ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE EL
DIA 30 DE JULIOL DE 2.020
Assistents:
PRESIDENT:
Sr. SALVADOR MONTAÑANA SANZ
VOCALS:
Sr. JOAN V. PUCHOL PÉREZ
Sra. BIBIANA SAIS ROIG
Sr. FERRAN BARBERÁ CABRERA
Sra. GEMMA AVELLAN BISBAL
Sra. MARÍA ROSA ALMELA RIBES
Sr. JOSEP MARTÍNEZ VIDAL
Sra. TERESA FUERTES RAGA
Sr. VICENTE JOSÉ ESTRUCH BELLVER
Sr. ARTURO ALMAZÁN SAIS
Sra. TERESA MARTÍNEZ GIMENO
Sra. LAURA MARÍA OSCA LAFARGA
Sr. JOSE VICENTE SAIS NOGUERA

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

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA
SECRETÀRIA
Sra. Mª JESÚS DASÍ DASÍ
Prèviament al desenvolupament de l’orde del dia, es fa un minut de silenci per
les dones víctimes de la violència de gènere.
A) PART RESOLUTIVA
1.- Lectura i aprovació, si procedeix, de l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior celebrades el dia 25/06/2020.
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
25/06/2020.
Es produeix la següent observació per part del Sr. Puchol, portaveu del grup
municipal Compromís; a la Pàg. 13 en la part de les rèpliques del final, no figura en
l’argumentació en relació a la quantitat destinada que l’esforç que fa Guadassuar si
dividim per nombre d’habitants és superior al de pobles del voltant amb més habitants i
més pressupost.
No produint-se més observacions, és aprovada per UNANIMITAT dels presents,
que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
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2.- Aprovació inicial del I Pla d’igualtat entre dones i homes 2020-2023.
Expt. 2020/OFI_01/000313
Vist l'expedient que es tramita per a l’aprovació del I Pla d’igualtat entre dones i
homes 2020-2023.
Atès que encara que figura entre la documentació l’acta de la Comissió d’igualtat
en la que es troba present un membre de la mesa de negociació de l’ajuntament de
Guadassuar, es considera necessària que el pla es remeta a tots els membres de la
mesa per al seu coneixement.
Atés el dictamen favorable de la Mesa d’igualtat d’oportunitats entre dones i
homes de l’Ajuntament de Guadassuar, de 14 de juliol de 2020.
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:
1r.- Remetre la documentació del Pla a la Secretària de la mesa de negociació
als efectes de que la trasllade als seus membres per al seu coneixement previ al
sotmetiment a informació pública.
2on.- Prestar-li aprovació inicial al I Pla d’igualtat entre dones i homes 20202023, el text del mateix és el que consta a l’expedient.
3r.- Que s'expose al públic per un termini de trenta dies als efectes de
reclamacions.
4t.- Que per al cas que no es formule cap es tinga per definitiu este acord i es
procedisca a l'exposició pública del I Pla d’igualtat entre dones i homes 2020-2023,
amb remissió de l'expedient a l'Administració de l'Estat i Autonòmica.
5é.- Autoritzar al Sr. Alcalde per a tota la resta que siga de rigor.
Efectuada l’exposició per part de la Sra. Regidora , Sra. Bibiana Sais , intervé el
portaveu del grup municipal PP per a recalcar que com no podia ser d’altra manera ,
el PP recolza el pla per al personal de l’ajuntament i demana que es dote dels mitjans
econòmics per portar-lo en davant i puga ser extensiu a escoles , associacions per a
que ningú tinga ningun dubte de la igualtat entre homes i dones .
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).
3.- Festius locals 2021. Expt. 2020/PAC_03/000680
Atés que per a l’elaboració del calendari laboral per a l'any 2.021, de conformitat
amb el que disposa l'article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, en relació amb
l'article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre Regulació de la Jornada
de Treball, Jornades Especials i Descansos, per este Ajuntament s’ha de procedir a
l'assenyalament de les festivitats locals que, amb caràcter retribuït i no recuperable i pel
seu caràcter tradicional, hauran de celebrar-se durant l'any 2021, concretant de manera
expressa la seua data i denominació.
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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:
1.- Assenyalar com a dies festius a efectes laborals, amb el caràcter de no
recuperables, per a l'exercici de 2.021, els següents:
El dia 22 de gener, per la festivitat de Sant Vicent Màrtir.
El dia 6 d'agost, festivitat del Stm. Crist de la Penya.
2.- Traslladar certificació del present acord a la Conselleria d'Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per al seu coneixement i efectes.
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).
4.- Proposta per a la pròxima edició dels premis 9 d’octubre de la
Generalitat Valenciana al professor Vicent Alberto Gabarda Cebellán. Expt.
2020/OFI_01/000314
Atés la proposta del Sr. Alcalde per la que fa seua la moció presentada per la
Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià, per
proposar per a la pròxima edició dels Premis 9 d’Octubre de la Generalitat Valenciana
al professor Vicent Alberto Gabarda Cebellán (Paterna-València-1959).
PART EXPOSITIVA
Les raons per les quals s'ha pensat en la seua persona resulten, al nostre parer,
més que sòlides. Vicent Gabarda és Doctor en Geografia i Història per la Universitat de
València, en la qual exerceix actualment com a professor.
En el camp de la recerca, no tan sols ha estat el pioner de l'estudi de la repressió
franquista al País Valencià, sinó que ha mantingut una constant, consistent i coherent
trajectòria investigadora, enriquint el coneixement de part del nostre passat immediat
mitjançant una àmplia sèrie de publicacions de caràcter nacional i internacional
d'innegable valor científic, gràcies al seu complet domini de la matèria i la seua
constància per a enfrontar-se a les dificultats que presenta l'accés a fonts arxivístiques
disseminades i de difícil accés. Tot això corroborat per la seua meritòria participació en
tallers, jornades, seminaris i congressos en els quals ha donat a conèixer els seus
avanços en el camp de la repressió franquista. També ha participat en diversos
documentals, sent una de les seves publicacions més destacades Els afusellaments al
País Valencià (1938 - 1956).Llibre de referència per a tots els interessats tant en el
estudi de la repressió com en la recerca dels seus familiars assassinats.
A més, al llarg de gairebé trenta anys d'incessant labor, també s'ha dedicat a
difondre de manera constant les seues recerques entre un públic no especialista com el
demostra l'enorme quantitat de col·laboracions relacionades amb la Memòria
Democràtica en les quals ha participat de diverses maneres; igual que la seua
presència en consells científics, comissions de la veritat, debats, taules rodones,
col·loquis, premsa, ràdio, televisió i conferències, però sempre demostrant la seua
màxima autoritat en el camp de la repressió franquista.
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La seua perseverança al llarg de tots aquests anys ha aconseguit superar
enormes obstacles de tota mena, destacant el clima polític advers, aconseguint evitar
excessos que sense la seua actuació haguessen estat irreversibles, com en el cas de
les zones dedicades a fosses comunes en el cementiri de València, entre moltes altres.
El professor Gabarda ha presentat un enorme desplegament informatiu i formatiu sobre
les exhumacions al País Valencià.
Amb tot, els mèrits que conflueixen en la seua persona no acaben aquí. Des de
fa anys, el professor Gabarda ha col·laborat amb nombrosos col·lectius memorialistes,
destacant la seua col·laboració en la Coordinadora d'Associacions per la Memòria
Democràtica del País Valencià i en la Plataforma de les fosses de Paterna.
Considerem que és de justícia premiar la important aportació i dedicació de
Vicent Gabarda Cebellán a la seua Comunitat per les seues excel·lents contribucions a
un coneixement de la nostra història recent, que sense la seua tenacitat i lliurament
resultaria inconcebible.
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut, el Ple de l’ajuntament, PER MAJORIA
ABSOLUTA dels presents, ACORDA:
PRIMER.- Per tot l’exposat, acordem proposar al professor Vicent Albert
Gabarda Cebellán, per a ser guardonat en la pròxima edició (2020) amb un dels Premis
o distincions del 9 d'Octubre de la Generalitat Valenciana.
SEGON.- Siga remesa còpia del present acord a secretaria de la Presidència de
la Generalitat Valenciana: sec.pre@gva.es
En el torn d’intervencions el Sr portaveu del grup municipal PP explica que amb
tots els respectes al Sr Vicent Albert Gabarda Cebellán,el seu grup no compren que en
este moment en el que estem davant d’una situació molt complexa i complicada per
la crisi sanitària , econòmica i social, l’ajuntament tinga que remoure el tema de la
memòria històrica i les foses comuns . Per supost que comparteixen que son
situacions que no se deurien d’haver produït ,que no es deuen repetir mai però en
este moment no consideren que el que toca es un reconeixement als nostres sanitaris ,
hostalers , comerciants , treballador de serveis essencials, persones que estan passant
i han passat unes experiències molt complicades per el bé de tots.
El Sr alcalde respon al Sr Estruch que no creu que demanar un reconeixement
al treball d’una persona que ha dedicat mot de temps de la seua vida a ajudar a moltes
altres persones que s han sentit desvalgudes i han necessitat saber i recuperar la
memòria dels seus familiars no es remoure res .
Respecte la proposta d’altres persones , tan de bo si s’hagueren presentat estes
sol·licituds . Hi ha un ple abans de octubre en el que s pot fer eixa proposta i este ple
estarà encantada en institucionalitzar en un acord el reconeixement que se`ls a ha fet
per el veïns amb aplaudiments durant el confinament
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 EN CONTRA
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dels representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª
Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).
5.- Adhesió a la xarxa de municipis valencians cap a la sostenibilitat i
aprovació dels estatuts que la regulen. Expt. 2020/OFI_01/000310
Atés que el 30 de maig del 2000 va ser aprovada la Carta de Xàtiva, que estableix
la necessitat d’impulsar el desenvolupament sostenible dels municipis valencians
mitjançant la cooperació i l’assistència tècnica entre la Diputació i els ajuntaments de la
província de València, en coordinació amb la Generalitat Valenciana, a més de promoure
la creació d’una Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat, que integrarà la
Diputació i els municipis de València, com també altres entitats públiques o privades que
decidisquen adherir-s’hi, com a instrument per a contribuir a l’aplicació de polítiques
municipals sostenibles, d’acord amb els principis arreplegats en l’Agenda 21 Local.
Atés que a iniciativa de la Diputació de València s’ha constituït la Xarxa de Municipis
Valencians cap a la Sostenibilitat, com a plataforma perquè les entitats locals valencianes
puguen sumar esforços i recursos per a aconseguir l’objectiu comú d’evolucionar cap a
situacions de major sostenibilitat, com també per a arreplegar i intercanviar informació
sobre experiències satisfactòries amb els membres de la Xarxa i altres pobles i ciutats.
Vistos els Estatuts de la Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat.
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. Integrar-se en la Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat i
aprovar els Estatuts que la regulen.
Segon. Designar com a representant del municipi en la Xarxa la Sra. Gemma
Avellàn Bisbal, i com a suplent el Sr. Salvador Montañana Sanz.
Tercer. Comunicar el present acord a la Xarxa de Municipis Valencians cap a la
Sostenibilitat, perquè procedisca a fer les gestions oportunes per a l’adhesió d’aquesta
entitat a l’Associació.
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).
Efectuada la lectura i exposició de la proposta per part de la regidora de medi
ambient , Gemma Avellán , en el torn d’intervencions no es produeix cap .
6.- Aprovació del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES) per a
la ciutat de Guadassuar. Expt. 2019/OFI_01/000068
El darrer 15 d’octubre en la seu del Parlament Europeu, la Comissió va llançar el
nou Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia Sostenible. Els tres pilars d’aquest
Pacte són: la mitigació, l’adaptació i l’energia segura, sostenible i assequible.
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La Junta de Govern local, en sessió celebrada el 19 de juny de dos mil dèsset,
va aprovar la seua adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia Sostenible i,
amb això, va assumir els seus compromisos.
Amb la finalitat de traduir aquests compromisos polítics, els Ajuntaments han de
preparar i aprovar:
1r.- Inventari d’Emissions de Referència (IER)
2n.- Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats front al Canvi Climàtic (ARVCC)
3r.- Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES).
La Diputació de València ha rebut aquests documents i els ha lliurat a aquest
Ajuntament el tres de juny de dos mil vint.
En compliment dels compromisos assumits al Pacte de les Alcaldies, i atés el
dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i Governació,
Benestar Social i Joventut, el Ple de l’ajuntament, PER UNANIMITAT dels presents,
que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES) per a
la ciutat de Guadassuar.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Diputació de València i a l’Oficina del
Pacte de les Alcaldies.
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).
Efectuada la lectura i exposició de la proposta per part de la regidora de medi
ambient, Gemma Avellan, en el torn d’intervencions el portaveu del grup municipal PP
mostra la seua satisfacció amb este acord. Explica que els seu partit ha demostrat en el
temps que van estar governant estan per l’energia i el clima sostenible i ja va instal·lar
plaques fotovoltaiques en cobertes municipals i va iniciar el canvi de l’enllumenat. En
relació a estes actuacions, el Sr Estruch pregunta per les actuacions concretes i dotació
econòmica o si hi ha algun tipo de previsió d’actuacions més enllà de bonificacions
fiscals de cara al pressupost 2021 i si se podran traure ajudes directes a famílies que
invertisquen en instal·lacions per a consum propi.
La regidora explica que el pla està vigent fins a 2030 i que cada any s’ha de
revisar i aprovar les accions que s´han de fer. En este moment, s’està tramitant les
memòries per al Pla Reacciona per a poder tindre les inversions per al 2021 i ja està
treballant en l’ordenança per a les instal·lacions fotovoltaiques per part dels particulars.
També s’actuarà en les certificacions energètiques i en Ceip Balmes.
El Sr Alcalde intervé per a comentar que estem pendent de que s’aprove el
Decret que es preveu introduirà mesures de flexibilització per a fomentar la implantació
d’instal·lacions d´aprofitament de les energies renovables per poder valorar actuacions
i tràmits.
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7.- Convalidació del decret d'alcaldia nº. 697 de 15 de juliol de 2020, de
modificació pressupostària nº 20.2020 per suplement de crèdit derivada de la
crisi de la COVID 19. Exp. 2020/OFI_01/000304.
Vist el decret d'alcaldia número 697 de 15 de juliol 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
887.960, 03 euros, quedant un romanent disponible de 559.598, 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.
En aplicació de l'article transcrit, mitjançant modificació pressupostària 10.2020
de crèdit extraordinari, es va crear la partida 231-9901 IFS2020 "Despeses en mitjans de
prevenció COVID19 per import de 10.000 euros, i mitjançant modificació pressupostària
14.2020, es va crear la partida 231-48220 “IFS19 Ajudes Socials Covid-19”, per un import
de 20.000 euros, finançat en ambos casos amb romanent de tresoreria de despeses
generals. Actualment, davant la persistència de la pandèmia de la COVID19 es requereix
augmentar la partides en altres 10.000 i 20.000 euros respectivament, amb càrrec al
superàvit generat amb la liquidació de l'exercici de 2019.
L'article 20 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten
mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al 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,
obtingut per l'aplicació del 20% al superàvit de 2019, que ascendeix a 373.934, 32 euros.
Dels 74.786, 86 euros ja s´han utilitzat en IFS 30.000 euros quedant disponibles 44.786,
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.
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 559.598, 80 euros.
Vist l´informe número 98 emès per l´interventor municipal, de data de 14 de juliol
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:
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PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació nº 20.2020 del pressupost de 2020
per la modalitat de suplement de crèdit i un import total de 30.000 euros, amb el següent
detall:
APLICACIONS DE GASTOS A L’ALÇA
Aplicació

Denominació

2312219901
23148220

IFS2020 DESPESES MITJANS
PREVENCIO COVID 19
IFS2020 AJUDES SOCIALS COVID19

Modificació
10.000,00 €
20.000,00 €

APLICACIONS DE LA MODIFICACIÓ (INGRESOS)
Aplicació
87000

Denominació
Romanent Tresoreria Gastos Generals

Modificació
30.000,00 €

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, i 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 697 de 15 de juliol de
2020 pel qual s'aprova la modificació pressupostària núm. 20.2020 per suplement de
crèdit i import total de 30.000,00 euros, amb el següent detall:
APLICACIONS DE GASTOS A L’ALÇA
Aplicació
Denominació
Modificació
231-2219901 IFS2020 DESPESES MITJANS PREVENCIO COVID 19
231-48220

IFS2020 AJUDES SOCIALS COVID19

Aplicació

APLICACIONS DE LA MODIFICACIÓ (INGRESOS)
Denominació

87000

Romanent Tresoreria Gastos Generals

10.000,00 €
20.000,00 €

Modificació
30.000,00 €

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.- Aprovació inicial de la modificació pressupostaria nº 21.2020 per crèdit
extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb baixes d´altres aplicacions
pressupostaries. Exp. 2020/OFI_01/000305.
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Vista la necessitat de realitzar les següents despeses no previstes inicialment en
el pressupost general de 2020:
 Adquisició d'ordinador portàtil per al departament de comunicació, per import
de 2.000 euros.
 Subministrament i instal·lació de jocs infantils al pati de primària del centre
educatiu CEIP Balmes de Guadassuar, per import de 10.000 euros.
 Obres de rehabilitació i millora de l'edifici on està situat l'Escola Permanent
d'Adults, per import de 16.340,99 euros.
Resultant que existeixen crèdits sobrants per a finançar la modificació, en les
següents partides del pressupost de despeses:
 Partida 338-22609 "Despeses diverses festes locals" per import de 2.000
euros. El sobrant prové de la cancel·lació d'actes a conseqüència de la
pandèmia del Covid19.
 Partida 326-22699 "Erasmus +", per import de 26.340, 99 euros. El projecte
amb finançament afectat ha conclòs, executant-se una part de la despesa (el
sobrant) amb mitjans propis de l'Ajuntament, sense reflex en partida
pressupostària.
Vist l´informe número 102 emés per l´interventor municipal, de data de 20 de
juliol de 2020 favorable a la tramitació de la modificació pressupostaria.
D´acord amb l'article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004. de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, així com el que
es disposa en les bases d'execució del pressupost, i atés el dictamen favorable de la
Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i Governació, Benestar Social i Joventut, el
Ple de l’ajuntament, PER UNANIMITAT dels presents, que és correspon amb la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació del pressupost de 2020
número 21.2020, per la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdits finançat
en baixes de partides de despesa, amb el següent detall:
APLICACIONS DE GASTOS A L’ALÇA
Aplicació
Denominació
Modificació
320-63203 OBRES DE MILLORA I REHABILITACIO EDIFICI EPA (SC) 16.340,99 €
321-639
INSTALACIO JOCS EN PATI PRIMARIA CEIP BALMES (CE) 10.000,00 €
920-626
Equip (SC)
2.000,00 €
TOTAL
28.340,99 €
APLICACIONS DE GASTOS A LA BAIXA
Aplicació
Denominació
338-22609 Despeses diverses festes locals
326-22699 ERASMUS +
TOTAL

Modificació
2.000,00 €
26.340,99 €
28.340,99 €

(SC) Suplement de crèdit.
(CE) Crèdit extraordinari.

SEGON.- Exposar al públic aquest expedient durant 15 dies mitjançant la
publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguen
examinar-ho i formular les reclamacions que estimen pertinents.
TERCER- Aprovar, amb caràcter definitiu, el referit expedient si contra aquest no
es presentaren reclamacions durant el període d'exposició pública.
QUART- Publicar una vegada aprovada la modificació, un resum de la mateixa
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en el Butlletí Oficial de la Província.
El resultat de la votació és el següent; 13 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
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.- Moció sobre la plaga Delottococcus aberiae, o “cotonet de Sud-àfrica”.
Expt. 2020/PAC_03/000776
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
sobre la plaga Delottococcus aberiae, o “cotonet de Sud-àfrica”, que es concreta en la
següent proposta d’acord:
PRIMER.- La urgent autorització per part del Ministeri de la solta massiva
del parasitoide Anagyrus aberiae, que s'ha demostrat eficaç amb la lluita contra
aquesta plaga, ja que la competència en la seua solta és estatal.
SEGON.- Establir un pressupost estatal per ajudar als perjudicats per
aquesta plaga i per dotar d'ajudes per construir amb urgència insectaris de
reproducció del parasitoide que combat el Delottococcus aberiae.
TERCER.- Exigir als partits que configuren el Govern central a exercir la
necessària pressió per a l'augment del control en els ports i aeroports, de
productes hortofructícoles tant en els estatals com en els europeus, principalment
el de Rotterdam, pel qual entren els majors volums de cítrics sud-africans.

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.- La urgent autorització per part del Ministeri de la solta massiva del
parasitoide Anagyrus aberiae, que s'ha demostrat eficaç amb la lluita contra aquesta
plaga, ja que la competència en la seua solta és estatal.
SEGON.- Establir un pressupost estatal per ajudar als perjudicats per aquesta
plaga i per dotar d'ajudes per construir amb urgència insectaris de reproducció del
parasitoide que combat el Delottococcus aberiae.
TERCER.- Exigir als partits que configuren el Govern central a exercir la
necessària pressió per a l'augment del control en els ports i aeroports, de productes
hortofructícoles tant en els estatals com en els europeus, principalment el de
Rotterdam, pel qual entren els majors volums de cítrics sud-africans.
En les Intervencions del grup municipal PP, el seu portaveu, el Sr Estruch,
sol·licita l’adhesió del seu grup a la Moció i que esta puga eixir com a conjunta i no com
a Moció del grup municipal Compromís. El Sr portaveu del grup municipal PP
assenyala que en este ajuntament mai han hagut problemes per a convertir les
mocions en conjuntes quan han defensat els interessos del poble, con és este cas, dels
nostres agricultors. Últimament sembla que s´ha canviat el criteri pues en el últim ple no
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es va deixar que la moció passarà a ser conjunta al·legant normes per a la seua
presentació.
El Sr alcalde li respon que per la seu part, en qualitat de president, no té cap
inconvenient en que la moció s’aprove com a conjunta encara que vinga al ple per part
del portaveu del grup municipal Compromís. Els portaveus dels grups municipals
Compromís i PSOE no es manifesten en relació a esta possibilitat.
10.- Moció per a la participació de les entitats locals en la distribució dels
fons de la UE per a la reactivació econòmica dels estats membres. Expt.
2020/PAC_03/000800
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 la participació de les entitats locals en la distribució dels fons de la UE per a la
reactivació econòmica dels estats membres, que es concreta en la següent proposta
d’acord:
PRIMER.- Instar el Govern de l'Estat que, una vegada acordat el Fons de
la UE per a finançar la reconstrucció de les economies dels països membres, el
municipalisme espanyol ha de ser partícip en l'elaboració del pla per a la gestió
dels fons comunitaris que correspondran a Espanya d'acord amb la proporció de
la despesa pública que assumeixen les corporacions locals del global de la
despesa pública.
SEGON.- Que el tractament local en el repartiment del Fons haurà de ser
idèntic al que li corresponga a l'Estat enfront de les institucions comunitàries
(transferència a fons perdut o préstec en idèntiques condicions que tinga l'Estat).
TERCER.- Donar trasllat de la present moció i dels seus acords a:
 President del Govern d'Espanya
 Ministra d'Hisenda
 Federació Espanyola i Federació Valenciana de Municipis i Províncies
 Grups Parlamentaris Congrés Diputats i Senat

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.- Instar el Govern de l'Estat que, una vegada acordat el Fons de la UE
per a finançar la reconstrucció de les economies dels països membres, el
municipalisme espanyol ha de ser partícip en l'elaboració del pla per a la gestió dels
fons comunitaris que correspondran a Espanya d'acord amb la proporció de la despesa
pública que assumeixen les corporacions locals del global de la despesa pública.
SEGON.- Que el tractament local en el repartiment del Fons haurà de ser idèntic
al que li corresponga a l'Estat enfront de les institucions comunitàries (transferència a
fons perdut o préstec en idèntiques condicions que tinga l'Estat).
TERCER.- Donar trasllat de la present moció i dels seus acords a:
 President del Govern d'Espanya
 Ministra d'Hisenda
 Federació Espanyola i Federació Valenciana de Municipis i Províncies
 Grups Parlamentaris Congrés Diputats i Senat
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En les Intervencions del grup municipal PP, el seu portaveu, el Sr Estruch,
sol·licita la adhesió del seu grup a la moció per estar d’acord en la mateixa i considerar
que beneficia al municipalisme.
11.- Despatx extraordinari
De conformitat amb el que disposa el número 4 d'article 91 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i
Funcionament de les Entitats Locals, el Sr. Alcalde va preguntar sobre si algun Grup
Polític desitjava sotmetre a la consideració de l'Ajuntament Ple algun assumpte no
comprés en l'Orde del Dia, no tenint cabuda este en el punt de Prec i Preguntes.
Va prendre la paraula el Sr Alcalde manifestant que ja en comissió es va
comentar una proposta de de dedicar part del Romanent conforme autoritza un recent
Decret Llei a la compra d’un vehicle elèctric , però que finalment no va ser dictaminada
Considerant que l’assumpte es urgent , en quan d’este acord depèn el poder optar a
una subvenció es sotmet a votació d’Urgència l'assumpte per poder tractar-lo al ple .
Sotmès a votació , va resultar APROVADA, per UNANIMITAT i va aconseguir
la categoria d'URGENT, obrint-se, per tant debat sobre el mateix.
11.1.- Aprovació d’inversió financerament sostenible de l´any 2020 per
l´adquisició de vehicle per a la Policia Local i aprovació inicial de la modificació
pressupostaria per crèdit extraordinari nº 23.2020 finançat amb romanent de tresoreria
per despeses generals. Exp. 2020/OFI_01/000309.
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 917.960, 03 euros, quedant un romanent disponible de 529.598,80 euros.
L'article 6 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven
mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica,
estableix el següent:
1.
Amb els efectes de l'apartat 4 de la disposició addicional sisena de la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, les
entitats locals podran destinar en 2020, com a màxim, el 7 per cent del saldo positiu
corresponent a l'any 2019 que resulte de l'aplicació de les regles de l'apartat 2 d'aquella
disposició addicional, per a finançar despeses d'inversió en vehicles elèctrics purs o
amb etiqueta ambiental ZERO, excepte en el cas que s'acredite que no existeixen
vehicles ZERO que complisquen amb les necessitats mínimes de servei, i en aquest
cas podran substituir-se per vehicles amb l'etiqueta ECO, i en infraestructures de
recàrrega per a l'ús dels vehicles adquirits, que es destinen a la prestació dels serveis
públics de recollida, eliminació i tractament de residus, seguretat i ordre públic,
protecció civil, prevenció i extinció d'incendis i de transport de viatgers.
2.
En tot cas, són aplicables les regles, condicions i requisits recollits en la
disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i en la disposició addicional setzena del text
refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004,
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de 5 de març, sense perjudici de l'aplicació que s'haja pogut realitzar per cada entitat
local a conseqüència de l'article 3 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i 20.1 del
Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.
D´acord en allò, l'import que se podrà destinar a la despesa al qual es refereix el
apartat anterior serà, com a màxim, equivalent al 7 % 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 26.175,
40 euros, obtingut per l'aplicació del 7% al superàvit de 2019, que ascendeix a 373.934,
32 euros.
A l'efecte de renovar el parc automobilístic de l'Ajuntament amb la substitució
dels vehicles antics per uns altres més eficients i menys contaminants, es considera
necessària l'adquisició d'un cotxe elèctric o en defecte d’això, amb etiqueta ECO, per al
servei de la Policia Local de la Localitat.
La disposició addicional setzena, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
relativa a la inversions financerament sostenibles, estableix que l'expedient de despesa
que es tramite incorporarà una memòria econòmica específica, subscrita pel president
de la Corporació Local, o la persona de la Corporació Local en qui delegue, en la qual
es contindrà la projecció dels efectes pressupostaris i econòmics que podrien derivarse de la inversió en l'horitzó de la seua vida útil. A aquest efecte s'informa:
c)
La inversió reuneix els requisits de la Disposició addicional setzena del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, sent imputable al capítol 6 del pressupost de
despeses, amb una vida útil superior a 5 anys (segons taules d'amortització aplicables
fiscalment, els elements de transport a l'externs tenen una vida útil màxima de 14
anys).
d)
L'adquisició d'un nou vehicle suposa un estalvi en els costos en
subministraments de carburants i manteniment en anys futurs, sent una inversió que no
produirà una major despesa corrent a la Corporació.
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 529.598, 80 euros.
Vist l´informe número 101 emès per l´interventor municipal, de data de 17 de
juliol de 2020 favorable a la tramitació de l´expedient.
D´acord amb l'article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004. de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals , així com el que
es disposa en les bases d'execució del pressupost, PER UNANIMITAT dels presents,
que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar per l´any 2020 les següents inversions financerament
sostenibles amb càrrec al superàvit de l'exercici 2019:
Aplicació
Denominació
Modificació
IFS 2020 ADQUISICIÓ
132-624
26.175,40 €
VEHICLE POLICIA LOCAL
SEGON.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació del pressupost de 2020
número 23.2020, per la modalitat de crèdit extraordinari, amb el següent detall:
APLICACIONS DE GASTOS A L’ALÇA
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Aplicació

Denominació
Modificació
IFS 2020 ADQUISICIÓ
132-624
26.175,40 €
VEHICLE POLICIA LOCAL
APLICACIONS DE INGRESOS A L’ALÇA
Aplicació
Denominació
Modificació
Romanent Tresoreria
87000
26.175,40 €
Gastos Generals
TERCER.- Exposar al públic aquest expedient durant 15 dies mitjançant la
publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguen
examinar-ho i formular les reclamacions que estimen pertinents.
QUART.- Aprovar, amb caràcter definitiu, el referit expedient si contra aquest no
es presentaren reclamacions durant el període d'exposició pública.
CINQUÈ.- Publicar una vegada aprovada la modificació, un resum de la mateixa
en el Butlletí Oficial de la Província
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN.
12.- INFORMACIÓ PER LA PRESIDÈNCIA.
El Sr. Alcalde dóna compte de:
 Auto de 18/06/2020, del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5
d’Alzira, en Procediment Abreujat núm. 000069/2019 per accident ocorregut
en una de les atraccions de la fira ubicada en Guadassuar, el dia 18/01/2019,
amb resultat de lesions de tres menors, que acorda el sobreseïment i arxiu de
les actuacions.
 Sentència núm. 256/2020 del Jutjat Contenciós Administratiu número Deu de
València, en Procediment Abreujat 164/2019 seguit a instància de Sindicato
Profesional de Policías Locales y Bomberos, contra l’Ajuntament de
Guadassuar, sent interessat el Sr. Rubén Royo Carot, en impugnació de
l’Oferta Pública d’ocupació 2018, que estima parcialment el recurs contenciós
administratiu en quant al lloc de treball d’oficial de policia i les bases de
convocatòria per a la seua provisió, publicades en data 25 de gener de 2019,
en impugnació de la resolució mencionada, declarant-la no ajustada a dret i
anul·lant únicament:
1) L’exempció de proba psicotècnica d’avaluació d’aptituds mentals
establida en les bases per al segon exercici, havent-la de realitzar
els aspirants de l’escala bàsica a l’optar per una plaça en l’escala
executiva.
2) La possibilitat de formular preguntes a l’aspirant per part del
Tribunal al finalitzar el vuité exercici.
 Sentència núm. 425/2020, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. DEU de
València, en Procediment Abreujat 000392/2019-A seguit a instància del Sr.
Víctor Seco López, contra l’Ajuntament de Guadassuar en impugnació dels
nomenaments de policies locals interins realitzats amb posterioritat al 21 de
desembre de 2018, que estima el recurs contenciós administratiu declarant
no ajustat a dret la crida i nomenament del Sr. Tineo Cabrera en data 28 de
desembre de 2018 per no respectar l’ordre de prelació de la borsa existent,
havent d’anul·lar-se, i reconeixent a favor del hui demandant el dret a haver
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obtingut el mateix, amb els efectes jurídics i econòmics corresponents a la
seua duració, en cas d’haver finalitzat per cessament del Sr. Tineo.
13.- PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula el Sr. Vicent Estruch, portaveu del grup municipal Partit Popular,
per a preguntar en relació als aspectes següents:
Restauració Capella; es pregunta si ha participat l’ajuntament en el finançament
de les obres.
El Sr. Alcalde respon que no i que en el cas de que si haguera participat el ple
estaria informat .
Piscina d’Estiu. Es pregunta a la regidoria d’esports per les mesures de
prevenció que s’han adoptat en la piscina d’estiu i en especial pel tema de les
parcel·lacions, aforo, registre de persones de usuàries..
La Sra Teresa Fuertes, regidora d’esports, resumeix les mesures que s’han pres
i que estan detallades en el Pla de desescalada d’instal·lacions esportives publicat a la
web municipal . En relació al moment actual la Sra regidora explica que seguint les
instruccions de sanitat s’han fet tres torn amb un aforament màxim per torn de 150
persones.
El Sr Estruch pregunta per la viabilitat econòmica i exposa part del contingut del
informe econòmic de modificació de la taxa de la piscina en la que es fica de manifest
que el servei es deficitari per afegir que este dèficit està permès i es més el seu grup
quan ha governat ha defès en moltes ocasions la no necessitat de la viabilitat
econòmica de les instal·lacions en les que es presten serveis públics. Dit açò, el Sr
portaveu del grup municipal PP, opina que en el moment actual en el que com s’ha
aprovat en este ple s’han hagut de fer modificacions per poder cobrir despesa social
destinada a ajudes per la crisi econòmica en la que es trobem per la covid 19, el seu
grup no te el convenciment de la necessitat de ficar en marxa este servei deficitari
pues n este moment les necessitats son moltes .
Pren la paraula el Sr alcalde per a, abans de que conteste la regidora d’esports,
agrair públicament l’esforç que s’ha fet des d’ esta regidoria i per part dels treballadors
municipals per ficar en marxa este servei en una situació molt complicada que ha exigit
una implementació de mesures que necessitaven de control i seguiment per part del
responsables i que ha segut elogiada per la inspecció de Sanitat. Fet l’agraïment també
vol destacar que des de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer han advertit de la
afluència a zones on no està permès el bany i on hi ha un risc important. L’ajuntament
de Guadassuar ha fa un l’esforç tant de mitjos com econòmic per a obrir la piscina i vol
d’esta manera reduir el risc per als veïns de Guadassuar en quan tenen més opcions
per refrescar-se que anar a pegar-se un banys a la sèquia. Des d’eixe punt de vista la
despesa es considera necessària.
En resposta al Sr regidor, La Sra regidora d’esports reafirma el que s’assenyala
per l’alcaldia i en relació al estudi detalla la situació totalment excepcional que estem
vivint que ha fet que la piscina d’estiu assumisca de ple un paper de servei públic que
justifica de totes totes el dèficit que es puga produir tenint en compte les despeses
extraordinàries de neteja, torns, reforçament de treballadors,..etc que s’han tingut que
fer per prestar el servei de forma segura.
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El Sr Estruch torna a intervindre per a explicar que el que vol ficar de manifest
es, com quan es governa es trobem amb situacions en les que la viabilitat econòmica
dels serveis municipals no resulta possible i este fet sempre ha segut ficat en qüestió
per part de qui ara governen.
El Sr alcalde finalitza amb les intervenció relatives al tema de la piscina ficant de
manifest que li sembla increïble que el Sr Estruch en el context actual porte al ple estos
plantejaments .
Servei d’abastiment d’aigua potable. El Sr. Vicent Estruch pregunta que
passa amb la municipalització que es pretenia quan va entrar l’actual govern i com
està la situació de l’empresa que tenim ací donant-nos servei. El Sr Estruch manifesta
la seua sorpresa de que durant la ultima legislatura que va governar el Partit Popular
després de la sentencia que va anul·lar el contracte des del jutjat se instava a
l’ajuntament a executa-la , es a dir , a traure la licitació i per banda del contractista es
pressionava per a pujar les tarifes ... que ha passat ? ja no existeixen estes pressions ?
El Sr alcalde li contesta al Sr Estruch que si vol buscar coses amagades que
busque quan estava al govern ,moment en el que se li va llevar la gestió del servei a
l’ajuntament i es va traure un contracte que es va declarar il·legal . Este govern es va
trobar en que per a traure el contracte havia de liquidar el anterior amb la devolució de
600.000 euros que era un finançament encobert per part de l’empresa a l’ajuntament i
per eixe motiu a dia de hui encara està pendent este tema . Està dins dels plans per al
proper any el traure nova licitació , en la que l’Ajuntament tinga major control.
El Sr Estruch respon a les al·lusions que li resulta molt curiós el immobilisme
d’este equip de govern que no para de criticar els contractes que té però que no fa res
per canviar-los
Convenis amb associacions. Es pregunta pel Sr Estruch que va a passar amb
les subvencions a les associacions que per motius de la pandèmia no va a poder
complir amb les obligacions del conveni ?
El Sr Alcalde i el regidor de festes en nom de totes les regidories que porten
estes subvencions(cultura, festes) expliquen que es va acordar continuar amb la
subvenció i que les associacions ho han de justificar amb altres despeses
subvencionables
Visita de la consellera a les instal·lacions de tractament de residus de
Guadassuar. El Sr Estruch mostra la seua satisfacció per esta noticia i sol·licita
informació sobre el funcionament de la planta i sobre el abocador.
Prèviament a informar sobre l’evolució de la planta de tractament de residus, el
Sr Alcalde justifica la no comunicació als regidors de l’Ajuntament de Guadassuar de la
visita de la Consellera a la planta del nostre municipi per les situacions excepcionals
de la pandèmia.
A continuació, explica l’evolució en la posada en marxa de la planta que amb el
funcionament del segon reactor estarà per baix del 40% del rebuig. És motiu de
satisfacció el poder confirmar l’assoliment d’estos percentatges i açò es deu a l’esforç,
a més del concessionari, dels representant dels pobles da Ribera i Valldigna que
conformem el consorci, pues vàrem començar la anterior legislatura amb una
sentencia que va requerir un gran esforç de tots per aconseguir complir-la sense
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paralitzar el projecte de la planta que finalment en novembre de 2016 estava en
marxa.
En els ecoparques queden dos ampliacions i un nou, en la mateixa Planta per
complir amb les previsions del contracte.
Respecte a l’abocador, tenim dos propostes, Guadassuar i Tous. El IGME, a qui
li correspon fer l’informe preceptiu amb la nova llei de residus, va dir que en el lloc
proposat per Guadassuar no podia ser i de mutu propi va fer altra proposta. Davant
esta sorpresa, s’ha sol·licitat un aclariment que està pendent de que arribe. En el
moment en que es dispose d’este informe, es proposarà a l’assemblea del Consorci el
fer els informes per a dur a terme la ubicació de l’abocador en Guadassuar.
Vicent Estruch expressa la seua satisfacció i considera que el poble de
Guadassuar ha d’estar molt orgullós per tindre esta planta que és de les millors de tota
Europa, i per la que va apostar el govern anterior iniciant totes les actuacions que ha
continuat l’actual govern i prega que quan es puga es prepare una visita per als
representants de l’ajuntament de Guadassuar.
El Sr Alcalde atén el prec i es compromet a preparar esta visita tan prompte siga
possible des del punt de vista sanitari.
Plusvàlues. Es prega que es modifique la regulació per que està molt elevat els
tipus de gravamen.
El Sr Alcalde contesta que es revisarà i dóna la paraula al Sr regidor d’hisenda
que confirma que estan ja demanant informació sobre estes liquidacions i estudiant-les
per proposar la modificació de l’ordenança fiscal, que és la mateixa que tenia l’anterior
govern.
Camp de tir dels caçadors. Es pregunta sobre la reobertura del camp de tir.
El Sr alcalde explica que el camp de tir en el monte públic no es possible perquè
aixina s’ha indicat per la Conselleria d’agricultura. El que és viable és la licitació de
l’aprofitament cinegètic en la muntanya de Guadassuar i l’ajuntament ho ha ficat en
marxa amb pública concurrència, com no pot ser d’altra manera dins de la legalitat.
El Sr Estruch finalitza el torn de precs i preguntes agraint a l’equip de govern les
seues respostes.
I com que no hi ha més assumptes a tractar, el president alça la sessió a les vinti-una trenta hores.
Certifique, com a secretària, tot el contingut d’aquesta acta.
Guadassuar, data de la signatura electrònica.
La secretària,
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