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ACTA DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE EL 

DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2019 
 

Assistents  

PRESIDENT  

Sr. SALVADOR MONTAÑANA SANZ  

VOCALS  

Sr. JOAN V. PUCHOL PÉREZ 
Sra. BIBIANA SAIS ROIG 
Sr. FERRAN BARBERÁ CABRERA 
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’ASSITÈNCIA  

  

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.- ES PREN NOTA DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PER LA REGIDORA 

NÚRIA MERINO GIMÉNEZ 
Exp. 2019/PAC_03/001543 
La secretària de la corporació informa de la presentació de l’escrit de renúncia, 

subscrit per la regidora de l’Ajuntament de Guadassuar, SRA. NÚRIA MERINO 
GIMÉNEZ, de data 15/10/2019 (Registre d’entrada número 4246 de 15/10/19). 

  
El Ple pren nota de la renúncia. 
  
De conformitat amb el que estableixen els articles 182 i 19.1.l) de la Llei orgànica 

9/85, de 19 de juny, de règim electoral general, SE SOL·LICITA QUE LA JUNTA 
ELECTORAL CENTRAL EXPEDISCA LA CREDENCIAL DEL CÀRREC DE REGIDORA 
A FAVOR de la SRA. GEMMA AVELLAN BISBAL, amb DNI ***5940**, amb domicili a 
Guadassuar al ****,  perquè ostenta la condició de CANDIDATA SEGÜENT DE LA 
LLISTA DE “COMPROMÍS PER GUADASSUAR: COMPROMÍS MUNICIPAL 
(COMPROMÍS MUNICIPAL)”, QUE CORRESPON AL NÚMERO 6 DE LA LLISTA QUE 
ES VA PRESENTAR EN LES PASSADES ELECCIONS. 
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2.- LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE LES 

ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS CELEBRADES EL DIA 17/10/19. 
 
2.1 ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL 17/10/2019. 

Primera. 
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 a les persones reunides si 
volen incloure alguna observació en l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, celebrada 
el dia 17/10/2019. Com que no hi ha observacions, s’aprova l’acta per UNANIMITAT dels 
presents, que es correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 

 
2.2 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL 17/10/2019.  

Segona. 
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 a les persones reunides si 
volen incloure alguna observació en l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, celebrada 
el dia 17/10/2019. Com que no hi ha observacions, s’aprova l’acta per MAJORIA 
ABSOLUTA dels presents, que es correspon amb la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la corporació. 

 
El resultat de la votació és el següent: 7 VOTS A FAVOR corresponents als 

representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol Pérez; 
Sra. Sais Roig i Sr. Barberá Cabrera) i del grup municipal SOCIALISTA (Sra. Almela 
Ribes; Sr. Martínez Vidal i Sra. Fuertes Raga) i 5 ABSTENCIONS dels representants del 
grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Sra. Martínez Gimeno; Sra. 
Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera). 

 
3.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2018. 

Exp. 2019/OFI_01/000231 

 
Una vegada format el Compte General de l’exercici 2018, que posa de manifest 

la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, 
es va sotmetre a la consideració de la Comissió Especial de Comptes, el dia 19 de 
setembre de 2019, que va dictaminar favorablement per la majoria dels seus 
membres. 

Mitjançant l’edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València 
número 189, d’1 d’octubre de 2019, va ser exposat al públic sense que s’hagen 
formulat al·legacions o reclamacions en el termini legalment previst. 

En aplicació de l’article 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals, es procedeix a sotmetre’l al 
Ple per a l’aprovació. 

Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i 
Governació, Benestar Social i Joventut, de l’11 de novembre de 2019, el Ple de 
l’Ajuntament, PER MAJORIA ABSOLUTA dels presents, que es correspon amb la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació,  
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ACORDA 

 

PRIMER.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Guadassuar 
corresponent a l’exercici 2018. 

SEGON.- Rendir telemàticament el compte citat a la Sindicatura de Comptes 
de la Comunitat Valenciana i a la resta d’òrgans de fiscalització externa. 

 
El resultat de la votació és el següent: 7 VOTS A FAVOR corresponents als 

representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol Pérez; 
Sra. Sais Roig i Sr. Barberá Cabrera) i del grup municipal SOCIALISTA (Sra. Almela 
Ribes; Sr. Martínez Vidal i Sra. Fuertes Raga) i 5 ABSTENCIONS dels representants del 
grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Sra. Martínez Gimeno; Sra. 
Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera). 

 
4.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA POLICIA LOCAL; DESESTIMACIÓ 

D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA. 
Exp. 2019/OFI_01/000117 

Vist l’expedient incoat per a la modificació de la plantilla orgànica de 
l’Ajuntament de Guadassuar, en relació als llocs de treball que integren la plantilla del 
cos de Policia Local d’aquest Ajuntament. 

Atés que, en data 14/10/2019, es va publicar l’acord d’aprovació inicial en el 
Butlletí Oficial de la Província, i havent-se presentat les al·legacions següents per part 
del veí de Guadassuar, 

 Al·legació presentada per Juan Moya Sentamans, de 5 de novembre 2019, 
amb Registre d’entrada 2019004509; sol·licita l’anul·lació de l’acord plenari 
sobre la modificació de la plantilla 2019, perquè no s’ajusta a l’article 8.1.1 del 
Decret 19/2003 de 4 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula 
l’Acord marc sobre estructura, organització i funcionament dels cossos de 
Policia Local de la Comunitat Valenciana.   
   

Vist l’informe de la tècnic de Recursos Humans en què extrau, de l’anàlisi de les 
al·legacions i la  legislació aplicable, les conclusions següents:  

Sent que el municipi de Guadassuar compta amb una població de 5.914 
habitants i que la plantilla del cos de Policia Local no supera els 15 funcionaris, la 
modificació de plantilla aprovada en Ple, el passat dia 26 de setembre de 2019, 
s’ajusta a l’estructura mínima establida en l’article 38.2.c. de la Llei 17/2017  sobre 
estructura del cos de Policia Local de la Comunitat Valenciana, és a dir: 1 oficial 
per a poblacions entre 5.000 i 7.500 habitants i amb plantilla de Policia Local 
entre 5 i 15 personal  funcionaris. 

Aquest mínim és el que exigeix la Llei 17/2017, en la disposició transitòria 
cinquena, que els ajuntaments que no s’ajusten a la plantilla i l’estructura mínimes, 
a què es refereix l’article 38 d’aquesta llei, hauran d’adaptar la seua estructura al 
que s’indica, en el termini màxim de 4 anys. 

L’article 3 de la llei assenyalada. Funcions de la coordinació 1.  
La disposició transitòria sisena estableix que en el termini de 2 anys des de 

l’entrada en vigor d’aquesta llei, les entitats locals hauran d’aprovar els reglaments 
d’organització i funcionament dels seus cossos respectius de Policia Local, 
d’acord, si és el cas, amb els criteris i els continguts mínims fixats pel Consell 
mitjançant l’acord marc establit en l’article 3 d’aquesta llei; o bé adaptar aquests 
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reglaments a aquesta llei, i a l’acord marc, si és el cas, si s’hagueren aprovat amb 
anterioritat. 

El Decret 19/2003, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula l’Acord 
marc sobre estructura, organització i funcionament dels cossos de Policia Local de 
la Comunitat valenciana, acord en què la persona al·legant basa la seua al·legació, 
ha d’entendre’s derogat en tot allò que s’opose al que disposa la Llei 17/2017, de 
13 de desembre, de coordinació de Policia Local en aplicació de la disposició 
derogatòria única de la llei que diu que “a l’entrada en vigor d’aquesta llei, queda 
derogada la Llei 6/1999, de 19 d’abril, de policies locals i de coordinació de les 
policies locals de la Comunitat Valenciana. Igualment, queden derogades totes les 
disposicions del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen al que disposa 
aquesta llei. 

L’estructura mínima d’1 oficial cada 5 agents no s’ajusta a l’estructura 
mínima regulada en l’article 38.2.c de la Llei 7/2017, de 13 de desembre, de la 
Generalitat de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, i 
s’ha d’aplicar aquesta última.    

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, es proposa:  
Desestimar l’al·legació presentada pel veí d’aquesta localitat Juan Moya 

Sentamans a la modificació de la plantilla aprovada pel Ple, el passat dia 26 de 
setembre, per ser la modificació ajustada quant a estructura de plantilla de la 
Policia Local, que s’estableix en la Llei 7/2017, de 13 de desembre, de la 
Generalitat de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana.  

 

Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i 
Governació, Benestar Social i Joventut, del dia 11 de novembre de 2019, el Ple de 
l’Ajuntament, PER UNANIMITAT dels presents, que es correspon amb la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació,  

 
ACORDA 

 
PRIMER.- Desestimar l’al·legació presentada pel veí d’aquesta localitat Juan 

Moya Sentamans a la modificació de la plantilla de Policia Local aprovada pel Ple el 
passat dia 26 de setembre, per ser la modificació proposada ajustada a l’estructura 
mínima establida en la Llei 7/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació 
de policies locals de la Comunitat Valenciana.  

SEGON.- Aprovar definitivament la modificació de la plantilla del cos de Policia 
Local amb l’amortització d’una plaça de segona activitat que quedà vacant per jubilació 
del titular, anterior oficial de Guadassuar, i la creació d’un plaça més d’agent de Policia 
Local. D’aquesta manera, la plantilla de Policia queda amb l’estructura següent: 

Oficial: 1  
Agents: 13 
Places destinades a situacions especials en segona activitat: 1 (plaça ocupada 

per agent actualment)  
Total plantilla Policia: 15 
TERCER.- L’acord d’aprovació definitiva haurà de publicar-se en el Butlletí Oficial 

de la Província i comunicar-se a l’Administració de l’Estat i a l’Administració de la 
Comunitat Autònoma, en el termini màxim de 30 dies hàbils. 

 
 
5.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2020 I PLANTILLA DE PERSONAL. 

Exp. 2019/OFI_01/000381 
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Format el pressupost general de l’exercici 2020 i informat favorablement per la 
Intervenció municipal, de conformitat amb el que disposa l’article 168 i següents del text 
refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

I atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i 
Governació, Benestar Social i Joventut, del dia 11 de novembre de 2019, el regidor 
Josep Martínez presenta l’esmena següent: 

“Traspàs de mil euros (1.000,00 €) de la partida 338.22609 Despeses 
diverses festes locals, a la 334.480 Subvencions per a associacions culturals, amb 
la finalitat de crear una nova subvenció nominativa per a l’associació local fallera 
La Barraca 2005 Guadassuar en l’exercici del 2020, que rebrà la quantitat íntegra 
d’aquesta modificació.” 

Sotmesa, en primer lloc, l’esmena a votació, s’aprova per UNANIMITAT. 
Després del debat, l’Alcaldia llig la memòria explicativa i el regidor d’Hisenda 

exposa el pressupost.  
El Ple de l’Ajuntament, PER MAJORIA ABSOLUTA dels presents, que es 

correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,  
 

ACORDA 
 

PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de 
Guadassuar per a l’exercici 2020, i les bases d’execució, resumits per capítols detallats 
a continuació: 

 

INGRESSOS IMPORT 

1. IMPOSTOS DIRECTES 2.544.000,00 € 

2. IMPOSTOS INDIRECTES 50.000,00 € 

3. TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 364.100,00 € 

4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.721.424,82 € 

5. INGRESSOS PATRIMONIALS 31.475,18 € 

6. INVERSIONS REALS 0,00 € 

7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 € 

8. ACTIUS FINANCERS 30.000,00 € 

9. PASSIUS FINANCERS 0,00 € 

TOTAL INGRESSOS 4.741.000,00 € 

 

DESPESES IMPORT 

1. DESPESES DE PERSONAL 2.481.234,67 € 

2. DESPESES CORRIENTES 1.397.929,33 € 

3. DESPESES FINANCERES 6.000,00 € 

4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 210.836,00 € 

5. FONS CONTINGÈNCIA 176.000,00 € 

6. INVERSIONS REALS 69.000,00 € 

7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 € 

8. ACTIUS FINANCERS 30.000,00 € 

9. PASSIUS FINANCERS 370.000,00 € 

TOTAL DESPESES 4.741.000,00 € 

SEGON.- Aprovar la plantilla de personal que aquest pressupost contempla. 
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TERCER.- Exposar al públic el pressupost aprovat durant 15 dies hàbils, perquè 
les persones interessades puguen examinar-lo i presentar reclamacions, amb l’anunci 
previ en el Butlletí Oficial de la Província. El pressupost es considerarà definitivament 
aprovat si durant el termini d’exposició no s’hagueren presentat reclamacions. 

 
El resultat de la votació és el següent: 7 VOTS A FAVOR corresponents als 

representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz; Sr. Puchol Pérez; 
Sra. Sais Roig i Sr. Barberá Cabrera)i del grup municipal SOCIALISTA (Sra. Almela 
Ribes; Sr. Martínez Vidal i Sra. Fuertes Raga) i 5 ABSTENCIONS dels representants del 
grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Sra. Martínez Gimeno; Sra. 
Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera). 

 
6.- SOL·LICITUD DE REAJUST D’ANUALITATS PRESSUPOSTÀRIES PER A 

LES ACTUACIONS DEL PLA EDIFICANT 46022142-IES. 
Exp. 2019/OFI_01/000339 
46022142-IES. 
Exp. 2019/OFI_01/000339 

 
Per Resolució, de 18/04/2018, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esport es va aprovar la delegació a l’Ajuntament de Guadassuar de l’actuació 
d’AMPLIACIÓ al centre públic IES DE GUADASSUR, per import de 2.244.473,59 €, amb 
càrrec als crèdits consignats en el capítol VII "Transferències de capital" del Programa 
pressupostari 422.30 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. 

A fi de garantir l’execució del Pla edificant, és necessari que s’adeqüen les 
anualitats sol·licitades en les corresponents delegacions de competències per a cada 
exercici a les quanties que efectivament seran executades i facturades fins al 31 de 
desembre de cada any. En aquest sentit, l’apartat 3 de l’article 5 del Decret llei 5/2017, 
del Consell, de 20 d’octubre, pel qual s’estableix el règim jurídic de cooperació entre la 
Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, 
ampliació, adequació, reforma, equipament de centres públics docents de la Generalitat, 
estableix que: “sense perjudici del que disposa l’article 10 d’aquest decret llei, el 
finançament de la delegació s’ajustarà al ritme d’execució de les actuacions delegades”. 

Atés que s’han executat 2.836,24 € de l’anualitat inicialment assignada a aquest 
Ajuntament i que la resta de la quantitat inicialment assignada no s’executarà abans del 
31 de desembre de 2019. 

Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i 
Governació, Benestar Social i Joventut, del dia 11 de novembre de 2019, el Ple de 
l’Ajuntament, PER UNANIMITAT dels presents, que es correspon amb la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,  

 
ACORDA 

 
PRIMER I ÚNIC.- Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esport el reajustament de la quantitat assignada a cada un dels exercicis d’acord amb el 
detall següent: 

 
 

ANUALITAT  IMPORT VIGENT REAJUSTAMENT IMPORT FINAL 

2019 1.562.657,68 € -1.559.821,44 €          2.836,24 € 



 7 

ANUALITAT  IMPORT VIGENT REAJUSTAMENT IMPORT FINAL 

2020 681.815,91 € +  880.841,77 € 1.562.657,68 € 

2021 0 € +  678.979,67 €    678.979,67 € 

Total 2.244.473,59 €  2.244.473,59 € 

 
46004577-CEIP BALMES PLA EDIFICANT 
Exp. 2019/OFI_01/000412 
 
Per Resolució, de 24/09/2018, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esport es va aprovar la delegació a l’Ajuntament de Guadassuar per a l’actuació en el 
centre públic CEIP BALMES, per import de 97.764,33 €, amb càrrec als crèdits 
consignats en el capítol VII "Transferències de capital" del Programa pressupostari 
422.30 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. 

A fi de garantir l’execució del Pla edificant, és necessari que s’adeqüen les 
anualitats sol·licitades en les corresponents delegacions de competències per a cada 
exercici a les quanties que efectivament seran executades i facturades fins al 31 de 
desembre de cada any. En aquest sentit, l’apartat 3 de l’article 5 del Decret llei 5/2017, 
del Consell, de 20 d’octubre, pel qual s’estableix el règim jurídic de cooperació entre la 
Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, 
ampliació, adequació, reforma, equipament de centres públics docents de la Generalitat, 
estableix que: “sense perjudici del que disposa l’article 10 d’aquest decret llei, el 
finançament de la delegació s’ajustarà al ritme d’execució de les actuacions delegades”. 

Atés que s’han executat 2.836,24 € de l’anualitat inicialment assignada a aquest 
Ajuntament  i que la resta de la quantitat inicialment assignada no s’executarà abans del 
31 de desembre de 2019. 

Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i 
Governació, Benestar Social i Joventut, del dia 11 de novembre de 2019, el Ple de 
l’Ajuntament, PER UNANIMITAT dels presents, que es correspon amb la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,  

 
ACORDA 

 
PRIMER I ÚNIC.- Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esport el reajustament de la quantitat assignada a cada un dels exercicis d’acord amb el 
detall següent: 

ANUALITAT  IMPORT VIGENT REAJUSTAMENT IMPORT FINAL  

2019 97.764,33 €     -97.764,33 €             0,00 € 

2020          0,00 € +   97.764,33 € 97.764,33 € 

2021          0,00 €              0,00  €          0,00 € 

Total 97.764,33 €      97.764,33 € 97.764,33 € 

 
7.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA 

PER L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC AMB PARADES, BARRAQUES, CASETES 
DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS DE FIRA I INDÚSTRIES DELS 
CARRERS I AMBULANTS. 

Exp. 2019/OFI_01/000392 
Incoat expedient per a la regulació de l’adjudicació dels llocs de fira en unes bases 

generals en què s’inclouen tant els llocs del Porrat com els de la Fira d’atraccions i la Fira 
Agrícola i comercial que se celebren amb ocasió de les festes patronals i en les setmanes 
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successives, es posa de manifest la conveniència de regular en una única ordenança 
fiscal la taxa a la qual està subjecta la utilització privativa del domini públic que suposa 
la celebració d’aquestes fires. 

Per tot el que s’ha exposat, de conformitat amb l’article 22.2. d) i e) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, així com els articles 15 a 19 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes. 

I atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i 
Governació, Benestar Social i Joventut, del dia 11 de novembre de 2019, el regidor 
Josep Martínez presenta l’esmena següent:  

 
Proposa incloure en la tarifa de Fira un màxim per a l’ocupació de les 

instal·lacions d’Agroguadassuar, de la manera següent:  
1.- Llocs de venda no sedentària, atraccions de Fira i llocs d’exposició. Per cada 

metre lineal. 
*en el cas d’Agroguadassuar el preu màxim serà de 30 €. 
 
En primer lloc, se sotmet a votació l’esmena, i abans que es duga a terme, pren 

la paraula el regidor de grup municipal, el Sr. Arturo Almazán Sais, per a declarar que 
s’abstendrà de participar en la votació d’aquest assumpte perquè és part interessada. 

 
Sotmesa a votació, l’esmena és aprovada per UNANIMITAT. 
 

 
El Ple de l’Ajuntament, PER MAJORIA ABSOLUTA dels presents, que es 

correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,  
 

ACORDA 
 

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de 
la taxa per l’ocupació del domini públic amb parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions de fira i indústries dels carrers i ambulants, en els termes 
següents: 

Article 3.- Tarifes. 
Les tarifes de la taxa seran les següents: 

EPÍGRAF IMPORT € 

TARIFA PRIMERA: FIRES  

1.- Llocs de venda no sedentària, atraccions de Fira i llocs 
d’exposició .Per cada metre lineal  
*en el cas d’Agroguadassuar el preu màxim serà de 30 €. 

10,00 € 
 

3. Llicències per a la venda ambulant al braç 10,00 € 

                 TARIFA SEGONA: MERCAT DELS DIJOUS  

1.- Per cada metre quadrat fix i amb reserva mensual 3,60 € 

 
SEGON.- Publicar un extracte de l’acord d’aprovació inicial en el tauler d’anuncis, 

en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels periòdics de major difusió, perquè en el 
termini de 30 dies les persones interessades puguen examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que consideren oportunes. 
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TERCER.- Elevar automàticament l’acord d’aprovació inicial a definitiu, en cas que 
les persones interessades no formulen al·legacions; procedir a publicar-lo en el Butlletí 
Oficial de la Província. Aquesta publicació suposarà l’entrada en vigor de l’ordenança. 

 
QUART.- Facultar l’alcalde president per a realitzar totes les actuacions que 

siguen necessàries per a dur a terme l’acord. 
 

El resultat de la votació és el següent: 7 VOTS A FAVOR corresponents als 
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz; Sr. Puchol Pérez; 
Sra. Sais Roig i Sr. Barberá Cabrera) i del grup municipal SOCIALISTA (Sra. Almela 
Ribes; Sr. Martínez Vidal i Sra. Fuertes Raga), i 5 ABSTENCIONS dels representants 
del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Sra. Martínez Gimeno; Sra. 
Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera). 

 
8.- DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA 

PER A LA FIRA AGRÍCOLA INDUSTRIAL. 
Exp. 2019/OFI_01/000393 

Incoat expedient per a la regulació de l’adjudicació dels llocs de Fira en unes bases 
úniques en les quals s’inclouen tant els llocs del Porrat com els de la Fira d’atraccions i 
la Fira Agrícola i comercial que se celebra a continuació, es posa de manifest la 
conveniència de regular en una única ordenança fiscal la taxa a què està subjecta la 
utilització privativa del domini públic que suposa la celebració d’aquestes fires. 

Considerant que els aspectes relatius a l’adjudicació dels llocs que es troben 
regulats en l’Ordenança fiscal de la Fira Agrícola passen a regular-se en les bases 
d’atorgament de llocs de Fira, pel que fa al règim d’autoritzacions, i que la modificació de 
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació del domini públic amb parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions de fira i indústries de carrer o 
ambulants, que inclourà les tarifes de la taxa per als llocs d’aquesta Fira, es considera 
procedent derogar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la Fira Agrícola.  

Vist l’informe de Secretaria i Intervenció.  
I atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i 

Governació, Benestar Social i Joventut, del dia 11 de novembre de 2019, el Ple de 
l’Ajuntament, PER MAJORIA ABSOLUTA dels presents, que es correspon amb la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,  

 
ACORDA 

 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la supressió de la taxa i la derogació de 

l’Ordenança fiscal reguladora de la Fira Agrícola. 
L’acord serà exposat al  públic durant un termini de 30 dies hàbils, mitjançant 

anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament perquè 
les persones interessades puguen formular reclamacions. 

 
El resultat de la votació és el següent: 7 VOTS A FAVOR corresponents als 

representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz; Sr. Puchol Pérez; 
Sra. Sais Roig; i Sr. Barberá Cabrera) i del grup municipal SOCIALISTA (Sra. Almela 
Ribes; Sr. Martínez Vidal i Sra. Fuertes Raga) i 5 ABSTENCIONS dels representants del 
grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Sra. Martínez Gimeno; Sra. 
Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera). 
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9.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE 

INSTAL·LACIONS, CONSTRUCCIONS I OBRES. 
Exp. 2019/OFI_01/000403 

Vista la necessitat d’adaptar l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre 
Instal·lacions, Construccions i Obres, al règim de control administratiu mitjançant 
presentació de declaració responsable o comunicació prèvia. 

Vist l’informe emés per l’arquitecte municipal en què proposa, davant la 
presentació de pressupostos d’obres infravalorats per a efectuar la liquidació provisional 
de l’impost, l’establiment de mòduls per al càlcul dels pressupostos sobre la base del 
“Mòdul bàsic d’edificació”, publicat per l’Institut Valencià de l’Edificació. 

Atés que l’expedient no ha estat sotmés a dictamen de la Comissió  Informativa 
d’Hisenda, i que, no obstant, es troba ja complet i a disposició dels regidors des del dia 
de la convocatòria, es proposa de conformitat amb l’article 82.3 del ROF, procedir a la  
ratificació de la inclusió en l’ordre del dia. 

 
Sotmesa votació, s’acorda, per MAJORIA ABSOLUTA, la ratificació de la 

inclusió en l’ordre del dia. 
 
Per tot el que s’ha exposat, vista la proposta d’acord de l’Alcaldia, de conformitat 

amb l’article 22.2. d) i e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, així com 
els articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes, el Ple de l’Ajuntament,  PER 
UNANIMITAT,  

 
ACORDA 

 
PRIMER.- Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal de l’Impost sobre 

Instal·lacions, Construccions i Obres, en els termes següents: 
a) Articles modificats: 
Article 1.- FET IMPOSABLE. 
“1. L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres és un tribut indirecte, el 

fet imposable del qual està constituït per la realització, dins del terme municipal, de 
qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigisca obtenció de la llicència 
d’obres o urbanística corresponent, s’haja obtingut o no aquesta llicència, o per a la qual 
s’exigisca presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que 
l’expedició de la llicència o l’activitat de control corresponga a l’Ajuntament de la 
imposició”. 

Article 4.- GESTIÓ. 
1.- Quan es concedisca la llicència preceptiva o es presente la declaració 
responsable o la comunicació prèvia o quan, no havent-se sol·licitat, concedit o 
denegat encara la llicència o presentat la declaració, s’inicie la construcció, 
instal·lació o obra, es practicarà una liquidació provisional a compte, i es 
determinarà la base imposable, en funció dels índexs o mòduls establits en els 
termes següents: 
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TAULA 1 

TIPOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ  COST 
(superfície 
construïda) 

1-RESIDENCIAL  

1.1-Unifamiliar  

1.1.1-Unifamiliar entre mitgeres  616,42 €/m² 

1.1.2-Unifamiliar en filera o apariada  678,06 €/m² 

1.1.3-Unifamiliar aïllada  708,88 €/m² 

1.2-Plurifamiliar  

1.2.1-Bloc entre mitgeres  632,22 €/m² 

1.2.2-Bloc exempt  663,84 €/m² 

1.3-Estacionaments, magatzems o trasters (locals en 
brut) que formen part d’edificis residencials el cost serà 
el 40% de la tipologia principal. 

 

1.4-Estudis o garatges (locals amb acabats) que formen 
part d’edificis residencials el cost serà el 60% de la 
tipologia principal. 

 

1.5-Reformes o rehabilitacions en edificis residencials 
el cost serà el resultat d’aplicar la suma de tots els 
percentatges de les partides (vegeu taula 2) que s’han 
d’executar a la tipologia principal. 

 

1.6-Demolició  

1.6.1-Habitatges d’una sola planta  22,50 €/m² 

1.6.2-Habitatges de més d’una planta  27,50 €/m² 

2-INDUSTRIAL (Serà el resultat de sumar el cost del 
tipus d’estructura, coberta i instal·lació elèctrica) 

 

2.1-Estructura  

2.1.1-Metàl·lica  205,75 €/m² 

2.1.2-Prefabricada de formigó  235,12 €/m² 

2.2-Coberta  

2.2.1-Xapa simple  0,00 €/m² 

2.2.2-Panell sàndwitx  22,09 €/m² 

2.3-Instal·lació elèctrica  

2.3.1-Bàsica (CE i il·luminació)  0,00 €/m² 

2.3.2-Completa (Escomesa, CE, alimentació equips i 
il·luminació)  

18,61 €/m² 

2.4-Zones de serveis i oficines dins de l’edificació 
industrial  

492,85 €/m² 

2.5-Zones exteriors (solera de formigó o semblant)  26,54 €/m² 

2.6-Demolició  26,22 €/m² 

3-TERCIARI (Condicionament de locals en brut)  

3.1-Hostaleria i oci (bars cafeteries, restaurants, pubs, 
discoteques, sales de festes i salons de celebracions) 

445,75 €/m² 
 

3.2-Comercial i oficines  394,28 €/m² 

3.3-Establiments d’activitats esportives (poliesportius i 
gimnasos)  

336,17 €/m² 
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S’entén per superfície construïda, la delimitada per les línies exteriors de cada una 
de les plantes que tinguen un ús possible. El còmput de balcons, terrasses, porxos 
o qualsevol altra superfície coberta i no tancada, es realitzarà al 50% de la 
superfície real. 
 

TAULA 2.  
Percentatges reductors de la taula 1 per a obres que no siguen de primera 
instal·lació. 

CAPÍTOL PARTIDA PERCENTATGE 

Estructura Treballs previs i 
moviments de terres 

3 
 

 Fonamentacions i murs de 
contenció 

7 
 

 Estructura i formigons 15 

Obra de paleta Parets mestres i de 
tancament 

10 
 

 Cobertes 5 

 Parets interiors i altres 
treballs 

5 
 

Revestiments i acabats Revestiments exteriors 5 

 Enguixats i falsos sostres 4 

 Paviments 8 

 Enrajolats 5 

Instal·lacions Sanejament 2 

 Instal·lació elèctrica 5 

 Instal·lació de lampisteria 3 

 Sanitaris 3 

 Altres instal·lacions 2 

Altres instal·lacions Col·locació de marcs 3 

 Fusteria exterior 4 

 Fusteria interior 4 

 Mobles de cuina i marbres 2 

 Vidriera 2 

 
De manera motivada, es podrà corregir la base imposable ateses les 
circumstàncies concretes de cada cas, mitjançant informe favorable dels serveis 
tècnics que, en tot cas, hauran de fixar la base imposable que s’ha d’aplicar. 
Per a tota la casuística no definida en les taules anteriors, els serveis tècnics 
determinaran la base mínima imposable, utilitzant per a això preferentment la 
informació procedent d’estudis i publicacions realitzades per les administracions 
públiques competents en la matèria sobre rendiments, preus i costos, així com de 
les altres variables tecnicoeconòmiques de la zona. 
b) Entrada en vigor: Aquesta modificació entrarà en vigor l’endemà de la 

publicació de l’aprovació definitiva i del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
SEGON.- Publicar un extracte de l’acord d’aprovació inicial en el tauler d’anuncis 

i en el Butlletí Oficial de la Província, perquè en un termini de 30 dies les persones 
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interessades puguen examinar l’expedient i presentar les reclamacions que consideren 
oportunes. 

TERCER.- Elevar automàticament l’acord d’aprovació inicial a definitiu, en cas que 
les persones interessades no formulen al·legacions, procedir a publicar-lo en el Butlletí 
Oficial de la Província. 

QUART.- Facultar l’alcalde president per a realitzar totes les actuacions que 
siguen necessàries per a dur a terme aquest acord. 

 
10.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LES 

AUTORITZACIONS DE PARADES I ATRACCIONS DE FIRA. 
Exp. 2019/OFI_01/000387 

El Sr. alcalde retira aquest punt de l’ordre del dia perquè s’ha inclòs a causa d’un 
error en Secretaria, ja que la competència per a aprovar aquestes bases és de l’Alcaldia. 

 
11.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS SOBRE EL 25 DE 

NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
CONTRA LES DONES. 

Exp. 2019/PAC_03/001656 
Els portaveus de tots els grups municipals del Ple de l’Ajuntament de Guadassuar 

(Grup Municipal COMPROMIS, PSOE, i PP)  
 

ACORDEN 
 
Mitjançant aquest escrit, i en ús de les atribucions que 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 jurídic de 
les entitats locals, eleven al Ple de la corporació per al debat la MOCIÓ següent. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Com cada any, el recompte de dones assassinades i de menors es fa 

insuportable, enguany amb xifres que van de les 50 a les 80 dones segons els 
criteris utilitzats: dins la parella, o també aquells que no eren parella o diversos 
vincles familiars, com ara mares, o en prostitució; i de 9 menors, a més dels 
assassinats que estan encara en investigació. Aquestes morts són la 
representació màxima de la violència masclista que, sotmetent les dones en tots 
els àmbits de la seua vida, representen una vulneració greu i sistemàtica dels drets 
humans de més de la meitat de la població en la nostra societat. Aquesta violència 
té l’origen i nucli en la pervivència d’un sistema patriarcal, present en totes les 
estructures de la societat, que assumeix com a natural la desigualtat, organitza la 
societat classificant jeràrquicament les tasques, considera les tasques de cura 
responsabilitat de les dones, resta credibilitat i autoritat a les dones, mentre cosifica 
el seu cos i consolida pautes culturals que transmeten i reprodueixen 
comportaments discriminatoris i sexistes. 

 
El 17 de desembre de 1999, a través de la Resolució 54/134, l’Assemblea 

General de l’ONU va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de 
l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Una data que ha de servir per a 
la reflexió per part de tota la societat i també per a la renovació dels esforços per 
part de totes les institucions polítiques i socials, per a lluitar per la transformació 
social necessària i urgent. La violència masclista és la primera causa de mort 
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prematura entre les dones, el masclisme mata i ha de ser una qüestió política de 
primer ordre. 

Les conseqüències dramàtiques de la violència de gènere, fruit de les 
desigualtats socials que situen les dones en una situació de vulnerabilitat per patir 
múltiples agressions, malgrat la conscienciació progressiva, no minven, i fan 
evident que, a banda de les adhesions i manifestacions necessàries per mostrar 
el rebuig, són necessaris compromisos i accions coherents amb les dimensions i 
la transcendència del problema. 

Tot i que cal fer molta feina, tant ciutadana com institucional, l’any passat 
va nàixer el primer Pacte Valencià Contra la Violència De Gènere i Masclista 
així com el Pacte Estatal Contra la Violència de Gènere i Masclista. 

El Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere ha nascut per a donar 
solució al conflicte polític i social que suposa en l’actualitat el terrorisme masclista. 
Les línies estratègiques desenvolupades per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives són: garantir una societat lliure i segura contra la violència de gènere, 
feminitzar la societat, coordinar el treball en xarxa per a l’atenció de dones víctimes 
de violència masclista i de les seues filles i fills així com la socialització, per tal que 
aquest tipus de violència siga concebut com un conflicte polític i tinga una dotació 
de pressupost estable per a poder desenvolupar i implementar els objectius 
consensuats per partits polítics, agents econòmics i socials, associacions 
feministes, institucions públiques, universitats, poder judicial valencià, forces de 
seguretat i tercer sector. El Pacte estatal estableix 200 mesures amb 1.000 milions 
d’euros per als primers cinc anys. Una de les mesures més remarcables és la de 
creació de protocols en l’atenció primària sanitària i en les urgències per tal que el 
personal sanitari puga contribuir a detectar possibles víctimes de violència en els 
primers abusos, tal com ja es fa a la Comunitat Valenciana. Una altra mesura que 
s’ha de celebrar és el reforçament i ampliació en tots els nivells educatius del 
foment dels valors igualitaris i la prevenció del masclisme i conductes violentes, 
treballant de forma especial amb menors, i donar formació específica al 
professorat. Però pactes i lleis han de ser desenvolupats. 

Els ajuntaments, com que són les administracions més properes a la 
ciutadania, són els governs que poden donar una resposta més ràpida i eficaç a 
aquest problema social. En aquest sentit, el nostre Ajuntament vol reafirmar el seu 
compromís amb la lluita contra la violència masclista i les desigualtats que la 
legitimen i perpetuen. 

Així mateix manifestem la nostra preocupació pels possibles errors 
comesos pel sistema institucional, que eviten que una dona que haja denunciat 
maltractament es quede sense l’ajuda necessària per a la protecció per falta de 
mitjans, formació o coordinació dels responsables de procurar-li-la. 

També ens preocupen els models de relacions afectivosexuals difoses 
sovint en els mitjans de comunicació i en les xarxes. La pornografia és consumida 
en aquests moments habitualment per adolescents menors de quinze anys i la 
prostitució –en aquests moments, estem entre els tres estats del món amb més 
prostitució– és habitual entre joves de menys de trenta anys. 

És per tot això que aquest Ajuntament: 
1. Manifesta un record sentit i dolorós a la memòria de totes les dones 

assassinades per violència de gènere i farà un acte públic en senyal 
d’homenatge i de reconeixement on es llegiran els seus noms, com a 
visibilització de la seua identitat, alhora que expressa el seu rebuig a 
totes les manifestacions d’aquesta violència, manifesta el seu 
compromís amb les víctimes i declara tolerància zero amb els 
maltractadors. 
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2. Instar el Govern de l’Estat que desenvolupe la legislació necessària per 
a incloure com a violència masclista totes les violències contra les 
dones, reconegudes en el Conveni d’Istanbul. 

3. Exigir al Govern de l’Estat el desenvolupament dels PGE (Pressupostos 
Generals de l’Estat) amb perspectiva de gènere, com a principi per a 
fer efectiva la legislació i la normativa. 

4. Declarar el compromís de fer, de la prevenció contra les violències 
masclistes i la desigualtat, una política prioritària i transversal, que 
impregne totes les polítiques desenvolupades a través de les 
regidories. Les accions municipals han de tindre un caràcter pedagògic 
i transformador i tindre en compte aquest compromís a l’hora de 
planificar les accions de totes les regidories, cosa que s’ha de fer 
sempre amb perspectiva de gènere (tenint present com cada decisió 
incideix de manera específica en la vida de la ciutadania, i que en la 
pràctica no siguen motiu de discriminació de les dones). 

5. Instar el Consell de la Generalitat perquè s’adrece al Congrés per a 
exigir que s’accelere l’aplicació, els treballs de seguiment i l’avaluació 
sobre el desenvolupament del Pacte d’estat per part de la Comissió 
Permanent no legislativa al Congrés. 

6. Es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals 
disposa, tot tipus de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i 
conscienciació de les desigualtats entre dones i homes i de la violència 
masclista. I en tant que entitat subvencionadora, el nostre Ajuntament 
es compromet a no subvencionar actes en els quals l’entitat 
organitzadora utilitze el cos de les dones de manera sexista com a 
reclam publicitari. 

7. Instem la Conselleria de Justícia, el Ministeri de Justícia i el Consell 
General del Poder Judicial que intensifiquen les tasques de formació 
dels membres de la judicatura i que revisen els protocols d’actuació. 

8. Declarem el nostre terme municipal espai contra el tractament de 
persones, i per això dins les nostres competències, desenvoluparem 
companyes perquè aquesta violació greu dels drets humans 
desaparega, proporcionarem ajuda a les dones objecte de tractament i 
farem campanyes de conscienciació per a visibilitzar aquesta injustícia. 
Ens comprometem a donar formació al funcionariat local, des de la 
Policia als Serveis Socials, per tal de poder actuar correctament. 

9. És absolutament necessari l’ensenyament afectivosexual dins del 
sistema educatiu, és per això que instem el Govern d’Espanya a 
incloure l’ensenyament afectivosexual dins del sistema educatiu perquè 
siga coeducador.  

10. Es donarà trasllat d’aquests acords a les associacions del poble, i es 
difondrà en tots els mitjans de comunicació municipals. 

 
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i 

Governació, Benestar Social i Joventut, del dia 11 de novembre de 2019. 
El Ple de l’Ajuntament, PER UNANIMITAT dels presents, que es correspon amb 

la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,  
 

ACORDA 
 

1.- Manifestar un record sentit i dolorós a la memòria de totes les dones 
assassinades per violència de gènere i fer un acte públic en senyal d’homenatge i de 
reconeixement on es llegiran els seus noms, com a visibilització de la seua identitat, 
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alhora que expressa el seu rebuig a totes les manifestacions d’aquesta violència, 
manifesta el seu compromís amb les víctimes i declara tolerància zero amb els 
maltractadors. 

2.- Instar el Govern de l’Estat que desenvolupe la legislació necessària per a 
incloure com a violència masclista totes les violències contra les dones, reconegudes en 
el Conveni d’Istanbul. 

3.- Exigir al Govern de l’Estat el desenvolupament dels PGE (Pressupostos 
Generals de l’Estat) amb perspectiva de gènere, com a principi per fer efectiva la 
legislació i la normativa. 

4.- Declarar el seu compromís de fer, de la prevenció contra les violències 
masclistes i la desigualtat, una política prioritària i transversal, que impregne totes les 
polítiques desenvolupades a través de les regidories. Les accions municipals han de 
tindre un caràcter pedagògic i transformador i tindre en compte aquest compromís a 
l’hora de planificar les accions de totes les regidories, cosa que s’ha de fer sempre amb 
perspectiva de gènere (tenint present com cada decisió incideix de manera específica en 
la vida de la ciutadania, i que en la pràctica no siguen motiu de discriminació de les 
dones). 

5.- Instar el Consell de la Generalitat perquè s’adrece al Congrés, per a exigir que 
s’accelere l’aplicació, els treballs de seguiment i l’avaluació sobre el desenvolupament 
del Pacte d’estat per part de la Comissió Permanent no legislativa al Congrés. 

6.- Es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals disposa, tot 
tipus de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les 
desigualtats entre dones i homes i de la violència masclista. I en tant que entitat 
subvencionadora, el nostre Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en els 
quals l’entitat organitzadora utilitze el cos de les dones de manera sexista com a reclam 
publicitari. 

7.- Instem la Conselleria de Justícia, el Ministeri de Justícia i el Consell General 
del Poder Judicial que intensifiquen les tasques de formació dels membres de la 
judicatura i que revisen els protocols d’actuació. 

8.- Declarem el nostre terme municipal espai contra el tractament de persones, i 
per això, dins les nostres competències, desenvoluparem companyes perquè aquesta 
violació greu dels drets humans desaparega; proporcionarem ajuda a les dones objecte 
del tractament i farem campanyes de conscienciació per a visibilitzar aquesta injustícia. 
Ens comprometem a donar formació al funcionariat local, des de la Policia als Serveis 
Socials, per tal de poder actuar correctament. 

9.- És absolutament necessari l’ensenyament afectivosexual dins del sistema 
educatiu, és per això que instem el Govern d’Espanya a incloure l’ensenyament 
afectivosexual dins del sistema educatiu perquè siga coeducador.  

10.- Es traslladaran aquests acords a les associacions del poble, i es difondrà en 
tots els mitjans de comunicació municipals. 

 
12.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA SOBRE AVOCACIÓ 

DE COMPETENCIES A LA JUNTA DE GOVERN. 
Exp. 2019/OFI_01/000185 

El Sr. alcalde dona compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 679/2019, de 18 de 
novembre, sobre avocació de competències de la Junta de Govern Local, que diu el 
següent: 
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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 

Secretaria 

Extracte:  Avocació de competència de la Junta de Govern Local 

Número d’expedient: 2019/OFI_01/000185 

Data: La de la signatura electrònica del Sr. alcalde 

 
De  conformitat amb el que disposa l’art. 21 de  la Llei 7/1.985, del 2 d’abril, 

reguladora de les bases de règim local,  
 

RESOLC 
 

 Que, amb data 25 de Juliol de 2019, mitjançant Resolució núm. 441/2019, 
aquesta Alcaldia va delegar a la Junta de Govern Local, l’exercici  de les 
atribucions d’Alcaldia següents: 

 El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost 
aprovat, disposar despeses superiors a 12.000,00 € dins dels límits de 
competència de l’alcalde. 

 Contractacions d’obres, de subministrament, de serveis, els contractes 
de concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i els 
contractes administratius especials, quan el valor estimat no supere el 
10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la 
quantitat de 6 milions d’euros, inclosos els de caràcter pluriennal quan 
la durada no siga superior a quatre anys, pròrrogues eventuals 
incloses, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no supere 
ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del 
primer exercici, ni la quantitat 

  assenyalada. 

 Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la 
plantilla aprovats pel Ple. 

 Aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als 
concursos de provisió de llocs de treball. 

 Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament 
del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la 
dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització. 

 L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan siga competent per 
a la contractació o concessió i estiguen previstos en el Pressupost. 

 L’atorgament de les autoritzacions administratives em matèria 
urbanística i ambiental, llevat que les lleis sectorials les atribuïsquen 
expressament al Ple. 

 Imposició de sancions establides en la Llei 6/2014 de prevenció, 
qualitat i control ambiental de la Comunitat valenciana 

 Resolució de recursos en matèria d’ingressos en els termes previstos 
en les bases d’execució del Pressupost. 

 Aprovació, modificació i derogació de preus públics conforme a 
l’ordenança general de preus aprovada pel Ple de l’Ajuntament. 

 Concessió de subvencions i aprovació de bases per a premis i 
concursos de caràcter cultural, educatius i socials. 

Vist que la delegació comprén les facultats de direcció i de gestió, així com 
la de resoldre els procediments administratius oportuns mitjançant l’adopció 
d’actes administratius que afecten tercers. 

Atés que es considera convenient, per motius d’eficiència, reclamar 
l’exercici de les competències per a conéixer del procediment el 
desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat; 
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disposar de despeses superiors a 12.000 € dins dels límits de competència de 
l’alcalde, així com, l’avocació de les contractacions d’obres, de subministrament, 
de serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de 
serveis i els contractes administratius especials, quan el valor estimat no supere 
els 15.000 €. 

Per tot això, en virtut del que disposa l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic; l’art. 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i d’acord amb els articles 43, 44, 45, 
114 a 118, 120 i 121 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

De conformitat amb el que disposa l’art. 21 de la Llei 7/1.985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local,  

 
 
 
 

RESOLC 
 
PRIMER. Reclamar la competència assumida per la Junta de Govern 

Local, en virtut del que disposa la Resolució d’aquesta Alcaldia de delegació de 
competències, de data 25 de Juliol de 2019, per a  conéixer del procediment el 
desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat, 
disposar de despeses superiors a 12.000 € dins dels límits de competència de 
l’alcalde, així com, l’avocació de les contractacions d’obres, de subministrament, 
de serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de 
serveis i els contractes administratius especials, quan el valor estimat no supere 
els 15.000 €; i de conformitat amb el que es disposa en els articles 10 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 116 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per 
Reial decret 2.868/1986, de 28 de novembre. 

 
SEGON. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, 

sense perjudici que tinga efecte des del dia de la signatura, de conformitat amb el 
que disposa l’article 44.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals. 

 
TERCER. Notificar aquesta Resolució a les persones interessades en el 

procediment, de conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament a l’efecte 

que quede assabentat del contingut, de conformitat amb el que disposa l’article 
44.4 en relació amb l’art. 38 d) del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals. 

 
Així ho mana i ho signa el Sr. alcalde i jo, com a secretària, certifique tot el 

contingut d’aquesta acta. 
 
Guadassuar, data de la signatura. 
 

El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat de la resolució. 
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El Sr. alcalde sol·licita a la Sra. secretària que explique l’avocació de competència 
delegada i els motius. 

La secretària explica que l’Ajuntament té les competències distribuïdes entre 
l’Alcaldia i el Ple. La Junta de Govern és un òrgan que és necessari i obligatori en els 
municipis de més de 5.000 habitants i les competències que té sempre se li atorguen per 
delegació, o del Ple o de l’alcalde.  

L’organització de l’Ajuntament, després de les eleccions, va donar lloc a la 
resolució de delegacions de competències de l’Alcaldia a la Junta de Govern. Seguint el 
model de fa 4 anys, es va delegar, entre d’altres, el desenvolupament de la gestió 
econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat i disposar despeses superiors a 12.000 €. 
Aquest fet suposa que l’aprovació de totes les factures i les contractacions d’import 
superior a 12.000 € són competència de la Junta de Govern. Davant la major agilitat en 
la contractació, aconseguida amb l’aprovació del programa i contractació de tècnic de 
contractació, esperar 15 dies per a aquestes contractacions i per a la tramitació de les 
factures va en detriment de l’eficiència i l’agilitat  i celeritat en la gestió, motiu pel qual 
aquestes competències han de ser reclamades per l’Alcaldia.  

 
 

13.- DESPATX EXTRAORDINARI 
 
No es presenta cap assumpte per a la consideració en despatx 

extraordinari. 
 
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN. 
 
14.- INFORMACIÓ PER LA PRESIDÈNCIA. 
 

Es fan constar les Resolucions d’Alcaldia 529, de 20/09/2019, i 699, de 
25/11/2019. 

 
El Ple es dona per assabentat. 
 
Es fa constar que la Sentència  832/2019, d’11 d’octubre, del Tribunal Superior de 

Justícia de la Comunitat valenciana, estima el recurs d’apel·lació interposat per 
DESARROLLO URBANÍSTICO DEL MEDITERRANEO S.L.U contra revisió d’ofici. 

 
Abans de sol·licitar a la Sra. secretària el resum de la sentència, el Sr. alcalde  

comunica la seua sorpresa davant de la part dispositiva de la sentència que, en contra 
de la sentència dictada en primera instància que ens van donar la raó i malgrat que 
aportem a l’expedient un informe del Consell Valencià Jurídic Consultiu, que té caràcter 
probatori però no de compliment obligat, no ratifica en segona instància la nul·litat de 
l’acte d’adjudicació del contracte, fruit d’una revisió d’ofici duta a terme per l’Ajuntament 
i que no ha sigut així. 

La sentència és una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana en relació a l’expedient que va aprovar aquest Ple en el qual es declarava la 
nul·litat de l’adjudicació d’un contracte després d’haver fet l’expedient corresponent de 
revisió d’ofici. La revisió d’ofici és un privilegi que té l’Administració per a revisar els actes 
quan ja són ferms, sempre que es produïsquen uns vicis molt determinants com és, per 
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exemple, entre d’altres, prescindir de la competència o prescindir totalment del 
procediment. 

 En aquest cas, es va iniciar un expedient en el qual s’informava de la falta total 
de procediment que, de conformitat amb la normativa de contractes, s’hauria d’haver 
tramitat per a l’adjudicació a l’empresa DESARROLLO URBANÍSTICO DEL 
MEDITERRANEO S.LS.U (en endavant DUM) de la redacció d’uns programes i una 
documentació tècnica per al desenvolupament urbanístic de l’àmbit del PRI de la 
Garrofera. La revisió d’ofici amb el resultat de nul·litat va ser impugnada per DUM en 
primera instància, el Jutjat Contenciós Administratiu va donar la raó a l’Ajuntament i va 
desestimar la petició que s’anul·lara la revisió i, per tant, continuara en efecte aquest 
contracte. DUM va apel·lar i ha sigut en la resolució del recurs d’apel·lació quan el 
Tribunal Superior de Justícia, basant-se en l’article 110 de la Llei de regim jurídic de 
l’Administració publica, ha disposat que no; que no procedeix aquesta revisió i que, donat 
que ha transcorregut molt de temps –perquè l’article 110 diu literalment que “las 
facultades de revisión establecidas en este capítulo no podrán ser ejercidas cuando por 
preinscripción de acciones (que no és el cas perquè la revisió d’ofici es pot efectuar en 
qualsevol moment) por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias su ejercicios 
resulte contrario a la equidad, a la buena fe y al derecho de los participantes”–, el TSJ 
ha considerat que com que l’acord revisat és de l’any 2008, 10 anys després és 
desproporcionat anar en contra. 

S’està elaborant l’informe per a sol·licitar un recurs de cassació, ja que considerem  
que la interpretació que ha fet el TSJV d’aquest article és contrària a l’interés públic, per 
la qual cosa estaríem davant un motiu de cassació davant el Tribunal Suprem. 

Dit això, el Sr. alcalde explica que la decisió d’anul·lar l’adjudicació es va fer per 
unanimitat i és igual que hagen passat 10 anys que 15, i creu que tenim dret a presentar 
la cassació i més quan en aquest Tribunal Superior de Justícia hi ha un dels tres jutges, 
en particular, que diu que no ho veu clar, que no aprecia la sentència de la mateixa 
manera que els altres dos.  

El Sr. Vicent Estruch sol·licita la paraula per a preguntar si té relació amb el tema 
de l’aval. 

La Sra. Secretària li explica que l’aval no forma part d’aquest expedient 
d’adjudicació, sinó de la contractació de DUM com a agent urbanitzador del SUZI 3, que 
també està pendent de resolució  judicial que ha d’eixir en breu. En aquest procediment, 
en primera instància, es va acordar que tenia raó l’Ajuntament i, per tant, el milió de euros 
que reclamava després d’haver renunciat, perquè deia que no podia continuar el 
contracte perquè havia una modificació substancial en el pla general, el jutge diu que no 
té dret al milió de euros però que no podem confiscar-li la garantia. Aquesta sentència 
està apel·lada per nosaltres, per l’Ajuntament i esperem la sentència en breu. Esperem 
que siga favorable. 

El Sr. Joan Puchol, portaveu del grup municipal Compromís, sol·licita la paraula i, 
després de donar les gràcies al senyor president, expressa la seua opinió en relació a la 
sentència i el que considera que és la conseqüència: que hi ha un enriquiment il·lícit de 
l’empresa, ja que l’empresa va fer una feina però no s’executaren les obres. Per tant, no 
pot cobrar per unes obres que no s’han executat, tot i que s’havien cobrat quotes 
urbanístiques als veïns i això no podia ser fins que no s’executara. Acaba dient que 
considera la sentència totalment contradictòria.  

El Sr. Salvador Montañana finalitza aquest tema, resumint que tenim dret a 
presentar cassació. 
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15.- PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula el Sr. Vicent Estruch, portaveu del grup municipal Partit Popular, 

per a preguntar en relació als aspectes següents:  
 
CIRCUIT. Hi ha una llicència ambiental que està, li sembla, presentada i li 

agradaria saber en quins terminis està, quin és el procés que queda i si hem complit els 
terminis per a contestar on estem ara mateixa, perquè pareix ser que tot va bé i que 
podem arribar a bon termini; i no sap si és molt optimista o no. 

 
El  Sr. alcalde sol·licita a la secretària l’informe sobre els terminis i sobre l’estat de 

tramitació que portem i que la Sra. secretaria fera una explicació. 
 
La Sra. secretària exposa que en aquest moment ja està tancant-se l’últim informe  

municipal previ a la remissió a la Comissió d’Anàlisis Integral de València, que ha 
d’aprovar el dictamen ambiental per a atorgar la llicència ambiental. Una vegada emés 
el dictamen, la Junta de Govern atorgarà la llicència ambiental amb la qual es podran 
acabar les obres i quan es complisquen els condicionants es comunicarà la posada en 
funcionament. 

 
SERVEI D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE. El Sr. Vicent Estruch pregunta 

per  la situació del contracte i  per la intenció de municipalitzar, si  està encara està en 
estudi o està totalment oblidada; i com està la situació de l’empresa que tenim ací donant-
nos servei.  

 
 El Sr. alcalde li contesta  que l’Ajuntament de Guadassuar encara no està en 

condicions de poder municipalitzar aquest servei, perquè municipalitzar vol dir contractar 
personal, i no creu que l’estament corresponent ho permeta, però que l’Ajuntament està 
obert a altres solucions. Diu que com que hi ha personal per a contractació és una de les 
prioritats i que la intenció és la municipalització o, com a mínim, que l’Ajuntament tinga 
major control. 

 
El Sr. Estruch comenta que podria ser una fórmula perquè l’Ajuntament tinguera 

ingressos i un control sobre un servei que hui en dia no té i, a més a més, planteja una 
altra qüestió: diu que en el seu dia a l’Ajuntament li convenia deixar passar un termini 
perquè així després havia de pagar menys pel cànon, però hi havia una sentència judicial 
que instava l’Ajuntament a executar amb l’obligació de tornar a licitar, i ja fa 5 anys que 
es va parar la licitació per un recurs especial. Vol saber si hi ha algun moviment, si s’ha 
de tornar a traure o no. 

 
El Sr. alcalde dona gràcies perquè no l’han instat a executar la sentència i espera 

que el plec es traga de manera correcta i legal i, des d’eixe punt de vista, també diu que 
s’ha conservat el mateix durant 5 anys i que no hi ha hagut cap augment respecte del 
cost. 

 
El Sr. Estruch comenta que li sembla molt curiós que els últims 4 anys que estigué 

el PP en el govern municipal sempre estaven discutint de pujar les tarifes; i considera  
increïble que la concessionària actual porte casi 5 anys i no es tinga en compte la pujada 
i la baixada de tarifes. Li sembla, si més no, estrany. 
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TANATORI. El Sr. Vicent Estruch pregunta com va la modificació del pla general?  
 
El Sr. alcalde contesta que està tramitant-se. 
 
El Sr. Estruch comenta que des de 2016 esperem la modificació del Pla general, i 

creu que hi ha una empresa externa contractada. 
 
El Sr. alcalde diu que això no és així. Explica que és des de finals de l’any passat 

i  remarca que és una mancança flagrant del Pla general d’ordenació urbana de 
Guadassuar. Recorda que ja es va dir que les modificacions, encara que siguen puntuals, 
tenen un procediment costós. 

 
El Sr. Sais sol·licita la paraula per a incidir en aquest punt. Com a representant de  

la Cooperativa Elèctrica, diu que el procediment ja va començar l’any 2017 quan es va 
denegar la compatibilitat urbanística d’aquest tema. Comenta que com que ja s’ha iniciat 
el procediment i s’ha aprovat la iniciació del procediment de modificació en l’últim Ple,  
demana simplement que no es pare, perquè considera que és una necessitat social. la 
Cooperativa s’ha oferit a fer-la i per tant, demana simplement que seguisca la tramitació 
i siga el més ràpida possible. 

El Sr. alcalde adverteix el Sr. Sais, sense voler molestar de cap manera, que 
hauria de sol·licitar-ho com a regidor i no en nom de la Cooperativa. Però remarca que 
entén què vol dir i evidencia que a vegades és molt difícil separar la persona del càrrec 
o dels càrrecs. 

 
També recorda que aquest assumpte està present i en marxa i s’intentarà 

accelerar en la mesura possible perquè és cert que el poble ho necessita. A més, torna 
a incidir que és una mancança del Pla general aprovat en 2013. Li sembla inversemblant 
que ningú diguera res, en el moment, que la part industrial del poble no contemplava 
poder comercialitzar o poder fer altres tipus de comerços que no foren d’activitats de 
fabricació. Hui en dia, l’empresa que no pot vendre directament està desfasada, i això no 
es va preparar en aquest pla general i és el que ara es vol esmenar. 

 
Pren la paraula la Sra. Almela per a confirmar que la tramitació està en marxa; 

que s’està incidint perquè funcione ràpidament; que el Departament d’Urbanisme s’ha 
implicat en el tema i fa que funcione i, de fet, considera que ja està a punt per a enviar a 
València. 

El Sr. Sais sol·licita que hi haja un seguiment en Conselleria de la tramitació dels 
informes. 

 
ENLLUMENAT CARRER PARE ESTANISLAU. El Sr. Vicent Estruch pregunta 

per  trams del carrer on els veïns es queixen de que  hi ha molt poca llum, s’està 
contemplant alguna solució?  

 
El Sr. alcalde explica que s’ha fet la reclamació dues o tres vegades, i, en primer 

lloc, que el contracte amb l’empresa que fa el manteniment tenia prioritat de canviar tot 
l’enllumenat del poble i, una vegada estiguera acabat, atendrien altres mancances. En 
segon lloc, explica que la Cooperativa ja coneix la petició de l’Ajuntament en què es 
detallen les mancances que hi ha i que estan esperant la resposta per a poder iniciar el 
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procediment. Tot i això, indica que la proposta ja està en marxa i que s’ha enviat als 
encarregats del manteniment perquè presenten un pressupost. 

 
BIELA CONEXIÓ CV 523-CV 522 Col·legi Sant Francesc. El Sr. Vicent Estruch 

pregunta en relació al projecte aprovat i pagat per Diputació, està contemplat en els 
Pressupostos Generals de la Diputació del 2020 els diners per a l’execució de les obres? 
Com va aquest expedient ?  

 
La Sra. Almela pren la paraula i informa que el mes d’octubre va anar a la Diputació 

a parlar amb el diputat de Carreteres en relació a aquest  projecte.  Explica que de la 
reunió va resultar un compromís per part de Diputació, bianual, d’abonar els diners en 2 
anys. L’Ajuntament, per la nostra part, ha de parlar amb els propietaris perquè es va 
comprometre a tindre els terrenys per a poder fer-lo.  

 
El Sr. Estruch pregunta quina forma tindrà aquest compromís. 
 
El Sr. alcalde manifesta que pensa que Diputació té marges de maniobra i, en 

aquest cas, són projectes que els tècnics de Diputació ja van veure i, actualment, són els 
mateixos tècnics; i que tot i tindre el vist i plau de Diputació, Conselleria va frenar el 
projecte per qüestions paisatgístiques. Es va refer el projecte i es va explicar d’una altra 
manera perquè Conselleria consideraven el paisatge era d’hortes i sèquies. La proposta 
de Conselleria era que duplicàrem, que posàrem una redona al costat d’una altra i això 
ens semblava que anul·lava completament un projecte que ja estava pagat i fet per 
Diputació i que, per a nosaltres, no tenia cap sentit. Després de fer les modificacions 
oportunes, esperem que l’arquitecte acabe el projecte i llavors ja observarem en quin 
estat estan els camps per on passa l’entramat, i valorarem quina gent està disposa a 
vendre. Remarca que no voldria que passara aquesta legislatura.  

 
MOBILITAT REDUÏDA. El Sr. Estruch fa l’últim prec amb peticions de veïns del 

poble en qüestió d’aparcament. Pregunta si s’ha previst fer alguna actuació per a dotar 
d’aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda. 

 
La Sra. Almela informa que coneix la petició de veïns del poble i constata que es 

té en compte. Diu que s’està estudiant com fer-ho de la millor manera possible. 
 

I com que no hi ha més assumptes a tractar, el president alça la sessió a les 22 hores. 
 Certifique, com a secretària, tot el contingut d’aquesta acta. 

La secretària, 
Guadassuar, data de la signatura electrònica. 

 

 


