ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE
EL DIA 17 D’OCTUBRE DE 2.019
Srs. 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

En la Casa Consistorial de l'Ajuntament
de Guadassuar, a les 18:30 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
SRª NÚRIA MERINO GIMÉNEZ
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, dels esborranys de les actes de les
sessions anteriors: 23/07/19, 25/07/19 i 26/09/19
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL 23/07/2019
De conformitat amb el que estableix l’art 91 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el ROF, el Sr. Alcalde pregunta als reunits si tenen alguna
observació a incloure a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia
23/07/2019. No es produeix cap i és aprovada per UNANIMITAT dels presents, que és
correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL 25/07/2019
De conformitat amb el que estableix l’art 91 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el ROF, el Sr. Alcalde pregunta als reunits si tenen alguna
observació a incloure a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia
25/07/2019. No es produeix cap i és aprovada per UNANIMITAT dels presents, que és
correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL 26/09/2019
De conformitat amb el que estableix l’art 91 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el ROF, el Sr. Alcalde pregunta als reunits si tenen alguna
observació a incloure a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia
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23/07/2019. No es produeix cap i és aprovada per MAJORIA ABSOLUTA dels
presents, que és 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 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).
2.- Aprovació inicial de les bases reguladores de la subvenció per a la
realització d’estudis universitaris fora del terme municipal (Expt.
2019/OFI_01/000335)
Des de fa anys, l'Ajuntament de Guadassuar ha vingut atorgant ajudes
econòmiques als estudiants del municipi per a fer front a les despeses de transport i
similars derivats la realització d'estudis universitaris fora del municipi.
Sent la voluntat d'aquesta Corporació aprovar unes bases reguladores d'aquest
tipus d'ajudes, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 17 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, les quals han d'aprovar-se pel tràmit
d'una ordenança municipal, el procediment de la qual es regula en l'article 49 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Vistes les competències atorgades al Ple de la Corporació en l'article 22 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut.
El Ple de l’ajuntament, prèvia deliberació, PER UNANIMITAT dels presents, que
és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió de beques
per a la realització d´estudis fora del terme municipal de Guadassuar, amb el següent
test:
BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES PER A LA
REALITZACIÓ D'ESTUDIS UNIVERSITARIS FORA DEL TERME MUNICIPAL
DE GUADASSUAR.
Article 1. Objecte. Mitjançant aquesta ordenança s'estableixen les bases
reguladores de les convocatòries que efectue l'Ajuntament de Guadassuar per a
la concessió, en règim de concurrència no competitiva, de beques destinades a
fomentar la realització d'estudis universitaris fora del terme municipal de
Guadassuar.
Article 2. Finalitat. Les beques regulades en aquesta ordenança es
dirigeixen a fomentar la realització d’estudis universitaris conduents a títols
oficials de Grau de les universitats públiques i privades que integren el Sistema
Universitari Valencià, així com els seus centres adscrits, i que no es troben dins
de l'oferta educativa existent en el municipi. També s' inclou la realització
d´estudis superiors d'arts de música i dansa impartits en centres oficials, públics
o privats.
Article 3. Beneficiaris de les beques.
1. Podran ser beneficiaris d’estes ajudes els estudiants que dins del
termini de presentació de sol·licituds, reunisquen les següents condicions:
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a) Estar empadronat en el municipi de Guadassuar abans de la
convocatòria.
b) Cursar ensenyaments universitaris en qualsevol Universitat pública o
privada espanyola, incloent els estudis superiors de música i dansa.
c) Tenir aprovat el curs anterior:
Primer curs: Tenir aprovada la nota de selectivitat per a l’accés a la
Universitat o un Cicle Formatiu de Grau Superior, o prova d’accés a la
Universitat majors de 25 anys.
Segon i posteriors cursos. Tenir aprovat el curs anterior 2018/2019 el
100% dels crèdits. (60 crèdits).
d) Estar matriculat en el curs 2019/2020, d’un mínim de 60 crèdits i en
l’últim curs de carrera dels crèdits pendents.
Es tindran en conter 240 crèdits per a les titulacions de grau, en les
restants es consultarà cada cas amb la universitat corresponent. Respecte al
nombre de crèdits, s'aplicarà un càlcul equivalent quan es cursen estudis
superiors de música i dansa, que es concretaran en la convocatòria.
2. Tots els requisits hauran de ser complits a la data de finalització del
termini de presentació de sol·licituds.
3. No podran obtindre la condició de beneficiari aquells que no reunisquen
els requisits de l'article 13 de Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
4. Aquestes ajudes són compatibles amb altres subvencions, ajudes o
ingressos procedents de qualsevol de les Administracions o ens públics o privats,
nacionals, de la Unió Europea o d'Organismes Internacionals. La suma de les
ajudes o subvencions atorgades als beneficiaris, en el marc de la present ordre,
en cap cas podrà ser superior al cost que supose al becari la realització dels
estudis.
Article 5. Quantia de les beques i criteris de valoració de sol·licituds .
1. La quantia de cada beca s'obtindrà mitjançant el resultat de dividir el
nombre de sol·licituds que complisquen els requisits per a ser beneficiari de la
subvenció, entre l'import total dels crèdits anuals establits en partida
corresponent del pressupost municipal. La quantia total anual i la partida
pressupostària es determinaran en la convocatòria.
2. La quantia individual de cada beca no podrà superar els cent euros.
Article 6. Convocatòria. El procediment de concessió s'iniciarà d'ofici
mitjançant la corresponent convocatòria aprovada per acord de la Junta de
Govern Local, publicada en el tauló municipal d'anuncis i en la pàgina web oficial
de l'Ajuntament, prèvia tramitació del corresponent expedient de despesa per la
quantia total màxima fixada en aquesta.
Tot això sense perjudici del règim de publicitat establit en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.
Article 7. Sol·licituds. Les sol·licituds de beca es dirigiran a l'Ajuntament.
Es presentaran en el Registre General d'aquest Ajuntament. El termini de
presentació de sol·licituds serà el que determine la corresponent convocatòria, el
qual no podrà ser inferior a 15 dies. L'Ajuntament posarà a la disposició dels
interessats un model oficial de sol·licitud. Juntament amb la sol·licitud es
presentarà la següent documentació:
- Copia del DNI o document equivalent.
- Document oficial justificatiu de la matrícula en el centre universitari o
educatiu.
- Declaració de no trobar-se incurs en cap de les circumstàncies de
prohibició per a obtindre la condició de beneficiari d'ajuda o subvenció,
previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
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de Subvencions, i de trobar-se al corrent en el compliment de les seues
obligacions fiscals amb aquest Ajuntament.
- Declaració responsable on conste que el interessat no anul·larà la
matrícula i que destinarà la quantia econòmica a les finalitats establides
durant el curs acadèmic corresponent
- Qualsevol altra documentació que establisca cada convocatòria.
- Fitxa de manteniment de tercers.
Article 8. Instrucció del procediment.
1. L'òrgan competent per a la instrucció del procediment serà el regidor
d'hisenda, el qual realitzarà d'ofici quantes actuacions considere necessàries per
a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals
s'haja de dictar resolució.
2. En particular, l'òrgan instructor comprovarà d'ofici l'empadronament de
cadascun dels sol·licitants amb l'antiguitat mínima establida en la convocatòria.
3. La valoració de les sol·licituds correspondrà a una comissió d'avaluació
que tindrà la següent composició:
a) Actuarà com a president l'alcalde o regidor en qui delegue.
b) Actuaran com a vocals el regidor d'educació i dos funcionaris de
l'Ajuntament.
c) Actuarà com a secretari un dels dos vocals funcionaris.
4. Correspondrà a l'alcalde mitjançant decret la designació dels integrants
de la comissió d'avaluació.
5. Una vegada avaluades les sol·licituds, la comissió d'avaluació haurà
d'emetre informe en el qual es concrete el resultat de l'avaluació efectuada.
6. L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de la comissió
d'avaluació, formularà la proposta de resolució provisional, degudament
motivada, que haurà de notificar-se als interessats en la forma que establisca la
convocatòria, i es concedirà un termini de 10 dies per a presentar al·legacions.
Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en procediment ni
siguen tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les
adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada
tindrà el caràcter de definitiva. Examinades les al·legacions adduïdes si escau
pels interessats, es formularà la proposta de resolució definitiva, que haurà
d'expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la
concessió de la beca, i la seua quantia, especificant la seua avaluació i els
criteris de valoració seguits per a efectuar-la.
7. Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a
favor del beneficiari proposat, enfront de l'Administració, mentre no se li haja
notificat la resolució de concessió
Article 10. Resolució.
1. La resolució del procediment de concessió de les beques a l'estudi
correspondrà a la Junta de Govern Local.
2. La resolució contindrà la relació de sol·licitants als quals es concedeix
la beca, amb expressió dels beneficiaris, així com quantia de la beca per a
cadascun d'ells. Farà constar, si escau, la desestimació de la resta de les
sol·licituds, amb expressió dels motius per a això.
3. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment
no podrà excedir de sis mesos. El termini es computarà a partir de la publicació
de la corresponent convocatòria.
4 El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució
legitima als interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la
sol·licitud de concessió de la beca. La resolució del procediment es notificarà als
interessats d'acord amb el que es preveu en Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
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Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques . Es publicarà
així mateix en el tauló municipal d'anuncis i en la pàgina web oficial de
l'Ajuntament.
Article 11. Pagament de les beques.
1. L'abonament de les beques regulades en les presents bases es farà en
un sol pagament.
2. El beneficiari estarà obligat a facilitar les comprovacions documentals
encaminades a garantir la correcta realització de l'activitat subvencionada. Així
mateix, queda sotmés a les activitats de control financer que corresponen a la
Intervenció General d'aquest Ajuntament i a les previstes en la legislació del
Tribunal de Comptes.
3. L'incompliment dels requisits i condicions establits en les presents
bases i en les corresponents resolucions de concessió, donaran lloc a la pèrdua
del dret al cobrament de la beca.
4. Procedirà el reintegrament de la quantitat percebuda i l'exigència de
l'interés de demora corresponent, quan s'haja obtingut la beca falsejant les
condicions requerides per a això o ocultant aquelles que ho hagueren impedit,
així com quan concórreguen la resta de circumstàncies enumerades en la Llei
General de Subvencions.
Article 12. Justificació de les beques.
1. De conformitat amb el que es disposa en l'article 30.7 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la concessió de les
beques a estudiants que cursen estudis universitaris fora del terme municipal no
requerirà una altra justificació que l'acreditació prèvia a la concessió que el
sol·licitant reuneix la documentació i els requisits establits en aquestes bases.
2. A aquest efecte, i com a control i verificació de les beques concedides,
l'alumnat haurà de deixar constància en la sol·licitud de l'ajuda una declaració
responsable on conste que no anul·larà la matrícula i que destinarà la quantia
econòmica a les finalitats establides durant el curs acadèmic corresponent.
Article 13. Recursos. Contra les presents bases caldrà interposar pels
interessats recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptat des de la
publicació íntegra de les mateixes en el Butlletí Oficial de la Província.
Disposició final única. Entrada en vigor. La present ordenança, entrarà
en vigor una vegada que s'haja publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de
la Província haja transcorregut el termini de quinze dies hàbils a què es refereix
l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, romanent vigent mentre no s'acorde la seua modificació o derogació
expressa.

SEGON.- Establir un tràmit d'exposició pública i audiència als interessats pel
termini de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments, que
s'anunciarà mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- Elevar a definitiu el present acord per al cas que no presentaren
reclamacions pels interessats, procedint a la publicació del mateix, junt amb el text
íntegre de l'ordenança fiscal, en el Butlletí Oficial de la Província.
3.- Aprovació inicial de la modificació pressupostària nº 22/2019 – IFS
(Expt. 2019/OFI_01/000337)
El Reial decret llei 10/2019, de 29 de març, prorroga per a 2019 la destinació del
superàvit de les entitats locals generat en l'exercici 2018, per a inversions
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financerament sostenibles en els termes establits en la disposició addicional Sexta de
la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, i disposició addicional setzena del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Segons l'informe d'intervenció de data de 26 de febrer de 2019, emés en
l'expedient de la liquidació del pressupost de l'any 2018, la Corporació pot destinar
408.554, 73 euros a inversions financerament sostenibles, import provinent del
superàvit de 2018.
Dels 408.5545, 73 euros ja s'ha utilitzat l'import de 281.250, 00 euros, amb
destinació a les IFS relatives a la reforma de la Plaça Mariano Benlliure i la reforma de
la Llar dels Jubilats, quedant una resta de 127.304, 73 euros, els quals poden utilitzarse per a executar noves inversions financerament sostenibles amb càrrec al superàvit
de 2018.
A tals efectes, l'equip de govern té interès a executar les següents inversions
financerament sostenibles:
1) Obres de condicionament en recinte esportiu municipal, el cost total de la qual
segons projecte unit a l'expedient és de 101.101, 33 euros (impostos inclosos), més
altres 8.898,67 euros en concepte de honoraris de projectes i direcció d'obra. S'inclou
en l'aplicació pressupostària 933-63202.
2) Equipament acústic del Auditori Municipal, mitjançant el subministrament e
instal·lació d'un nou sistema de so, amb un cost de 14.910, 01 euros (impostos
inclosos) més altres 1.089, 99 euros estimats per a imprevistos en la instal·lació.
S'inclou en l'aplicació pressupostària 333-62301.
Les inversions s'inclouen dins del grup de programes previst en la disposició
addicional setzena del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, amb una vida útil
superior a 5 anys. L´expedient inclou la Memòria Econòmica de la inversió, relativa a
les repercussions pressupostaries i el seu impacte en el compliment del principi
d´estabilitat pressupostaria.
La inversió es finançaran amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses
generals, de conformitat amb la disposició addicional sisena de la Llei orgànica
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. A data actual el romanent de
tresoreria per a despeses generals pendent d'utilització de 738.659,11 euros.
Vist l´informe número 66 emés per l´interventor municipal, de data de 1 d´octubre
de 2019 favorable a la tramitació de la modificació pressupostaria.
D´acord amb l'article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004. de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, així com el que
es disposa en les bases d'execució del pressupost.
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut.
El Ple de l’ajuntament, prèvia deliberació, PER UNANIMITAT dels presents, que
és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar per l´any 2019 les següents inversions financerament
sostenibles amb càrrec al superàvit de l'exercici 2018:
Aplicació

Denominació

Crèdits

933

63202 IFS19 REFORMA RECINTE ESPORTIU MUNICIPAL

333

62301 IFS 2019 EQUIPAMENT ACUSTIC AUDITORI MUNICIPAL
TOTAL

110.000,00 €
16.000,00 €
126.000,00 €
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SEGON.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació del pressupost de 2019
número 22.2019, per la modalitat de crèdit extraordinari, amb el següent detall:
APLICACIONS DE GASTOS AL ALÇA
Denominació
Crèdits actuals
IFS REFORMA RECINTE ESPORTIU MUNICIPAL
0,00 €
IFS EQUIPAMENT ACUSTIC AUDITORI MUNICIPAL
0,00 €
Total modificació
APLICACIONS DE LA MODIFICACIÓ (INGRESOS)
Aplicació
Denominació
Crèdit actual
8700003 Romanent Tresoreria Gastos Generals
1.690.775,87 €
Total modificació
Aplicació
933-63202
333-62301

Modificació Crèdits definitius
110.000,00 €
110.000,00 €
16.000,00 €
16.000,00 €
126.000,00 €
Modificació Crèdit definitiu
126.000,00 € 1.816.775,87 €
126.000,00 €

TERCER.- Exposar al públic aquest expedient durant 15 dies mitjançant la
publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguen
examinar-ho i formular les reclamacions que estimen pertinents.
QUART- Aprovar, amb caràcter definitiu, el referit expedient si contra aquest no
es presentaren reclamacions durant el període d'exposició pública.
CINQUÈ- Publicar una vegada aprovada la modificació, un resum de la
mateixa en el Butlletí Oficial de la Província.
4.- Aprovació de la modificació del règim de dedicació servei d’Oficina
Verda Consorci de la Ribera (Expt. 2019/OFI_01/000345)
Com a conseqüència de l’adhesió al Servei d’oficina verda del Consorci de la
Ribera, l’ajuntament i el Consorci col·laboren en els següents serveis:
A. Gestió dels subministres d’energia.
 Gestió de la contractació de les diferents fonts d’energia. Anàlisi i control de les tarifes
energètiques contractades. Optimització de les tarifes contractades. Optimització de la
potència contractada, rectificació de la potència reactiva, reclamació de la facturació
errònia.
 Gestió de la contractació de l’electricitat i el gas natural (redacció de plecs de
condicions, publicacions , signatura de contractes...etc.)
 Seguiment del consum d'energia dels edificis i instal·lacions municipals.
B. Gestió del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia (PACES).
 Entre altres compromisos, s’ inclou la redacció d’una Pla d’Acció pel Clima i l’Energia
(PACES) que supose la reducció de les emissions de CO2 de tot el municipi, a través
de la implantació i promoció de l’estalvi d’energia i les energies renovables.
 Gestió de l’adhesió a la iniciativa del Pacte dels Alcaldes de la Comissió Europea
(www.covenantofmayors.eu)
 Gestió i desenvolupament del PACES amb l’objectiu d’aconseguir la reducció
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) per al 2030, fixades al mateix
document.
C. Millora d’instal·lacions tècniques als edificis municipals.
 Proposta de millores i modificacions en les instal·lacions municipals existents amb
l’objectiu de reduir la despesa energètica del mateix.
a. Estudi i propostes per a la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions.
b. Redacció de memòries tècniques o projectes de les propostes.
c. Sol·licitud i gestió de subvencions per a les noves instal·lacions.
d. Estudi dels sistemes de climatització amb energies renovables.
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e. Estudi

de la contractació de les noves instal·lacions per mitjà d'empreses de servicis
energètics (ESE).
f. Certificació energètica dels edificis (no s’inclouen les taxes).
g. Direcció tècnica dels projectes que s’encomanen.
h. Coordinació de Seguretat i Salud de les Obres a les que se li assignen la
corresponent direcció tècnica.
i. Complementàriament a estos servies l’ajuntament convenia
D. l’ Assessorament tècnic en matèria ambiental i de pública concurrència
en edificis e infraestructures municipal i en la tramitació dels instruments
d’intervenció administrativa local en l’activitat dels particulars
L’Ajuntament de Guadassuar està duent a terme la revisió dels seus servies i
edificis i les necessitats de manteniment el mateixos, el que ha generat un augment de
treball relacionat amb estos serveis que fa impossible que els mateixos es duguen a
terme en el règim de dedicació establer en l’acord d’adhesió, sent necessari la seua
ampliació.
Havent-se efectuat les pertinents consultes amb el Consorci, es veu viable
incrementar la col·laboració augmentat la dedicació del seu Tècnic, Sr. Salvador
Madramany, en un dia més a la setmana.
L’import que l’ajuntament ha de satisfer per este servei passaria de 17.200 €/any
a 25.800 €/any, preu a l’Ajuntament de Guadassuar.
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut.
El Ple de l’ajuntament, prèvia deliberació, PER UNANIMITAT dels presents, que
és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la modificació del règim de dedicació del servei d’Oficina
Verda del Consorci de la Ribera, al que està adherit l’Ajuntament de Guadassuar
segons acord del Ple celebrat el dia 26 de juliol de 2.018, en el sentit d’augmentar la
dedicació del seu Tècnic, Sr. Salvador Madramany, en un dia més a la setmana.
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consorci de la Ribera, per al seu
coneixement i efectes.
5.- Modificació ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre bens
immobles (Expt. 2019/OFI_01/000340)
Resultant que el any 2017 el govern municipal aprovà una modificació de
l'ordenança fiscal de l'impost de béns immobles per tal d'introduir una bonificació del
5% a les persones propietàries que domiciliaren el rebut de l’impost de immobles de
naturalesa rústica, davant la mala situació de l’agricultura valenciana.
Atès que l´equip de govern continua compromés amb aquests valors, i gràcies a
la millora i sanejament de la Hisenda municipal, ara es proposa la modificació de
l'ordenança fiscal de l'impost de l’IBI rústica per rebaixar un 5% més aquest impost,
però a tots sense excepció, a causa de les pedregades i la repercussió negativa del
tractat de Sud-Àfrica en la citricultura.
Resultant que en el 2016 també s’aprovà la modificació de l'ordenança fiscal de
l'impost de béns immobles per tal d'introduir bonificacions a les famílies nombroses en la
quota de la vivenda habitual, entre altres, per ajudar econòmicament al sosteniment de la
família davant les dificultats de la crisi econòmica.
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Considerant que gracies al sanejament de la Hisenda municipal, es possible
continuar augmentant els percentatges de bonificació de la quota de l'impost als titulars
que tinguen la condició de família nombrosa.
Vist l informe favorable de la Secretaria e Interventor Municipal de data de 3 de
octubre de 2019.
Per allò 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 que s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes.
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut.
El Ple de l’ajuntament, prèvia deliberació, PER UNANIMITAT dels presents, que
és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de la ordenança fiscal del Impost
sobre Bens Immobles amb el següent text:
1) “Article 2.2.: El tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles
aplicable als béns de naturalesa rústica, queda fixat en el 0'655.”
2) “ Article 3.1:” Tindran dret a una bonificació en la quota íntegra de l’impost
els subjectes passius que ostenten la condició de membre de família
nombrosa en la data de la meritació corresponent al període impositiu
d’aplicació i respecte dels immobles que constituïsquen la seua vivenda
habitual familiar. El percentatge de bonificació estarà determinat per la
següent tabla:
Valor
Cadastral
Fa
Fa
Vivenda
Habitual
míl
míl
50,
60,
Fins 60.000 €
ia
5
ia
00
00
40,
50,
De 60.001 a 100.000 €
5+
%
%
00
00
30,
40,
Més de 100.000 €
%
% estiga empadronat el
00
S’entendrà per vivenda habitual familiar aquella
en 00
què
subjecte passiu que tinga la condició de membre%de família %
nombrosa acreditada per
mitjà de la presentació del corresponent títol. D’existir més d’un subjecte passiu com
titular de la vivenda habitual, tots ells hauran d’estar inclosos en el mateix títol de
família nombrosa que justifique la bonificació. S’exceptuen els supòsits de nul·litat,
separació o divorci en què només es requerirà que es trobe inclòs en el títol de
família nombrosa el cònjuge que per declaració judicial ferma tinga atribuït l’ús de la
vivenda familiar.
La bonificació a què es referix este article només es podrà aplicar a una
vivenda per cada títol de família nombrosa. En el cas que dos o més persones
integrants d’un mateix títol de família nombrosa sol·licitaren que la vivenda de què
són subjecte passiu i en la que es troben empadronats es beneficie de la bonificació,
es requerirà per l’Ajuntament a tots els sol·licitants perquè opten per escrit per l’única
vivenda a què haja d’aplicar-se la bonificació. En cas de no presentar-se esta opció
escrita en el termini de deu dies hàbils, s’entendrà que desistixen tots ells del benefici.
La bonificació a què es referix este article només es podrà aplicar als
subjectes passius que no tinguen deutes en període executiu. En aquest cas es
produirà a la domiciliació bancaria, però no a la bonificació.”
Les presents modificacions entraran en vigor en el període impositiu següent
del any de la publicació de la provació definitiva en el Butlletí Oficial de la província.

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,
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perquè en un termini de 30 dies els interessats puguen examinar l'expedient i presentar
les reclamacions que estimen oportunes.
TERCER.- Elevar automàticament l'acord d'aprovació inicial a definitiu, en cas
que els interessats no formulen al·legacions, procedir a la publicació del mateix en el
Butlletí Oficial de la Província.
6.- Modificació ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica (Expt. 2019/OFI_01/000341)

Resultant que en el any 2016 el govern municipal va modificar l'ordenança
fiscal de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica als efectes d'introduir
bonificacions per als vehicles no contaminants, com a incentiu i ajuda per a aquells
ciutadans que apostaren a invertir en aquesta classe de vehicles, col·laborant en la
conservació del planeta, el canvi climàtic i la lluita contra els gasos hivernacle. Les
bonificacions aprovades eren les següents:
1. Per híbrid: 60% bonificació en el primer rebut emés en padró, 40% el
segon i 20% la resta.
2. Per elèctric: 75% bonificació en el primer rebut emés en padró, 50% el
segon i 25% la resta
Atés que aquest equip de govern continua compromés amb aquests valors, i
gràcies a la millora i sanejament de la Hisenda municipal, ara es proposa la
modificació de l'ordenança fiscal de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, per
augmentar i simplificar l’aplicació de les bonificacions, proposant les següents:
1) Bonificació del 50% per als denominats vehicles híbrids de motor de combustió i
motor elèctric.
2) Bonificació del 75 % de la quota tributària als vehicles elèctrics, de pila de
combustible o d'emissions directes nul·les, i una altra.
Vist l informe favorable de la Secretaria e Interventor Municipal de data de 4
de octubre de 2019.
Per allò 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 que s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes.
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut.
El Ple de l’ajuntament, prèvia deliberació, PER UNANIMITAT dels presents, que
és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de la ordenança fiscal del Impost
sobre vehicles de tracció mecànica, en els següents termes:
“Article 5. - Bonificacions. Amb caràcter pregat, s'establixen les següents
bonificacions de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica:
1r) Bonificació del 50 % de la quota incrementada per a qualsevol classe de vehicles
qualificats d'històrics o amb una antiguitat major de 25 anys. Els anys d'antiguitat es
comptaran a partir de la data de la seua fabricació. Si esta no es coneguera, es prendrà com
a tal la de la seua primera matriculació, o si no n'hi ha, la data en què el corresponent tipus o
variant es va deixar de fabricar.
2n) Bonificacions en funció de les característiques dels motors dels vehicles i la
seua incidència en el medi ambient:

10

a) Bonificació de 75% de la quota incrementada per a qualsevol classe de
vehicles propulsats exclusivament amb motor elèctric, de pila de combustible
o amb emissió directa nul·la.
b) Bonificació del 50% de la quota incrementada per a qualsevol classe de
vehicles propulsats amb motor híbrid (motor electricogasolina, electricodièsel
o electricogas).
Per a l'aplicació de les bonificacions de l'apartat 2n, a més de la sol·licitud de
l'interessat, haurà d'aportar-se els documents següents:
a) Original o còpia confrontada del Permís de Circulació del vehicle a nom del
sol·licitant.
b) Original o còpia confrontada del Certificat de Característiques Tècniques del
Vehicle (Fitxa Tècnica).
c) Qualsevol altre document oficial que acredite les característiques del vehicle.
Les bonificacions tindran efectes a partir del període impositiu següent a què se
sol·liciten. llevat que se sol·liciten un mes abans d'aprovar el padró de rebuts de
l'exercici.
Sense perjudici del seu caràcter pregat, d'apreciar-se per part de l'Administració
que concorren els requisits de la bonificació, podran d'aplicar-se d'ofici.
En cap cas podrà aplicar-se una bonificació sobre una quota ja bonificada.”
La present modificació entrarà en vigor en el període impositiu següent del any
de la publicació de la aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la província.

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 un termini de 30 dies els interessats puguen examinar l'expedient i
presentar les reclamacions que estimen oportunes.
TERCER.- Elevar automàticament l'acord d'aprovació inicial a definitiu, en
cas que els interessats no formulen al·legacions, procedir a la publicació del mateix
en el Butlletí Oficial de la Província.
QUART.- Facultar l'Alcalde president per a realitzar totes les actuacions que
siguen necessàries per a portar a terme l'esmentat acord.
7.- Moció del Grup municipals de declaració d’emergència climàtica
El Sr. Alcalde va exposar la necessitat de tractar la moció presentada pel Grup
municipal COMPROMÍS, de declaració d’emergència climàtica, la qual no va ser
inclosa en l’ordre del dia de la Comissió informativa permanent d’Hisenda i Governació,
Benestar Social i Joventut del 10/10/2019 i, per tant, no ha sigut dictaminada.
Sotmés a votació la inclusió de l'assumpte en l’ordre del dia, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat, va ratificar la seua inclusió obrint-se, per tant, debat sobre
el mateix.
El Sr. Joan V. Puchol Pérez, portaveu del grup municipal COMPROMIS,
presenta la següent moció per al seu debat i, si escau, aprovació;
Recollint la crida de l’Aliança per l’Emergència Climàtica formada per nombroses
entitats, entre elles les principals organitzacions ecologistes, que han instat als
ajuntaments i als grups polítics per al reconeixement de l'estat d'emergència climàtica en
el qual ens trobem mitjançant l'adopció de distintes mesures presentem la següent moció:
L'Ajuntament de Guadassuar reconeix que el planeta, així com els éssers vius i
els ecosistemes, es troben en greu perill, prova d’això són els recents informes sobre
l'estat de la biodiversitat del IPBES i sobre l'escalfament global de 1,5 °C de l'IPCC, que
alerten d'un rumb que porta a l'extinció d'una gran part dels ecosistemes terrestres. Un
milió d'espècies estan amenaçades per l'activitat humana. També s’està a la vora del
punt de no-retorn enfront del canvi climàtic. No respondre davant la crisi ecològica i
civilitzatòria suposaria la mort de milions de persones, a més de l'extinció irreemplaçable
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d'espècies imprescindibles per a la vida en la Terra, donades les complexes
interrelacions ecosistèmiques.
En eixe sentit acceptem la veritat de la crisi climàtica sobre la gravetat de la
situació. Admetre les evidències cien\fiques, així com, el camí de reducció de les
emissions proposat és l'única forma de protegir l'existència d'un futur per al municipi. La
ciutadania ha d'entendre la urgència i irreversibilitat d'aquesta lluita i l'Ajuntament de
Guadassuar pot exercir un paper clau en la formació, educació i informació sobre el
necessari fre a les emissions i realitzar una vital adaptació a les conseqüències de
l'increment de la temperatura global.
Declarar l'emergència climàtica requereix assumir el compliment de compromisos
polítics reals i vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, amb la consegüent
assignació de recursos per a fer front a aquesta crisi. Un full de ruta vinculant capaç de
garantir les reduccions de gasos d'efecte d'hivernacle anuals necessàries, abandonar els
combustibles fòssils, apostar per una energia 100% renovable i reduir a zero les
emissions netes de carboni el més prompte possible, de manera urgent i prioritària, en
línia amb les indicacions de l'informe de l'IPCC per a limitar l'augment de les
temperatures globals a 1,5 °C. Un estat d'emergència implica redirigir tots els recursos
disponibles dels ajuntaments per a afrontar la crisi climàtica amb els problemes associats
que comporta.
La declaració d'emergència climàtica suposa iniciar un procés d'educació, formació
i conscienciació a tota la població sobre la veritat de la crisi ecològica i l'enorme canvi
necessari frenar l'emergència. Davant aquesta emergència l'Ajuntament es compromet a
iniciar aquest procés de transformació social i assegurar la plena consecució dels següents
objectius generals.
L'AJUNTAMENT DE GUADASSUAR ES COMPROMET A:
1. Establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per a
garantir reduccions de gasos d'efecte d'hivernacle per a arribar al balanç net
zero no més tard de 2040 i si pot ser abans de 2035, així com detindre la
pèrdua de la biodiversitat i restaurar els ecosistemes com a única resposta
possible per a evitar un col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l’humà.
2. Abandonar els combustibles fòssils, apostant per una energia 100%
renovable de manera urgent i prioritària. Per això els governs municipals han
d'analitzar com aconseguir aquest objectiu i proposar els plans d'actuació
necessaris, entre d'altres, frenar noves infraestructures fòssils, aconseguir el
ple autoconsum elèctric 100% renovables i una mobilitat sostenible el més
prompte possible, crear espais per als vianants, fomentar la bicicleta i altres
mitjans de transport no contaminants, reduir la demanda d'energia fins a
consums sostenibles, promoure l'augment de l’eficiència energètica i de les
instal·lacions renovables, crear espais educatius i la informació a la població
sobre l’emergència climàtica, aconseguir una política de residu zero, evitar
els bancs amb els quals treballa el municipi que financen projectes basats en
combustibles fòssils. Donar suport a la gestió del patrimoni comunal
enfocada a la recuperació de la terra fèrtil i el fre de l'erosió. La recuperació
dels aqüífers, la recuperació de les pastures a través de la gestió intel·ligent
del territori, determinar suports i beneficis fiscals per a l'Espanya buidada que
desenvolupa funcions claus de mitigació del canvi climàtic i abordar projectes
de regeneració rural, ecològica i humana.
3. És necessari avançar, entre d'altres, en una economia local i de proximitat,
que impulse la sobirania alimentària, silvicultura, agricultura i ramaderia
ecològica i de proximitat. Aconseguint el més prompte possible el ple
subministrament agroecològic en els serveis de restauració municipals i
estenent-los a la resta de la població.
4. Iniciar la necessària adaptació dels municipis a la crisi climàtica, amb les
conseqüències de l'increment de la temperatura global, les onades de calor, la
irregularitat de les precipitacions, l'augment del nivell del mar i altres
manifestacions que ja s'estan manifestant.
5. La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars fonamentals de
totes les mesures que s'apliquen, per la qual cosa cal establir un mecanisme
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de presa de decisions de la ciutadania de caràcter vinculant amb
competències en matèria de vigilància, seguiment i control de les mesures
adoptades. Per això serà necessari establir indicadors i objectius verificables
i quantificables. Es fa necessari garantir que aquest mecanisme íntegre
especialment la visió de gènere i d'altres col·lectius vulnerables.

El Ple de l’ajuntament, prèvia deliberació, PER UNANIMITAT dels presents, que
és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
ACORDA:
PRIMER I ÚNIC.- L’Ajuntament de Guadassuar es compromet:
1. Establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per a
garantir reduccions de gasos d'efecte d'hivernacle per a arribar al balanç net
zero no més tard de 2040 i si pot ser abans de 2035, així com detindre la
pèrdua de la biodiversitat i restaurar els ecosistemes com a única resposta
possible per a evitar un col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l’humà.
2. Abandonar els combustibles fòssils, apostant per una energia 100%
renovable de manera urgent i prioritària. Per això els governs municipals han
d'analitzar com aconseguir aquest objectiu i proposar els plans d'actuació
necessaris, entre d'altres, frenar noves infraestructures fòssils, aconseguir el
ple autoconsum elèctric 100% renovables i una mobilitat sostenible el més
prompte possible, crear espais per als vianants, fomentar la bicicleta i altres
mitjans de transport no contaminants, reduir la demanda d'energia fins a
consums sostenibles, promoure l'augment de l’eficiència energètica i de les
instal·lacions renovables, crear espais educatius i la informació a la població
sobre l’emergència climàtica, aconseguir una política de residu zero, evitar
els bancs amb els quals treballa el municipi que financen projectes basats en
combustibles fòssils. Donar suport a la gestió del patrimoni comunal enfocada
a la recuperació de la terra fèrtil i el fre de l'erosió. La recuperació dels
aqüífers, la recuperació de les pastures a través de la gestió intel·ligent del
territori, determinar suports i beneficis fiscals per a l'Espanya buidada que
desenvolupa funcions claus de mitigació del canvi climàtic i abordar projectes
de regeneració rural, ecològica i humana.
3. És necessari avançar, entre d'altres, en una economia local i de proximitat,
que impulse la sobirania alimentària, silvicultura, agricultura i ramaderia
ecològica i de proximitat. Aconseguint el més prompte possible el ple
subministrament agroecològic en els serveis de restauració municipals i
estenent-los a la resta de la població.
4. Iniciar la necessària adaptació dels municipis a la crisi climàtica, amb les
conseqüències de l'increment de la temperatura global, les onades de calor, la
irregularitat de les precipitacions, l'augment del nivell del mar i altres
manifestacions que ja s'estan manifestant.
5. La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars fonamentals de
totes les mesures que s'apliquen, per la qual cosa cal establir un mecanisme
de presa de decisions de la ciutadania de caràcter vinculant amb
competències en matèria de vigilància, seguiment i control de les mesures
adoptades. Per això serà necessari establir indicadors i objectius verificables i
quantificables. Es fa necessari garantir que aquest mecanisme íntegre
especialment la visió de gènere i d'altres col·lectius vulnerables.
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8.- Moció del Grup municipal COMPROMÍS en defensa del camp valencià.
El Sr. Alcalde va exposar la necessitat de tractar la moció presentada pel Grup
municipal COMPROMÍS, en defensa del camp valencià, la qual no va ser inclosa en
l’ordre del dia de la Comissió informativa permanent d’Hisenda i Governació, Benestar
Social i Joventut del 10/10/2019 i, per tant, no ha sigut dictaminada.
Sotmés a votació la inclusió de l'assumpte en l’ordre del dia, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat, va ratificar la seua inclusió obrint-se, per tant, debat sobre
el mateix.
El Sr. Joan V. Puchol Pérez, portaveu del grup municipal COMPROMIS,
presenta la següent moció per al seu debat i, si escau, aprovació;
El poble valencià continua en mala ratxa, una ratxa que està durant massa
temps. L’infrafinançament ofega cada vegada més als nostre territori, cap govern central
li ha importat, ni sembla que li importa, ni té visos d’importar-li. Els valencians i
valencianes hem d’ofrenar glòries a Espanya, conformant-nos a tindre menys serveis,
menys recursos econòmics i menys infraestructures que la resta de territoris de l’estat
Espanyol.
Però ahí no acaba tot, tant aquest Govern ( en funcions o no), com els anteriors,
han deixat clar el menyspreu absolut, cap a un sector castigat injustament, que acaba
sempre pagant el preu dels acords internacionals, ja siga el CETA, els acords de l’EU
amb països del nord d’Àfrica, l’acord amb les cinc repúbliques sud-africanes, o ara amb
Mercosur.
Tots els acords d’aquest tipus acaben esquilant el camp valencià, un sector
potent però al qual li van llevant injustament oxigen, sense cap compensació ni mesura
per a rescabalar els efectes negatius de tots aquest tipus d’acords, que òbviament tenen
aspectes positius i per això se signen, però acaben sent dolentíssims per als interessos
agrícoles, especialment els valencians. Per això, que des del Govern es “venga” aquest
acord com a positiu sense entrar en els aspectes que preocupen el camp valencià,
demostra la falta de respecte cap al País Valencià en general i al seu sector agrícola en
particular.
Això mateix va passar amb l’acord amb Sud-àfrica quan es va aprovar a Europa,
Compromís vam votar en contra, advertíem dels seus efectes letals i ens van titllar
d’alarmistes, la realitat ens va donar la raó, plagues, vectors, entrada a Europa de
taronges tractades amb productes fitosanitaris prohibits a la UE, no respecte de les
temporades permeses, competència deslleial en els lineals de venda... Davant aquest fet
consumat abans de la ratificació per Espanya, ens quedem completament sols en les
Corts Generals votant en contra de la ratificació de l’acord, que ha comportat una de les
temporades més desastroses per al cítric valencià, i davant això, el Govern s’ha negat a
iniciar els tràmits per a demanar a la UE l’aplicació de la clàusula de salvaguarda que
contempla l’acord davant els greus incompliments dels països de Sud-àfrica.
Els portaveus de Compromís al Congrés i al Senat, Joan Baldoví i Carles Mulet
han demanat que Espanya canvie el seu paper còmplice en aquestes agressions i no
ratifique aquest acord, mesura que s’entén més simbòlica que efectiva, i es pose al cap el
paper vital de l’agricultura valenciana per a mantindre a la gent en el territori, el seu valor
ambiental, paisatgístic, econòmic i de diversificació econòmica.
Segons han afirmat aquest acord de nou s’embolica en l’obscurantisme, al no
publicar-se els estudis suposadament fet de les afeccions “únicament amb la facilitació
d’entrada massiva de sucs de cítrics del Brasil, s’afonarà aquesta indústria espanyola,
sense entrar a valorar també l’entrada de cítrics en fresc del Brasil, l’Argentina, l’Uruguai
i Paraguai; l’excusa ja la sabem, que les temporades no se solapen en estar en
hemisferis diferents, però la realitat ens demostra que no és així, i acaben perjudicant
les temporades de plena explotació valenciana, a més, afectarà altres sectors com
l’arròs o l’apícola. A més, estem parlant del risc, de nou, de propagar el Citrus Black
Sport o taca negra, exclosa, junt a altres plagues, inexplicablement a la UE del llistat de
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plagues prioritàries, l’amenaça, de nou, és pertot arreu, mentre el Govern en funcions, fa
com quan estava en actiu; trair al camp valencià”
Compromís recorda que l’executiu encara no ha demanat aplicar la clàusula de salvaguarda
a l’acord amb Sud-àfrica, ni ha pres mesures davant la competència deslleial de països com el
Marroc o Egipte.
Per les nefastes conseqüències que estan tenint les polítiques de l’Estat sobre el
camp valencià: Saturació del mercat amb cítrics d’altres països, aplegada descontrolada
de noves plagues, la petjada de carboni totalment innecessària derivada del transport a
llarga distància que van clarament en el sentit oposat de la moció d’emergència climàtica
aprovada al darrer plenari, i, no ho oblidem, per les polítiques ecocides de Bolsonaro
encarades a fer negoci a través de Mercosur, demanem l’adopció dels següents
ACORDS:
- Exigir al govern espanyol que no ratifique l’acord Mercosur amb les condicions
actuals. Aquest acord no pot ser ratificat sense no poques modificacions que
garantisquen el respecte als nostres agricultors.
- Exigir la clàusula de salvaguarda que contempla l’acord davant els greus
incompliments dels països de Sud-àfrica.”
- Exigir al Govern Espanyol que incremente els controls i impedisca l'entrada de
cítrics afectats per evitar l'entrada de noves plagues.
- Fer arribar la moció a les Mancomunitats de la Ribera perquè la trasllade a la
resta de pobles de la comarca per a la seua aprovació.
- Fer arribar la moció al Govern Valencià, concretament a la conselleria
d’Agricultura i transició ecològica.

El Ple de l’ajuntament, prèvia deliberació, MAJORIA ABSOLUTA dels presents,
que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, ACORDA:
PRIMER.- Exigir al govern espanyol que no ratifique l’acord Mercosur amb les
condicions actuals. Aquest acord no pot ser ratificat sense no poques modificacions que
garantisquen el respecte als nostres agricultors.
SEGON.- Exigir la clàusula de salvaguarda que contempla l’acord davant els
greus incompliments dels països de Sud-àfrica.”
TERCER.- Exigir al Govern Espanyol que incremente els controls i impedisca
l'entrada de cítrics afectats per evitar l'entrada de noves plagues.
QUART.- Fer arribar la moció a les Mancomunitats de la Ribera perquè la
trasllade a la resta de pobles de la comarca per a la seua aprovació.
CINQUÈ.- Fer arribar la moció al Govern Valencià, concretament a la conselleria
d’Agricultura i transició ecològica.
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; Srª Sais Roig; i Sr. Barberá Cabrera) i del grup municipal PP (Sr. Estruch
Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera), i
3 ABSTENCIONS dels representants del grup municipal SOCIALISTA (Srª Almela
Ribes; Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga).
I no havent-hi més assumptes que tractar es va alçar la sessió per la
Presidència, sent les dènou trenta hores, de tot això jo, la Secretària, certifique.
A Guadassuar, en la data de la firma.
La secretària
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