ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE
EL DIA 5 DE JULIOL DE 2.019
Srs. Assistents:
PRESIDENT:
SR. VICENTE JOSÉ ESTRUCH BELLVER
VOCALES:
SR. ARTURO ALMAZÁN SAIS
SRª TERESA MARTÍNEZ GIMENO
SRª LAURA MARÍA OSCA LAFARGA
SR. JOSE VICENTE SAIS NOGUERA
SR. SALVADOR MONTAÑANA SANZ
SR. JOAN V. PUCHOL PÉREZ
SRª BIBIANA SAIS ROIG
SR. FERRAN BARBERÁ CABRERA
SRª NÚRIA MERINO GIMÉNEZ
SRª MARÍA ROSA ALMELA RIBES
SR. JOSEP MARTÍNEZ VIDAL
SRª TERESA FUERTES RAGA

En la Casa Consistorial de l'Ajuntament
de Guadassuar, a les 14:00 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 Vicente José Estruch Bellver,
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.- Dació de compte del decret d’Alcaldia 373/2019 sobre
 Nomenament Tinents d’Alcalde
 Nomenament de regidors membres de la junta de govern i
delegacions de competències
 Nomenament de regidors/es delgats/ades.
Es dóna compte del decret d’Alcaldia número 373/2019, de 28 de juny, el text del
qual és el següent:
2019/OFI_01/000185
Després de les eleccions locals del passat dia 26 de maig de 2019 i
constituïda la Corporació en sessió extraordinària el dia 15 de juny de 2019.
En ús de les facultats que em confereix aquest cos legal, he tingut a bé
RESOLDRE el següent:
PRIMER.- Nomenament dels Tinents d'Alcalde.
De conformitat amb el que disposa l'article 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril; art 22 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i art. 46 del
Reial Decret 2.568/1.986, de 28 de novembre, pel present, RESOLC:
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1º.- Nomenar com a titulars de les Tinences d'Alcaldia als següents
regidors/es:
1ª Tinença d’Alcaldia: SR. ARTURO ALMAZAN SAIS
2ª Tinença d’Alcaldia: SRA. TERESA MARTINEZ GIMENO
3ª Tinença d’Alcaldia: SRA. LAURA MARIA OSCA LAFARGA
4ª Tinença d’Alcaldia: SR. JOSE VICENTE SAIS NOGUERA
2º.- Correspondrà als/a les nomenats/ades substituir, per l'ordre del seu
nomenament, a aquesta Alcaldia en l'exercici de les seues atribucions en els
supòsits legalment previstos.
SEGON.- Nomenament dels membres de la Junta de Govern Local
De conformitat amb el que disposen els art. 20.1b) i 23.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril; i 35.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
present, RESOLC:
1º.- Nomenar membres de la Junta de govern local als/a les següents
regidors/es:
SR. ARTURO ALMAZAN SAIS
SRA. TERESA MARTINEZ GIMENO
SRA. LAURA MARIA OSCA LAFARGA
SR. JOSE VICENTE SAIS NOGUERA
2º.- Correspondrà a la Junta de govern local, així integrada, i sota la
presidència d’aquesta Alcaldia, l’assistència permanent a la mateixa en l’exercici
de les seues atribucions, així com aquelles que li delegue qualsevol òrgan
municipal o expressament li atribuïsquen les lleis.
3º.- Delegar en la Junta de govern local les següents competències, de
conformitat amb el que disposa l'article 21.3 i 23.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i
112 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, així com en l’article 61.2 i disposició
addicional segona de la llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector
Públic
 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 seu valor estimat no
supere el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en
qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de
caràcter pluriennal quan la seva durada no siga superior a quatre
anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l'import acumulat de
totes les seves anualitats no supere ni el percentatge indicat, referit
als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia
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 del 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 seua contractació o concessió i estiguen previstos en el
pressupost.
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L'atorgament de les autoritzacions administratives en matèria
urbanística i ambiental, llevat que les lleis sectorials ho atribuesquen
expressament al Ple.
 Imposició de sancions establertes en la Llei 6/2014 de prevenció ,
qualitat i control ambiental de la Comunitat valenciana
 Resolució de Recursos en matèria de ingressos en los termes
previstos en les bases d’execució del pressupost.
 Aprovació, modificació i derogació de preus públics conforme la
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, socials ..
4º.- Determinar una periodicitat de quinze dies per a la celebració de les
sessions, que es duran a terme els dilluns a les 13:30 hores.
TERCER.- Delegacions especials a Regidors/es.
De conformitat amb el que disposa l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril; i 43, 44 i 45 del Reial Decret 2.568/1.986, de 28 de novembre, pel present
RESOLC:
1º.- Efectuar les següents delegacions, respecte de les distintes àrees o
serveis municipals que s’especifiquen, a favor dels/de les Regidors/es que a
continuació s’indiquen:
REGIDOR/A
DELEGACIÓ
Esports
Arturo Almazan Sais
Seguretat ciutadana
RRHH
Educació
Joventut
Benestar social
Teresa Martínez Gimeno
Protocol
Comunicació
Xarxes socials i Noves tecnologies.
Sanitat
Laura Mª Osca Lafarga
Cultura
Festes
Urbanisme
Industria
José Vicente Sais Noguera
Comerç i promoció econòmica
Agricultura
Medi Ambient
2º.- Les delegacions efectuades comprenen les facultats de direcció,
organització interna i gestió dels corresponents serveis, a exclusió de la facultat
de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercer.”

El Ple es dóna per assabentat.
2.- Dació de compte de la constitució dels grups polítics i designació de
portaveus.
Per part de la Secretaria es dóna lectura dels escrits presentats per part de les
diferents candidatures que han obtingut representació municipal a les passades
eleccions municipals, dirigit al President i subscrit per tots els seus integrants, en el que
es constitueixen els grups polítics municipals i nomenen portaveus titulars i suplents,
d'acord amb el que estableix l'art. 73.3 de la llei 7/1985 de 5 d'abril, LRBRL, art. 134 de
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la Llei 8/2010, de la Generalitat Valenciana, de Règim Local de la Comunitat
Valenciana, i per l'art. 24 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, ROF.
Queden per tant constituïts com a grups municipals els següents:
Grup Municipal PARTIT POPULAR
o
o

- Portaveu: Vicente José Estruch Bellver
- Suplents: (1) Arturo Almazán Sais

Grup Municipal COMPROMIS
o - Portaveu: Joan V. Puchol Pérez
o - Suplents: (1) Bibiana Sais Roig
(2) Ferran Barberà Cabrera
Grup Municipal PSOE
o - Portaveu: María Rosa Almela Ribes
o - Suplents: (1) Josep Martínez Vidal
(2) Teresa Fuertes Raga
El ple es dona per assabentat.
3.- Determinació del règim de sessions del Ple.
Vist el que estableix l’art. 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las
Bases del Règim Local;
“El Ple celebra sessió ordinària com a mínim cada mes als
Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants i a les Diputacions
Provincials; cada dos mesos als Ajuntaments dels municipis d'una
població entre 5.001 habitants i 20.000 habitants; i cada tres als municipis
de fins a 5.000 habitants.”
Atés la proposta formulada per l’Alcaldia, 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:
ÚNIC; celebrar sessions ordinàries del ple municipal l’últim dijous de cada mes
imparell, a les 20 hores.
4.- Indemnitzacions per assistència a sessions d’òrgans col·legiats.
L'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de Règim
Local, en relació amb l'article 13 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
determinen que els membres de les Corporacions Locals, en l'exercici dels seus
càrrecs, percebran retribucions i indemnitzacions pels conceptes següents:
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a) Els membres de la Corporació, en règim de dedicació parcial o exclusiva,
percebran la retribució establida per acord del Ple de l'Ajuntament, en aprovar la relació
de càrrecs que puguen exercir-se en tals règims, amb dret a ser donats d'alta en el
Règim General de la Seguretat Social.
b) Els membres de la Corporació que no tinguen dedicació parcial o exclusiva,
percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats que formen part, en la quantia que assenyale el Ple de l'Ajuntament.
c) Tots els membres de la Corporació, inclosos els que exercisquen càrrecs en
règim de dedicació parcial o exclusiva, tindran dret a percebre indemnitzacions per les
despeses efectives ocasionades en l'exercici del seu càrrec, segons les normes
d'aplicació general en les Administracions públiques i les que en desplegament de les
mateixes aprove el ple corporatiu.
Tenint en compte tot el que antecedeix, vista la proposta que formula l’Alcaldia
en la que considera procedent que cap càrrec de la Corporació s’exercirà amb règim de
dedicació exclusiva o parcial, el Ple de l’ajuntament, PER UNANIMITAT dels presents,
que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, ACORDA:
PRIMER I ÚNIC.- Aprovar els següents imports per assistències a les sessions
dels òrgans col·legiats siguen les següents:
Comissió Informativa:................................... 45 euros
Ple:................................................................ 45 euros
Junta de Govern:.......................................... 22,50 euros
5.- Creació i Composició de les comissions informatives permanents.
Vist el que disposa l'article 20-1 c) de la Llei 7/1.985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local així com en l'article 31 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la
Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
Vist així mateix el que disposa l'article 125 del Reial Decret 2568/86, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.
Vist que s'ha dirigit escrit als portaveus dels grups municipals perquè designen
els membres dels seus grups que han d'integrar les comissions informatives
Atés la proposta formulada per l’Alcaldia, el Ple de l’ajuntament, PER
UNANIMITAT dels presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, ACORDA:
PRIMER: Constituir i establir les Comissions Informatives que s'assenyalen a
continuació,



Comissió Informativa Permanent de CULTURA, ESPORTS I EDUCACIÓ
Comissió Informativa permanent D’URBANISME, AGRICULTURA I MEDI
AMBIENT.
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 Comissió Informativa Permanent D’HISENDA I GOVERNACIÓ,. Esta
Comissió actuarà a la seua vegada com COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES
SEGON; Establir la seua composició en cinc membres titulars, designant
Dos titular i dos suplents pel Grup Municipal PP
Dos titulars i dos suplents pel Grup Municipal COMPROMÍS
Un titular i un suplent pel Grup Municipal PSOE.
La presidència de les Comissions correspon a l’alcaldia. A fi de garantir que la
composició de las mateixes s’acomode a la proporcionalitat existent entre els diferents
grups polítics representats a la Corporació, un dels representants del grup polític al que
pertany l’alcalde serà el mateix alcalde .
COMISSIÓ
EDUCACIÓ

INFORMATIVA

PERMANENT

DE

CULTURA,

ESPORTS

I

PP
Titular
Titular
Suplent 1
Suplent 2
COMPROMÍS
Titular
Titular
Suplent 1
Suplent 2

Sr. Vicente José Estruch Bellver
Sra. Arturo Almazán Sais
Sra. Laura María Osca Lafarga
Sr. Teresa Martínez Gimeno

Sr. Ferran Barberà Cabrera
Sra. Bibiana Sais Roig
Sr. Salvador Montañana Sanz
Sr. Joan Vicent Puchol Pérez

PSOE
Titular
Suplent 1

Sra Teresa Fuertes Raga
Sra Ma Rosa Almela Ribes

COMISSIÓ INFORMATIVA
BENESTAR SOCIAL I JOVENTUT

PERMANENT

D’HISENDA

I

GOVERNACIÓ,

PP
Titular
Titular
Suplent 1
Suplent 2
COMPROMÍS
Titular
Titular
Suplent 1
Suplent 2

Sr. Vicente José Estruch Bellver
Sra. Teresa Martínez Gimeno
Sra. Laura María Osca Lafarga
Sr. José Vicente Sais Noguera

Sr. Joan Vicent Puchol Pérez
Sra. Bibiana Sais Roig
Sr. Salvador Montañana Sanz
Sr. Ferran Barberà Cabrera
6

PSOE
Titular
Suplent 1

Sra Mª Rosa Almela Ribes
Sr Josep Martinez Vidal

COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT D’URBANISME, AGRICULTURA I
MEDI AMBIENT
PP
Titular
Titular
Suplent 1
Suplent 2

Vicente José Estruch Bellver
Sr. José Vicente Sais Noguera
Sr. Arturo Almazán Sais
Sra. Teresa Martínez Gimeno

COMPROMÍS
Titular
Titular
Suplent 1
Suplent 2

Sr. Salvador Montañana Sanz
Sra. Núria Merino Gimeno
Sra, Bibiana Sais Roig
Sr. Joan Vicent Puchol Pérez

PSOE
Titular
Suplent 1

Sr Josep Martinez Vidal
Sra Teresa Fuertes Raga

SEGON.- Les Comissions Informatives Permanents assumiran les funcions
d'estudi i dictamen previ de quants assumptes se sotmeten a la decisió del Ple i de la
Junta de Govern Local quan esta vaja a actuar amb competències delegades pel Ple,
excepte quan hagen d'adoptar-se acords declarats urgents.
Així mateix, els correspon el seguiment de la gestió de l'Alcalde, la Junta de
Govern Local i dels Regidors que ostenten delegacions, sense perjuí de la competència
de control que corresponen al Ple.
6.- Nomenament de representants en òrgans col·legiats que siguen
competència del ple.
Abans de començat la debat de la proposta per l’alcaldia es sol·licita poder
retirar este punt de l’ordre del dia pues la proposta no ha segut dictaminada en
Comissió informativa perquè encara no estaven creades i al Sr alcalde li agradaria
poder assentar-se amb els altres grups municipals per fer una proposta en la que
participaren els tres grups i els tres estiguen representats en els òrgans
supramunicipals.
Per part de la secretaria se informa que no es veu impediment per a retirar el
assumpte per la motivació exposada pel Sr alcalde sempre que es comprometa a
convocar altre ple extraordinari abans del dia 26 de juliol , data en la que finalitza el
termini de 30 dies hàbils per a la celebració del ple o plens extraordinaris per a
l’Organització de l’ajuntament . El Reglament d’Organització i Funcionament de les
Entitats Locals assenyala que es convocara un ple o varis plens extraordinaris per
adoptar els acords relatius a l’organització de l’ajuntament.
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Atés la proposta formulada per l’Alcaldia, es retrira l’assumpte sense llegir-se
cap proposta .
7.- Delegació de competències en la Junta de Govern.
Atès que de conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les bases de Règim Local, el Ple pot delegar l’exercici de
determinades atribucions en la Junta de Govern Local
Considerant que les propostes hauran de ser dictaminades per les comissions
informatives, assegurant-se per tant la participació i informació de tots el membres de
la Corporació en el Dictamen que es portarà a la Junta de Govern.
Considerant que esta delegació donarà una major agilitat en la gestió
administrativa i pot redundar en un estalvi econòmic per a la Corporació.
Atés la proposta formulada per l’Alcaldia, consistent en
ÚNIC.- Delegar en la Junta de Govern les següents competències plenàries de
conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de
Règim Local
 L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació
en matèries de competència plenària.(Competència a la que se refereix
2.2.j)
 L'aprovació dels projectes d'obres i servicis quan siga competent per a la
contractació o concessió, i quan encara no estiguen previstos en els
pressupostos. Competència a la que se refereix l’article 22.2.ñ)
 Les competències que corresponen al ple en matèria de contractes i
concessions sobre els béns de la corporació i l'adquisició de béns
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, així com l'alienació
del patrimoni quan no estiguen atribuïdes a l'alcalde o al president, i dels
béns declarats de valor històric o artístic siga quin siga el seu valor.
(Competència assenyalada a la disposició addicional segona del RD
legislatiu 3/2011, que aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic)
Sotmesa a votació, el resultat de la votació és el següent; 8 VOTS EN CONTRA
corresponents als representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana
Sanz, Sr. Puchol Pérez; Sra. Sais Roig, Sr. Barberà Cabrera, i Sra. Merino Giménez) i
als representants del grup municipal PSOE (Sra. Almela Ribes, Sr. Martínez Vidal i Sra.
Fuertes Raga), i 5 VOTS A FAVOR corresponents als representants del grup municipal
PP (Sr. Estruch Bellver, Sr. Almazán Sais, Sra. Martínez Gimeno, Sra. Laura Mª Osca
Lafarga i Sr. Sais Noguera)
La proposta no resulta aprovada.
I no havent-hi més assumptes que tractar es va alçar la sessió per la
Presidència, sent les 14 hores i vint minuts de tot això jo, la Secretària, certifique.
La secretària, document signat electrònicament.
Codi de verificació al marge.
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