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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE EL DIA 

21 DE MARÇ DE 2.019 
 

Srs. Assistents:  

PRESIDENT:  

SR. SALVADOR MONTAÑANA SANZ  

VOCALES:  

SR. JOAN VICENT PUCHOL PÉREZ 
SRª MARÍA ROSA ALMELA RIBES 
SR. FERRAN BARBERÁ CABRERA 
SRª MARÍA RIBERA SÁNCHEZ 
SRª NÚRIA MERINO GIMÉNEZ 
SR. TEODOR HERRERO CARBÓ 
SRª CLARA PERALES MIGUEL 
SR. VICENTE JOSÉ ESTRUCH BELLVER 
SRª M DESAMPARADOS CLEMENTE 
CORBERA 
SR. DOMINGO AÑÓ AÑÓ  
SRª PILAR MASIP LAFARGA 

En la Casa Consistorial de l'Ajuntament  
de  Guadassuar, a les vint hores del dia 
anteriorment indicat, es van reunir els Srs. 
que al marge s'expressen, membres de 
l'Excm. Ajuntament, sota la Presidència del 
Sr. Alcalde Salvador Montañana Sanz, 
amb l'assistència de la Sra. Secretària de 
la Corporació. 
Oberta la sessió pel Sr. President, de la 
seua orde va donar començament la 
mateixa, conforme  a  la  relació  
d'assumptes  especificats  en  l'orde del 
dia, prèvia i oportunament cursat.  

S’EXCUSA  

SR. JOSEP MARTÍNEZ VIDAL 
 

 

SECRETÀRIA  

SRª Mª JESÚS DASÍ DASÍ  

Prèviament al desenrotllament de l’Orde del Dia, s’observa 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. 
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 als esborranys de les actes de les sessions anteriors. 

Per la secretària s’exposa que l’acta que es porta per a la seua aprovació es la 
de 14/12/2018, quedant pendent d’aprovació l’acta de la sessió ordinària de gener que 
es portarà a la seua aprovació junt a  l’acta de hui a la sessió que se convoque a tal 
efecte abans de que finalitze el mandat dels actuals regidors . . No es produeix cap i 
l’acta es aprovada per MAJORIA ABSOLUTA dels presents. 

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; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Merino Giménez, Sra. Ribera Sánchez i Sr. Herrero 
Carbó) i als representants del grup municipal PSPV-PSOE (Sra. Almela Ribes, Sr. i 
Sra. Perales Miguel); i 4 ABSTENCIONS als representants del grup municipal PP (Sr. 
Estruch Bellver, Sra. Clemente Corbera, Sr. Añó Añó i Sra. Masip Lafarga). 



 2 

 
2.- GOVERNACIÓ 
2.1. Aprovació definitiva Pla emergència Fira. Expt 2018/AVE_02/000001. 
Atés que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 14 de 

gener de 2019 va acordar: 
“Primer .-  Aprovar inic ialment el pla d ’emergència de la f ira 

del Porrat i Agroguadassuar, redactat per l ’arquitecte Manuel 
Cortes Fenol lar, i sotmetre el mateix  a informació públ ica durant el  
termini de 30 dies per a la presentació de reclamacions  i  
sugger iments mit jançant la publ icació d’este acord en el portal web, 
en tauler d’edictes i  en el Butl letí  Oficial de la Província d’acord 
amb el que s ’estableix a l ’art icle 49 de la l lei 7/85 Reguladora de 
les bases de Règim Local i art .133.2 de la l le i  19/2015 del 
Procediment administrat iu Comú de les Administracions Públ iques.  

Segon.- Transcorregut el termini d’informació públ ica serà 
elevat al Ple per a la seua aprovació definit iva. ”  

Atés que l’expedient es va sotmetre a informació pública mitjançant la publicació 
del corresponent edicte al BOPV número 19, de 28 de gener de 2019. 

Atés que transcorregut el termini de trenta dies hàbils, comptadors des de 
l’endemà de la publicació de l’edicte al BOPV, no s’ha presentat cap reclamació ni 
observació al mateix. 

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, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la Corporació, ACORDA: 

Primer.- Aprovar definitivament el pla d’emergència de la fira del Porrat i 
Agroguadassuar, redactat per l’arquitecte Manuel Cortes Fenollar. 

Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de València aquest acord així como el pla d’emergència de la fira del Porrat i 
Agroguadassuar. 

 
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; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Merino Giménez, Sra. Ribera Sánchez i Sr. Herrero 
Carbó) i als representants del grup municipal PSPV-PSOE (Sra. Almela Ribes, Sr. 
Martínez Vidal i Sra. Perales Miguel); i 4 ABSTENCIONS als representants del grup 
municipal PP (Sr. Estruch Bellver, Sra. Clemente Corbera, Sr. Añó Añó i Sra. Masip 
Lafarga). 

 
2.2. Donar compte dels següents RECURSOS CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIUS; 

 PA  41/2019 recurs interposat per Víctor Seco López contra 
reincorporació agent de Comissió de serveis i cessament Interí 

 Diligències prèvies [dip] 000069/2019 - accident en atracció de fira "El 
Tiffon". 

 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
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3.- HISENDA LOCAL. 
3.1 Donar compte de la Resolució núm 101 de data 28 de febrer de 2019 sobre 

aprovació liquidació del pressupost 
L’alcalde dóna compte de la Resolució número 101/2019, de 28 de febrer, sobre 

aprovació de la liquidació del pressupost, que es transcriu a continuació: 
“I.- Aprovació liquidació del Pressupost General de la Corporació de l'exercici 

corresponent a l'any 2018 Expedient: 2019/OFI_01/000074 
Vista la liquidació del Pressupost General de la Corporació de l'exercici 

corresponent a l'any 2018, formulada d'acord amb el que estableix l'article 191 del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i en l'article 90 del RD 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I 
del Títol VI de l'esmentada llei. 

Vistos els informes de la Intervenció Municipal, de data 26 de febrer de 2019. 
En virtut de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia per l'article 21.1.s de la 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l'article 41.27 del 
Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals i el que 
estableix l'article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, i l'article 90.1 del RD 500/1990, de 20 d'abril, pel 
qual es desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisé de l'esmentada llei, RESOLC 

PRIMER: Aprovar la liquidació del Pressupost General de la Corporació de 
l'exercici corresponent a l'any 2018, d'acord amb la documentació presentada, sent 
d'acord amb el que estableixen els articles 191 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i en l'article 90 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI 
de l'esmentada llei. 

El resum de la liquidació és el següent: 
RESULTAT PRESSUPOSTARI ....................................................... 618.363,26 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT ................................... 1.025.853,64 € 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS2.309.932,01 € 
EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT ........................................ 1.281.173,45 € 
Respecte als objectius de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostaria i 

Sostenibilitat Financera, els resultats del Ajuntament i els consolidats amb la Comunitat 
d’usuaris de la estació depuradora del Pla de Guadassuar, dependent del Ajuntament, 
son: 

CAPACITAT DE FINANCIACIÓ: .................................................  1.012.962,97 €. 
CAPACITAT DE FINANCIACIÓ CONSOLIDADA: ....................... 1.014.854,73 €. 
REGLA DE LA DESPESA:............................................................3.389.389,60 €...    
                                                                    de gasto computable; inferior al límit. 
REGLA DE LA DESPESA CONSOLIDADA:.................................3.397.497,84 €..  
                                                      de gasto computable; inferior al límit consolidat. 
DEUTE COMERCIAL: 
primer trimestre 2,03 dies; 
segon trimestre 7,89 dies; 
tercer trimestre 6,76 dies, 
quart trimestre 6,71 dies. 
DEUTE FINANCER: 2.077.080,11 € de deute financer; que suposa un 41,71% 

dels ingressos ordinaris liquidats. 
SEGON: Ordenar, donar compte al Ple de la present Resolució en la primera 

sessió que se celebre, de conformitat amb el que estableix l'article 193. 4 i 5 del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals.” 

 Per part del regidor  d’hisenda a petició del Sr alcalde s’explica el contingut dels 
informes  de la liquidació. 

 
El Ple de l’Ajuntament queda assabentat. 
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3.2 Informe anual de les resolucions adoptades pel President de l’Entitat Local 
contràries a les objeccions efectuades 

Es dóna compte de l’informe anual d’Intervenció sobre les resolucions adoptades 
per l’alcalde contraries a les objeccions efectuades: 

 
“ASUNTO: Dación de cuenta al Pleno de la Corporación de las resoluciones 

adoptadas por el Sr. Alcalde contrarias a los reparos efectuados, así como un 
resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. 

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 del 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 -TRLRHL-, si en el ejercicio de la 
función interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo 
o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular 
sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución. 

Añadiendo el artículo 216 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales -TRLRHL- que cuando la disconformidad se refiera al 
reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las entidades locales o sus 
organismos autónomos, la oposición se formalizará en nota de reparo que, en ningún 
caso, suspenderá la tramitación del expediente. 

Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones 
u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél 
sea solventado en los siguientes casos (art. 216.2 TRLRHL): 

a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea 
adecuado. 

b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las 
órdenes de pago. 

c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites 
esenciales. 

d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, 
suministros, adquisiciones y servicios. 

Según el artículo 217 del 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 -TRLRHL-, cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con 
este, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo 
su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso. 

No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la 
resolución de las discrepancias cuando los reparos: 

a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. 
b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su 

competencia. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 del 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 -TRLRHL-, en la redacción dada por la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local -LRSAL-, 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. 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la 
Entidad Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón 
de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera. 
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El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las 
resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el 
Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen 
de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada 
documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos 
presentados por la Corporación local. 

SEGUNDO.- Estos preceptos han sido objeto de desarrollo en el artículo 15 
del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local, según el cual: 

"1. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos en los 
términos previstos en el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, las opiniones del órgano interventor respecto al 
cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de 
gestión. Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el 
conocimiento de las discrepancias que se planteen, las cuales serán 
resueltas definitivamente por el Presidente de la Entidad Local o por el 
Pleno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 217 y en el apartado 2 del 
artículo 218 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales y en los apartados siguientes de este artículo. 

2. Cuando el órgano gestor no acepte el reparo formulado por el 
órgano interventor en el ejercicio de la función interventora planteará al 
Presidente de la Entidad Local una discrepancia. 

No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al 
Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: 

a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. 
b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su 

competencia. 
3. En el plazo de quince días desde la recepción del reparo, las 

discrepancias se plantearán al Presidente o al Pleno de la Corporación 
Local, según corresponda, y, en su caso, a través de los Presidentes o 
máximos responsables de los organismos autónomos locales, y 
organismos públicos en los que se realice la función interventora, para su 
inclusión obligatoria, y en un punto independiente, en el orden del día de la 
correspondiente sesión plenaria. 

La discrepancia deberá ser motivada por escrito, con cita de los 
preceptos legales en los que sustente su criterio. 

Resuelta la discrepancia se podrá continuar con la tramitación del 
expediente, dejando constancia, en todo caso, de la adecuación al criterio 
fijado en la resolución correspondiente o, en su caso, a la motivación para 
la no aplicación de los criterios establecidos por el órgano de control 

La resolución de la discrepancia por parte del Presidente o el Pleno 
será indelegable, deberá recaer en el plazo de quince días y tendrá 
naturaleza ejecutiva. 

4. El Presidente de la Entidad Local y el Pleno, a través del citado 
Presidente, previamente a la resolución de las discrepancias, podrán elevar 
resolución de las discrepancias al órgano de control competente por razón 
de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera. 

A tales efectos, el Presidente remitirá propuesta motivada de 
resolución de la discrepancia directamente a la Intervención General de la 
Administración del Estado o al órgano equivalente, en el caso de que la 
Comunidad Autónoma tenga atribuida la tutela financiera, concretando el 
extremo o extremos acerca de los que solicita valoración. Junto a la 
discrepancia deberá remitirse el expediente completo. Cuando el 
Presidente o el Pleno hagan uso de esta facultad deberán comunicarlo al 
órgano interventor y demás partes interesadas. 

La Intervención General de la Administración del Estado o el 
órgano equivalente, en el caso de que la Comunidad Autónoma tenga 
atribuida la tutela financiera, sin perjuicio de su facultad para recabar los 
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informes o dictámenes que sean necesarios a efectos de emitir informe, 
deberán informar sobre las cuestiones planteadas en el plazo de un mes 
desde la solicitud por parte del Presidente siempre que se cuente con el 
expediente completo. Este plazo se interrumpirá en el caso de que sea 
necesario solicitar aclaraciones o informes para la resolución de la 
discrepancia. 

Cuando las resoluciones y acuerdos adoptados por la Entidad 
Local sean contrarios al sentido del informe del órgano interventor o al del 
órgano de control competente por razón de la materia de la Administración 
que tenga atribuida la tutela financiera, se incluirán en los informes 
referidos en los apartados 6 y 7 de este artículo. 

5. La Intervención General de la Administración del Estado 
gestionará una base de datos sobre los informes emitidos en relación con 
las propuestas de resolución de discrepancias sometidas a su valoración, 
con objeto de unificar criterios y realizar el seguimiento de su aplicación. 

A la base de datos tendrán acceso los órganos de control interno 
de las Entidades Locales, que podrán utilizar la información facilitada como 
elemento de motivación en otros expedientes, así como, para el ejercicio de 
sus competencias, el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo 
e interno de las Comunidades Autónomas. 

6. Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del 
Presupuesto, el órgano interventor elevará al Pleno el informe anual de 
todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local 
contrarias a los reparos efectuados, o, en su caso, a la opinión del órgano 
competente de la Administración que ostente la tutela al que se haya 
solicitado informe, 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. El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno 
informe justificativo de su actuación. 

7. Una vez informado el Pleno de la Entidad Local, con ocasión de 
la cuenta general, el órgano interventor remitirá anualmente, al Tribunal de 
Cuentas y, en su caso, al órgano de control externo autonómico 
correspondiente, todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el 
Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a 
los reparos formulados, en su caso, a la opinión del órgano competente de 
la Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe de 
conformidad con el apartado 4º de este artículo, así como un resumen de 
las principales anomalías detectadas en materia de ingresos, debiendo 
acompañarse a la citada documentación, en su caso, los informes 
justificativos presentados por la Corporación Local con independencia de la 
participación de otros órganos de control en virtud del apartado 4 de este 
artículo. 

8. Los informes anuales referidos en los apartados anteriores 
deberán diferenciar de forma clara y concisa, el carácter suspensivo o no 
de los reparos efectuados por los órganos interventores." 
TERCERO. - En cumplimiento de la normativa expuesta, esta Intervención ha 

realizado en el año 2018 los informes de reparos que constan en el correspondiente 
expediente y cuyo resumen es el siguiente 
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CUARTO.- Asimismo, las principales anomalías detectadas en materia de 

ingresos son las siguientes: 
No se detecta en ejercicio de la función interventora anomalías en materia de 

ingresos. 
En consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 218 del 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 -TRLRHL- se remiten los reparos efectuados 
durante el año 2018 para que, por conducto de la Alcaldía, se eleven al Pleno de la 
Corporación, con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, junto 
con la opinión del órgano competente de la Administración que ostente la tutela al que se 
haya solicitado informe en su caso, debiendo figurar como un punto independiente del 
orden del día de la correspondiente sesión plenaria. 

En Guadassuar a fecha de firma. El Interventor Municipal, Jesús Velarde Matoses 

 
3.3 Modificació de crèdits 5/2019. Incorporació de Romanents no afectats 
Atenent a la necessitat d'incorporar els romanents de crèdit a la major 

brevetat a fi d'atendre les obligacions derivades de l'execució d'estos projectes, 
que s’ha de satisfer mitjançant la incorporació dels següents romanents de crèdit, 
amb el finançament que s’indica. 

Vist que la base 11 d'execució del pressupost que establix que “7. La 
aprovació dels expedients regulats en esta base correspondrà al ple, excepte 
que s'incorporen crèdits que emparen exclusivament gastos amb finançament 
afectada, en el cas de la qual serà competència de l'alcaldia”. Sent aquestos dos 
romanents de crèdit projectes que no conten en recursos afectats 

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, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la Corporació, ACORDA: 

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit 5/2019 del 
pressupost en vigor per incorporació de romanents de crèdit, conforme a la següent 
graella: 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ 
CTO. 

INCORPORAR 
RTªGFA RTªGG COMPROMISOS 

164-622 NÍNXOLS 38.431,58  38.431,58  

933-63200 OBRES 
REFORMA 
AJUNTAMENT 77.618,53  77.618,53  

231-632 PROJECTE 
D’OBRES 
ADEQUACIÓ 
AGUAFA 11.940,00  11.940,00  

  127.990,11 0,00 127.990,11 0,00 
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SEGON: Remetre anunci al BOP, de manera que la modificació 
pressupostària quede exposada al públic i quede també obert el termini de 
presentació d'al·legacions durant els 15 dies hàbils a partir del dia següent a la 
publicació. 

TERCER: Donar trasllat del present acord a l'àrea d'hisenda per a la seua 
comptabilització. 

 
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; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Merino Giménez, Sra. Ribera Sánchez i Sr. Herrero 
Carbó) i als representants del grup municipal PSPV-PSOE (Sra. Almela Ribes, Sr. 
Martínez Vidal i Sra. Perales Miguel); i 4 ABSTENCIONS als representants del grup 
municipal PP (Sr. Estruch Bellver, Sra. Clemente Corbera, Sr. Añó Añó i Sra. Masip 
Lafarga). 

 
3.4 Ordenança fiscal reguladora de la taxa de l'aparcament subterrani de la plaça 

de la Generalitat; Expt  2019/OFI_01/000084 ; Aprovació de la seua 
imposició i Aprovació de l’ordenança fiscal  

 
 

Vist l’expedient obert per a l’adjudicació de places d’aparcament en el que 
consta informe de costos de l’explotació de l’aparcament que ha realitzat l’Enginyer 
municipal, de data 22 de setembre. 2018/OFI_01/000009 

Vist l’informe de secretaria i d’intervenció obrant a l’expedient de referència en el 
que es fica de manifest la necessitat d’incoar expedient per a la imposició de la taxa i 
aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o 
l'aprofitament especial del domini públic local per aparcament de vehicles en 
l’aparcament subterrani municipal de la Plaça de la Generalitat. 

Vista la providència d’alcaldia per la qual s'ordena el inicio de la tramitació de 
l'expedient que permeta l’aprovació de la dita ordenança fiscal.  

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, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la Corporació, ACORDA: 

PRIMER: Aprovar la imposició de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la 
utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local per aparcament de 
vehicles en l’aparcament subterrani municipal de la Plaça de la Generalitat. 

SEGON.- Aprovar l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització 
privativa o l'aprofitament especial del domini públic local per aparcament de vehicles en 
l’aparcament subterrani municipal de la Plaça de la Generalitat  
 

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza   
En uso de las atribuciones concedidas por los artículos 133.2 y 144 de la 

Constitución, articulo 106 de la Ley 7/1985, LRBRL, y conforme a lo dispuesto en los 
artículos 15 al 19 y art. 57 y 24 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el 
Ayuntamiento de Guadassuar, establece la Tasa por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el dominio público local, concretamente en 
el Parking Subterráneo Municipal de la PLAÇA GENERALITAT. 

Artículo 2º. Hecho imponible   

https://plataforma.ipobles.es/gtm/files/details/summary/t=PWUMZ5MQTPUGAEWTHCXVXSFZLKRTUVFQ7A6ZU4KUAIADARWVU3BEHVPGF3X4Z43O5HCKPSXAQIIDAMLGMG4G7NTD3HIALJ42K73PC7WJR5COWTQHONUMI66U5L6OELGYKLD3RPSF5NNFWLC7JEWSDOSWTM
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Constituye el hecho imponible de la tasa el aparcamiento de vehículos: tales 
como turismos, motocicletas y ciclomotores, así como otros que expresamente se 
autoricen en el aparcamiento subterráneo municipal ubicado en la PLAÇA 
GENERALITAT. 

Artículo 3º. Sujetos pasivos   
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades 

a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten o resulten 
beneficiadas por la utilización del aparcamiento municipal.    

 En caso de abandono del vehículo será sustituto del contribuyente el propietario 
del mismo.    

Artículo 4º. Responsables   
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 

personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria y 
subsidiariamente aquellas a las que se refiere el artículo 43 de dicha ley.    

Artículo 5º.- Devengo   
Las tasas se devengarán en el momento de la adjudicación de una plaza de 

aparcamiento, bien en virtud de concurso público realizado al efecto o de forma posterior 
a la conclusión del mismo, mediante la solicitud individualizada.   

Artículo 6º.- Cuantía de las tasas   
La tasa por aparcamiento de vehículos en el aparcamiento subterráneo municipal 

será de 288 € anuales por plaza de aparcamiento.   
Artículo 7º.- Normas de gestión.   
Tanto si se han adjudicado por concesión pública o a través del correspondiente 

concurso público o bien se adjudiquen directamente una vez realizado el mismo, el 
solicitante deberá abonar el importe de la tasa mediante domiciliación bancaria en la 
cuenta corriente que a tales efectos autorice. 

Los cargos bancarios se efectuarán de forma trimestral por el Ayuntamiento 
dividiendo el importe de la liquidación anual mediante trimestres, si bien la liquidación se 
realizara anualmente.   

En las autorizaciones directas que se lleven a cabo con posterioridad al 1 de 
enero, la tasa se prorrateará en 12 mensualidades devengándose la totalidad del 
trimestre correspondiente al mes en el que se autorice dicha reserva. 

Se admite como única forma de pago la domiciliación bancaria, mediante la 
autorización al Ayuntamiento del cargo trimestral de las tarifas que en virtud de su plaza 
se le haya adjudicado, en los primeros cinco días del mes, por meses anticipados. A 
solicitud del interesado se podrá aceptar el pago anual o bianual.   

Si realizado el cargo por parte del Ayuntamiento en la cuenta corriente a tal 
efecto autorizada por el interesado, se produce la devolución de un recibo pasado al 
cobro, se requerirá al interesado, para que realicen el pago en los siguientes cinco días, 
con la advertencia de que, de no hacerlo, supondrá la pérdida de su concesión. 

Aquellas personas que hayan sido requeridas en dos ocasiones sucesivas 
perderán automática y definitivamente la autorización del uso.   

Artículo 8º.- Fianzas.    
Artículo 8.1.- Fianzas por la Concesión:   
Cada adjudicatario en concesión demanial de una plaza de garaje deberá 

depositar el importe de una mensualidad de la tasa por la concesión adjudicada, en la 
cuenta que designará el Ayuntamiento, y en los cinco días hábiles siguientes a la 
adjudicación definitiva de la  concesión. Dicha fianza será devuelta a la finalización de la 
concesión demanial siempre que se halle al corriente de los pagos por dicha concesión y 
no sea deudor de ninguna sanción por infracciones derivadas de la concesión; en cuyo 
caso la referida fianza se ejecutará para responder e las cantidades adeudadas, sin 
perjuicio de que pudiera reclamarse por los cauces legales adecuados la cantidad que 
excediera del importe de la fianza, si fuera el caso.       

Artículo 8.2.- Fianzas por mando a distancia para la apertura del garaje:   
A cada adjudicatario de una concesión demanial en las modalidades le será 

entregado un mando a distancia para la apertura y cierre del garaje. 
Cada adjudicatario será responsable del correcto mantenimiento, conservación y 

uso del mando a distancia. Dichos adjudicatarios depositarán obligatoriamente en la 
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cuenta que designará el Ayuntamiento, y en los cinco días hábiles siguientes a la 
adjudicación definitiva de la concesión y siempre antes de que se les entreguen el 
mando, un depósito por importe de 50,00 € en concepto de fianza por dicho mando a 
distancia y tarjeta. 

Este depósito será devuelto cuando a la finalización de la concesión demanial 
sea entregado al Ayuntamiento por el adjudicatario el mando a distancia  

La no entrega del referido depósito supondrá la renuncia a la concesión demanial 
adjudicada, quedando dicha plaza vacante y pudiendo ser adjudicada a quien 
corresponda en la lista de espera.   

Este depósito es distinto e independiente del depósito de una mensualidad que 
tendrá que depositar todo adjudicatario de una plaza, por la propia concesión.   

Artículo 9º.- Infracciones y sanciones   
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria normativa 

de desarrollo, y a tales efectos:   
1. La falta de ingreso de la deuda tributaria que resulta de la liquidación correcta 

de la tasa dentro de los plazos establecidos en esta ordenanza, constituye infracción 
tributaria tipificada en el artículo 191 de la Ley General Tributaria, que se calificará y 
sancionará según dispone el mencionado artículo.   

2. El resto de infracciones tributarias que se puedan cometer en los 
procedimientos de gestión, inspección y recaudación de esta tasa se tipificarán y 
sancionarán de acuerdo con lo que se prevé en la Ley General Tributaria y en la 
Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de los Ingresos de Derecho 
Público Municipales. 

Artículo 10º.- Legislación Aplicable   
En lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley General Tributaria, 
Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones que resulten de aplicación. 

Disposición Final   
Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia del acuerdo de aprobación definitiva, así como del texto íntegro de 
la Ordenanza, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.   

 

TERCER.- Donar a este acord la tramitació prevista per l'article 17 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
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; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Merino Giménez, Sra. Ribera Sánchez i Sr. Herrero 
Carbó) i als representants del grup municipal PSPV-PSOE (Sra. Almela Ribes, Sr. 
Martínez Vidal i Sra. Perales Miguel); i 4 ABSTENCIONS als representants del grup 
municipal PP (Sr. Estruch Bellver, Sra. Clemente Corbera, Sr. Añó Añó i Sra. Masip 
Lafarga). 
 
4.- MOCIONS GRUPS POLÍTICS. PROPOSTES SRS./SRES. REGIDORS/ES. 
 

4.1 Moció de tots els Grups Municipals sobre el Dia Internacional de la Dona 8 de 
març de 2019 
 

Els portaveus de tots els grups municipals del Ple de l’Ajuntament de 
GUADASSUAR (Grup Municipal COMPROMIS, PSOE, i PP) ACORDEN; mitjançant el 
present escrit, i en ús de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
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Jurídic de les Entitats Locals, eleven al Ple de la Corporació per al seu debat la següent 
MOCIÓ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

El 8 de març de 1857 un grup d’obreres tèxtils va eixir als carrers de Nova York a 
protestar per les condicions de misèria en què treballaven. A partir d’aquesta data es van 
succeir diferents mobilitzacions, entre altres una vaga. En una fàbrica de SirtwootCotton les 
treballadores reclamaven igualtat salarial, disminució de la jornada laboral a 10 hores i un 
temps per donar a mamar els seus fills i filles. Durant aquesta vaga un centenar de dones 
van ser cremades dins de la fàbrica. 

Després de la Segona Conferència Internacional de Dones Treballadores en 
Copenhaguen en 1910 és va establir el dia 8 de març com el Dia Internacional de les Dones 
Treballadores. Dia de reivindicació dels drets laborals i socials de les dones reconegut 
internacionalment i nascut des del feminisme com a reivindicació de la igualtat i de l’equitat 
entre dones i homes. 

La crisi econòmica de la passada dècada ens va portar cap a una involució en els 
drets de les dones que va produir una major desigualtat, empobriment, feminització de la 
precarietat, retallada en drets socials i pèrdua de drets de la ciutadania, fins i tot de drets ja 
consolidats, provocant sobretot l'augment de la desocupació en les dones, on a finals de l'any 
2010 la taxa de desocupació femenina superava el 20%. 

A nivell internacional continuen produint-se situacions d’extrema vulnerabilitat 
relacionada amb les situacions de migració, tant per problemes econòmics com polítics o 
causats pels conflictes oberts. 

Les retallades econòmiques van suposar un atac directe contra el procés d’igualtat 
entre dones i homes ja que la precarietat laboral, la cura de les persones en situació de 
dependència, etc. recauen de forma majoritària sobre les dones quan les institucions 
públiques no les cobreixen. 

Islàndia és un referent en la lluita contra les desigualtats entre homes i dones, i en 
2017 se situà com a l’estat del món amb una menor escletxa de gènere segons dades del 
Fòrum Econòmic Mundial. S’ha convertit en el primer país en aprovar per llei (1 de gener de 
2018) que les empreses amb 25 treballadors o més i els organismes públics, controlen i 
demostren que les seues treballadores i treballadors guanyen el mateix jornal pel mateix 
treball realitzat. Cal tindre present que segons dades d’organismes oficials les dones 
europees tenen una renda de més del 20% inferior a la dels homes, que en realitat és com si 
les europees treballaren gratis des d’octubre fins al final d’any. 

A l’Estat Espanyol l’escletxa salarial se situa en el 30% i en el 34,4% al territori 
valencià segons CCOO, això vol dir, una mitjana de 6.107,76€ anuals menys per a una 
treballadora valenciana que desenvolupa una feina d’igual valor que un home. 

Malgrat la Llei estatal 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes de 2007, és evident que hi ha molta feina a fer. 

Cal treballar per trencar «els sostres de cristall» (les discriminacions patides per les 
dones que provoquen de fet la impossibilitats de desenvolupar plenament les seues carreres 
professionals), però més important encara és la lluita contra «el terra enganxós». El 80% de 
les rendes de menys de 12.000€/any són dones i a més pateixen una pressió fiscal del 30%. 
La pobresa té rostre de dona, eixa és l'arrel de les desigualtats. 

També cal la implementació de les mesures que les Corts Valencianes, en resolució 
de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere i del Col·lectiu LGTBI, del 5 de desembre 
de 2017, van instar al Govern de l’Estat. 

Hem de traslladar al Govern espanyol la nostra preocupació per la situació de 
discriminació que pateixen les dones, i cal avaluar el desenvolupament i l'aplicació de la Llei 
3/2007 del 22 de març per la igualtat efectiva de dones i homes, la seua eficàcia i la seua 
capacitat per tal de resoldre els problemes reals de desigualtat. 

També som conscients que per a les transformacions socials és bàsic la desaparició 
de prejudicis, dels estereotips, de la divisió sexual del treball i de la no coresponsabilitat en 
les cures. Per això és tan important la coeducació, i encoratgem la Conselleria d’Educació a 
continuar desenvolupant-ne mesures en aquest sentit. Així mateix s’ha de treballar tant des 
de l’educació com des del desenvolupament de programes per l’ocupació, per evitar sectors 
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feminitzats i sectors masculinitzats. Cal visibilitzar i reivindicar les cures com a una 
responsabilitat. 

També és fonamental garantir els drets de ciutadania de totes les dones i el dret a 
l’asil. L’actual sistema liberal provoca situacions de desequilibris territorials, de 
sobreexplotació de recursos i de fluxos de població, i dins d’aquest procés les dones 
s’emporten la pitjor part. Cal remarcar la gravetat de les situacions que pateixen les dones 
migrants, exposades a múltiples violències. 

Rebutgem la tracta de persones i el sistema prostitucional que converteix les dones 
en mercaderia i vulnera els seus drets. 

Cal insistir en el paper important dels mitjans de comunicació i en els agents culturals 
per trencar estereotips i presentar les dones com a subjectes amb drets plens i no com a 
subsidiàries ni com a objectes, en cap sentit. 

L'any 2018 va ser «l'any de les dones». La vaga del 8M va culminar un seguit de 
protestes i de lluites feministes enxarxades per tot el món i va obrir les portes a una nova 
onada feminista globalitzada. Enguany les entitats de tot el territori espanyol i els sindicats, ja 
estan ultimant la vaga de dones del 8 de març del 2019, una vaga completa: laboral, 
estudiantil de consum i de cures. 

És per això que proposem els següents: 
ACORDS 

PRIMER: Commemorar el dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i 
promoure activitats dirigides a reforçar el principi d’igualtat entre homes i dones, sumant-nos 
al lema de l'ONU «Pensem en igualtat, construïm amb intel·ligència, innovem per al canvi». 

SEGON: Instar al Govern a la presentació i aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral, 
entre homes i dones, a fi de garantir de manera efectiva el dret a la conciliació, així com les 
mesures que facen possible la igualtat en l'ocupació. 

TERCER: Com a Ajuntament ens comprometem elaborar polítiques d’igualtat de 
caràcter transversal i en el pressupost; a avaluar i fer el seguiment dels acords presos en 
matèria d’igualtat a través de plans d'igualtat tant per a la ciutadania com per a les plantilles 
municipals i donar-ne compte periòdicament a aquest ple. 

QUART: Impulsar polítiques que fomenten la conciliació, la corresponsabilitat així 
com la no discriminació de la dona, per a propiciar l’eliminació de polítiques que encara es 
donen de forma encoberta en determinades professions en les que les dones embarassades 
són penalitzades pel simple fet de ser mares i avaluades amb un «rendiment anormal». 

CINQUÉ: Propiciar des de les diferents àrees municipals, que totes les persones, 
quan així ho necessiten, compten amb l'atenció necessària mitjançant els serveis públics, 
perquè les tasques de la cura familiar no suposen una desigualtat a l'hora de la integració 
efectiva de la dona en la vida laboral i/o en la seua carrera professional. 

SISÉ: Demanar al Govern espanyol la ratificació del Conveni 189 de l'OIT 
(Organització Internacional del Treball) per a la dignificació del treball a la llar i les cures. 

SETÉ: Com a Ajuntament ens comprometem i encoratgem la resta de les institucions 
a seguir treballant per la igualtat i en avançar en el desenvolupament de les polítiques per la 
igualtat i contra la violència masclista i de gènere. Manifestem la importància del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere, i la continuïtat pressupostària per garantir la seua 
aplicació. Manifestem la importància cívica i política del Pacte Valencià contra la violència 
de gènere i masclista. El nostre Ajuntament està adherit / s’adhereix al dit pacte i es 
compromet a aplicar-lo i a actuar d’acord amb les seues propostes. 

HUITÉ: Com a Ajuntament, ens adherim a l'acord al qual s’ha arribat en les Corts 
Valencianes el darrer 30 de gener, pel qual es reforça l'acord del Pacte Valencià contra la 
violència de gènere i masclista i per tant, ens comprometem també a continuar fent valdre 
les mesures del dit Pacte, a més mostrem el nostre rebuig a qualsevol tipus de 
posicionament polític que negue l'existència de la violència de gènere i masclista o que 
propugne la minoració de les mesures de protecció de les dones. Per tant, mostrem també el 
nostre rebuig a l'adopció de qualsevol tipus d'acord, explícit o implícit, amb formacions amb 
aquests plantejaments. Cal recordar que la violència contra les dones és un tema que ha 
sigut objecte d’un pacte d’Estat. 

NOVÉ: Declarar el nostre poble un municipi contra la violència masclista i lliure de 
tracta i de prostitució. 

DESÉ: Exigir a les Administracions Públiques un finançament suficient per tal de 
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portar a terme les polítiques d’igualtat, així com les polítiques educatives i les socials. Ens cal 
unes polítiques àmplies, no és tracta de resoldre situacions d’especial precarietat de caràcter 
assistencialista sinó de garantir els drets de ciutadania, i és urgent que desaparega la 
discriminació que patim en el finançament. Ens cal doncs, reclamar, amb l'objectiu de millorar 
l'Estat del Benestar al nostre país, una reforma urgent de l'actual model de finançament 
autonòmic. 

ONZÉ: Facilitar espais per a les activitats programades per les associacions per la 
Vaga mundial de dones del dia 8 de març convocada a nivell mundial pel Moviment 
Feminista. 

DOTZÉ: Donar trasllat dels presents acords a la Generalitat Valenciana, i 
especialment a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, als grups parlamentaris de les 
Corts Valencianes, al Ministeri de Presidència, relacions en les Corts i Igualtat del Govern 
d’Espanya i als diferents grups parlamentaris del Congrés i del Senat, així com que es 
publicite per les vies habituals i es comunique al teixit associatiu de la nostra població. 

 
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: Commemorar el dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i 
promoure activitats dirigides a reforçar el principi d’igualtat entre homes i dones, 
sumant-nos al lema de l'ONU «Pensem en igualtat, construïm amb intel·ligència, 
innovem per al canvi». 

SEGON: Instar al Govern a la presentació i aprovació d'una Llei d'Igualtat 
Laboral, entre homes i dones, a fi de garantir de manera efectiva el dret a la conciliació, 
així com les mesures que facen possible la igualtat en l'ocupació. 

TERCER: Com a Ajuntament ens comprometem elaborar polítiques d’igualtat de 
caràcter transversal i en el pressupost; a avaluar i fer el seguiment dels acords presos 
en matèria d’igualtat a través de plans d'igualtat tant per a la ciutadania com per a les 
plantilles municipals i donar-ne compte periòdicament a aquest ple. 

QUART: Impulsar polítiques que fomenten la conciliació, la corresponsabilitat 
així com la no discriminació de la dona, per a propiciar l’eliminació de polítiques que 
encara es donen de forma encoberta en determinades professions en les que les dones 
embarassades són penalitzades pel simple fet de ser mares i avaluades amb un 
«rendiment anormal». 

CINQUÉ: Propiciar des de les diferents àrees municipals, que totes les persones, 
quan així ho necessiten, compten amb l'atenció necessària mitjançant els serveis 
públics, perquè les tasques de la cura familiar no suposen una desigualtat a l'hora de la 
integració efectiva de la dona en la vida laboral i/o en la seua carrera professional. 

SISÉ: Demanar al Govern espanyol la ratificació del Conveni 189 de l'OIT 
(Organització Internacional del Treball) per a la dignificació del treball a la llar i les 
cures. 

SETÉ: Com a Ajuntament ens comprometem i encoratgem la resta de les 
institucions a seguir treballant per la igualtat i en avançar en el desenvolupament de les 
polítiques per la igualtat i contra la violència masclista i de gènere. Manifestem la 
importància del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, i la continuïtat 
pressupostària per garantir la seua aplicació. Manifestem la importància cívica i política 
del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista. El nostre Ajuntament 
està adherit / s’adhereix al dit pacte i es compromet a aplicar-lo i a actuar d’acord amb 
les seues propostes. 

HUITÉ: Com a Ajuntament, ens adherim a l'acord al qual s’ha arribat en les Corts 



 14 

Valencianes el darrer 30 de gener, pel qual es reforça l'acord del Pacte Valencià 
contra la violència de gènere i masclista i per tant, ens comprometem també a 
continuar fent valdre les mesures del dit Pacte, a més mostrem el nostre rebuig a 
qualsevol tipus de posicionament polític que negue l'existència de la violència de 
gènere i masclista o que propugne la minoració de les mesures de protecció de les 
dones. Per tant, mostrem també el nostre rebuig a l'adopció de qualsevol tipus d'acord, 
explícit o implícit, amb formacions amb aquests plantejaments. Cal recordar que la 
violència contra les dones és un tema que ha sigut objecte d’un pacte d’Estat. 

NOVÉ: Declarar el nostre poble un municipi contra la violència masclista i lliure 
de tracta i de prostitució. 

DESÉ: Exigir a les Administracions Públiques un finançament suficient per tal de 
portar a terme les polítiques d’igualtat, així com les polítiques educatives i les socials. 
Ens cal unes polítiques àmplies, no és tracta de resoldre situacions d’especial 
precarietat de caràcter assistencialista sinó de garantir els drets de ciutadania, i és 
urgent que desaparega la discriminació que patim en el finançament. Ens cal doncs, 
reclamar, amb l'objectiu de millorar l'Estat del Benestar al nostre país, una reforma 
urgent de l'actual model de finançament autonòmic. 

ONZÉ: Facilitar espais per a les activitats programades per les associacions per 
la Vaga mundial de dones del dia 8 de març convocada a nivell mundial pel Moviment 
Feminista. 

DOTZÉ: Donar trasllat dels presents acords a la Generalitat Valenciana, i 
especialment a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, als grups parlamentaris 
de les Corts Valencianes, al Ministeri de Presidència, relacions en les Corts i Igualtat 
del Govern d’Espanya i als diferents grups parlamentaris del Congrés i del Senat, així 
com que es publicite per les vies habituals i es comunique al teixit associatiu de la 
nostra població. 

 
5.- NÍNXOLS CEMENTERI MUNICIPAL 

 
6.- 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. 

El Sr. Alcalde va exposar la necessitat de sol·licitar a la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de la Conselleria d'Habitatge, Obres públiques i Vertebració del Territori, 
una AMPLIACIÓ DEL TERMINI per a dur a terme l'aprovació definitiva de la modificació 
puntual del Pla General de Guadassuar Connexió de la CV-523 amb la CV-522, del 
municipi de Guadassuar. 

Sotmés a votació l'assumpte va resultar, per unanimitat que el dit assumpte va 
aconseguir la categoria d'URGENT, obrint-se, per tant, debat sobre el mateix. 

 
6.1.- Sol·licitud a la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Conselleria 

d'Habitatge, Obres públiques i Vertebració del Territori, una AMPLIACIÓ DEL TERMINI 
per a dur a terme l'aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla General de 
Guadassuar Connexió de la CV-523 amb la CV-522, del municipi de Guadassuar. 

2019/OFI_01/000121 - 28001081.E14 
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Atès Que en el si de l'expedient 083/14-EAE Guadassuar [2015/4836] de 
procediment simplificat d'avaluació ambiental i territorial estratègica de la Modificació 
Puntual del Pla General de Guadassuar Connexió de la CV-523 amb la CV-522, del 
municipi de Guadassuar, es va emetre Informe Ambiental i Territorial Estratègic 
favorable, d'acord amb els criteris de l'annex VIII de la LOTUP, per no tenir efectes 
significatius sobre el medi ambient. El citat Informe va resultar publicat en el DOGV de 
data 03.06.2015 (núm. 7539). 

Considerant  Que l'Informe Ambiental estava condicionat al compliment, entre 
altres, de la següent determinació: Elaborar un Estudi d'Integració Paisatgística 
juntament amb la proposta definitiva de la Modificació Puntual del Pla General de 
Guadassuar Connexió de la CV-523 amb la CV-522 que haurà de comptar amb informe 
favorable del Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge de la Subdirecció General 
d'Ordenació, Planificació i Actuacions Territorials Estratègiques. 

Atès que en data 19 de juliol de 2016, el Servei d'Infraestructura Verda i 
Paisatge (Exp. SR DV / fa. Assumpte: EP- 2014/248), va emetre informe desfavorable a 
l'Estudi d'Integració Paisatgística formulat en compliment de l'Informe ambiental i 
territorial estratègic, el que va obligar a aquest Ajuntament a obrir una ronda de 
consultes als Serveis de d'Infraestructura Verda i Paisatge i Planejament de la 
Conselleria que van donar com a resultat una solució tècnica acorde amb els valors 
paisatgístics i patrimonials esgrimits en l'informe de Paisatge. Aquesta solució, que es 
conté en un nou Estudi d'Integració Paisatgística, es va remetre al Servei 
d'Infraestructura Verda i Paisatge en data 7 de desembre del 2018 si be encara no ha 
estat informada. 

Considerant  que segons estableix l'article 51.7 de la LOTUP, en concordança 
amb l'art. 31.4 de la LEA, l'Informe ambiental i territorial estratègic perdrà la seua 
vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, un cop publicat al 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, no s'hagués procedit a l'aprovació de la 
Modificació Puntual del Pla General de Guadassuar Connexió de la CV-523 amb la CV-
522 en el termini màxim de quatre anys des de la seua publicació. 

Tenint en compte que l´Informe ambienta va ser publicat al DOGV de data 
03.06.2015, i el mateix podria perdre efectes si la Modificació Puntual no resulta 
aprovada abans del 03.06.2019. 

Atès que l 'emissió d'informe pel Servei de d'Infraestructura Verda i Paisatge és 
imminent i, amb això, el compliment del condicionant imposat en l'Informe ambiental, 
circumstància que possibilitaria l'aprovació de la Modificació Puntual. 

Atès que  des d'aquest municipi s'han realitzat veritables esforços per dur a 
terme una modificació puntual que té per objecte, d'acord amb la Memòria Ambiental 
del Pla General de Guadassuar, així com més específicament a l'Informe de 
Sostenibilitat Ambiental i l'Estudi de Trànsit de la població, resoldre els diversos 
problemes que genera aquesta confluència de trànsit de la travessia urbana als voltants 
del centre escolar. En concret, els valors ambientals més afectats són els referents al 
soroll produït, la seguretat viària i la qualitat ambiental de l'entorn. 

Atès el que s’assenyala a l’article 32 de la llei 39/2015 de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques en relació a l’ampliació de terminis 
per a a la tramitació dels assumptes  que pot atorgar l’administració d’ofici o a petició 
dels interessats i el compliment dels requisits d’este article, açò es, l’existència de  
raons d´interès general, i no perjudici a tercers .  
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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; Sol·licitar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de la 
Conselleria d'Habitatge, Obres públiques i Vertebració del Territori, una AMPLIACIÓ 
DEL TERMINI per a dur a terme l'aprovació definitiva de la indicada modificació puntual 
i  subsidiàriament, la suspensió del termini màxim per a acordar l´aprovació durant el 
temps que media entre la sol·licitud de suspensió del procediment, fins al moment en 
que, emés l´informe de Paisatge, l´instrument de planejament estiga en disposició de 
ser aprovat definitivament.  

 

 
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN. 
7.- INFORMACIÓ PER LA PRESIDÈNCIA. 
Donar compte de les resolucions d`alcaldia des de la núm. 17/2019, de 28 de 

gener, a la núm. 132/2019, de 7 de març. 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
A continuació i abans de passar al torn de precs i preguntes el Sr alcalde informa 

del següent ,  
 
 
El passat 31 de gener vam tindre ocasió de presenciar una cosa mai vista, al 

menys per mi, en un plenari de qualsevol Ajuntament: 45 minuts seguits d’acusacions 
incessants per part d’una regidora de l’oposició, que diu no agradar-li personalitzar, 
contra un funcionari, sense aportar cap prova i sense acreditar cap testimoni, ni font, de 
les seues mal anomenades “informacions”. 
 
Puc pensar que si vosté tinguera el més mínim interés per millorar el servei de Policia 
Local del nostre poble, podria haver parlat amb el seu Cap, amb el Regidor delegat o 
amb mi mateix, però no ho va fer. 
  
Aleshores, queda clara la seua única intenció: recaptar tota la pseudo-informació que li 
fan arribar les seues DUES fonts de desinformació, NO contrastar ni comprovar res, i 
amollar-ho ací, al Ple de l’Ajuntament, amb l’esperança de poder fer mal a aquest Equip 
de Govern en les dates en que ens trobem, sense considerar els danys personals i 
professionals ocasionats a persones i col·lectius i fent-ho amb l’eslògan de 
“desqualifica que alguna cosa queda”, tan abastament emprat pel seu partit. 
 
No cal dir que, encara que no siga d’allò més constructiu, vosté està plenament 
legitimada per vindre ací i criticar qualsevol dels serveis municipals i, per la nostra part, 
les podem compartir o no, però les considerarem, i procurarem millorar allò que siga 
millorable, però vosté en el darrer plenari va travessar varies vegades aquesta línia de 
la legitimitat, ben entesa, per a injuriar, acusar i menysprear personalment a un 
funcionari d’aquest ajuntament. I això té conseqüències. 
 
Abans de començar li diré que tot allò que exposaré està contrastat, comprovat i es pot 
demostrar amb documents, és a dir, tot el contrari del que va fer vosté el darrer plenari. 
Tot allò que vullga demanar, i la llei ens permeta mostrar-li, està a la seua disposició, 
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com ja ha pogut confirmar, per vosté mateix, en haver rebut, dies passats, tota la 
documentació que per primera i única vegada va sol·licitar per escrit a aquest alcalde 
en tota l’actual legislatura, quan abans afirmava, intencionadament i errònia, que no se 
li facilitava. 
 
Com que va demostrar suficientment que a vosté l’importa zero la veritat, no sé si es 
prendrà la molèstia de demanar-ho. 
 
Començaré per allò més lleu, així que no espere res de bo de cara al final. 
 
Primer de tot li diré, per si no ho sap, que en el nostre poble hi ha al voltant de 80 dies 
anuals amb diferents esdeveniments i actes que requereixen de la intervenció policial, 
com ara, tallant els carrers, retirant vehicles, fent acompanyaments, dirigint el trànsit i 
donant seguretat. Com que en alguns d’aquests 80 dies hi ha diferents actes, el total 
d’esdeveniments bota ben bé dels 100. 
 
D’aquests més de 100 va trobar vosté 2 en els que el nostre Cap de Policia va pagar la 
novatada del seu primer any. Bé. Per a vosté és de destacar, per a nosaltres es un 
98% d’efectivitat i per a ell la motivació de assolir el 100% enguany. 
   
Vosté va preguntar: 
  

 Per què no s’havien cessat determinats interins a final d’any?  

 després, Per què, suposadament, hi havia més funcionaris que places?  

 i finalment, Per què no s’havia acomiadat a una Agent interina amb l’alta d’un 
Agent en propietat?  

 
Jo em pregunte si el seu interés és que Guadassuar tinga el mínim número possible de 
policies, i així poder queixar-se de les patrulles unipersonals sense arma, prioritzant 
poder criticar-nos, molt abans que procurar la millor seguretat per al nostre poble. 
 
També es va queixar del número d’interins de la plantilla. Els interins que han arribat a 
la plantilla són per les baixes mèdiques produïdes.  
 
Li faré una explicació numèrica i cronològica del tema de les baixes i serà vosté -si vol- 
i no jo, qui traga les conclusions: 
 
En maig de l’any passat es fa una reunió on el Cap de Policia i després el Regidor 
(requerit per la plantilla), explicaren un canvi de criteri a aplicar en el quadrant de 
serveis per a que els policies feren el mateix horari anual que la resta de funcionaris de 
l’Ajuntament, com estableix el decret de l’ex-president Rajoy. 
 
 
En això, 5 dies abans d’entrar en vigor el nou criteri, cauen 3 agents de baixa i es 
passa d’una a quatre baixes en una plantilla de 12, de cara a l’estiu, amb la majoria de 
períodes de vacances pendents i amb les festes a 2 mesos vista. 
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Per part del Cap de la Policia es demana cobrir aquestes vacants amb interins, en el 
moment que es confirma que seran de llarga durada. Arriba una interina a mitjans de 
juny i altres tres policies interins ja arribaren en novembre. 
 
Pel mig, es tarda fins a mes i mig en renovar la comissió de servei a una altra 
funcionaria, quan les renovacions es fan normalment de forma consecutiva i immediata. 
Això no és atribuïble a la voluntat d’aquest alcalde, ni a la del regidor delegat, ni al cap 
de personal, ni al cap de policia, sinó circumstàncies de l’ajuntament d’origen de la 
comissionada. 
 
El primer dia de danses es produïx una nova baixa sobtada quedant-se la plantilla amb 
menys de la meitat d’efectius disponibles en la setmana gran d’aquesta població. 
 
Vosté es va esplaiar amb una frase que va dir de carrereta amb 8 desqualificatius cap a 
l’Oficial de la Policia Local –després tornaré amb la frase-, diga’m de tot això quina 
responsabilitat li atribueix. De les baixes? Dels retards? Informe’s i quan vullga fer mal 
a algú, primer assegure’s de qui és aquest algú. 
 
En l’any i mig llarg que du l’actual Cap de Policia s’han produït, a la plantilla que 
dirigeix, 10 baixes superiors al mes de durada i, d’aquestes: 
  
3 que superen els 10 mesos cadascuna (2 encara vigents), 1 de 7 mesos (vigent), 3 de 
3 mesos (1 vigent), 1 de 2 mesos i 1 d’1 mes i l’última prevista per a 3 mesos. 
  
Sap quan suma? 52 mesos. 
  
Afegisca a això fins a 22 baixes de menys de 10 dies que sumen vora 2 mesos més, en 
total 54 mesos. 
 
Això és vora el triple del temps del que tenim a l’actual Cap. Està amb nosaltres 19 
mesos. Això significa que duu treballant amb una mitjana de 3 funcionaris menys dels 
que té la plantilla. 
 
I això només amb les baixes, després hi ha que tindre previst els drets dels treballadors 
per diferents permisos, vacances i dies d’assumptes particulars. 
 
Amb 3 baixes de mitjana en una plantilla de 12, una quarta part. I vosté es pregunta 
perquè hi ha torns amb només 1 persona. I es queda tan ampla.  
 
I vosté millor que ningú sap que això no té res de nou. Res. I que allò que abans es 
consentia impunement, ara no. I com diuen els castellans “de aquellos polvos, estos 
lodos” 
 
Quant als equips de transmissió Tetra va dir que la policia “no els gasta, sinos per a 
cridar per teléfono o per a juar”.  Tinc que felicitar-la, en una frase de 15 paraules li han 
colat 3 mentides: 
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1. Sí que s’utilitzen a diari els equips, per a comunicar-se entre els policies que és 
la seua funció. 

2. No es pot cridar per telèfon amb aquests equips. 
3. No es pot jugar a res amb ells. 

 
Ja que les seues dues fonts fan poc més que ficar-la en evidència, li informaré jo que 
els equips Tetra dels que disposa la nostra Policia Local, bàsicament serveixen per a 
emissió i recepció de missatges de veu, com els walkie-talkie de tota la vida, perquè ho 
entenga qualsevol, sense cap més funció important. La diferència rellevant respecte al 
sistema analògic, a banda de millorar la seguretat en les comunicacions, fent molt més 
dificultós l’escaneig de les converses, és que poden configurar-se per a contactar amb 
altres Cossos de Seguretat, locals, autonòmics o estatals, bombers, protecció civil i 
sanitaris. 
 
L’afirmació sobre el robatori a casa del senyor (Villalba) XX, no fa sinó demostrar o una 
ignorància absoluta o una malícia també absoluta. 
 
A Guadassuar, a València, a Paris i a Nova York, el primer principi a complir pel 
qualsevol Cos Policial és atendre els serveis en condicions de seguretat i, en primer 
lloc, la pròpia seguretat. 
 
Això val per a un accident de trànsit, per a un atemptat i per a un robatori i s’atén a la 
major brevetat possible quan els mitjans són suficients. 
  
Disculpe’m si sóc contundent en aquest tema, però retòricament li diré: És prou 
important com per a divagar sobre ell, dient: “no va voler acudir fins que arribà la 
Guàrdia Civil”? NO es una qüestió de voluntat del policia, és un qüestió de protocols 
d’actuació. És un tema seriós. No toleraré que es faça demagògia amb això. 
  
Tenim el servei que tenim per circumstàncies legals i mèdiques alienes a la nostra 
voluntat i a les nostres competències com li he explicat al punt anterior, i els seus 
qüestionaments sobre el funcionament de determinades àrees d’aquesta Corporació ja 
li dic que no afavoreix el nostre marge de maniobra. 
  
Igual pensa que electoralment li va bé, però el poble ho està pagant i, a lo millor, li ho 
pot fer pagar a vosté, no tinga dubtes. 
 
Va dir que s’ha ficat algun interí, la seua primera setmana al carrer, de nit i a soles. Això 
és una altra mentida com un cabàs. 
 
Hem tingut 6 interins nous des de l’estiu passat: 4 d’ells començaren en torn de matí, 
tots 4 en torns amb altre company i, la majoria de vegades, dels fixes. Una va 
començar de vesprada en companyia d’un altre Agent veterà i l’únic que va començar 
en torn de nit va ser una setmana amb dies de 2 i 3 components en aquest torn. 
  
En quan a la seua afirmació de que alguns Agents no s’assabentaren de la data de la 
darrera pràctica de tir, abans de fer d’altaveu sense filtre de les seues dues fonts, pot 
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ser caldria que ho haguera considerat, més que res per l’embolic en que pot ficar 
precisament a aquests Agents afectats. 
 
El Cap redacta una ordre anunciant el dia del tir, hi ha Agents que no s’assabenten i no 
acudeixen, per tant, incomplint una altra ordre que obliga a tots a llegir tots els dies les 
novetats. Com que és la primera vegada que es produïx aquesta incidència, l’Oficial 
decideix deixar en advertència la resposta a aquestes conductes. 
 
I l’agraïment, al menys, del seu confident és fer que vosté ho conte a l’inrevés al plenari 
municipal. 
  
Gràcies a vosté i al seu confident, pot ser la pròxima vegada hi haja que considerar que 
amb l’advertiment no és prou, davant l’incompliment d’una ordre de servei. 
 
Segur que tota la plantilla, en la que ara per ara ja sabran tots qui és la seua font de 
desinformació, tindrà oportunitat d’agrair-li aquesta contribució a la millora de la seua 
vida laboral. 
 
Els cursos de formació estan inclosos en l’horari anual. La persona que, altra vegada, li 
ho conta del revés, li està fent un mal favor a vosté, al seu partit i a la seua campanya 
electoral.  
 
En l’ordre del quadrant de 2019 que tots els policies han llegit i coneixen, es fa 
l’explicació del còmput d’horari anual, on es descompten d’inici aquestes 40 hores, que 
només haurien de tornar els Agents que decideixen NO formar-se professionalment.  
 
Només calia perdre 2 minuts en llegir aquesta ordre, que pot demanar-nos quan ho 
desitge, per evitar-se una nova posada en evidència, però està clar que no va ser, ni és 
el seu objectiu informar-se adequadament, sinó construir, més bé, repetir historietes 
com un rastre de novel·letes d’Estefania (novel·letes barates d’altres temps, d’indis i 
vaquers per als més joves) del seu confident sense criteri ni comprovació prèvia. 
 
Fins ací exposat queda allò que li ha ficat a vosté en evidència per l’absoluta falta de 
voluntat de comprovar si alguna cosa que li han dit les seues 2 fonts era o no certa. 
Però res mes. 
 
El que ve a continuació es més greu, perquè quan es travessa la línia de la mentida i 
s’entra en les injuries, calumnies i acusacions, i ho fa en públic, a l’Ajuntament, en un 
plenari i com a representant de la sobirania popular, o té molt ben contrastat i 
comprovat tot allò que ha dit, o les conseqüències civils o penals que es poden derivar 
com a responsable de les mateixes no són desitjables per a ningú i, Amparo, jo no vull 
això per a tu, però el que ve ara és prou seriós i crític.  
 
Vosté va afirmar que la tècnic de recursos humans es va negar a les exigències de 
l’actual Cap de Policia qui, segons vosté, va voler influir en alguns punts de les bases, 
afegint que va quedar fora de la composició del tribunal per no ser receptiva a afavorir a 
aquest aspirant. 
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No va ser un prec ni una pregunta. Va ser una afirmació sense dubtes per la seua part, 
gravat està. 
 
No sé si és conscient de la gravetat d’aquesta acusació, doncs està manifestant 
públicament en el plenari municipal que un funcionari d’aquest Ajuntament ha comés 
fets que poden ser considerats penalment, sense aportar cap prova. 
 
I saber qui diu la veritat en aquest cas, és tan fàcil, perquè la mentida ve en la seua 
pròpia afirmació: La tècnic de personal no va ser apartada de cap tribunal per 2 raons 
fonamentals: 
 

1. Perquè aquest tribunal no estava format, ni nomenats els seus membres. 
 
2. Perquè, com ja li vaig dir el passat plenari, va ser ella qui va renunciar a formar 

part d’aquest tribunal, sense intervenció de cap persona més. 
 
D’això, ja pot deduir qui deu preocupar-se per les possibles responsabilitats penals en 
aquest tema. 
 
Vosté va assegurar que disposa de quadrants de servei policial, per a demostrar quants 
dies hi havia un o més agents per torn. No va especificar com va disposar d’aquests 
quadrants amb informació dels Agents i torns de treball. No ens consta que ho haja 
demanant pel conducte oficial i habitual. No sabem tampoc l’ús que ha fet d’aquesta 
informació, ni la repercussió en la seguretat i privacitat de tots els Agents d’aquesta 
plantilla. Sí sabem, com a mínim, que al plenari municipal va presumir de disposar 
d’ella. Tindrà complida oportunitat d’explicar-se on pertoque, si manté aquesta 
afirmació. 
 
En un moment del plenari, vostè va construir una frase que va llegir molt ràpidament, 
però això no li resta la gravetat a les seues afirmacions: va qualificar la direcció de la 
Policia Local com a nefasta, incompetent, caos, falta de control, baixes, amb 
irregularitats, abús de poder, desatenció de serveis. 
 
Només va voler retirar el primer dels qualificatius, nefasta, a proposta meua. De les 
següents: dir que diu incompetent sense argumentar-ho, el caos tampoc ho explica, la 
falta de control el mateix, no detalla les irregularitats i fica les baixes mèdiques pel mig, 
com si el nostre Cap fora responsable de que els Agents emmalaltisquen. 
 
Però al final de la frase que va dir de carrereta, menciona “abús de poder i desatenció 
de serveis”, se li va omplir la boca, acusant el nostre Cap d’altres dos comportaments 
que pogueren ser considerats penalment i això té un nom i també està al codi penal. 
  
A mi pot negar-se a justificar-me aquestes acusacions i crec que, si es dóna el cas, 
com a investigada, també té certs drets a no declarar. Vull que m’entenga quan dic que 
no li desitge sort si decideix romandre sense provar les seues acusacions. 
 
No va tindre prou i va arribar a dir que va haver una baralla a l’ MV i el Cap de Policia 
envià un Agent interí “quedant-se ell tranquil·lament al reten”. 
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No calia, per l’estrambòtic de l’acusació, però ara li puc dir que des que està amb 
nosaltres l’actual Cap de Policia, tenim constància de 6 serveis ubicats en aquest 
establiment i dels 6, NO, no consta cap baralla en cap torn de cap data. Cap. 
 
Però la seua acusació, de ser certa podria tipificar-se de diferents formes, segons si es 
considera penal o disciplinàriament, a vore quina més greu, motiu pel qual, també 
hauria vosté de respondre davant el jutjat corresponent, si no pot provar-ho, com a 
investigada. 
 
No vullga amagar-se en la forma de pregunta que va utilitzar: Vosté pregunta “per què 
no va anar l’Oficial?” Demanant-me el motiu d’una cosa que vosté afirma sense dubtes 
(i sense proves altra vegada) que va passar de segur. 
Més encara, afirma que una dona sense nom que no pogué ficar una denúncia perquè 
l’Oficial-Cap es va negar a atendre-la. Això es diu incompliment del deure i, segons 
com, també pot vindre tipificat tant disciplinària o penalment, al que pareix li ha agafat 
vosté afició. 
  
I ve ací, al plenari, i ho amolla sense cap problema, pensant que no tindrà cap 
conseqüència. Tindrà complida forma d’intentar defendre-ho on pertoque, no ho dubte 
tampoc. 
 
També em sembla mala llet, afirmar que al Cap de la Policia se l’ha vist bevent alcohol 
estant de servei, per a després continuar, vista la cara d’incredulitat per la nostra part, 
dient que fou durant la Repartició de la Carn de la nostra festa patronal. 
 
Al respecte, l’article que ho regula diu literalment: “Incorporar-se al servei i abstindre’s 
durant la seua prestació d’ingerir begudes alcohòliques o substàncies psicotròpiques, 
d’acord amb la legislació vigent”.  
 
Pel que he averiguat sobre eixe article, legalment encara hi ha debat sobre si no es pot 
beure res o es pot beure d'acord amb la legislació vigent, és a dir, per davall de 0.15 
ml/l que és la taxa per a la policia (més reduïda que la general), però encara és més 
absurd perquè no anava conduint cap vehicle. 
 
Per altra banda, me pregunte, quant pot afectar una xicoteta ingesta d'un licor, amb 18º 
de graduació, en un cos saludable, de més de 100 kg, si ho fa només en una ocasió? 
Segons m’ha afirmat ell mateix, davant la insistència d'alguns festers que van anar 9 o 
10 vegades a oferir-li mistela, va considerar que era menys violent accedir que persistir 
en les seues 8 o 9 negatives prèvies. 
 
I si no ho fa vosté per la llei, sinó que va pel tema de la imatge, la totalitat de regidors 
som representants del poble i autoritat, crec que cap ni ú es va quedar sense tastar la 
mistela, amb les repeticions corresponents. Tal vegada, vosté no. 
 
Per a finalitzar, un dos-en-ú per no fer-ho més llarg. Ni el Cap de Policia fitxa i se’n va a 
casa, ni fitxa l’horari en que ve convidat a dinar o sopar. Eixes afirmacions supuren 
alguna cosa i no és res de bo. 
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 Açò, a banda de tot lo legalment establert, és una falta de respecte, és una insinuació 
totalment infundada, és mala llet, atempta contra l’honor i la dignitat, no ha fet res per 
comprovar la seua veracitat, és acusar per acusar, voler fer mal a qui no li ha fet res a 
vostè. 
  
En tot cas, si aquest darrer deliri fóra veritat, hauria de concretar-se la culpabilitat del 
seu estimat Oficial, del departament de recursos humans per fer-ho bo i del Regidor de 
Personal i l’Alcalde per signar el pagament. 
  
Com en els casos anteriors, pot ser interessant vore com fa per demostrar-ho en un lloc 
on te fan jurar o prometre dir la veritat abans de començar a parlar, a diferència 
d’aquest plenari. 
 
Com haurà pogut endevinar fàcilment, en el mateix lloc i acte, amb els mateixos 
participants i públic potencial, a través de la seua difusió en Internet del vídeo d’aquesta 
sessió, li comunique, ara sí de forma oficial i pública, que l’Oficial-Cap de la nostra 
Policia Local, després d’assessorar-se amb els serveis jurídics corresponents, ha 
decidit presentar querella penal contra vosté com a presumpta autora d’un delicte de 
calumnies i un altre d’injúries, tipificats en els articles 205 i 208 del codi penal, fetes 
amb la publicitat prevista a l’article 211 i amb la particularitat establerta a l’article 215, 
de ser dirigides contra funcionari públic, autoritat o agent de la mateixa sobre fets 
concernents a l’exercici del seu càrrec, davant la qual cosa podrà vosté defendre’s amb 
tots el mitjans de prova al seu abast. 
 
Si, pel contrari, decideix desdir-se de tot allò que va afirmar contra d’ell a la darrera 
sessió plenària del 31 de gener de 2019, es farà constar d’igual manera als efectes que 
siguen oportuns. 

Cap a la fi del seu discurs sobre el departament de policia, també ens va preguntar per 
què no es feia vigilància rural per part de la Policia Local, i li tinc que dir que en això 
també l’han desinformat, doncs, segons les estadístiques del Cos, elaborades, entre 
d’altres per una de les seues fonts, en l’any i mig que du al front l’actual Oficial-Cap, 
s’han comptabilitzat fins a 960 vigilàncies per zona rural, es a dir, 55,5 de mitjana 
mensual, o el que és el mateix, quasi tots els dies es patrulla per la nostra zona rural, al 
menys una vegada de matí i una altra de vesprada. A banda d’això, anote 21 serveis de 
medi ambient i Policia Rural i participació en 64 incendis, la majoria dels quals produïts 
també en zona rural. 

Tot açò respecte tot el que va vessar vosté açi en el Ple cointra una persona a pesar de 
que vostè no personalitza . 
 
L’alcalde finalitza assenyalant que ell havera afegit unes altres  quantes coses davant 
els despropòsits ve4ssatsa al ple de gener de 2019  pero  ho deixà aci   fent la reflexió 
final de que poc se tindrà que dir s’este govern quan se posen a parlar de símbols i 
drapets .  Mostra la seua satisfacció per las tasca feta per este govern perquè en quatre 
anys l’oposició no ha tret res de trellat   en  de la gestió d’este govern municipal .   
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8.- PRECS I PREGUNTES 
S’obri el torn de precs i preguntes amb la resposta de la regidora Amparo 

Clemente al llegit pel Sr alcalde  i inicia la seua intervenció fent  una comparació sobre 
l’enfasi manifestat  pel Sr alcalde davant  l’anunci  de la interposició d’una querella 
criminal a la seua persona  i afirmant que si  ha de ser aixina  , pues ja se vorà . Vol  
Aclarir que les afirmacions que li ha atribuït en eixe escrit que ha llegit  no eren en 
moltíssims casos  manifestacions sinó preguntes i afirma  que el únic que va fer va ser 
transmetre  la informació que li varen fer arribar  . Mes de cinc contenciosos per part del 
sindicat de la Policia així com un nivell de baixes i de comissions molt més elevat  que 
pobles semblants  posa de manifest que  l’equip de govern se ho deuria de mirar . 

Entrant ja a ales preguntes , es formulen les següents ;  
Supervisió de  l’obra de teatre que l’ajuntament  ha contractat per alumnes de 

l’ESO i Batxiller  _Sembla que han hagut queixes d’algun grup de pares sobre el seu 
contingut  

La regidora de Serveis socials , àrea que promocionava l’ actuació informa que 
va ser triada per part del docent responsable  i que no ha rebut cap queixa .  

Retribucions càrrecs polítics pressupost 2019 En relació al Pressupost 2019  ja 
en vigor  apareix  previsió per  òrgans de govern . Perquè apareixen tres pagaments 
diferents ? Sembla (segons averiguacions efectuades per la regidora ) que la previsió 
estava pensada per a tres òrgans de este ajuntament  , Sr alcalde , Sra Ribera i Sr 
Pujol , cobraments que es pensava fer a principi d’any però no va poder eixir avant  . 
Aço es aixina ? pensen cobrar  si tornen a eixir ?  

Relació de llocs de treball  , es pregunta per l’estat de tramitació  , i si signarà 
abans de que acabe la legislatura . 

Diners cobrats  per la junta de regidors , es pregunta que es va fer en eixos 
diners que sembla no s’haurien d’haver cobrat .S´han plantejat tornar eixos diners ? 

El Sr alcalde passa a respondre les preguntes  
Respecte al pressupostos i les dedicacions , assenyala que   les xifres estan 

calculades a partir de les eleccions per a com varen assenyalar al seu moment 
depenent de qui guanye les al·legacions eixos diners ja estan presentats   

En relació a la Relació de Llocs de treball , el Sr alcalde remet a una contestació 
del Sr Pujol . 

Respecte a les indemnitzacions cobrades pels membres de la  junta de regidors , 
assenyala que no se va plantejar cap al·legació  per part de l’oposició quan el ple les va 
aprovar i que en el moment  que se lis va platejar que no era la forma adequada es 
varen deixar de cobrar . Recalca el Sr alcalde que ni de llunt eixes retribucions arriben 
al que han arribat a cobrar en els governs anteriors . 

I no havent-hi més assumptes que tractar es va alçar la sessió per la 
Presidència, sent les vint-i-una  hores i trenta cinc minuts, de tot això jo, la Secretària, 
certifique. 

A Guadassuar, en la data de la firma. 
La Secretària, Mª Jesús Dasí Dasí 

 


