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

DIA 31 DE GENER 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. JOSEP MARTÍNEZ VIDAL 
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  

  

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. 

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
DE LA SESSIÓ  ANTERIOR. 

El Sr. Alcalde informa als reunits que l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 
14/12/2018 està pendent de que se li incorporen les intervencions per la qual cosa la 
seua  aprovació es produirà en el pròxim ple. 

2.- GOVERNACIÓ  
2.1.- Donar compte de la publicació en el BOP de l’edicte d’informació pública de 

l’aprovació inicial del pla d’emergència de la Fira del Porrat i Agroguadassuar. 
2018/AVE_02/000001 
El Sr. Alcalde dóna compte de la publicació en el BOP nº 19, de 28 de gener de 

2019, de l’edicte d’informació pública de l’aprovació inicial del pla d’emergència de la 
Fira del Porrat i Agroguadassuar, redactat per l’arquitecte Manuel Cortes Fenollar, i 
aprovat per la Junta de Govern local en sessió ordinària celebrada el dia 14 de gener 
de 2019. 

2.2.- Canvi data de celebració del Ple ordinari de març de 2019: 21 de març 
El Sr. Alcalde informa que per motiu del programa Erasmus + en el que participa 

este ajuntament, s’han d’absentar del municipi el Sr. alcalde i la Sra. regidora 
d’educació, coincidint este viatge amb al ple ordinari del mes de març.  

Considerant que s´ha de celebrar ple ordinari d’este ajuntament al menys cada 
dos mesos, es proposa canviar la data de celebració de l’Ordinari corresponent al 28 de 
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març al dijous 21 de març. 
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 I UNIC.- Canviar la  data de celebració del Ple ordinari de març de 2019 
al dijous 21 de març. 

 
El resultat de la votació és el següent; 9 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). 

 
En el torn d’intervencions el portaveu i representant del grup municipal Partit 

Popular manifesta que el seu grup pensa que no són molt bones dades per a 
celebració del ple per les festes de falles pues coincidiran amb la preparació del mateix 
i proposen avançar el ple al 14 de març. 

 
Esta proposta es considera per l’alcaldia que avança massa la celebració i pot 

ser no arriben els assumptes que deuen arribar, per la qual cosa es manté al del dijous 
21. 

 
2.3.- Aprovació definitiva de la consideració de Guadassuar com a possible 

ubicació de l’abocador proposat pel Consorci Ribera-Valldigna 
2019/OFI_01/000044 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de Guadassuar de 25 de gener de 2018 en el 

que es va acordar el següent: 
Primer.- Aprovar provisionalment la consideració de Guadassuar com a 

possible ubicació de l’abocador proposat pel Consorci Ribera-Valldigna, de 
manera que es puga continuar amb els estudis pertinents per comprovar la 
idoneïtat de la  zona 6 proposada. 

Segon.- Iniciar un procés de participació ciutadana que conduïsca a 
elevar al Consorci Ribera-Valldigna un conjunt de condicions i garanties 
imprescindibles perquè el Ple de Guadassuar accepte definitivament la ubicació 
al nostre terme de l’abocador proposat. Aquestes condicions hauran se suposar 
majoritàriament mesures de protecció i millora del medi ambient del nostre terme 
municipal, i han de quedar fixades per a la totalitat d’anys en què el Consorci use 
l’abocador, siga quan siga el govern municipal. Cas que dites condicions no 
siguen acceptades pel Consorci Ribera-Valldigna, el Ple rebutjarà definitivament 
la ubicació de l’abocador a Guadassuar. 

Atès que en compliment d’este acord plenari es va reunir una Comissió de 
Treball nomenada pel Consell de Participació Ciutadana al seu Ple celebrat el 3 de 
maig de 2018, per definir les condicions i establir la via a través de la qual canalitzar un 
procés de consulta als veïns de Guadassuar en relació a la possible implantació d’un 
abocador al terme de Guadassuar, sent les condicions proposades les següent:   

2.1 Cànon d’entrada residus eliminació 
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La gestió de residus en el territori del CRiV, de forma paral·lela a la 
totalitat de la Unió Europea ha d’avançar per a protegir, preservar i millorar la 
qualitat del medi ambient, així com a evitar efectes negatius per a la salut 
humana, garantir la utilització prudent, eficient i racional dels recursos naturals, 
promoure els principis de l’economia circular, augmentar la eficiència energètica i 
reduir la dependència del CRiV en matèria de tractament final de residus, en 
general i, específicament, de disponibilitat d’abocador propi. 

De conformitat amb la Directiva UE 2018/850, del Parlament Europeu 
i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la que es modifica la Directiva 
1999/31/CE relativa a l’abocament de residus, s’han de recolzar les restriccions a 
l’abocament de residus en abocadors. 

En aquest context, el establir una compensació municipal per tona 
d’entrada en l’abocador,  tal com estava previst al contracte de l’abocador 
anul·lat, podria afavorir una mala praxi en el funcionament de la totalitat del 
Complex de Valorització i de l’abocador (“quantes més tones entraren, més 
diners guanyaria el poble amb l’abocador”), i no reduir l’abocament de residus 
al màxim possible i que no fóra només per a aquelles fraccions no valoritzables 
de cap altra manera. 

En aquest cas es proposaria al Consorci Ribera i Valldigna (CRiV) una 
compensació fixa de 294.000 euros /any per al municipi on s’ubique 
l’abocador. 

La quantia s’ha obtés tenint en compte els 3 euros per tona aprovats en el 
seu dia pel Consorci per a l’abocador previst junt a la planta i el rebuig que a dia 
de hui ix de les instal·lacions del CRiV. 

2.2 Altres compensacions 
En l’Ordre de 29 octubre de 2004, del conseller de Territori i 

Habitatge, per la qual s'aprova el Pla Zonal de residus de les Zones X, XI i 
XII (al qual pertany el CRiV), s’estableixen a més de les compensacions 
directes en la gestió de residus (€/tona) del punt anterior, la resta de mesures 
de compensació, a favor d'aquells municipis en el terme municipal dels 
quals s'ubiquen les instal·lacions d'eliminació de residus: 

a) Mesures econòmiques:  

– Reducció de la càrrega econòmica que comporta la prestació del 
servei mancomunat de gestió dels residus (reducció de la taxa de 
gestió de residus). 

b) Compensacions directes en la gestió de residus:  

– 1,2 € o més per tona de residus eliminats en el depòsit controlat.  
– 30.000 € o més anuals destinats un agent extern independent realitza 

un control ambiental de les instal·lacions.  
c) Mesures de caràcter ambiental: 

– Finançament per a la creació de zones verdes dins del municipi 
afectat. 

– Finançament per a la reforestació d'àrees forestals del terme 
municipal que hagen sofert un incendi.  

– Ajudes per a realitzar auditories ambientals o implantar l'Agenda 21 
local.  

d) Mesures de promoció i educació ambiental:  

– Creació d'una oficina d'informació ambiental o aula mediambiental, 
que coordine i planifique tots els programes informatius i educatius 
que tinguen per objectiu la divulgació del pla zonal i l'educació dels 
ciutadans en la gestió dels residus.  

– Jornades de portes obertes de les instal·lacions de gestió dels 
residus.  
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– Col·loquis i debats amb la participació de les associacions civils per a 
explicar en què consisteix el nou model de gestió dels residus.  

– Participar en el programa de conscienciació social de l'ens 
supramunicipal. 

A aquestes mesures  de l’Ordre de Conselleria,  s’hauran d’afegir els 
següents:  

a) Mesures econòmiques: 

– Si ja té la reducció, recuperació via pressupost municipal de l’import 
que la població paga en concepte de taxa de gestió de residus. 

b) Compensacions directes en la gestió de residus: 

– De conformitat amb l’Ordre de 29 octubre de 2004, correspondrien 1,2 
€ o més per tona de residus eliminats en el depòsit controlat. No 
obstant, la quantia seria de 3 euros per tona, aprovats en el seu dia 
pel Consorci, tal i com es detalla en l’apartat 2.1. 

c) Mesures de caràcter ambiental, a més: 

– Finançament per a la conservació de l’entorn de l’abocador. 
– Finançament de la implantació de mesures de prevenció d’incendis en 

la zona limítrof de l’abocador. 
– Finançament per a la creació i manteniment de zones verdes i àrees 

d’oci i una zona d’espargiment pròxima a la instal·lació per a 
completar les visites educatives a l’abocador dins del municipi afectat. 

– Finançament per a la replantació, neteja i reforestació d'àrees 
forestals, adequació de camins i sendes, organització d’activitats 
populars (ciclocròs, cicloturisme, iniciatives de littering, etc...). 

d) Mesures de promoció i educació ambiental, a més: (com diu l’ordre) 

– Creació d'una oficina d'informació ambiental o aula mediambiental 
d’àmbit municipal per a que col·labore amb el CRiV en la coordinació i 
planificació dels programes informatius i educatius que tinguen per 
objectiu la divulgació del pla zonal i l'educació dels ciutadans en la 
gestió dels residus, i de forma específica pel que fa a l’abocador. 

2.3 Més consideracions 
Les exigències per a l’abocament de residus procedents d’altres municipis 

i entitats diferents del CRiV: 

 La fracció rebuig destinada a l’abocador procedirà exclusivament 
d’instal·lacions autoritzades que compleixen amb els requeriments 
legals en el seu funcionament i d’aprofitament dels residus. 

 El rebuig haurà d’assegurar el compliment dels requisits per a la 
seua acceptació (per exemple, han d’estar retractilats). 

 Per a la totalitat de rebuig procedent de municipis o entitats 
diferents del CRiV, l’autorització per part del CRiV necessitarà 
l’informe favorable de l’ajuntament on s’ubique l’abocador.   

 Exigència de vehicles de transport des de la planta a l’abocador 
que utilitzen combustibles alternatius (elèctric, gas, híbrids), per tal 
de fer el transport el més sostenible i respectuós amb el medi 
ambient possible. 

Totes estes compensacions hauran de ser aprovades pel CRiV qui les haurà 
d’exigir, en el moment oportú, al concessionari del servei. 

La ubicació proposada per a l’abocador dins del terme municipal de Guadassuar 
és la següent: 
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Atès que d’acord amb la Comissió de Treball nomenada pel Consell de 

Participació Ciutadana es va proposar la següent pregunta a la ciutadania de 
Guadassuar en la consulta: 

“ESTÀ VOSTÈ D’ACORD AMB LA UBICACIÓ D’UN ABOCADOR DE 
RESIDUS NO PERILLOSOS AL TERME DE GUADASSUAR, complint la normativa 
ambiental aplicable, i les condicions de compensació sol·licitades per 
l’ajuntament ? ” 

Vist el resultat de la votació, resultat obtingut amb un total de 529 vots emesos: 

👍 SÍ 361 vots que representen el 68,24% 

👎 NO 168 vots amb el 31,76% 

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 la consideració de Guadassuar com a possible 
ubicació de l’abocador proposat pel Consorci Ribera-Valldigna, de manera que es puga 
continuar amb els estudis pertinents per comprovar la idoneïtat de la zona proposada. 

SEGON.- Notificar aquest acord al Consorci Ribera i Valldigna perquè continue 
amb el procés d’elecció del lloc per a l’abocador en el seu àmbit territorial, que se’ns 
havia sol·licitat. 

 
 En el torn d’intervencions previ a la votació  sol·licita la paraula el Sr Estruch ,  i 

manifesta el Sr Regidor   diferents  qüestions que se li plantegen al seu grup  amb esta 
proposta . 

   Es pregunta si està avalat tècnicament i  si està consensuat ? Perquè s’ha 
tardat 8 mesos en portar este tema al plenari des de la consulta?  Si les  condicions 
econòmiques i altres a les que se condiciona la  consulta estan aprovades pel Consorci 
o  son simplement es un desig?.. 

 
 
El Sr Estruch explica que davant estes imprecisions el Grup popular es va a 

obtindre perquè no comparteix el canvi d’ubicació,  perquè la participació en la consulta 
es  molt baixa i molt poc representativa, no arriba al 10 % del cens, i perquè considera 
que sense  tindre clares totes estes qüestions aprovar esta proposta es d’estar bojos.  
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El Sr Alcalde  passa a contestar les preguntes no sense abans aclarir que boig 

serà el Sr Estruch. 
 El Sr alcalde explica que  la viabilitat tècnica està ara en mans del IGME, a qui 

se li ha contractat  per a fer el informe d’idoneïtat però per a fer este treball havia que 
resoldre primer el tema social. Fins ara son Tous i Guadassuar els municipis que estan 
conformes en que se instal·le ne el seu terme un abocador i  en Guadassuar respaldat 
per una consulta. Recorda el Sr alcalde el motiu del canvi d’ubicació, la sentència que 
va anul·lar la modificació de l’abocador de Tous a Guadassuar en el contracte 
d’eliminació de residus. 

 
El Sr Estruch interromp al Sr Alcalde per a dir-li que no l’entén i el Sr alcalde li 

respon que òbriga l’orella i es neteja el servei. El Sr Estruch manifesta que se li està 
faltant el respecte i es retira als seients destinats al públic per considerar que no se li ha 
de faltar més el respecte. 

 
El Sr Alcalde continua responent a les preguntes plantejades pel Sr Estruch. 
 
Per acabar el torn d’intervencions sol·licita la paraula la regidora portaveu del 

Grup Municipal PSOE  per a deixar constància que el que s’està votant no es ficar un 
Abocador  en Guadassuar sinó continuar amb els estudis per vore si es viable ficar un 
abocador en guadassuar . En relació a la consulta mostrar la seua conformitat amb el 
Sr alcalde en que la participació ojala haguera segut major però que se varen donar 
totes les facilitats i no es pot obligar a les persones a votar . 

 
El resultat de la votació és el següent; 9 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 2 ABSTENCIONS als representants del grup 
municipal PP ( Sra. Clemente Corbera i Sra. Masip Lafarga). 

 
 
2.4.- Donar compte de les sentències dictades en els contenciosos: 

 PO 000438/2016, interposat per CARMEN GALVEZ CASTILLO i MARIA 
ROSELL OLMOS davant el Jutjat Contenciós nº: 4 de València. 

 R.C. 1657/2018, interposat per EXAGOMVERD, SLU, davant la Secció 
Primera de la Sala de lo Contenciós Administratiu de València. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

2.5.- Donar compte de la interposició dels següents contenciosos: 

 PO 000606/2018 interposat per CAR TRACKS EVENTS, SL contra acord 
Junta Govern de 10/09/2018 que desestima recurs reposició contra acord 
JG de 04/06/18. 

 PA 000893/2018 interposat pel SINDICATO PROFESIONAL POLICIAS 
LOCALES Y BOMBEROS contra les bases per a la provisió d`un lloc de 
treball d`oficial de la policia local per promoció interadministrativa. 
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 PA 000889/2018, interposat pel SINDICATO PROFESIONAL POLICIAS 
LOCALES Y BOMBEROS contra desestimació per silenci dels escrits de 
data 1 i 26 de juny de 2018. 

 PA 000493/2018 interposat per JUAN JOSE MIRÓ PARETS sobre 
responsabilitat patrimonial per rebentada de les rodes cotxe. 

 PO 000421/2018 interposat per TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE 
GRUPO F. SANCHEZ, SL contra l’acord de la Junta de Govern de 21 de 
maig de 2018. 

El Ple es dóna per assabentat. El Sr Estruch s’incorpora a ocupar el  seu lloc de 
regidor .  

3.- NÍNXOLS CEMENTERI MUNICIPAL 
3.1.- Concessions.  
3.1.1.- Vista la instància que presenta la Sra. Monique Rossi, amb Passaport 

*****AD00***, que habita al ****, sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol número 
15, tramada 1ª, secció 3ª, grup 6t en el Cementeri Municipal número 3 d'esta població, 
l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA: 

1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat. 
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li 

expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació 
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns. 

3.1.2.- Vista la instància que presenta la Sra. Teresa Ribes Gisbert, amb D.N.I. 
***6106**, que habita al ****, sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol número 15, 
tramada 2ª, secció 3ª, grup 6t en el Cementeri Municipal número 3 d'esta població, 
l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA: 

1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.  
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li 

expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació 
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns. 

3.1.3.- Vista la instància que presenta la Sra. Juana Ruíz Notario, amb D.N.I. 
***7326**, que habita al ****, sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol número 15, 
tramada 3ª, secció 3ª, grup 6t en el Cementeri Municipal número 3 d'esta població, 
l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA: 

1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.  
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li 

expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació 
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns. 

3.1.4.- Vista la instància que presenta la Sra. Teresa Rosell Noguera, amb D.N.I. 
***3687**, que habita al ****, sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol número 16, 
tramada 3ª, secció 3ª, grup 6t en el Cementeri Municipal número 3 d'esta població, 
l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA: 

1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.  
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li 

expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació 
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns. 

3.1.5.- Vista la instància que presenta la Sra. Maria Peris Pérez, amb D.N.I. 
***2272**, que habita al ****, sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol número 16, 
tramada 2ª, secció 3ª, grup 6t en el Cementeri Municipal número 3 d'esta població, 
l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA: 



 8 

1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.  
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li 

expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació 
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns. 

3.1.6.- Vista la instància que presenta la Sra. Maria Encarnación Montalvá Sais, 
amb D.N.I ***2270**, que habita a ****, sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol 
número 16, tramada 1ª, secció 3ª, grup 6t en el Cementeri Municipal número 3 d'esta 
població, l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA: 

1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.  
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li 

expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació 
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns. 

3.1.7.- Vista la instància que presenta la Sr. Salvador Puchol Climent amb D.N.I. 
***2737**, que habita al ****, sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol número 17, 
tramada 2ª, secció 3ª, grup 6t en el Cementeri Municipal número 3 d'esta població, 
l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA: 

1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.  
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li 

expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació 
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns. 

3.1.8.- Vista la instància que presenta la Sra. Teresa Añó Beltran, amb D.N.I. 
***2270**, que habita al ****, sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol número 17, 
tramada 1ª, secció 3ª, grup 6t en el Cementeri Municipal número 3 d'esta població, 
l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA: 

1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.  
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li 

expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació 
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns. 

3.1.9.- Vista la instància que presenta la Sra. Consuelo Puchol Climent, amb 
D.N.I. ***2737**, que habita a ****, sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol 
número 17, tramada 3ª, secció 3ª, grup 6t en el Cementeri Municipal número 3 d'esta 
població, l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA: 

1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.  
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li 

expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació 
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns. 

moció del Grup Municipal PSOE en suport dels citricultors valencians 
 
4.- MOCIONS GRUPS POLÍTICS. PROPOSTES SRS./SRES. REGIDORS/ES. 
4.1.- Moció del Grup Municipal PSOE- COMPROMÍS -PP en suport dels 

citricultors valencians 
2019/PAC_03/000160 
María Rosa Almela Ribes,  portaveu del Grup Municipal PSOE a l’Ajuntament de 

Guadassuar, a l’empara del que disposa l’art. 91.4 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d’acord amb l’art. 97.3 de 
l’esmentat text reglamentari, presenta al Plenari per al seu debat i aprovació si s’escau, 
la moció en suport dels citricultors valencians, que va ser dictaminada en la Comissió 
de Governació . 
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En el torn d’intervencions previ a la votació el portaveu i representant del grup  
Compromís i el portaveu i representant del grup Partit Popular manifesten que els seus 
grups han presentat per registre una moció en relació a este mateix assumpte i 
sol·liciten que es sume a esta proposta les peticions que es fan en les seues 
respectives mocions relatives al mateix assumpte, quedant la moció de la següent 
manera;  

 
Els portaveus de tots els grups municipals del Ple de l’Ajuntament de 

GUADASSUAR (Grup Municipal PSOE, COMPROMIS i PP) ACORDEN; 
1. Reclamar el suport del Govern espanyol a les administracions i parts 

afectades per la crisi del sector citrícola valencià, emplaçant-lo a que lidere 
davant la Comissió Europea un procés de renegociació amb els països de l’Africa 
Meridional (Sud-àfrica) sobre les importacions de cítrics que minore els aspectes 
negatius per als productors nacionals, incloent-hi tant els aspectes fitosanitaris, 
com sociolaborals i econòmics. 

2. Demanar al Govern Espanyol que s'aplique la clàusula de salvaguarda 
(article 34, apartat 2 de l’acord amb Sud-àfrica), donada la perillosa crisi que 
travessa el sector citrícola valencià I nacional. 

3. Sol·licitar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació que s'apliquen 
les mesures compensatòries pertinents als productors afectats, especialment la 
retirada de cítrics en fresc, i que contemple la dels productors pertanyents a 
Organitzacions de Productors com la dels que no hi són. 

4. Demanar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació que s'incloguen 
els productes cítrics en la llista de vegetals d’alt risc per previndre plagues. 

5. Donar trasllat de l'acord al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació 
del Govern Espanyol, a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic 
i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana, a l'Associació Valenciana 
d'Agricultors, a la Unió de Llauradors i Ramaders, a la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies, i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 
Atés el dictamen favorable de la Comissió informativa permanent d’Hisenda i 

Governació, Benestar Social i Joventut. 
6. Instar a la Comissió Europea que agilitze els tràmits per a facilitar a les 

Organitzacions de Productors la retirada de 250.000 tones de cítrics del mercat 
en fresc, dotant amb suficient pressupost els programes operatius destinats a tal 
mesura. 

7. Que es genere una partida pressupostària per a la retirada de cítrics 
del mercat en fres d’aquells agricultors no pertanyents a cap Organització de 
Productors. 

8. Instar al  Consell  de la Generalitat que abans del pròxim 23 de març 
- Tinga dissenyada la campanya de promoció de la taronja 

valenciana per fomentar el consum de cítrics, concretant quines accions 
van a dur-se a terme a nivell nacional i a nivell internacional. 

 - A tenir operativa la línia de crèdits bonificats a través de l'Institut 
Valencià de Finances. 

 - A concretar quins perfils tècnics tindran les persones que 
s'incorporen a l'oficina del Consell a Brussel·les per defensar el lobby 
citrícola valencià, així com el seu nombre, règim laboral i retributiu. 

 - A presentar un programa de retirada de fruita amb fons propis, 
del qual puguen beneficiar-se els agricultors no integrats en 
organitzacions de productors. 
9. Instar al  Consell  de la Generalitat que abans del proper 28 de febrer: 
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- Presente l'estudi d'ajudes "de minimis" per a productors que 
demostren pèrdues de renda com a conseqüència de l'actual crisi 
citrícola. 

- Presente l'estudi sobre l'impacte sobre el sector citrícola valencià de 
l'acord Unió Europea - Estats d'Àfrica Meridional, a fi de poder activar 
la clàusula de salvaguarda continguda en el mateix. 

10. Instar al Govern d'Espanya a: 
- Exigir a la Unió Europea l'activació de la clàusula de salvaguarda en el 

Tractat de Lliure Comerç amb els països d'Àfrica Meridional, entre ells 
Sud-àfrica, així com en els tractats comercials amb països tercers 
exportadors de cítrics, en especial Turquia i Egipte, realitzant un 
estudi de seguiment de l'evolució d'aquests Acords de la UE amb 
tercers països pel que fa a la importació de cítrics, recollint l'evolució 
de les tones importades, l'evolució de les plantacions en origen i les 
conseqüències sobre els preus als agricultors europeus. 

- Introduir mesures efectives en la reforma de la PAC que eviten la 
reiteració de la crisi de preus, esmenant la discriminació, que pateix 
l'agricultura mediterrània en la PAC i especialment el sector de fruites i 
hortalisses. 

- Donat el lideratge mundial d'Espanya en el comerç de cítrics en fresc, 
es demana que el Govern Espanyol lidere una iniciativa a nivell 
europeu de revisió i impacte dels acords bilaterals de la Unió que 
impliquen importació de cítrics procedents de països tercers per a 
l'establiment, si és el cas, de les oportunes mesures correctores quan 
s'evidencie que aquestes importacions o la suma d'elles generen 
perjudicis greus al sector citrícola europeu. 

- A bonificar al 100% l'IBI de rústica del present exercici 2019 de les 
parcel·les destinades a cultius citrícoles, així com en un 50% l'IBI 
d'urbana dels habitatges habituals dels agricultors i dels edificis 
destinats a usos agrícoles. 

- A establir per als cítrics el mòdul 0 en el sistema d'avaluació objectiva 
de l'IRPF. 

- A introduir en les assegurances agràries l'assegurament de rendes 
mínimes, basat en els costos de producció. 

- Modificar la Llei de Cadena Alimentària espanyola seguint les 
orientacions de la homòloga nova Llei francesa. 

- Liderar a Europa una acció decidida perquè la normativa europea de 
cadena alimentària protegisca sense ambigüitats al sector feble, que 
són els productors agraris, impedint les vendes a pèrdues. 

- Iniciar una campanya d’incentivació del consum de cítrics en els 
mitjans de comunicació públics espanyols. 

- Que a la retirada de producció de 50.000 Tms., gestionada pel 
Ministeri d'Agricultura, puguen accedir tots els agricultors afectats, tant 
els que estan en Organitzacions de Productors com els que no hi són, 
com ja va passar amb el veto rus. 

11. El present acord es traslladarà a la Presidència de la Generalitat, a la 
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient. Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, 
al Ministeri d'Hisenda i al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 

No mostrant cap objecció dels regidors a afegir en esta moció la part dispositiva 
de la proposta del PP registrada a l’ajuntament, el Ple de l’ajuntament, PER 
UNANIMITAT dels presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la Corporació, ACORDA: 
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1. Reclamar el suport del Govern espanyol a les administracions i parts 
afectades per la crisi del sector citrícola valencià, emplaçant-lo a que lidere davant la 
Comissió Europea un procés de renegociació amb els països de l’Africa Meridional 
(Sud-àfrica) sobre les importacions de cítrics que minore els aspectes negatius per als 
productors nacionals, incloent-hi tant els aspectes fitosanitaris, com sociolaborals i 
econòmics. 

2. Demanar al Govern Espanyol que s'aplique la clàusula de salvaguarda (article 
34, apartat 2 de l’acord amb Sud-àfrica), donada la perillosa crisi que travessa el sector 
citrícola valencià I nacional. 

3. Sol·licitar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació que s'apliquen les 
mesures compensatòries pertinents als productors afectats, especialment la retirada de 
cítrics en fresc, i que contemple la dels productors pertanyents a Organitzacions de 
Productors com la dels que no hi són. 

4. Demanar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació que s'incloguen els 
productes cítrics en la llista de vegetals d’alt risc per previndre plagues. 

5. Donar trasllat de l'acord al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació del 
Govern Espanyol, a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana, a l'Associació Valenciana 
d'Agricultors, a la Unió de Llauradors i Ramaders, a la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies, i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 

6. Instar a la Comissió Europea que agilitze els tràmits per a facilitar a les 
Organitzacions de Productors la retirada de 250.000 tones de cítrics del mercat en 
fresc, dotant amb suficient pressupost els programes operatius destinats a tal mesura. 

7. Que es genere una partida pressupostària per a la retirada de cítrics del 
mercat en fres d’aquells agricultors no pertanyents a cap Organització de Productors. 

8. Instar el Consell a que abans del pròxim 23 de març: 
- Tinga dissenyada la campanya de promoció de la taronja 

valenciana per fomentar el consum de cítrics, concretant quines accions 
van a dur-se a terme a nivell nacional i a nivell internacional. 

- A tenir operativa la línia de crèdits bonificats a través de l'Institut 
Valencià de Finances. 

- A concretar quins perfils tècnics tindran les persones que 
s'incorporen a l'oficina del Consell a Brussel·les per defensar el lobby 
citrícola valencià, així com el seu nombre, règim laboral i retributiu. 

- A presentar un programa de retirada de fruita amb fons propis, del 
qual puguen beneficiar-se els agricultors no integrats en organitzacions de 
productors. 
9. Instar així mateix al Consell a que, abans del proper 28 de febrer: 
- Presente l'estudi d'ajudes "de minimis" per a productors que 

demostren pèrdues de renda com a conseqüència de l'actual crisi 
citrícola. 

- Presente l'estudi sobre l'impacte sobre el sector citrícola valencià de 
l'acord Unió Europea - Estats d'Àfrica Meridional, a fi de poder activar 
la clàusula de salvaguarda continguda en el mateix. 

10. Insta al Govern d'Espanya a: 
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- Exigir a la Unió Europea l'activació de la clàusula de salvaguarda en el 
Tractat de Lliure Comerç amb els països d'Àfrica Meridional, entre ells 
Sud-àfrica, així com en els tractats comercials amb països tercers 
exportadors de cítrics, en especial Turquia i Egipte, realitzant un estudi 
de seguiment de l'evolució d'aquests Acords de la UE amb tercers 
països pel que fa a la importació de cítrics, recollint l'evolució de les 
tones importades, l'evolució de les plantacions en origen i les 
conseqüències sobre els preus als agricultors europeus. 

- Introduir mesures efectives en la reforma de la PAC que eviten la 
reiteració de la crisi de preus, esmenant la discriminació, que pateix 
l'agricultura mediterrània en la PAC i especialment el sector de fruites i 
hortalisses. 

- Donat el lideratge mundial d'Espanya en el comerç de cítrics en fresc, 
es demana que el Govern Espanyol lidere una iniciativa a nivell 
europeu de revisió i impacte dels acords bilaterals de la Unió que 
impliquen importació de cítrics procedents de països tercers per a 
l'establiment, si és el cas, de les oportunes mesures correctores quan 
s'evidencie que aquestes importacions o la suma d'elles generen 
perjudicis greus al sector citrícola europeu. 

- A bonificar al 100% l'IBI de rústica del present exercici 2019 de les 
parcel·les destinades a cultius citrícoles, així com en un 50% l'IBI 
d'urbana dels habitatges habituals dels agricultors i dels edificis 
destinats a usos agrícoles. 

- A establir per als cítrics el mòdul 0 en el sistema d'avaluació objectiva 
de l'IRPF. 

- A introduir en les assegurances agràries l'assegurament de rendes 
mínimes, basat en els costos de producció. 

- Modificar la Llei de Cadena Alimentària espanyola seguint les 
orientacions de la homòloga nova Llei francesa. 

- Liderar a Europa una acció decidida perquè la normativa europea de 
cadena alimentària protegisca sense ambigüitats al sector feble, que 
són els productors agraris, impedint les vendes a pèrdues. 

- Iniciar una campanya d’incentivació del consum de cítrics en els 
mitjans de comunicació públics espanyols. 

- Que a la retirada de producció de 50.000 Tms., gestionada pel 
Ministeri d'Agricultura, puguen accedir tots els agricultors afectats, tant 
els que estan en Organitzacions de Productors com els que no hi són, 
com ja va passar amb el veto rus. 

11. Traslladar el present acord a la Presidència de la Generalitat, a la Conselleria 
d'Agricultura, Medi Ambient. Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, al Ministeri 
d'Hisenda i al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 

 
5.- DESPATX EXTRAORDINARI 
No es va tractar cap assumpte. 
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN. 
6.- INFORMACIÓ PER LA PRESIDÈNCIA. 
Donar compte de les resolucions d`alcaldia des de la núm. 232/2018, de 28 

de novembre, a la núm. 16/2019, de 24 de gener. 
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El Ple es dóna per assabentat. 
7.- PRECS I PREGUNTES 
S’inicia el torn d’intervencions per part del Sr Vicent Estruch amb el prec al Sr. 

Alcalde de ser informats quan hi ha una visita institucional, o qualsevol esdeveniment 
en el que la corporació ha de participar activament, que de manera òptima en temps i 
forma se’ls informés per a poder acudir. 

El Sr Alcalde demana disculpes, però informa de que aquestes visites son 
complicades de avisar perquè fins a últim moment ells tampoc saben qui ha d’anar. 
Respecte dels actes, tots els regidors que han volgut tenen un telèfon de l’ajuntament a 
través del qual s’envien avisos per WhatsApp, així hi ha un saluda a través del que 
s’informa dels actes que hi ha. 

 
Es dona pas a les preguntes, formulant-se les següents  
 
Sr Regidor  Vicent Estruch al Regidor de Festes i/o Regidor d’Agricultura 

i/o Alcalde:  
 
 quin és el balanç de satisfacció respecte a la Fira del Porrat i si hi ha alguna 

possibilitat de canvi. S’ha percebut una millora en la Fira del Porrat després dels 4 anys 
celebrant aquesta fira de manera conjunta a la Fira Agrícola, es a dir, està ajudant la 
Fira Agrícola a la del Porrat? 

Resposta Sr Alcalde: segueix apostant per aquesta proposta de la Fira. 
Considera que la Fira Agrícola no ha de tenir altre entorn que no siga el de la Fira de 
Sant Vicent. I accepta qualsevol proposta. 

 
 S’ha demanat a l’equip de govern que se’ls facilités l’estat de comptes de la 

piscina coberta i encara no se’ls han facilitat.  
Resposta Sr  Alcalde: la piscina no és  explotació independent de l’ajuntament, 

i per tant, no hi ha un compte de resultats ni d’explotació de la Piscina Coberta de 
Guadassuar. L’exercici es va tancar el dia 31 de desembre i encara no s’han tancat els 
comptes generals de l’exercici 2018 de l’Ajuntament, en els que figuren els ingressos i 
les despeses de la piscina. 

Resposta Sr Puchol Regidor d’Hisenda: mensualment se’ls està passant una 
relació d’ingressos i despeses a partir de la qual es pot calcular el resultat d’explotació 
mitjançant uns càlculs fàcils. 

 
Preguntes de la Sra Clemente  al Sr Alcalde; 
 
Per part del col·lectiu d’AGUAFA manifesten la preocupació que tenen pel tema 

de la licitació de l’obra del Centre de Dia. I voldrien que algun responsable expliqués en 
quin punt estan i quan hi ha previsió de poder licitar i, sobre tot, de poder començar les 
obres. 

Resposta  Sr Alcalde: L’alcalde expressa així mateix la seua preocupació. 
L’informe que es va enviar a Conselleria encara no ha tornat per a poder començar 
amb la licitació. Només torne l’informe i estiga tot com cal, després d’haver tingut que 
fer una sèrie de modificacions, es podrà començar a preparar la licitació i es traurà 
immediatament. Conselleria té l’informe des de novembre i són ells qui ho estan 
ajornant. 
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Per part d’un altre col·lectiu del poble s’han presentat a l’Ajuntament més de 300 

firmes demanant que es valore una actuació en el Ravalet demanant unes ombres per 
als xiquets i xiquetes que van en els pares per les vesprades. S´ha considerat esta 
demanda ? 

Resposta Sr  Alcalde: encara no han aplegat les firmes a l’Ajuntament, quan 
aplegue la proposta es valorarà. 

 
En relació amb la rampa d’accés a les dependències de Serveis Socials. Fan 

dues preguntes: la primera, per què es fa eixa rampa d’accés en el C/Vicente Pellicer 
quan en la Gran Via ja estava l’accés de antes. I la segona pregunta és, per què es va 
col·locar una barana i s’ha llevat la barana. 

Resposta Sr  Alcalde: fer la rampa per eixe carrer es simplement per distribució 
funcional. S’ha afegit més accessibilitat. Respecte de la barana, el projecte especificava 
que la barana havia de poder-se posar i llevar, però no que la puga posar i llevar 
qualsevol. Es per això que demanaren al constructor que la llevara i així li feren alguna 
subjecció major, i el constructor encara no l’ha tornat però l’ha de tornar a col·locar. 

 
En referència al plenari anterior. Es va preguntar sobre el programa de ‘Major a 

Casa’, per què no apareixia en el pressupost: No entenen per què en l’informe que els 
faciliten posa que aquest programa no té cap cost per a l’Ajuntament i per això no 
apareix en els pressupostos, quan si que és un programa que té un cost per a 
l’Ajuntament. 

Resposta Regidora de Benestar Social: El programa de ‘Major a Casa’ 
continua. La part que havia de pagar l’Ajuntament l’ha absorbit la Conselleria, i ara 
paga les dos parts. I l’usuari paga 136€ a l’empresa. 

 
 En relació a la convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball per a Oficial de 

Policia Local, volen fer algunes consideracions. En primer lloc manifestar que les bases 
per a aquesta convocatòria no s’han portat a votació al plenari. A més de que han 
deixat fora del tribunal a la Funcionaria de RRHH que sol formar part dels processos 
selectius de personal. I en això pregunten, per què es manté una situació irregular i pot 
ser il·legal en la plantilla d’este personal ja que actualment la major part de la plantilla 
es manté en situació d’interinitat, i segons la llei, havien de cessar tots els agents que 
estigueren en aquesta situació? Si això és així, per què no s’ha previst i s’ha donat una 
solució i que van a fer davant la situació irregular de la plantilla? 

Resposta Alcalde: S’ha fet d’acord a la legalitat que s’aprova en aquest 
Ajuntament. Si la junta de govern es suficient per a fer-ho, així s’ha fet. Respecte a la 
cap de personal, és ella la que va dir que donada la situació no volia estar en el 
tribunal. 

 
Per què a la plantilla d’agents hi ha 16 professionals mentre que a la plantilla 

presentada als pressupostos sols hi ha 15? 
Resposta Alcalde: És una qüestió que se m’escapa. Era una previsió, i es va 

contractar a un interí més per necessitats del servei perquè hi havia un agent de baixa. 
 
Per què quan torna al seu lloc de treball un dels agents que estaven de baixa es 

manté a la persona que els substituïa i no la cessen com es lo normal? 



 15 

Resposta Alcalde: Segons personal és el que se fa. Va tornar un dels agents i 
es va cessar al agent  interí que estava cobrint la substitució. 

 
Per què si tant necessitats estan de personal, li aproven una renovació d’una 

comissió a un dels agents locals d’aquesta plantilla a finals d’any i li la revoquen als 
dies cessant com a conseqüència d’eixa revocació a un dels agents de la parella amb 
els que es va tindre l’altercat? 

Resposta Alcalde: si hi ha alguna il·legalitat me la fa saber. Una persona cessa 
en la comissió i després vol tornar-sen a anar, doncs sen torna a anar. 

 
La Sra Clemente expressa la seua opinió sobre la gestió per part de  l’equip de 

govern de la policia  , que qualifica de  nefasta i fica una sèrie  d’eixamples de lo que 
per a ella suposa una direcció incompetent del servei de policia  i passa a fer les 
següents preguntes en relació a aspectes relatius al servei de la policia local . 

 
 Per què s’han comprat 8 equips de Transmissió Tetra amb un cost d’entre 7.000 

€ o 8.000 € que la policia no utilitza si no és per a cridar per telefono? A quina 
necessitat respon esta compra? Qui la va recomanar? Quin ús se li està donant? Son 
per jugar?  

Resposta Alcalde: mentre no porte documents i demostre el que diu, que la 
policia ho esta utilitzant per a jugar, és la seua opinió. 

 
Per què el cap de setmana de les comunions no hi havia ordre se servici per 

acompanyar la banda de música, xiquets i xiquetes, familiars, etc... que van anar sense 
assistència policial fins al col·legi Balmes? 

Resposta Regidor de Cultura i Festes: era un servei que no constava en la 
fulla de la policia, eixa jornada va coincidir que no hi havia cap policia del poble en eixe 
moment, es va telefonar a la policia i en el moment en el que la policia va aplegar ja 
havia eixit el seguici. Va haver una falta de comunicació. 

 
Per què en dies importants el cementeri està tancat fins quasi mig dia impedint el 

pas a la gent que vol anar a visitar als seus familiars? 
Resposta Alcalde: els horaris estan igual que estaven. Si ho poguérem millorar 

ho milloraríem. 
 
 per què estan havent tants problemes en fer serveis que sempre han segut 

tradicionals com, per exemple, llevar els cotxes aparcats el dia de Sant Roc pel 
recorregut habitual del trasllat? 

Resposta Sr Alcalde: es cert, assumeixc la culpa sobre l’error dels cotxes del 
carrer del Crist. No es va donar l’ordre, no estava previst, i ningú li havia dit al cap de 
policia que això es feia així. 

 
Per què no hi ha cap control sobre la fitxa horària dels agents de la policia, ni 

cap informe al respecte en RRHH? 
Resposta Alcalde: desconec si es feina del cap de policia o del cap de 

personal. Ho averiguaré. 
 



 16 

Quan l’oficial de policia ve convidat per l’equip de govern a dinar o a sopar 
també està fixant? i si son certs els rumors de que  de vegades ve, fitxa, se’n va casa i 
quan torna  i se’n torna a anar fitxa? 

Resposta Alcalde:   Respecte als rumors, categòricament fals. 
 
Es fa vigilància rural pel cos de policia local? 
Resposta Alcalde: En un  poble de 24 km de llarg, amb una plantilla en la que 

no pots cobrir les baixes  es complicat fer vigilància. 
 
Descontrol, mala planificació, desordre... així qualifica de nou la Sra. Clemente el 

funcionament de la policia per a finalitzar es les preguntes relacionades en el 
funcionament d’este  servei. 

 
Per acabar la seua intervenció la Sra Clemente transmet el malestar d’un 

important nombre de veïns respecte a la demanda no atesa de posar al balcó de 
l’Ajuntament el tapís del Jesuset aquestes darreres festes de nadal. Pareix ser que 
davant aquesta sol·licitud els va dir el senyor alcalde que replegaren firmes i aquest ho 
consideraria, donant-los esperança però finalment se´ls diu que qui vullga jesuset , se´l 
fique en la seua façana  

Resposta Alcalde: el tapís que va col·locar l’Ajuntament al balcó posava Bon 
Nadal on es veu representat el missatge. Aquest Ajuntament ja va demostrar fa molt de 
temps que les coses de l’Església, a més de respectar-les, son de l’Església i les coses 
de l’Ajuntament son de l’Ajuntament. L’anterior rector així ho veia i això m’ho va 
comunicar, i l’actual rector igual. Crec que sense ofendre a ningú, no ho hem posat al 
balcó de l’Ajuntament, perquè, entre altres coses, s’està vetant a altra religió i estaríem 
entrant en un joc perillós.   

 
La Sra Clemente lamenta el que haguera pogut estar una manifestació de 

respecte a la comunitat cristiana i de solidaritat amb les persones cristianes que a dia 
de hui moren  únicament per les seues creences, però açò no deixaria de ser anecdòtic 
sinó tingueren memòria i hagueren estat observant la incoherència d’este  govern dia a  
dia en les seues actuacions. Començaren la seua legislatura llevant la creu del ple i  en 
aquell moment i davant d’una pregunta del regidors Domingo Añó, per part del Sr 
alcalde es va fer una dissertació de la deguda separació entre església i estat i que 
l’ajuntament havia de velar per la seua independència ja que l’estat es aconfessional i 
així havia de mostrar-se. El grup municipal partit popular respecta totalment el seu  
posicionament però no esperàvem que tota esta paraulera fora fum de boja... una cosa 
es el que se diu i altra el que  se fa .. i la Sra regidora enumera una sèrie de  eixamples   
que des del  seu punt de vista mostren totalment la incoherència i les contradiccions en 
este tema per part del Sr Alcalde i membres del seu govern  

 
Quan, en complir-se les dotze hores, el Sr alcalde indica a la Sra. Clemente que 

el Ple ha finalitzat. 

I no havent-hi més assumptes que tractar es va alçar la sessió per la 
Presidència, sent les  24:00 hores , de tot això jo, la Secretària, certifique. 

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

 


