat Social, de conformitat amb l'article 75.1 i 2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
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En el cas que ella es trobe en la situació de serveis especials a la qual es refereix
l'article 74.1 de la LRBRL, l'ajuntament abonarà les cotitzacions de les mutualitats
obligatòries corresponents per a aquells funcionaris que deixen de prestar el servei que
motivava la seva pertinença a elles, estenent-se a les quotes de classes passives.
TERCER. Notificar la present Resolució a la interessada a l'efecte de la seva
acceptació expressa.
QUART. Donar compte al Ple de la Corporació en la següent sessió ordinària, de
conformitat amb l'article 13.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
CINQUÈ. Publicar la present resolució, de forma íntegra, en el Butlletí Oficial de
la Província, així com en la seu electrònica d'aquest Ajuntament, a l'efecte del seu
general coneixement, donada la seva transcendència.”

L’Ajuntament Ple es dóna per assabentat.
5.- Ratificació del decret d'alcaldia nº 382 de 5/5/2020, augment
productivitat en 270 euros mes de abril. Expt. 2020/ofi_01/000186
Vist el decret d'alcaldia número 382 de 4 de maig de 2020, amb el següent tenor
literal:
Resultant que en l'aplicació del pressupost de l'exercici 920-15000
"productivitats" existeixen uns crèdits disponibles a nivell de bossa de vinculació
de 1.037,70 euros, i que en la nòmina del mes d'abril s'han inclòs productivitats
per import de 1.303, 34 euros, sent necessari incrementar la partida en 265, 64
euros per a poder comptabilitzar la nomina.
Vist que existeixen crèdits sobrants en els crèdits inicials de la partida
920-12000 “retribucions bàsiques A1” per import de 270 euros, provinents de la
plaça de tresorer, actualment vacant.
Considerant que l'article 5.5 del Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel
qual s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris d'Administració
Local, estableix que correspon al Ple de cada Corporació determinar en el
pressupost la quantitat global destinada a l'assignació de complement de
productivitat als funcionaris.
Considerant que per aplicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març,
pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, així com les seues pròrrogues no ha sigut possible
convocar i celebrar sessions del Ple de la Corporació.
Vist l´informe d´intervenció número 62.2020, de data de 4 de maig de
2020, favorable a la modificació.
Vist l'article 179.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, en relació amb les
bases d'execució del pressupost, esta alcaldia RESÒL:
PRIMER.- Aprovar la transferència de crèdits proposada en els termes
següents:
Partides a la baixa
Aplicació
Concepte
Modificació
920-12000 Retribucions bàsiques A1 admó. gnal. -270,00 €

Aplicació
920-15000

Partides a l’alça
Concepte
Productivitat

Modificació
270,00 €
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SEGON.- Ratificar pel ple de la Corporació la present resolució en tant
que suposa l'increment de la quantia global del complement de productivitat en
270 euros, la qual passa de 3.000 a 3.270 euros.”

Vist l´article 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, i l'article 5.5 del Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix
el règim de les retribucions dels funcionaris d'Administració Local.
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut, el Ple de l’ajuntament, PER UNANIMITAT dels
presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, ACORDA:
PRIMER I ÚNIC.- Ratificar el decret d'alcaldia número 382 de 4 de maig de 2020
pel qual s'aprova la modificació pressupostària núm. 11.2020 per transferència de
crèdit, al efecte de autoritzar l'increment de la quantia global del complement de
productivitat en 270 euros, la qual passa de 3.000 a 3.270 euros.
El resultat de la votació és el següent; 13 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; Sr. Barberá Cabrera, i Sra. Avellan Bisbal) i 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.- Augment en el pressupost de la quantitat per al pagament del
complement de productivitat per l´any 2019 en 10.000 euros. Expt.
2020/ofi_01/000190
Resultant que per circumstàncies sobrevingudes actualment en la plantilla
municipal estan temporalment vacants els següents llocs:
 Cap Policia Local.
 Encarregat de carrers.
 Administratiu de Tresoreria: rendes i recaptació.
 Administratiu de Tresoreria: gestió cadastre.
Resultant que els llocs estan sent coberts per altres empleats municipals, donant
lloc al reconeixement i pagament de productivitats per les diferències de retribució entre
el lloc d'origen i de destinació, conforme l'acord de ple de data de 29 de març de 2018,
pel qual s'aproven les bases reguladores del complement de productivitat al personal
de l'Ajuntament de Guadassuar, suposant una despesa total de 978, 22 euros al mes (
uns 12.000 euros al any)
Resultant que en el pressupost municipal hi havia inicialment un import de 3.000
euros per al pagament del complement de productivitat (partida 920-15000), els quals a
data actual ja s'han gastat, sent necessari incrementar-los en altres 10.000 euros per a
atendre el pagament de dites productivitats per als restants 8 mesos de l'any 2020, així
com altres imprevistos que pogueren ocórrer.
Vist que existeixen crèdits sobrants en els crèdits inicials de les partides
referides al sou del lloc de treball del Tresorer Municipal, el qual s'està ocupant de
forma acumulada, els quals poden minorar-se sense causar pertorbació al servei de la
Corporació.
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Considerant que l'article 5.5 del Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual
s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris d'Administració Local, estableix
que correspon al Ple de cada Corporació determinar en el pressupost la quantitat global
destinada a l'assignació de complement de productivitat als funcionaris.
Sent el Ple l'òrgan competent i vistes les competències atribuïdes en l'article 22.2
m) 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.- Augmentar en 10.000 euros la quantitat destinada en el pressupost de
2020 al pagament del complement de productivitat als empleats municipals, el qual
passa de tindre 3.000 euros inicials a un total de 13.000 euros.
SEGON.- Facultar a l'Alcalde President a realitzar la modificació pressupostària
oportuna per a dur a terme l'augment del complement de productivitat, amb càrrec a
baixes de la quantitat dotada per al pagament del sou del Tresorer Municipal, lloc
actualment vacant.
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) i 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.- Convalidació del decret d'alcaldia nº 445 de 15 de maig de 2020, de
modificació pressupostària per crèdit extraordinari derivada de la crisi del COVID
19. Expt. 2020/ofi_01/000201
Vist el decret d'alcaldia número 445 de 15 de maig de 2020, amb el següent
tenor literal:
“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
867.960, 03 euros, quedant un romanent disponible de 579.598, 80 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,
entre altres, “ampliar la dotació de les partides destinades a garantir ingressos
suficients a les famílies, per a assegurar la cobertura de les seues necessitats
bàsiques, ja siguen aquestes d'urgència o d'inserció”.(apartat g.)
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 COVID19, 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,
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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 10.000 euros per l'adquisició de mitjans de
prevenció (EPI) per al COVID 19, quedant disponibles 64.786, 86 euros.
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.
Vist l´impacte negatiu en l´ocupació i en l'economia provocat per la pandèmia de
la COVID-19, es considera necessària i urgent ampliar les ajudes econòmiques que ve
concedint l'Ajuntament a favor de les veïnes i veïns de Guadassuar més necessitats, amb
el següent desglossament:
 Alimentació infantil: 6.000 euros.
 Ajudes familiars: 8.000 euros.
 Pobresa energètica: 6.000 euros.
El total de les ajudes ascendeix a 20.000 euros, sense perjudici que en un futur
es suplemente la partida a mesura que el requereixen les circumstàncies.
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 579.598, 80 euros.
Vist l´informe número 64 emés per l´interventor municipal, de data de 14 de maig
de 2020 favorable a la tramitació de la modificació pressupostaria.
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 14.2020 del pressupost de 2020
per la modalitat de crèdit extraordinari, amb el següent detall:
APLICACIONS DE GASTOS AL ALÇA
Aplicació
Denominació
Modificació
231-48220 IFS 2020 AJUDES SOCIALS COVID 19 20.000,00€
APLICACIONS DE LA MODIFICACIÓ (INGRESOS)
Aplicació
Denominació
Modificació
8700003 Romanent Tresoreria Gastos Generals 20.000,00€
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 Valéncia 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, Benestar Social i Joventut, el Ple de l’ajuntament, PER UNANIMITAT dels
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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 445 de 15 de maig de
2020 pel qual s'aprova la modificació pressupostària núm. 14.2020 per crèdit
extraordinari, amb el següent detall:
APLICACIONS DE GASTOS AL ALÇA
Aplicació
Denominació
Modificació
231-48220 IFS 2020 AJUDES SOCIALS COVID 19 20.000,00 €
APLICACIONS DE LA MODIFICACIÓ (INGRESOS)
Aplicació
Denominació
Modificació
8700003
Romanent Tresoreria Gastos Generals
20.000,00 €

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) i 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 369 de 29 d'abril de 2020, de
modificació pressupostària per crèdit extraordinari derivada de la crisi del COVID
19. Expt. 2020/ofi_01/000202
Vist el decret d'alcaldia número 369 de 29 d'abril de 2020, amb el següent tenor
literal:
“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 857.960, 03 euros, quedant un romanent disponible de
589.598, 80 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, entre altres,
l'adquisició de mitjans de prevenció (EPI) per al COVID 19.
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.
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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.
Vista l'actual situació de crisi sanitària provocada per la pandèmia de la
COVID-19, es considera necessària i urgent l'adquisició de mitjans de prevenció
del contagi del virus per als veïns, les veïnes i els empleats municipals de
Guadassuar, el cost dels quals inicialment està previst en 10.000 euros, sense
perjudici que en un futur es suplemente la partida a mesura que el requerisquen
les circumstàncies.
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 589.598, 80 euros.
Vist l´informe número 60 emès per l´interventor municipal, de data de 29
d´abril de 2020 favorable a la tramitació de la modificació pressupostaria.
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 10.2020 del pressupost
de 2020 per la modalitat de crèdit extraordinari, amb el següent detall:
APLICACIONS DE GASTOS AL ALÇA
Aplicació
Denominació
Modificació
231-2219901 IFS 2020 DESPESES MITJANS PREVENCIO COVID 19 10.000,00 €
APLICACIONS DE LA MODIFICACIÓ (INGRESOS)
Aplicació
Denominació
Modificació
87000
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.
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Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut, el Ple de l’ajuntament, PER UNANIMITAT dels
presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, ACORDA:
PRIMER I ÚNIC.- Convalidar el decret d'alcaldia número 369 de 29 d'abril de
2020 pel qual s'aprova la modificació pressupostària núm. 10.2020 per crèdit
extraordinari, amb el següent detall:
Aplicació
231-2219901
Aplicació
87000

APLICACIONS DE GASTOS AL ALÇA
Denominació
IFS 2020 DESPESES MITJANS PREVENCIO COVID 19
APLICACIONS DE LA MODIFICACIÓ (INGRESOS)
Denominació
Romanent Tresoreria Gastos Generals

Modificació
10.000,00 €
Modificació
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) i 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.- Modificació i supressió d’ordenances fiscals de taxes municipals. Expt.
2020/ofi_01/000212
La excepcional crisi del COVID-19 y les excepcionals situacions econòmiques que
aquesta està provocant posen de manifest la necessitat d´adoptar mesures, dins de l’àmbit
competencial local, que servisquen per pal·liar els efectes perjudicials o ajudar al
sosteniment o recuperació.
En aquest context resulta imprescindible per aquest equip de govern la
derogació de la taxa per ocupació de la via pública amb terrasses, tendals, taules i
cadires perquè els bars, cafeteries i restaurants es puguen recuperar econòmicament
després de la crisi, i la derogació de la taxa per ocupació del domini públic que grava el
mercat del dijous.
No només aquests sectors no pagaran per l´ocupació de la via pública mentre
les mesures de l´estat d´alarma no els permeten fer ús lucratiu de l´ocupació
autoritzada de la via pública. A mes a mes, no pagarà per l´ocupació de la via pública,
al menys fins que no siga aprovada de nou una taxa que grave aquest tribut.
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.- Supressió de la taxa per ocupació de la via pública amb terrasses,
taules i cadires y tendals.
SEGON.- Modificació dels article 3 – Tarifes de l´ordenança reguladora de la
taxa per l´ocupació del domini públic amb parades, barraques, casetes de venda,
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espectacles o atraccions de fira i indústries dels carrers ambulants. La nova redacció
del article es la següent:
Article 3 – Tarifes
Les tarifes de la taxa seran les següents
TARIFA
IMPORT (€)
Atraccions de fira i llocs d´exposició – Per cada metre lineal (Fira
10,00
Agroguadassuar
Màximambulant
30€)
Llicències
per a la– venda
al braç
10,00
Que la modificació siga amb efectes retroactius del primer dia de la decretació
del Estat d´alarma.
ÚLTIM.- Derogació de l´ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de la
via pública amb terrasses, taules i cadires y tendals amb efectes retroactius del primer dia
de la decretació del Estat d´alarma, al no haver-se realitzat el fet imposable i per l'interès
general de pal·liar els danys en l´activitat econòmica provocada per la crisi de la Covid 19.
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) i 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).
10.- Donar compte de la resolució d’alcaldia sobre ocupació de via pública
fase 1 desescalada crisi COVID 19. Expt. 2020/pac_03/000308.
Es dona compte de la resolució d’alcaldia número 457/2020, de 18 de maig,
sobre la reobertura de les terrasses a l'aire lliure dels establiments d’hostaleria i
restauració durant la fase 1 de la desescalada. crisis COVID 19, del següent tenor
literal:
I.-ANTECEDENTS
A causa de la rapidesa en l'evolució de la situació d'emergència de salut
pública ocasionada per la COVID-19, a escala nacional i internacional, el Govern,
a l’empara del que es disposa en l'article 4, apartats b) i d), de la Llei orgànica
4/1981, d'1 de juny, dels Estats d'Alarma, Excepció i Setge, va declarar,
mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, l'estat d'alarma en tot el
territori nacional amb la finalitat d'afrontar la crisi sanitària, el qual ha sigut
prorrogat en quatre ocasions, l'última en ocasió del Reial decret 514/2020, de 8
de maig, fins a les 00.00 hores del dia 24 de maig de 2020, en els termes
expressats en aquesta norma.
L'article 4.2.d) del citat Reial decret 463/2020, de 14 de març, determina
que, per a l'exercici de les funcions previstes en el mateix i sota la superior
direcció del President del Govern, el Ministre de Sanitat tindrà la condició
d'autoritat competent delegada, tant en la seua pròpia àrea de responsabilitat
com en les altres àrees que no recaiguen en l'àmbit específic de competències
dels altres Ministres designats com a autoritat competent delegada a l'efecte
d'aquest Reial decret.
En concret, d'acord amb el que s'estableix en l'article 4.3 del Reial
decret 463/2020, de 14 de març, el Ministre de Sanitat queda habilitat per a
dictar les ordres, resolucions, disposicions i instruccions interpretatives que, dins
del seu àmbit d'actuació com a autoritat delegada, siguen necessàries per a
garantir la prestació de tots els serveis, ordinaris o extraordinaris, amb vista a la

13

protecció de persones, béns i llocs, mitjançant l'adopció de qualsevol de les
mesures previstes en l'article onze de la Llei orgànica 4/1981, d'1 de juny.
Per la seua part, l'article 7.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març,
limita la llibertat de circulació de les persones a determinats suposats,
contemplant en el seu apartat 6 que el Ministre de Sanitat puga, en atenció a
l'evolució de l'emergència sanitària, dictar ordres i instruccions en relació amb
les activitats i desplaçaments a què es refereixen els apartats 1 a 4 d'aquest
article, amb l'abast i àmbit territorial que en aquelles es determine.
Així mateix, l'article 10 del citat Reial decret 463/2020, de 14 de març,
recull les mesures de contenció en l'àmbit d'establiments i locals comercials,
activitats d'hostaleria i restauració, o arxius entre altres, contemplant el seu
apartat 6 una habilitació al Ministre de Sanitat per a modificar, ampliar o
restringir les mesures, llocs, establiments i activitats enumerades en els
apartats anteriors, per raons justificades de salut pública, podent per tant
ampliar aquesta suspensió a aquells altres supòsits que es consideren
necessaris.
En el moment actual, Espanya ha iniciat un procés de reducció gradual
de les mesures extraordinàries de restricció de la mobilitat i del contacte social
establides mitjançant el citat Reial decret 463/2020, de 14 de març. Així, el
passat 28 d'abril de 2020 el Consell de Ministres va adoptar el Pla per a la
transició cap a una nova normalitat que estableix els principals paràmetres i
instruments per a la consecució de la normalitat. Aquest procés articulat en
quatre fases, fase 0 a fase 3, ha de ser gradual i adaptable als canvis d'orientació
necessaris en funció de l'evolució de les dades epidemiològiques i de l'impacte
de les mesures adoptades.
L'objectiu fonamental del citat Pla per a la transició és aconseguir que,
preservant la salut pública, es recupere gradualment la vida quotidiana i
l'activitat econòmica, minimitzant el risc que representa l'epidèmia per a la salut
de la població i evitant que les capacitats del Sistema Nacional de Salut es
puguen desbordar.
Així mateix, segons el recollit en l'article 3 del Reial decret 514/2020, de 8
de maig, en aplicació del Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries
adoptades per a fer front a la pandèmia de COVID-19, aprovat pel Consell de
Ministres en la seua reunió de 28 d'abril de 2020, el Ministre de Sanitat, a
proposta, en el seu cas, de les comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i
Melilla, i a la vista de l'evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics, socials,
econòmics i de mobilitat, podrà acordar, en l'àmbit de la seua competència, la
progressió de les mesures aplicables en un determinat àmbit territorial, sense
perjudici de les habilitacions conferides a la resta d'autoritats delegades
competents. La regressió de les mesures fins a les previstes en el Reial decret
463/2020, de 14 de març, es farà, si escau, seguint el mateix procediment.
En aquest sentit, l'habilitació al Ministre de Sanitat i a les altres autoritats
competents delegades es refereix a les mesures de desescalada en tots els
àmbits d'activitat afectats per les restriccions establides en la declaració de l'estat
d'alarma i les seues successives pròrrogues.
Per tot això, i en atenció a l'actual situació epidèmica lògica de la crisi
sanitària, s'ha procedit a flexibilitzar determinades mesures per a determinades
unitats territorials. En concret l'ordre SND/414/2020, de 16 de maig , inclou a tota
la província de València dins de la Fase 1 a partir del dilluns 18 de maig de 2020.
Entre les mesures de flexibilització destaquen, quan afecten a la
prestació de serveis municipals la Reobertura de les terrasses a l'aire lliure dels
establiments d’hostaleria i restauració
II.-CONDICIONS DE REOBERTURA DE LES TERRASSES A L'AIRE
LLIURE DELS ESTABLIMENTS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ
1.
Podrà procedir-se a la reobertura al públic de les terrasses a
l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i restauració limitant-se al cinquanta per
cent de les taules permeses l'any immediatament anterior sobre la base de la
corresponent llicència municipal. En tot cas, haurà d'assegurar-se que es manté
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la deguda distància física d'almenys dos metres entre les taules o, en el seu cas,
agrupacions de taules.
A l'efecte de la present ordre es consideraran terrasses a l'aire lliure tot
espai no cobert o tot espai que estant cobert estiga envoltat lateralment per un
màxim de dues parets, murs o paraments.
2.
En el cas que l'establiment d'hostaleria i restauració obtinguera el
permís de l'Ajuntament per a incrementar la superfície destinada a la terrassa a
l'aire lliure, es podran incrementar el nombre de taules previst en l'apartat
anterior, respectant, en tot cas, la proporció del cinquanta per cent entre taules i
superfície disponible i duent a terme un increment proporcional de l'espai per als
vianants en el mateix tram de la via pública en el qual se situe la terrassa.
3.
L'ocupació màxima serà de deu persones per taula o agrupació
de taules. La taula o agrupació de taules que s'utilitzen per a aquesta fi, hauran
de ser concordes al nombre de persones, permetent que es respecten la
distància mínima de seguretat interpersonal. Article 16. Mesures d'higiene i/o
prevenció en la prestació del servei en terrasses. En la prestació del servei a les
terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració hauran de dur-se a terme
les següents mesures d'higiene i/o prevenció:
a)
Neteja i desinfecció de l'equipament de la terrassa, en particular
taules, cadires, així com qualsevol altra superfície de contacte, entre un client i un
altre.
b)
Es prioritzarà la utilització de jocs de taula (mantelería) d'un sol
ús. En el cas que això no fora possible, ha d'evitar-se l'ús del mateix joc de taula
o sitiets (salvamanteles) amb diferents clients, optant per materials i solucions
que faciliten el seu canvi entre serveis i la seua rentada mecànica en cicles de
rentada entre 60 i 90 graus centígrads.
c)
S'haurà de posar a la disposició del públic dispensadors de gels
hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel
Ministeri de Sanitat, en tot cas en l'entrada de l'establiment o local, que hauran
d'estar sempre en condicions d'ús.
d)
S'evitarà l'ús de cartes d'ús comú, optant per l'ús de dispositius
electrònics propis, pissarres, cartells o altres mitjans similars.
e)
Els elements auxiliars del servei, com la vaixella, cristalleria,
coberteria o jocs de taula, entre altres, s'emmagatzemaran en recintes tancats i,
si això no fora possible, lluny de zones de pas de clients i treballadors.
f)
S'eliminaran productes d'autoservei com a tovalloneres,
portaescuradents, vinagreres, setrills, i altres utensilis similars, prioritzant
monodosi d'un sol ús o el seu servei en altres formats sota petició del client.
g)
L'ús de les condícies pels clients s'ajustarà al que es preveu en
l'article 6.5.
III. AUTORITZACIÓ DE SUPERFÍCIE DESTINADA A TERRASSA A
L’AIRE LLIURE.
Després de reunions del govern municipal amb els establiments
d'hostaleria del municipi de Guadassuar, l'ajuntament ha manifestat la seua
voluntat de donar permís per incrementar la superfície destinada a la terrassa a
l'aire lliure.
Aquesta autorització permetrà que en alguns casos els establiments
puguen continuar mantenint el nombre de taules que tenien anteriorment al
tancament del local per la crisi de la COVID-19 i en altres casos permetrà , amb
el consegüent tancament al trànsit i accés restringit a propietaris per a accedir a
l’aparcament propi, que puguen obtindre autorització de ocupació de via pública
per a terrasses.
Per a poder dur a terme aquesta autorització s'han sol· licitat els
pertinents informes al l’arquitecte tècnic municipal i a la Policia Local , els quals
s'adjunten a aquest document.
De conformitat amb els informes es proposen l'autorització en les
següents condicions
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CA BLAU; Autorització d'ocupació de calçada en una superfície
aproximada de 71 m 2 sobre el carrer Mestre Serrano, segons croquis. Des de la
vorera corresponent als nombres parells existirà una franja paral·lela a la vorada
de 3 m d'amplària, per a eventual pas de vehicles d'emergència, de serveis
públics o per a usuaris de guals de l'interior de la zona de la Plaça Reginaldo
Barberà que es tancarà al trànsit, segons es detallarà al final d'aquesta proposta.

ESPAI; Autorització d'ocupació de calçada en una superfície
aproximada de 59 m 2 sobre la Pl Reginaldo Barberà, segons croquis. No podrà
ocupar-se la vorera oposada a la del local.

RICHI; Autorització d'ocupació de calçada en una superfície
aproximada de 87 m 2 sobre la Pl Reginaldo Barberà, segons croquis. No podrà
ocupar-se la vorera oposada a la del local.

MV; Autorització d'ocupació de calçada en una superfície
aproximada de 99 m 2 sobre el carrer Pare Estanislao, segons croquis. No podrà
ocupar-se la vorera oposada a la del local. Existirà una franja de no ocupació de
3 m d'amplària per a garantir la distància segura de separació i l'accés de
vehicles d'emergències, de serveis públics i d'usuaris de guals.

LA BOTI; Autorització d'ocupació de calçada en una superfície
aproximada de 82 m 2 sobre la Pl Reginaldo Barberà, segons croquis. No podrà
ocupar-se la vorera oposada a la del local. Existirà una franja de no ocupació de
2 m d'amplària per a garantir la distància segura de separació.

DA VITO; Autorització d'ocupació d'una superfície aproximada de
71 m2 sobre la Pl Generalitat Valenciana, segons croquis.

CATÒLIC; Autorització d'ocupació de calçada en una superfície
aproximada de 45 m 2 sobre la c/. Major, segons croquis. No podrà ocupar-se la
vorera oposada a la del local.

CAPRI; Autorització d'ocupació de calçada en una superfície
aproximada de 20 m 2 sobre la C/ Major, segons croquis. No podrà ocupar-se la
vorera oposada a la del local. Existirà una franja de no ocupació de 2 m
d'amplària per a garantir la distància segura de separació i l'accés de vehicles
d'emergències o de serveis públics.

QUINTANA; Autorització d'ocupació de calçada en una superfície
aproximada de 21 m 2 sobre la C/ Major, segons croquis. No podrà ocupar-se la
vorera oposada a la del local. Existirà una franja de no ocupació de 2 m
d'amplària per a garantir la distància segura de separació i l'accés de vehicles
d'emergències o de serveis públics.

MANCHEGO; Autorització d'ocupació de calçada en una
superfície aproximada de 55 + 48 m 2 sobre la C/ Moralzarzal i Av Diputació,
segons croquis. Existirà una franja de 2,5 m d'amplària per a garantir el trànsit de
vianants a la distància segura de separació en la zona corresponent a Av
Diputació, separada amb elements estables tant de la zona de trànsit de vehicles
com de la de terrassa.

SYMBOL; Autorització d'ocupació de vorera en una superfície
aproximada de 14 m 2, segons croquis. Existirà una franja de no ocupació de 2 m
d'amplària per a garantir la distància segura de separació. En cas de sol·licitar-se
podrà informar-se respecte de l'ocupació de la zona d'aparcament en cordó
existent en la calçada.

NARDIS; Autorització d'ocupació de vorera en una superfície
aproximada de 21 m 2, segons croquis. Existirà una franja de no ocupació per a
garantir la distància segura de separació.

QUERUBINA; Autorització d'ocupació de calçada en una
superfície aproximada de 50 m 2 sobre la Gran Via, segons croquis. Existirà una
franja de no ocupació de 2 m d'amplària per a garantir la distància segura de
separació.

BAR LA AUTANA; Autorització d'ocupació de calçada en una
superfície aproximada de 36 m 2 sobre el carrer Vicente Pellicer, segons croquis.
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Existirà una franja de no ocupació de 2 m d'amplària per a garantir la distància
segura de separació.

GERMANIES; Autorització d'ocupació de calçada en una
superfície aproximada de 45 m2 sobre la C/ Germanies, segons croquis. Existirà
una franja de no ocupació de 2 m d'amplària per a garantir la distància segura de
separació.

MOLINET; Autorització d'ocupació de calçada en una superfície
aproximada de 35 m 2 sobre la C/ Pare Vicent, segons croquis. Existirà una franja
de no ocupació de 2 m d'amplària per a garantir la distància segura de separació.
Els plans disposen d'ombreig en color verd per a identificar el local de
l'activitat, de color cyan per a les zones l'aprovació de les quals es proposa i de
blau fosc en les zones que en cada cas s'assenyalen com no ocupables pels
motius que individualment s'han assenyalat.
Per a aquesta proposta s'ha tingut en compte tant la informació prèvia
de la proposta de la Regidoria d'Urbanisme com l'informe sobre aquest tema
realitzat per la Policia Local.
Les ocupacions es proposen, en la majoria dels casos sobre la calçada,
establint en els casos necessaris zones de no ocupació que permeten mantindre
la distància de seguretat amb vianants. Aquestes zones seran en tot cas l'ample
de la vorera, ampliant-se aquest quan la seua dimensió no siga suficient.
En alguns casos serà necessari establir prohibicions a l'aparcament per a
poder compatibilitzar aquest ús amb el trànsit rodat en la via. En tots els casos es
delimitarà la zona destinada a terrassa amb elements fixos del tipus barres,
jardineres o similars.
QÜESTIONS
REFERENTS
AL
TRÀNSIT
I
PROHIBICIONS
D'APARCAMENT
Referent al trànsit i segons l'exposat en l'informe de la policia local, es
proposa el tancament al trànsit de les 2 zones següents, segons plans específics.

Conjunt de Plaça Reginaldo i C/ Pare Estanislao, segons croquis,
incloent la prohibició de l'aparcament en el perímetre delimitat.

C/ Major entre Ajuntament i la intersecció amb C/ Venerable,
incloent la prohibició de l'aparcament a l'interior d'aquesta zona.
Els accessos per a guals, emergències i vehicles de servei públic es
detallen en els plans assenyalats. Es prohibirà l'aparcament en les proximitats de
les terrasses en els llocs assenyalats a aquest efecte per la Policia Local.
Per a cada local s'ha realitzat un croquis, que s'acompanya a escala
1/200 (0,5 cm en el pla equival a 1 m en la realitat).
ANNEX
PLANS I CROQUIS

L’Ajuntament Ple es dóna per assabentat.
11.- Derogació del reglament regulador de l’ocupació de via pública amb
taules i cadires, terrasses i tendals. expt. 2020/ofi_01/000217
Dins del procés de reducció gradual de les mesures extraordinàries de restricció
de la mobilitat i del contacte social establides mitjançant el citat Reial decret 463/2020,
de 14 de març mitjançant l’aprovació el passat 28 d'abril de 2020 per part del Consell
de Ministres del Pla per a la transició cap a una nova normalitat i en aplicació de les
mesures de flexibilització publicades en l’ordre l’ajuntament mitjançant decret d'alcaldia
número 457 de 18 de maig de 2020, ha aprovat la reobertura de les terrasses a l'aire
lliure dels establiments de de hostaleria i restauració durant la fase 1 de la desecalada.
crisis covid 19 en aplicació de l’ordre SND/414/2020, de 16 de maig.
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Ates que dins d’este procés l’ajuntament haurà de preparar un pla d’adequació
per l’espai públic que pot afectar a este Reglament i sent que l’autorització de les
terrasses es faran en tot cas prèvia autorització municipal amb l’informe tècnic que
comprova el compliment de tota la normatiu que li directament d’aplicació i el informe
de la policia local en relació al compliment de mesures de seguretat i trànsit.
Vist el informe de Secretaria i Intervenció.
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 provisionalment la derogació del reglament regulador de
l’ocupació de via pública amb taules i cadires, terrasses i tendals.
SEGON.- Procedir a l'exposició pública d’este acord de derogació 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, el
Reglament s'entendrà definitivament derogat.
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) i 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).
12.- Adhesió a la central de compres de la Diputació de València. expt.
2020/ofi_01/000136.
Incoat expedient per a l’adhesió a la central de compres de la Diputació de
València, es posa de manifest la conveniència de la present adhesió amb el fi de rebre
el servei, el qual no suposa cap obligació econòmica per a l’entitat, ni tampoc una
obligació de l’ús dels productes o serveis.
Aquesta entitat local té interés en adherir-se al sistema de racionalització de la
contractació acordat per la Diputació de València, pel següents motius:
1. Simplificació de la tramitació administrativa en l’adquisició de bens i
serveis.
2. Potenciar la transparència y la seguretat en la contractació.
3. Garantir la contractació de serveis innovadors y sostenibles.
Vist l’informe de Secretaria.
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut, el Ple de l’ajuntament, PER UNANIMITAT dels
presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, ACORDA:
PRIMER. Adherir-se al sistema per a la racionalització de la contractació de
central de compres, aprovat per la Diputació de València el 18 de Juliol de 2008,
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assumint per part d'aquest Municipi les obligacions i compromisos que en el sistema
per a la racionalització de la contractació de central de compres, segons el model
d'acord d'adhesió a la Central de Compres de la Diputació aprovat pel Ple de la
Corporació el passat 27 de febrer de 2008.
SEGON. Facultar a l'Alcalde perquè en nom i representació d'aquesta
Corporació procedisca a la formalització de quants documents siguen precisos per a
l'efectivitat del present acord, i per això l'adhesió al sistema per a la racionalització de la
contractació de central de compres, aprovat per la Diputació de València.
TERCER. Remetre un certificat d'aquest Acord a la Diputació de València,
perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns.
El resultat de la votació és el següent; 13 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Srª Roig Sais; Sr. Barberá Cabrera, i Sra. Avellan Bisbal) i 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).
13.- Ordenança
2020/ofi_01/000183

d’abocaments

a

la

xarxa

de

clavegueram.

expt.

Atés la providència d’alcaldia de data 21 de maig en la que de conformitat amb
l’informe de l’enginyer tècnic industrial municipal, Sr. Salvador Madramany Bonet, de
data 21 de maig de 2020, i a la vista dels antecedents que obren en l’expedient
d’autorització d’abocament de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer a la Comunitat
d’usuaris el Pla, de la que forma part l’ajuntament de Guadassuar junt a l’ajuntament
d’Alzira, s’aprova iniciar expedient per a l’aprovació de l’ordenança de prevenció i
control de la contaminació de les aigües residuals.
Vist l’informe de l’enginyer tècnic municipal en el que recull la necessitat de la
seua redacció per tal de poder previndre i controlar la contaminació de les aigües
residual en la que assenyala que la proposta d’ordenança, que consta a l’expedient, ha
segut estudiada i redactada per l’àrea d’activitats i control ambiental de l’ajuntament i
supervisada per la resta de tècnics municipal, 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 de Governació i 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’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:
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PRIMER.- Aprovar inicialment l’ordenança de prevenció i control de la
contaminació de les aigües residuals.
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, la publicació íntegra del
Reglament 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) i 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).
14.- Moció de Compromís per a garantir uns serveis públics de qualitat.
expt. 2020/pac_03/000414
Joan V. Puchol Pérez, portaveu del Grup Municipal COMPROMÍS 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
per a garantir uns serveis públics de qualitat, que es concreta en la següent proposta
d’acord:
PRIMER- L’Ajuntament de Guadassuar manifesta el seu suport als
professionals públics de tots els àmbits per la seua tasca, especialment durant la
crisi del COVID-19, i es comprometen a seguir treballant pel seu reconeixement
professional.
SEGON.- L’Ajuntament de Guadassuar insta al Consell a continuar
aprofundint en la construcció d’uns serveis públics forts com a garantia d’igualtat i
qualitat de vida dels valencians i valencianes, dignificant les condicions en
l’exercici dels i les professionals públics, i retornant a la gestió pública els àmbits
privatitzats.
TERCER- L’Ajuntament de Guadassuar insta al govern central a:
a) Modificar la normativa per blindar la inversió en els serveis públics com
una despesa prioritària i exclosa de qualsevol programa d’ajust pressupostari.
b) Impulsar una àmplia reforma tributària que incloga una
redistribució més justa i progressiva per a les rendes més baixes, mitjanes i
altes per a sufragar l’enfortiment dels serveis públics.

Este punt b s’inclou una esmena respecte el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Permanent d’Hisenda i Governació, Benestar Social i Joventut, que
contenia el següent:
PRIMER- L’Ajuntament de Guadassuar manifesta el seu suport als professionals
públics de tots els àmbits per la seua tasca, especialment durant la crisi del COVID-19,
i es comprometen a seguir treballant pel seu reconeixement professional.
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SEGON.- L’Ajuntament de Guadassuar insta al Consell a continuar aprofundint
en la construcció d’uns serveis públics forts com a garantia d’igualtat i qualitat de vida
dels valencians i valencianes, dignificant les condicions en l’exercici dels i les
professionals públics, i retornant a la gestió pública els àmbits privatitzats.
TERCER- L’Ajuntament de Guadassuar insta al govern central a:
a) Modificar la normativa per blindar la inversió en els serveis públics com una
despesa prioritària i exclosa de qualsevol programa d’ajust pressupostari.
b) Impulsar una àmplia reforma tributària en un sentit progressiu que
incloga una aportació de les grans fortunes per a sufragar l’enfortiment dels
serveis públics.
En el torn d’intervencions , el Sr Portaveu del grup municipal Compromís ,
explica els fonaments de l’esmena ; El 90% dels fons que recapta l’estat provenen de
l’IRPF, l’IVA i l’impost de societats. Pel que fa a l’IRPF, el 2007 (inici de la crisi
econòmica) els treballadors van aportar 61.000 €. El que han pagat el 2018 és de
73.000 €. Tot i la baixada de les rendes per la crisi, el treballadors, autònoms i
professionals paguen ara més impostos. Mentre els ingressos dels treballadors,
autònoms i professionals, de 2007 a 2018 han augmentat un 4,7%, els impostos que
paguen han pujat un 19,7%.
En canvi, els ingressos de les grans empreses, de 2007 a 2018 han augmentat un
12,8%, però els impostos que paguen han baixat un 43%.
D’aquesta manera, el 2007 els treballadors i autònoms aportaren el 68% dels impostos,
mentre les grans empreses el 23%. La situació al 2018, passada la crisi, és ben
diferent: els treballadors i autònoms aporten el 77% i les grans empreses el 13%. No es
compleix, per tant, el principi constitucional de progressivitat en els impostos.
Quan parlem de les empreses i grans empreses, aquesta és la situació:
-Empreses que facturen 300.000 euros paguen un 14% en impostos.
-Empreses que facturen 1.000.000 euros paguen el 19% en impostos
-Empreses que facturen 2 -3 milions d’euros paguen el 21% en impostos
Però la situació canvia molt en les grans empreses:
- Empreses que facturen 100.000 milions d’ euros paguen un 11% en impostos
- Empreses que facturen 500.000 milions d’euros paguen el 8,5% en impostos
- Empreses que facturen 1.000.000 de milions d’euros paguen un 6% en impostos
A aquestes dades cal afegir la conclusió de l’informe de la Gestha, elaborat per
tècnics del Ministeri d’Hisenda, que afirmen que més del 70% del frau fiscal a Espanya
prové de les grans fortunes i grans empreses. És ací on s’haurien de centrar els
inspectors d’Hisenda. Per aquestes raons, considerem que és necessària una reforma
fiscal més justa i progressiva, on qui més guanye més pague, alliberant les rendes
baixes i mitjanes d’una pressió fiscal que no els correspon pel nivell de rendes.
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Sol·licita la paraula el Sr. Estruch, portaveu del grup municipal del Partit
Popular i explica que en la comissió es va proposar una esmena tant per a este punt
tercer en el que estan d’acord amb l’esmena presentada com per a l’aparat segon, per
a no polititzar una moció que el que vol és la qualitat dels serveis de sanitat, tant si es
gestiona de manera pública o privada, i no polititzar amb el debat de l’hospital de la
Ribera.
El Sr. Joan Puchol informa que efectivament va fer la proposta aixina i s´ha
estudiat, però el col·lectiu de Compromís considera que eliminar eixia frase és
renunciar als valors que defèn Compromís en esta moció. Eixe és el motiu pel que sols
s’inclou l’esmena de l’aparat b del tercer punt.
En un segon torn de paraula el Sr. Estruch comenta que respecta la
idiosincràsia de Compromís, però ell va proposar una redacció alternativa com ....velant
per la col·laboració adequada entre els àmbits privats i públics per a trobar un servei
de qualitat. En vista de que no ha pogut ser, el grup municipal s’abstindrà en esta
moció pels motius expressats.
Sol·licita el seu torn de paraula la portaveu del grup municipal PSOE, Sra
Almela per a exposar el següent; El Grup Municipal Socialista de Guadassuar, votarà
a favor d’aquesta moció, perquè entenem que la societat i la gent del nostre poble, ara
més que mai (ho hem escoltat amb els aplaudiments diaris als balcons dels carrers del
nostre poble), demana que els serveis públics es blinden i siguen garant del sistema de
benestar que sempre ha estat prioritari per al nostre partit.
Les polítiques socialistes han permès als espanyols gaudir d’un sistema de
sanitat i educació pública que, encara que com tots i totes sabem necessita de moltes i
noves inversions i dinamitzacions que ara i amb aquesta moció es plantegen. El nostre
és un sistema públic, gratuït i que no entén de classes socials, econòmiques, ideologies
polítiques, diversitats culturals... és un sistema públic que ens abraça i en el que tots i
totes tenim els mateixos drets, i per suposat som nosaltres els que l’hem de cuidar,
protegir i fer créixer.
Volem mostrar la nostra satisfacció al vore com aquesta necessitat va sent
compartida per tots els partits representats en aquesta corporació, ens alegra que totes
i tots manifestem una clara intencionalitat de donar suport a iniciatives que prioritzen la
busca del consens necessari per a la modificació de la normativa i la reforma tributària,
necessària, per a poder blindar les inversions en els serveis públics com una despesa
prioritària i exclosa de qualsevol programa d’ajust pressupostari. Si aquesta declaració
d’intencions que hui anem a secundar en este plenari, realment es convertira en la
realitat que totes i tots volem, enrere quedarien les privatitzacions i les retallades en el
sector públic i la crida dels diferents sectors sanitaris i ensenyament es transformaria
en garant de millores a les condicions laborals, una millor gestió i ampliació de serveis
per a tota la ciutadania.
Encara que per a aquest blindatge es materialitze, aquesta moció hauria d’instar
no sols al consell i al govern central, sinó incloure a totes les forces polítiques amb
representació, que han de donar suport i buscar el consens per a que aquest canvi siga
possible. Així que ens agradaria, si a la resta de membres de la corporació els sembla
adient que s’incloga a l’apartat dels acords una quarta esmena instant a totes les forces
polítiques a buscar el consens i a posicionar-ser del costat dels serveis públics com a
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garant de continuïtat i millora de l’estat de benestar de totes i tots els espanyols i
espanyoles.
Per l’alcaldia es sotmet a votació la següent esmena proposada per el grup
municipal PSOE
QUART.- Instant a totes les forces polítiques a buscar el consens i a
posicionar-ser del costat dels serveis públics com a garant de continuïtat i
millora de l’estat de benestar de totes i tots els espanyols i espanyoles.
L’esmena s’aprova per MAJORIA ABSOLUTA del nombre legal de membres
de la Corporació. El resultat de la votació és el següent; 8 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) i grup
municipal SOCIALISTA (Srª Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i 5
ABSTENCIONS dels representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr.
Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).
Per l’alcaldia es sotmet a votació l’esmena proposada pel grup Compromís
b) Impulsar una àmplia reforma tributària en un sentit progressiu que
incloga una aportació de les grans fortunes per a sufragar l’enfortiment dels
serveis públics.
L’esmena s’aprova per UNANIMITAT del nombre legal de membres de la
Corporació. 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) i grup municipal
SOCIALISTA (Srª Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i 5 dels
representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª
Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).
A continuació es sotmet a votació la següent Moció per a garantir uns
serveis públics de qualitat. expt. 2020/pac_03/000414
Vista la Moció presentada pel portaveu del Grup Municipal COMPROMÍS 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 per a garantir uns serveis públics de qualitat, que es concreta en la següent
proposta d’acord:
Considerant les esmenes presentades i aprovades, el ple de l’ajuntament PER
MAJORIA ABSOLUTA del nombre legal de membres de la corporació ACORDA;
PRIMER- L’Ajuntament de Guadassuar manifesta el seu suport als professionals
públics de tots els àmbits per la seua tasca, especialment durant la crisi del COVID-19,
i es comprometen a seguir treballant pel seu reconeixement professional.
SEGON.- L’Ajuntament de Guadassuar insta al Consell a continuar aprofundint
en la construcció d’uns serveis públics forts com a garantia d’igualtat i qualitat de vida
dels valencians i valencianes, dignificant les condicions en l’exercici dels i les
professionals públics, i retornant a la gestió pública els àmbits privatitzats.
TERCER.- L’Ajuntament de Guadassuar insta al govern central a:
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a) Modificar la normativa per blindar la inversió en els serveis públics com una
despesa prioritària i exclosa de qualsevol programa d’ajust pressupostari.
b) Impulsar una àmplia reforma tributaria que incloga una redistribució més justa
i progressiva per a les rendes més baixes, mitjanes i altes per a sufragar l’enfortiment
dels serveis públics.
QUART.- Instar a totes les forces polítiques a buscar el consens i a posicionarser del costat dels serveis públics com a garant de continuïtat i millora de l’estat de
benestar de totes i tots els espanyols i espanyoles.
El resultat de la votació és el següent; 8 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) i grup municipal
SOCIALISTA (Srª Almela Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga) i 5
ABSTENCIONS dels representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr.
Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).
15.- Moció de Compromís per garantir el finançament necessari per fer
front a la crisi del covid-19. Expt. 2020/pac_03/000414
Joan V. Puchol Pérez, portaveu del Grup Municipal COMPROMÍS 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
per a garantir el finançament necessari per a fer front a la crisi del COVID-19, que es
concreta en la següent proposta d’acord:
PRIMER- L’Ajuntament de Guadassuar insta al govern central a
suspendre l’aplicació dels límits de dèficit de les Comunitats Autònomes per a
inversió en sanitat i mesures socials i econòmiques per mitigar l’impacte de la
crisi del Coronavirus i a establir dèficits asimètrics per a la resta de despeses.
SEGON- L’Ajuntament de Guadassuar insta al govern central a efectuar
transferències addicionals a les Comunitats Autònomes infrafinançades per a fer
front a la despesa sanitària provocada per la crisi del Coronavirus, garantint la
suficiència financera de la Generalitat Valenciana per a l’exercici de les seues
competències.
TERCER- L’Ajuntament de Guadassuar insta al govern central a
suspendre el pagament dels interessos del deute generat pel FLA i altres
instruments financers de l’Estat per garantir una major liquiditat de la Generalitat
Valenciana.
QUART- L’Ajuntament de Guadassuar insta al govern central a efectuar la
transferència dels 283 milions de la liquidació de l’IVA de desembre de 2017.
CINQUÉ- L’Ajuntament de Guadassuar insta al govern central a permetre
als Ajuntaments utilitzar els romanents de tresoreria per fer front a esta crisi i
injectar recursos en l’economia productiva.
SISÉ- L’Ajuntament de Guadassuar insta al govern central a eliminar la
taxa de reposició tant per a les Comunitats Autònomes com per a les Entitats
Locals.

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:
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PRIMER.- L’Ajuntament de Guadassuar insta al govern central a suspendre
l’aplicació dels límits de dèficit de les Comunitats Autònomes per a inversió en sanitat i
mesures socials i econòmiques per mitigar l’impacte de la crisi del Coronavirus i a
establir dèficits asimètrics per a la resta de despeses.
SEGON.- L’Ajuntament de Guadassuar insta al govern central a efectuar
transferències addicionals a les Comunitats Autònomes infrafinançades per a fer front a
la despesa sanitària provocada per la crisi del Coronavirus, garantint la suficiència
financera de la Generalitat Valenciana per a l’exercici de les seues competències.
TERCER.- L’Ajuntament de Guadassuar insta al govern central a suspendre el
pagament dels interessos del deute generat pel FLA i altres instruments financers de
l’Estat per garantir una major liquiditat de la Generalitat Valenciana.
QUART.- L’Ajuntament de Guadassuar insta al govern central a efectuar la
transferència dels 283 milions de la liquidació de l’IVA de desembre de 2017.
CINQUÉ.- L’Ajuntament de Guadassuar insta al govern central a permetre als
Ajuntaments utilitzar els romanents de tresoreria per fer front a esta crisi i injectar recursos en
l’economia productiva.
SISÉ.- L’Ajuntament de Guadassuar insta al govern central a eliminar la taxa de
reposició tant per a les Comunitats Autònomes com per a les Entitats Locals.

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) i 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 de paraula del grup municipal PP, el seu portaveu, el Sr Estruch,
ha explicat que li haguera agradat una moció conjunta però pareix ser que les regles
de joc han canviat i, com que no s´ha formalitzat, el que s´ha de votar és la moció
presentada. Com és recolzada al 100%, el Sr. portaveu explica que el seu grup votarà
a favor.
En el torn de paraula del grup municipal PSPV-PSOE, la seua portaveu, Sra.
Rosa Almela, exposa el següent; Per iniciar volem recordar que el PSPV-PSOE al
costat dels grups parlamentaris Compromís i Podemos van registrar en Les Corts el 16
d'abril una proposta de resolució conjunta en la qual es reclama al govern central una
sèrie de mesures que garantisquen la liquiditat de la Generalitat i la disponibilitat dels
recursos necessaris per a fer front a l'emergència sanitària per la pandèmia del
COVID19. Les mesures que conjuntament es van presentar i que finalment van ser
aprovades en la Diputació Permanent del 23 d'abril de les Corts coincideixen amb la
moció que presenta Compromís en aquest Ajuntament. Aquesta iniciativa
parlamentària, es presenta precisament d'acord amb la implicació del PSPV-PSOE
perquè els valencians i valencianes reben un finançament d’acord al nivell de població.
El govern valencià ha realitzat una àrdua labor per a pal·liar les conseqüències de la
crisi sanitària i ara els seus esforços també s'encaminen cap a la reconstrucció. Per
això, des del PSPV-PSOE s'exigeix que es transferisquen els 283 milions de la
liquidació de l'IVA de 2017 que el Govern de Rajoy es va quedar i que ara són més
necessari que mai. El PSPV-PSOE conscient de les necessitats dels Ajuntaments,
també reclama desbloquejar els romanents de tresoreria. L'objectiu és dotar als
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Ajuntaments de liquiditat i assegurar que compten amb garanties econòmiques per a
establir polítiques de reconstrucció local.
Cal destacar que el Govern Central realitza un important esforç per a dotar a les
comunitats autònomes dels recursos necessaris per a afrontar la crisi de la
COVID19.En concret, el Govern de Pedro Sánchez ha injectat 1.303 milions d'euros de
liquiditat a la Generalitat Valenciana, una quantitat que representa quasi el 60% del
total quantificat pel Consell com a necessari per a aquests mesos.
A més, ateses les demandes de la Generalitat, el Ministeri d'Hisenda ha avançat
l'activació del FLA extraordinari previst per a juliol i que suposa la injecció de 1.559
milions d'euros per a la Comunitat Valenciana.
Així mateix, la Comunitat també es beneficiarà de la part corresponent dels
16.000 milions d'euros del fons no reembossable que ha posat el govern en mans de
les comunitats autònomes.
El PSPV-PSOE votarà a favor atès que existeix un compromís per assegurar i
millorar les condicions en el model de finançament autonòmic de la Comunitat.
En el torn de paraula del grup municipal Compromís, el seu portaveu, Sr
Joan Puchol, insisteix en el significat i la importància dels punts 2 i 3 per a poder eixir
d’esta crisi ja que com a conseqüència de la situació de desigualtat de la Comunitat se
van a tindre unes dificultats afegides. Esta situació requereix un pagament
compensatori. En quan al punt 3, el Sr Puchol explica la poca vergonya del mecanisme
del FLA; davant la falta de diners per estar infrafinançats, se’ns fa un préstec i hem de
pagar els interessos. Esta injustícia ha de ser corregida.
S’obri un segon torn d’intervencions sol·licitat pel portaveu del grup
municipal PP, Sr Vicent Estruch, en el que mostra el seu descord amb el discurs fet
per la Sra portaveu del grup municipal PSPV-PSOE, discurs que qualifica d’inoportú per
no ser moment de traure pit davant la gestió tan nefasta d’esta crisi que el seu partit ha
fet al govern d’Espanya, mes bé s’hauria de demanar disculpes.
La Sra. portaveu del grup municipal PSPV-PSOE contesta al Sr. Estruch que
les seues intervencions no tenen com a finalitat agradar al Sr Portaveu del PP i que no
obstant li complau que li donen peu al Sr. Estruch a poder lluir-se en este ple fent les
seues valoracions.
16.- Moció de Compromís per a instar al govern de l'estat a eliminar la regla
de despesa i establir un fons de cooperació per al finançament local. expt.
2020/pac_03/000414
Joan V. Puchol Pérez, portaveu del Grup Municipal COMPROMÍS 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
per a instar al govern de l'estat a eliminar la regla de despesa i establir un fons de
cooperació per al finançament local, que es concreta en la següent proposta d’acord:
Exigir al Govern de l’Estat i al Congrés dels Diputats que, durant l’exercici
2020, de la forma més ràpida i urgent possible aprove les següents mesures:
1. Què els ajuntaments puguen disposar del 100% del seu superàvit,
flexibilitzant la regla de despesa per a totes les entitats locals amb
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

superàvit amb independència que compleixen o no els requisits
establerts en la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, per tal de pal·liar
els danys econòmics provocats per l1estat d1alarma.
Permetre que els romanents de tresoreria obtinguts per les entitats
locals s1utilitzen per afrontar les mesures que la situació actual
requereix, disposant del superàvit de 2019 i dels romanents acumulats
d1anys anteriors. Així mateix, prestar una consideració especial als
ajuntaments
que arrosseguen endeutament, per diferents
circumstàncies, arbitrant fórmules que els permeten fer front a l’eixida
de la crisi perquè la seua situació no supose un perjudici en els
serveis a prestar a la ciutadania.
Autoritzar les entitats locals a realitzar despeses en serveis, pel que fa
a l1apartat anterior, per tal que els ajuntaments puguen implementar
les mesures necessàries per abordar els efectes produïts per la crisi
de la COVID-19, de manera que els ajuntaments puguen realitzar
ajudes a pimes, autònoms, xicotet comerç (...) per donar suport al
teixit empresarial local.
Ampliar una pròrroga extraordinària sobre els terminis recollits en
l1article 2 de el Reial decret llei 10/2019, de 29 de març, pel qual es
prorroga per a 2019 el destí del superàvit de comunitats autónomes i
de les entitats locals per inversions financerament sostenibles i
s1adopten altres mesures en relació amb les funcions de personal de
les entitats locals amb habilitació de caràcter nacional; per poder així
finalitzar les obres a càrrec del superàvit obtingut en la liquidació de
l'exercici 2018 i que s'han vist paralitzades com a conseqüència de la
suspensió dels terminis i altres expedients de contractació durant
l'Estat d'Alarma.
Adoptar les mesures oportunes per facilitar que es puguen aprovar
Ofertes Públiques d'Ocupació en funció de la realitat financera de les
corporacions locals i no vinculades a la taxa de reposició, eliminant
aquesta taxa de reposició, amb la possibilitat de crear noves places
que permeten millorar els serveis municipals i consolidar l'ocupació.
Establir un Fons de finançament Municipal directe semblant a
l’establert per la Generalitat Valenciana amb una distribució equitativa
amb criteris objectius.
Establir la participació de les entitats locals en els plans i fons que es
disposen per al restabliment econòmic i social de les nostres ciutats.
La coparticipació a tots els nivells, europeu, estatal, autonòmic i local,
en els Plans de dinamització per a reconstrucció de les nostres
economies, què és la base per a activar i reparar el sistema productiu
dels nostres pobles i ciutats.
Comunicar el present acord a la ciutadania del municipi a través de la
web municipal, a Les Corts Valencianes, i els seus Grups
Parlamentaris, al Govern de l’Estat i a la Mesa del Congrés dels
Diputats i del Senat i als seus respectius Grups Parlamentaris.

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:
Exigir al Govern de l’Estat i al Congrés dels Diputats que, durant l’exercici 2020,
de la forma més ràpida i urgent possible aprove les següents mesures:
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1. Què els ajuntaments puguen disposar del 100% del seu superàvit,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

flexibilitzant la regla de despesa per a totes les entitats locals amb superàvit
amb independència que compleixen o no els requisits establerts en la
disposició addicional sisena de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, per tal de pal·liar els danys econòmics provocats per
l’estat d’alarma.
Permetre que els romanents de tresoreria obtinguts per les entitats locals
s’utilitzen per afrontar les mesures que la situació actual requereix, disposant
del superàvit de 2019 i dels romanents acumulats d’anys anteriors. Així
mateix, prestar una consideració especial als ajuntaments que arrosseguen
endeutament, per diferents circumstàncies, arbitrant fórmules que els
permeten fer front a l’eixida de la crisi perquè la seua situació no supose un
perjudici en els serveis a prestar a la ciutadania.
Autoritzar les entitats locals a realitzar despeses en serveis, pel que fa a
l’apartat anterior, per tal que els ajuntaments puguen implementar les
mesures necessàries per abordar els efectes produïts per la crisi de la
COVID-19, de manera que els ajuntaments puguen realitzar ajudes a pimes,
autònoms, xicotet comerç (...) per donar suport al teixit empresarial local.
Ampliar una pròrroga extraordinària sobre els terminis recollits en l’article 2
de el Reial decret llei 10/2019, de 29 de març, pel qual es prorroga per a
2019 el destí del superàvit de comunitats autònomes i de les entitats locals
per inversions financerament sostenibles i s’adopten altres mesures en
relació amb les funcions de personal de les entitats locals amb habilitació de
caràcter nacional; per poder així finalitzar les obres a càrrec del superàvit
obtingut en la liquidació de l'exercici 2018 i que s'han vist paralitzades com a
conseqüència de la suspensió dels terminis i altres expedients de
contractació durant l'Estat d'Alarma.
Adoptar les mesures oportunes per facilitar que es puguen aprovar Ofertes
Públiques d'Ocupació en funció de la realitat financera de les corporacions
locals i no vinculades a la taxa de reposició, eliminant aquesta taxa de
reposició, amb la possibilitat de crear noves places que permeten millorar els
serveis municipals i consolidar l'ocupació.
Establir un Fons de finançament Municipal directe semblant a l’establert per
la Generalitat Valenciana amb una distribució equitativa amb criteris
objectius.
Establir la participació de les entitats locals en els plans i fons que es
disposen per al restabliment econòmic i social de les nostres ciutats. La
coparticipació a tots els nivells, europeu, estatal, autonòmic i local, en els
Plans de dinamització per a reconstrucció de les nostres economies, què és
la base per a activar i reparar el sistema productiu dels nostres pobles i
ciutats.
Comunicar el present acord a la ciutadania del municipi a través de la web
municipal, a Les Corts Valencianes, i els seus Grups Parlamentaris, al
Govern de l’Estat i a la Mesa del Congrés dels Diputats i del Senat i als seus
respectius Grups Parlamentaris.

El resultat de la votació és el següent; 13 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
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Pérez; Srª Roig Sais; Sr. Barberá Cabrera, i Sra. Avellan Bisbal) i 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 de paraula del grup municipal PSPV-PSOE, la seua portaveu, Sra.
Rosa Almela, exposa el següent; Els principals acords d´aquesta moció ja van ser
tractats en la Junta de Portaveus de la Federació Española de Municipis i Províncies i
va eixir com una Declaració Institucional a la ciutadania i especialment a les
administracions locals, amb la intenció d’unir ara més que mai els esforços per superar
l’actual situació.
Esta bateria de propostes tractades a la dita Declaració Institucional de la
Federació Española de Municipis i Províncies, i que ara també ho aporta esta moció del
grup compromís, ens permetrà a fer ús d’eixe superàvit i romanent fruit del treball dels
darrers anys i invertir-ho en accions, mesures preventives o pal·liatives, inversions en
millores del entramat municipal... Això es així i estem segurs que totes i tots els
representants de les diferents forces polítiques que formem aquesta corporació ho
tenim ben clar. Per l’exposat voten a favor.
En el torn de paraula del grup municipal Compromís, el Sr Joan Puchol
insisteix en la necessitat d’esta petició que naix de la federació de municipis. Explica
en el cas de Guadassuar com la regla de la despesa limita un pressupost de més de
4.000.000 a 2.8000.000, que es el que reialment es pot gastar. Açò genera un
superàvit, però no el pots gastar fins que el govern autoritza. En este sentit la moció per
a que es deixe gastar als ajuntaments els diners que estalvien.
L’altre punt es el relatiu al informe de duplicitat. Com que les ajudes als
autònoms no es una competència municipal, per a poder gastar els nostres recursos en
esta despesa s’ha de demanar permís. Haguera segut més fàcil que un decret
autoritzara als ajuntaments a destinar recursos a estes ajudes i s’evitaria burocràcia i
que tots els ajuntaments tinguem que sol·licitar.
En quan a la pròrroga dels terminis explica el Sr. Puchol la necessitat de la
mateixa amb eixamples d’obres com el llar de jubilats que han no pogut començar fins
el mes de maig per la crisi sanitària i han de ser justificades abans del 31 de desembre.
En el torn de paraula del grup municipal PP, el Sr Estruch mostra el seu
suport a la moció i a les explicacions del Sr Puchol i expressa la seua convicció de que
el superàvit que s’ha generat es fruit d’una bona gestió per part dels governs municipals
i ara per tant ha de ser un objectiu comú de tots els grups municipals dels ajuntaments
el posicionar-se davant afirmacions que deixen entrevore una possibilitat de confiscar
els superàvits.
17.- 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.
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Continuant en l’ús de la paraula, el Sr. Alcalde va exposar la conveniència
d’incloure al ple l’acord de continuar amb els procediments d’aprovació definitiva
municipal dels instruments de planejament urbanístic municipal. D’acord amb el
disposat en la disposició addicional tercera, apartat 4º, del Reial Decret 463/2020, de
14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19:
“4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la
entrada en vigor del presente real decreto, las entidades del sector público
podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos
administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a
los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para
la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios”

El temps transcorregut des de la declaració de l’estat d’ alarma ha permès que
l’Administració, en dotar-se del personal de les ferramentes necessàries, haja
avançat la tramitació d’estos expedients de modificació del planejament que
afecten a dos serveis primordials com son el centre de dia i el tanatori. En les
dos casos, s´ha dut a terme durant este temps l’avaluació ambiental de estos
projectes i una vegada informada favorablement cal continuar amb el
sotmetiment a informació pública de la modificació.
La urgència es motiva en que es tracta de d’expedients d’interés general que
afecten al funcionament bàsic dels serveis. Amb estes modificacions es pot accelerar i
fomentar les activitats productives i de serveis que s'han d'incentivar, per la qual cosa
resulta indispensable reprendre al més prompte possible la tramitació de les
modificacions puntuals del Pla General en tramitació. El dia 1 de juny està previst que
se reprenga el còmput del termini per al qual cosa quan es publique este acord de hui
ja estem en el alçament dels terminis de l’estat d’alarma.
Es sotmés a votació la urgència dels assumptes per a poder ser tractats a
este ple en la categoria d'URGENT, el ple de l’ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
17.1. Continuació dels procediments d’aprovació definitiva municipal dels
instruments de planejament urbanístic municipals.
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) i 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).
17.2. Sotmetiment a informació pública de la modificació puntual del pla
general núm. 5
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) i grup municipal
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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).
17.3. Sotmetiment a informació pública de la modificació puntual del pla
general núm. 6
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) i 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).
Sotmesos a votació els assumptes va resultar, per unanimitat, que el dits
assumpte van aconseguir la categoria d'URGENT, obrint-se, per tant, debat sobre
el mateixos.
17.1 Acordar la continuació dels procediments d’aprovació definitiva
municipal dels instruments de planejament urbanístic municipals.
Mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, es va declarar l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. La
seua vigència ha sigut successivament prorrogada mitjançant els reials decrets
476/2020, de 20 de març; 487/2020, de 10 d'abril; 492/2020, de 24 d'abril, i 514/2020,
de 8 de maig.
La disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, modificada pel Reial
decret 465/2020, de 17 de març, suspén com a regla general durant la vigència de
l'estat d'alarma els terminis dels procediments administratius. No obstant això, l'apartat
quart d'aquesta disposició permet a l'Administració acordar motivadament la
continuació, entre altres, d'aquells procediments «que siguen indispensables per a la
protecció de l'interés general o per al funcionament bàsic dels serveis».
El temps transcorregut des de la declaració d'estat d'alarma ha permés que
l'Administració, després de dotar al seu personal de les eines necessàries, comence a
funcionar amb suficient normalitat mitjançant modalitats de teletreball. D'aquesta
manera, s'està en condicions de poder reprendre la tramitació de determinats
procediments administratius. L'inici del retorn a la normalitat ha de comportar la
progressiva represa de la tramitació de cada vegada més procediments fins a la seua
finalització.
Una vegada superada l'emergència sanitària produïda per la Covid-19 resultaran
necessàries diverses mesures de reactivació per a minimitzar la crisi econòmica
derivada de la pandèmia. Resulta indispensable accelerar la tramitació de l'aprovació
definitiva dels instruments de planejament urbanístic, per a accelerar i fomentar les
activitats productives i de serveis que s'hauran d'incentivar, per la qual cosa resulta
indispensable reprendre al més prompte possible la tramitació de les modificacions
puntuals del Pla General en tramitació.
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Per això, una vegada que l'efectiva implantació del teletreball l'ha fet possible,
s'han de reprendre com més prompte millor, fins a la seua finalització, la tramitació dels
instruments de planejament urbanístic pendents d'aprovació definitiva municipal.
D'acord amb l'exposat, conforme al que s'estableix en l'apartat 4 de la disposició
addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, 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.- Acordar la continuació dels procediments d'aprovació definitiva
municipal dels instruments de planejament urbanístic municipals.
Segon.- La present resolució produirà efectes des del dia de la seua publicació
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i serà aplicable mentre estiga vigent
l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, i les seues
pròrrogues posteriors.
17.2. Resolució de l´òrgan substantiu de sotmetiment a informació pública
de la proposta de modificació puntual n.º 5 del Pla general de Guadassuar (Expt.:
2019/ofi_01/000273).
Vist que, d´ofici, l´Ajuntament de Guadassuar, desitja realitzar un canvi d'ús d'un
element de la xarxa primària d'equipaments d'educatiu cultural (PED) en el vigent Pla
General (PED5 centre de formació ocupacional), situat al carrer Ermita, n.º70, a
assistencial (PTD) (PTD-5 Centre de dia).
Vista la documentació que conforma la proposta de modificació puntual n.º 5 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.º 513, 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.º5 del Pla General de Guadassuar.
Vist l´acord adoptat per l'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia
26 de setembre de 2019, el qual sol·licita informe al servei de planejament de
l´Ajuntament per tal de comprovar que la documentació que acompanya la sol·licitud
d´inici de l'avaluació ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual n.º 5 del
Pla General de Guadassuar s´ajusta al que s'estableix en els articles 50 i 51 de la
LOTUP i en la legislació sectorial, prèviament remetre la documentació a la junta de
govern en quan òrgan ambiental i territorial de conformitat amb l’acord del ple de 31 de
maig de 2018 de constitució de la Comissió d’Avaluació Ambiental.
Vist l´informe favorable de verificació formal de la documentació emés pel tècnic
municipal en data 24 d´octubre de 2019, per el que s´admet a tràmit la documentació
remesa per l´Òrgan Substantiu, procediment a la tramitació de l´Avaluació Ambiental
Estratègica de la modificació puntual n.º 5 del Pla General de Guadassuar, requerix a
l´arquitecte municipal, en la seua condició de ponent de les sessions de la Comissió
d´Avaluació Ambiental Estratègica, l’anàlisi de la documentació rebuda de l´Òrgan
Substantiu així com la determinació de les administracions públiques afectades d'acord
amb l'article 49.3, apartat d) de la LOTUP, així com a sotmetre el document que conté
l'esborrany del pla i el document inicial estratègic a consultes a les administracions
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públiques afectades identificades pel ponent de la Comissió d´Avaluació Ambiental
Estratègica durant un termini mínim de trenta dies hàbils.
Vist que, després de les actuacions administratives oportunes, 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.º 5 del Pla General de Guadassuar
promoguda per l´Ajuntament de Guadassuar, consistent en un canvi d'ús d'un element
de la xarxa primària d'equipaments d'educatiu cultural (PED) en el vigent pla general
(PED-5 centre de formació ocupacional), situat al carrer Ermita, n.º70, a assistencial
(PTD) (PTD-5 Centre de dia), 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.
Considerant el que preveu l´article 57.1 de la LOTUP, quant a que, una vegada
realitzades les actuacions previstes en els articles 50 i 51 de LOTUP, procedeix
sotmetre a informació pública el mateix, durant un període mínim de quaranta-cinc
dies, assegurant, al menys, les mesures mínimes de publicitat exigides per l'article 53.2
d'aquesta llei.
I actuant el Ple de l´Ajuntament, en la seua condició d’òrgan substantiu en el
presente procediment d´acord amb el que disposa l´article 48.b) de la LOTUP, i en
virtut de la competència que ostenta conforme l´article 22.1.c) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, acorda per UNANIMITAT:
PRIMER.- Sotmetre a informació pública el document de Modificació Puntual
n.º5 del Pla General de Guadassuar promoguda per l´Ajuntament de Guadassuar,
consistent en un canvi d'ús d'un element de la xarxa primària d'equipaments d'educatiu
cultural (PED) en el vigent pla general (PED-5 centre de formació ocupacional), situat al
carrer Ermita, n.º70, a assistencial (PTD) (PTD-5 Centre de dia), 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. Els anuncis indicaran
l'adreça electrònica per a la seua consulta.
SEGON.- Procedir a la inserció en la pàgina web municipal
(www.guadassuar.es) d la documentació sotmesa a informació pública, i posar-la a la
disposició del públic en l'Oficina Técnica Municipal, situada en la planta baixa de
l'Ajuntament, en el Carrer Major, 43, 46610 Guadassuar.
TERCER.- Comunicar el present acord als serveis municipals consultats en la
fase ambiental.
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) i 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).
Abans de sotmetre la proposta a votació per la Sra Secretaria s’informa en
relació a l’expedient del següent;
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PRIMER.- Comunicada a este òrgan substantiu la resolució del informe
ambiental y territorial estratègic emesa en el procediment procedeix continuar amb el
procediment d’ aprovació de la corresponent modificació puntual
SEGON.- La versió preliminar de la modificació puntual núm 5 del Pla General
de Guadassuar , ha segut presentada per la redactora en registre d’entrada de
l’ajuntament en data de 28 de maig amb número 2020001532
Resulta d'aplicació l'article 63 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (en endavant LOTUP), que disposa que
els plans i programes s'han de revisar o modificaran pel procediment previst per a seva
aprovació.
SEGON.- De conformitat amb l’article 57, una vegada realitzades les actuacions
previstes en els articles 50 i 51 d'aquesta llei, se seguiran els següents tràmits:
a) Informació pública durant un període mínim de quaranta-cinc dies,
assegurant, com menys, les mesures mínimes de publicitat exigides per l'article 53.2
d'aquesta llei.
b) Durant el mateix termini d'informació pública es consultarà als organismes
afectats, amb petició dels informes exigibles conforme a la legislació sectorial, així com
a les entitats subministradores dels serveis públics urbans que pogueren resultar
afectades. La falta d'emissió d'aquests informes en el termini d'un mes permetrà
prosseguir la tramitació de les actuacions.
c) Si, com a conseqüència d'informes i al·legacions, es pretén introduir canvis
substancials en la proposta de pla, abans d'adoptar-los es comunicarà als interessats i,
mitjançant resolució de l'alcalde, se sotmetran a informació pública pel termini de 20
dies, acompanyats dels informes i al·legacions que sustenten la modificació proposada.
La publicació i notificació als interessats es faran conforme a l'article 53 d'aquesta llei.
Durant aqueix període s'admetran, per al seu examen i consideració, noves
al·legacions referides als canvis proposats; podran inadmetre's les que reiteren
arguments i redunden en aspectes prèviament informats. En aquest cas d'introducció
de canvis substancials en la proposta d'un pla o programa que haguera sigut objecte
d'un procediment simplificat d'avaluació ambiental i territorial estratègica, per absència
d'efectes significatius sobre el medi ambient i el territori, serà necessari requerir de
l'òrgan ambiental i territorial un informe que determine si les modificacions que es
pretén introduir no tindran efectes significatius sobre el medi ambient i el territori o si
requereixen la tramitació del procediment ordinari d'avaluació ambiental i territorial
estratègica, per ser previsible que es produïsquen efectes significatius sobre el medi
ambient i el territori.
d) Una vegada concloses les anteriors actuacions, el pla serà sotmés de nou a
aprovació pel Ple de l'Ajuntament a qui li correspon l’aprovació definitiva sent que no
es modifica l'ordenació estructural del planejament.
17.3. Resolució de l´òrgan substantiu de sotmetiment a informació pública
de la proposta de modificació puntual n.º 6 del Pla general de Guadassuar (Expt.:
2019/ofi_01/000275).
Vist que, d´ofici, l´Ajuntament de Guadassuar, desitja realitzar incorporar al
planejament vigent l'ús de Tanatori, havent-se constituït en un ús necessari a definir en
constituir una necessitat social.
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Vista la documentació que conforma la proposta de Modificació Puntual n.º 6 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.º 514, 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.
Vist l´acord adoptat per l'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia
26 de setembre de 2019, el qual sol·licita informe al servei de planejament de
l´Ajuntament per tal de comprovar que la documentació que acompanya la sol·licitud
d´inici de l'avaluació ambiental i territorial estratègica de la proposta Modificació Puntual
n.º6 del Pla General de Guadassuar s´ajusta al que s'estableix en els articles 50 i 51 de
la LOTUP i en la legislació sectorial, prèviament remetre la documentació a la junta de
govern en quan òrgan ambiental i territorial de conformitat amb l’acord del ple de 31 de
maig de 2018 de constitució de la Comissió d’Avaluació Ambiental.
Vist l´informe favorable de verificació formal de la documentació emés pel tècnic
municipal en data 24 d´octubre de 2019, per el que s´admet a tràmit la documentació
remesa per l´Òrgan Substantiu, procediment a la tramitació de l´Avaluació Ambiental
Estratègica de la modificació puntual n.º 6 del Pla General de Guadassuar, requerix a
l´arquitecte municipal, en la seua condició de ponent de les sessions de la Comissió
d´Avaluació Ambiental Estratègica, l’anàlisi de la documentació rebuda de l´Òrgan
Substantiu així com la determinació de les administracions públiques afectades d'acord
amb l'article 49.3, apartat d) de la LOTUP, així com a sotmetre el document que conté
l'esborrany del pla i el document inicial estratègic a consultes a les administracions
públiques afectades identificades pel ponent de la Comissió d´Avaluació Ambiental
Estratègica durant un termini mínim de trenta dies hàbils.
Vist que, després de les actuacions administratives oportunes, 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.º 6 del Pla General de Guadassuar
promoguda per l´Ajuntament de Guadassuar, consistent 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.
Considerant el que preveu l´article 57.1 de la LOTUP, quant a que, una vegada
realitzades les actuacions previstes en els articles 50 i 51 de LOTUP, procedeix
sotmetre a informació pública el mateix, durant un període mínim de quaranta-cinc
dies, assegurant, al menys, les mesures mínimes de publicitat exigides per l'article 53.2
d'aquesta llei.
I actuant el Ple de l´Ajuntament, en la seua condició d’òrgan substantiu en el
presente procediment d´acord amb el que disposa l´article 48.b) de la LOTUP, i en
virtut de la competència que ostenta conforme l´article 22.1.c) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, acorda per UNANIMITAT:
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PRIMER.- Sotmetre a informació pública el document de Modificació Puntual n.º
6 del Pla General de Guadassuar promoguda per l´Ajuntament de Guadassuar,
consistent incorporar al planejament vigent l'ús de Tanatori, 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. Els anuncis indicaran
l'adreça electrònica per a la seua consulta.
SEGON.- Procedir a la inserció en la pàgina web municipal
(www.guadassuar.es) d la documentació sotmesa a informació pública, i posar-la a la
disposició del públic en l'Oficina Técnica Municipal, situada en la planta baixa de
l'Ajuntament, en el Carrer Major, 43, 46610 Guadassuar.
TERCER.- Comunicar el present acord als serveis municipals consultats en la
fase ambiental.
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) i 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).
Abans de sotmetre la proposta a votació per la Sra Secretaria s’informa en
relació a l’expedient del següent;
PRIMER.- Comunicada a este òrgan substantiu la resolució del informe
ambiental y territorial estratègic emesa en el procediment procedeix continuar amb el
procediment d’ aprovació de la corresponent modificació puntual
SEGON.- La versió preliminar de la modificació puntual núm. 6 del Pla General
de Guadassuar, ha segut presentada per la redactora en registre d’entrada de
l’ajuntament en data de 28 de maig amb número 2020001533
Resulta d'aplicació l'article 63 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (en endavant LOTUP), que disposa que
els plans i programes s'han de revisar o modificaran pel procediment previst per a seva
aprovació.
TERCER.- De conformitat amb l’article 57, una vegada realitzades les actuacions
previstes en els articles 50 i 51 d'aquesta llei, se seguiran els següents tràmits:
a) Informació pública durant un període mínim de quaranta-cinc dies,
assegurant, com menys, les mesures mínimes de publicitat exigides per l'article 53.2
d'aquesta llei.
b) Durant el mateix termini d'informació pública es consultarà als organismes
afectats, amb petició dels informes exigibles conforme a la legislació sectorial, així com
a les entitats subministradores dels serveis públics urbans que pogueren resultar
afectades. La falta d'emissió d'aquests informes en el termini d'un mes permetrà
prosseguir la tramitació de les actuacions.
c) Si, com a conseqüència d'informes i al·legacions, es pretén introduir canvis
substancials en la proposta de pla, abans d'adoptar-los es comunicarà als interessats i,
mitjançant resolució de l'alcalde, se sotmetran a informació pública pel termini de 20
dies, acompanyats dels informes i al·legacions que sustenten la modificació proposada.
La publicació i notificació als interessats es faran conforme a l'article 53 d'aquesta llei.
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Durant aqueix període s'admetran, per al seu examen i consideració, noves
al·legacions referides als canvis proposats; podran inadmetre's les que reiteren
arguments i redunden en aspectes prèviament informats. En aquest cas d'introducció
de canvis substancials en la proposta d'un pla o programa que haguera sigut objecte
d'un procediment simplificat d'avaluació ambiental i territorial estratègica, per absència
d'efectes significatius sobre el medi ambient i el territori, serà necessari requerir de
l'òrgan ambiental i territorial un informe que determine si les modificacions que es
pretén introduir no tindran efectes significatius sobre el medi ambient i el territori o si
requereixen la tramitació del procediment ordinari d'avaluació ambiental i territorial
estratègica, per ser previsible que es produïsquen efectes significatius sobre el medi
ambient i el territori.
d) Una vegada concloses les anteriors actuacions, el pla serà sotmés de nou a
aprovació pel Ple de l'Ajuntament a qui li correspon l’aprovació definitiva sent que no
es modifica l'ordenació estructural del planejament.
A)

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN.

18.- INFORMACIÓ PER LA PRESIDÈNCIA.
Sentència 61/2020, de 24 de febrer de 2020, del jutjat del social núm. 4 de
València, per la que es desestima la demanada presentada per VICTOR SECO LOPEZ
front a L’AJUNTAMENT de Guadassuar sobre reconeixement de dret a indemnització
Sentencia 95/2020, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat valenciana,
de lo contenciós administratiu, secció primera, en la que es desestima el recurs
d’apel·lació formulat per l’ajuntament i s’estima parcialment el recurs d’apel·lació
formulat per l’entitat Desarrollo Urbanístico Mare Nostrum amb integra desestimació,
per falta de proves, de la pretensió indemnitzatòria sol·licitada per l’actora.
19.- PRECS I PREGUNTES
Per la presidència s’obri el torn de precs i preguntes.
El Sr portaveu del grup municipal PP exposa que encara que té algunes
preguntes les deixarà per al pròxim ple ordinari davant la situació excepcional del la
celebració d’este ple en estat d’alarma i la no conveniència de retardar la seua
finalització tenim a membres com la secretaria i el interventor que s´han de desplaçar a
les seues poblacions.
El Sr. Estruch fa un agraïment als comerços de productes de primera necessitat
de Guadassuar pel servei excel·lent que han prestat als veïns durant el confinament
que hem viscut.
El Sr. alcalde finalitza el ple mostrant la seua satisfacció com a President del ple
i Alcalde de Guadassuar de l’actuació dels tres grups municipals de l’ajuntament que
com representants tots dels veïns de Guadassuar han col·laborat en les decisions que
s´han hagut de prendre durant esta crisi. El Sr. alcalde dóna gràcies a tots els presents.
I com que no hi ha més assumptes a tractar, el president alça la sessió a les 22:30
hores.
Certifique, com a secretària, tot el contingut d’aquesta acta.
La secretària,
Guadassuar, data de la signatura electrònica.
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