ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE EL DIA
25 DE JULIOL 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 NÚRIA MERINO GIMÉNEZ
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 20:00 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 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.
A) PART RESOLUTIVA
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE LES
ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Llegides les actes de les sessions de constitució i organització celebrades
després de les eleccions de 26 de maig de 2019,
ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA CELEBRADA EL 15/06/19
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
15/06/2019. No es produeix cap i és aprovada per UNANIMITAT dels presents.
ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL 05/07/19
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
05/07/2019. No es produeix cap i és aprovada per UNANIMITAT dels presents.
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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL 18/07/19
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
18/07/2019. No es produeix cap i és aprovada per UNANIMITAT dels presents.
2.- APROVACIÓ INICI D’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ
D’OPERACIÓ D’ENDEUTAMENT DESTINADA A FINANÇAR OPERACIONS
PREEXISTENTS
2019/PAC_03/001148
Atés el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i Governació,
Benestar Social i Joventut, del dia 18 de juliol de 2019, en sentit favorable
El Ple de l’ajuntament, PER MAJORIA ABSOLUTA dels presents, que és
correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la concertació d’una nova operació de crèdit per a substitució
de l’anterior
SEGON.- Aprovar els plecs de clàusules que han de regir la seua contractació.
PLIEGO DE CONDICIONES QUE REGULARÁN LA CONTRATACIÓN DE UNA
OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DESTINADA A REFINANCIAR OPERACIÓN
PREEXISTENTE.
1.- OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto del contrato es la contratación de una operación de endeudamiento de
las reguladas en el art. 52 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, por importe de 1.783.533,38€, y con la finalidad de sustituir y refinanciar una
operación de endeudamiento preexistente y contratada con Cajamar. La operación a
concertar deberá cumplir con el Principio de Prudencia Financiera.
2.- NATURALEZA DEL CONTRATO.
2.1 La presente operación de crédito es un contrato excluido del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. No obstante, los actos de
preparación y adjudicación del contrato se regirán por los principios establecidos en dicha
norma.
2.2. En lo no previsto en el presente pliego de cláusulas administrativas, regirán
las disposiciones de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, Texto Refundido de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/85
de 18 de abril, Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector Público y Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
La Legislación Mercantil o civil sobre préstamos solo regirá en cuanto a los
efectos y extinción del contrato.
2.3 El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias
que surjan entre las partes en la ejecución de este contrato, y con renuncia a su propio
fuero, se someten a los juzgados y Tribunales de Valencia, respecto de cualquier
incidencia que pudiera resultar del presente contrato.
No obstante, los actos que se dicten en relación con la preparación y
adjudicación del contrato serán impugnables ante el orden jurisdiccional contencioso
administrativo.
3.- PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y ADJUDICACION:
La forma de adjudicación del contrato será mediante concurso en el que se
invitara expresamente a participar en el procedimiento todas las entidades financieras
que mantienen abierta sucursal en Guadassuar, así como al BBVA Instituciones.
Adicionalmente, el presente pliego se publicará en la página Web del Ayuntamiento de
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Guadassuar, para que cualquier otra entidad que esté interesada pueda concurrir en
tiempo y forma.
Para la adjudicación de este contrato se atenderá exclusivamente al menor
precio ofrecido por los licitadores, es decir, a la oferta u ofertas más ventajosas dese el
punto de vista estrictamente económico. Para la valoración de las ofertas se tendrán en
cuenta los criterios establecidos en el presente pliego.
No se aceptarán ofertas por importes parciales. Es decir, las ofertas deberán
presentarse por el importe total a refinanciar. La propuesta de adjudicación deberá estar
motivada. Previamente a la formalización del contrato, la entidad o entidades propuestas
para la adjudicación, deberán acreditar que no son deudoras, por ningún concepto, por si
mismos o en calidad de avalistas, con el Ayuntamiento de Guadassuar.
4.- ORGANO DE CONTRATACION:
A la vista del importe de la operación y su relación con los recursos municipales,
el órgano municipal competente para la contratación y la tramitación del expediente
correspondiente, de conformidad con el art. 52.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, será el Pleno, puesto que el importe acumulado, supera el 10 % de
los recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.
Adicionalmente, su aprobación deberá realizarse por mayoría absoluta de sus
miembros, según establece el artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
5 CONDICIONES MÍNIMAS EXIGIDAS.5.1.- Importe nominal máximo de la operación: 1.783.533,38 euros.
5.2.- Tipo de Interés de Referencia y diferencial máximo aplicable: Tipo de
interés variable. El tipo de interés deberá referenciarse al EURIBOR A TRES MESES,
expresado con un máximo de tres decimales, y sin aplicación de redondeos, corretajes ni
gastos de ningún tipo.
De conformidad con el principio de prudencia financiera y la Resolución de 4 de
julio de 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento
y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales, el diferencial máximo
aceptado será de 40 puntos básicos.
El Coste Total máximo será el límite del precio por el que se puede adjudicar la
operación, será el siguiente:
C.F.E.
Incremento por
Coste máximo =
Diferencial
oper/entidad
EUR_M + “A” + “B”
Máximo
Diferencial
EURR 3M TRIMESTRAL
0,00
0,40
EUR 3M + 0,40
5.3 Comisiones: sin comisiones ni gastos de ningún tipo (estudio, apertura,
amortización anticipada, amortización parcial, etc).
5.4. Interés de demora: No podrá superar el tipo de interés de la operación más
el recargo del 2% anual.
5.5.- Sistema de amortización, plazos y vencimientos:
AMORTIZACIONES: TRIMESTRALES Y SISTEMA FRANCÉS.
FECHA DEL PRIMER VENCIMIENTO: 28 DE AGOSTO DE 2019
FECHA DEL ÚLTIMO VENCIMIENTO: 28 DE MAYO DE 2022
5.6.- Revisión del tipo de interés: Trimestral
5.7.- Derivados financieros: No se aceptarán ofertas ligadas a la contratación
de productos financieros adicionales para cobertura del tipo de interés tipo derivados o
similares.
6.- CRITERIOS QUE SERVIRAN DE BASE PARA LA ADJUDICACION:
Para valorar las ofertas se tendrá en el menor Precio ofertado por los licitadores.
Las ofertas deberán referirse siempre al coste total máximo de la operación, y en su
caso, propondrán la rebaja de algún punto básico.
La mejor oferta será aquella que presente mayor rebaja de puntos básicos
respecto al coste total máximo.
Tipo de
Ref,

Liq Intereses
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- En caso de empate se tendrá en cuenta el porcentaje de recargo que se
aplique por la entidad para los intereses de demora.
-En caso de persistencia de empate se adjudicará por orden de entrada en
registro de las ofertas.
7.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado y firmado por el licitador o
persona que lo represente en el registro de entrada del Ayuntamiento de Guadassuar y
dirigidas a
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
GUADASSUAR
OPERACION DE TESORERIA EJERCICIO 2016-2017
El plazo de presentación de las proposiciones finalizará a las 14,00 horas del
próximo día xx de julio de 2019.
8.- MODELO DE PROPOSICIÓN.La proposición se presentará debidamente firmada y fechada, y se formulará
conforme al modelo que se adjunta.
Se presentará a máquina y no se aceptarán aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración considere
fundamental para considerar la oferta.
MODELO:
_________________________________________, en representación de
_____________________________, cuyo NIF es ________________, con domicilio en
____________, calle ________________________, nº. ______, y Documento Nacional
de Identidad ________________, enterado y aceptando en su integridad las
condiciones que regulan la contratación de una OPERACIÓN DE REFINANCIACIÓN
con el Excmo. Ayuntamiento de Guadassuar por importe máximo de 1.783.533,38€,
oferta, con sujeción a las condiciones recogidas en los pliegos que rigen la contratación
* Importe ofertado: 1.783.533,38 euros
* Coste Total máximo de la Operación: Euribor 3M + 0,40
* Reducción ofertada respecto al Coste Total máximo de la operación:
(deberá indicarse puntos básicos/porcentaje de rebaja) _______ puntos básicos.
* Tipo de interés en caso de demora: recargo sobre el tipo de interés de la
operación.
9.- APERTURA Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.La apertura de las proposiciones tendrá lugar en la Sala de Comisiones del
Excmo. Ayuntamiento de Guadassuar, a las 9,30 horas del primer día hábil siguiente al
de la finalización de presentación de proposiciones.
Este acto tendrá carácter público, y se realizara ante la Mesa de Contratación
presidida por el Ilmo. Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue y la integraran además el
Tesorero y el Interventor, o los funcionarios en quien deleguen.
10.- ADJUDICACION Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
La adjudicación se efectuará por acuerdo de Pleno de la Corporación, por
mayoría absoluta, según la propuesta formulada por la Mesa de Contratación, salvo que
motivadamente se formule adjudicación a entidad distinta a la propuesta por la Mesa.
En todo caso, una vez adjudicada por acuerdo del Pleno de la Corporación, la
formalización de la operación se realizará por el Alcalde Presidente, en el plazo máximo
de dos días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación de la adjudicación. Por
parte de la Entidad adjudicataria lo firmarán un representante o representantes con
poder suficiente, actuando como fedatario la Secretaria de la Corporación.
En el supuesto de no poder formalizarse el contrato por causas imputables a la
Entidad Financiera adjudicataria, la Administración podrá adjudicar el contrato a las
siguientes ofertas, de las admitidas y valoradas, más ventajosas para los intereses
municipales, sin perjuicio de la indemnización y responsabilidad que corresponda
exigir a ésta.
11. - EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Corresponderá a la Tesorería municipal la dirección técnica de la ejecución del
contrato por parte del Ayuntamiento, sin perjuicio de la función de control de la
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intervención municipal y de las competencias de los demás órganos de la Corporación.
En las fechas que corresponda, la Entidad cargará el importe del principal y los
intereses devengados en la cuenta. Si el recibo no fuera pagado a su vencimiento no se
admitirá el anatocismo, sino el interés de demora previsto en este pliego.
12.- RESOLUCION DEL CONTRATO
Son causas de resolución del presente contrato las siguientes:
a) El incumplimiento de las condiciones y cláusulas estipuladas en el presente
Pliego.
b) La extinción de la personalidad jurídica de la Sociedad Contratista.
c) La declaración de quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores o
insolvente fallido al contratista en cualquier procedimiento.
d) El mutuo acuerdo entre las partes.
e) Las contempladas en el derecho común.

TERCER.- Convidar les entitats bancaries amb oficina en el municipi per a que
presenten ofertes i publicar la tauler municipal.
3.- INCREMENT SALARIAL 0.3 % COMPLEMENT ESPECÍFIC
Considerant que l’art 18.dos de la Llei de pressupostos de l’estat per a 2018,
actualment prorrogats assenyala
En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las
vigentes 31 de diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los dos períodos
de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios
constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos de
1de julio de 2018, otro 0,25 por ciento de incremento salarial.
Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,2 por ciento de la masa
salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la
productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con
funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a
planes de pensiones.
En las Administraciones y resto de entidades del sector público definido en este
artículo en situación de superávit presupuestario en el ejercicio 2017, este incremento
adicional podrá alcanzar el 0,3 por ciento.

Vist el certificat de la secretaria de la mesa de negociació en la que s’assenyala
l’adopció del següent acord en la mesa; L'augment del 0,3 %, per compliment de
dèficit a partir de la nòmina del mes de juliol i que aquest increment es realitze
mitjançant Ia pujada del complement específic de cadascun dels treballadors, prèvia
assignació pressupostaria.
Atès que no existeix consignació pressupostària al pressupost inicial 2019 de
l’ajuntament de Guadassuar per a fer front a este augment previst.
Atés el Dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut, del dia 18 de juliol de 2019, en sentit
favorable.
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.- Augmentar del 0,3 % mitjançant Ia pujada del complement específic
de cadascun dels treballadors.
SEGON.- Que es tramite la pertinent modificació pressupostària per a dotar de
crèdit suficient les partides pressupostaries corresponents, quedant condicionada la
eficàcia de l’acord a la entrada en vigor de la modificació pressupostària.
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4.- MODIFICACIÓ DEL REGIM DE RETRIBUCIONS EN SITUACIÓ
D’INCAPACITAT TEMPORAL
Considerant el que s'estableix en la disposició final 2a de la Llei 7/1.985, de 2
d'abril, que en el seu apartat 1r assenyala que “els funcionaris públics de l'Administració
local tindran la mateixa protecció social, en extensió i intensitat, que la que es dispense
als funcionaris públics de l'Administració de l'Estat i estarà integrada en el Sistema de
Seguretat Social.
Considerant el que s’estableix a la disposició addicional 54 de la llei 6/2018 de
3 de juliol de pressupostos Generals de l’estat per a l’any 2018 i que a continuació
s’assenyala;
Uno. Cada Administración Pública podrá determinar, previa negociación
colectiva, las retribuciones a percibir por el personal a su servicio o al de los organismos
y entidades públicas dependientes, en situación de incapacidad temporal y en el caso del
personal funcionario al que se le hay expedido licencia por enfermedad, de acuerdo con
las siguientes reglas:
1.ª Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen General de
Seguridad Social y al personal estatutario y laboral, se podrá establecer un complemento
retributivo desde el primer día de incapacidad temporal que, sumado a la prestación del
Régimen General de la Seguridad Social, alcance hasta un máximo del cien por cien de
sus retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal.
2.ª Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen de Mutualismo
Administrativo, de acuerdo con el régimen retributivo establecido en su normativa,
además del subsidio de incapacidad temporal, cada Administración Pública podrá
acordar, previa negociación colectiva, para el período de tiempo que no comprenda la
aplicación del subsidio de incapacidad temporal, la percepción de hasta el cien por cien
de las retribuciones, básicas y complementarias, correspondientes a sus retribuciones
fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal. Durante la percepción del subsidio por
incapacidad temporal, éste podrá ser complementado por el órgano encargado de la
gestión de personal, previa negociación colectiva, hasta alcanzar como máximo el cien
por cien de las retribuciones que el funcionario hubiera percibido el mes de inicio de la
incapacidad temporal.

Atès que l’aplicació de la disposició final 2a de la Llei 7/1.985, queda supeditada
al igual que en el seu dia el Real Decret Llei 20/2012 a que cada administració Púbica,
en este cas, l’ajuntament de Guadassuar, acorde i aprove, prèvia negociació el
complement retributiu a aplicar en el règim de garantia.
Vist el certificat de la secretaria de la mesa de negociació celebrada el dia 11 de
juliol en el que consta que es va acordar el següent;
Modificar el règim de retribucions dels empleats de l’ajuntament de Guadassuar
en situació d’Incapacitada Temporal en el sentit d’establir un complement retributiu dels
del primer dia d’incapacitat transitòria o llicencia per malaltia que sumat a la prestació
del règim General de la seguretat Social arribe al 100%de les seues retribucions
ordinàries

Atés el Dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i Governació,
Benestar Social i Joventut, del dia 18 de juliol de 2019, en sentit favorable.
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: Aprovar en aplicació del disposició addicional 54 de la llei 6/2018 de 3
de juliol de pressupostos Generals de l’estat per a l’any 2018 la modificació del règim
de retribucions dels empleats de l’ajuntament de Guadassuar en situació d’Incapacitat
Temporal en el sentit d’establir un complement retributiu dels del primer dia
d’incapacitat transitòria o llicencia per malaltia que sumat a la prestació del règim
General de la seguretat Social arribe al 100%de les seues retribucions ordinàries.
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SEGON.- En relació a les mesures de control de l’absentisme que cada
administració publica, ha de acordar junt a l’aprovació del règim de garanties este
ajuntament es remet al decret 42/2019 de 22 de març, del consell de regulació de
condicions de treball de personal funcionari de l’administració de la generalitat, art 19
on es regula la “justificació d’absències“
TERCER.- Que des del servei de Recursos Humans s’inicie l’expedient per a la
aprovació del Pla de control del absentisme que se publicarà en el portal de
transparència
QUART.- Este regim de garanties podrà ser objecte de modificació en un futur
amb motiu d’augment greu de l’absentisme
5.- DESESTIMENT RECURS D’APEL·LACIÓ CONTRA LA SENTENCIA
506/2019 SOBRE ANUL·LACIÓ NOMENAMENT PER COMISSIÓ DE SERVEIS
00303233.E18
Vista la sentència 506/2019 que declara la nul·litat del nomenament d’Oficial de
Policia Local i el cessament del funcionaria designat.
Atès que contra esta sentència es va presentar recurs d’apel·lació per considerar
que mentres no fora firme la sentència no s’hauria de fer efectiu el cessament del
funcionari designant.
Atès que ha transcorregut el temps màxim (dos anys) en que el funcionari pot
estar ocupant el lloc d’oficial en Comissió de serveis, estant per tant previst el seu
cessament per al pròxim 31 de juliol.
Sent que la sentencia impugnada en apel·lació davant del Tribunal Superior de
Justícia és una sentencia que es motiva en doctrina continguda en Sentències
emanades del propi tribunal que ha de resoldre.
Considerant, per tant, que la causa per a la interposició del recurs desapareix i
vists els pronunciaments judicials en la matèria.
Atés el Dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut, del dia 18 de juliol de 2019, en sentit
favorable.
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.- Desistir del recurs d’apel·lació contra la sentència 506/2019 sobre
anul·lació nomenament per comissió de serveis.
SEGON.- Notificar el present acord a la Diputació de València, servei de defensa
en juí.
6.- FESTIUS LOCALS 2020
2019/PAC_03/001185
Vist l'escrit remés pel Servei Territorial de Treball, Economia Social i
Emprenedoria de València sobre elaboració del calendari laboral per a l'any 2.020, a fi
que, de conformitat amb el que disposa l'article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015,
de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors,
en relació amb l'article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre Regulació
de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descansos, per este Ajuntament és
procedisca a l'assenyalament dels festivitats locals que, amb caràcter retribuït i no
recuperable i pel seu caràcter tradicional, hauran de celebrar-se durant l'any 2020,
concretant de manera expressa la seua data i denominació.
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Atés el Dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut, del dia 18 de juliol de 2019, en sentit
favorable.
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:
1.- Assenyalar com a dies festius a efectes laborals, amb el caràcter de no
recuperables, per a l'exercici de 2.020, els següents:
El dia 22 de gener, per la festivitat de Sant Vicent Màrtir.
El dia 6 d'agost, festivitat del Stm. Crist de la Penya.
2.- Traslladar certificació del present acord a la Conselleria d'Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per al seu coneixement i efectes.
7.- DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE.
Vista la proposta del Ple celebrat el dia 5 de juliol de 2019 en relació a la
periodicitat del Ple, que diu:
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.

Considerant que en determinats mesos imparells, com és el de gener o de març,
per festes locals i autonòmiques, ha resultat necessari complir amb la periodicitat.
Atés el Dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut, del dia 18 de juliol de 2019, en sentit
favorable.
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.- La corporació celebrarà sessions ordinàries del ple municipal l’últim
dijous de cada mes imparell, a les 20 hores. En cas de que el dia designat siga inhàbil,
la sessió plenària podrà ajornar-se fins el següent dijous a la mateixa hora.
SEGON.- L’Alcalde, per pròpia iniciativa o a iniciativa dels portaveus dels grups
polítics municipals, quan concórrega una causa justificada, podrà avançar o endarrerir
dia i hora, inclús en el supost de que el nou dia fixat no estiguera comprès en el mes
corresponent, prèvia comunicació als portaveus.
8.- DESPATX EXTRAORDINARI
De conformitat amb el que disposa el número 4 d'article 91 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i
Funcionament de les Entitats Locals, el Sr. Alcalde va presentar les següents
propostes per a ser considerades en este ple , prèvia apreciació de la urgència de la
mateixa
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Nomenament de Cronista Oficial de Guadassuar a Josep Enric Mut Ruiz.;
La proximitat de les festes locals del mes d’agost, fan urgent el nomenament i
atorgament de nou d ela confiança per part del ple celebrada en data de hui al que ha
segut cronista de l’ajuntament en els últims anys
Sotmés a votació l'assumpte va resultar, per UNANIMITAT dels el dit assumpte
va aconseguir la categoria d'URGENT, obrint-se, per tant debat sobre el mateix.
8.1 Nomenament de Cronista Oficial de Guadassuar a Josep Enric Mut Ruiz.
Vist l'escrit presentat pel Sr. Josep Enric Mut Ruiz, Cronista Oficial de
Guadassuar des que fóra nomenat per acord de l'Ajuntament Ple de 27 de juliol de
2006.
Vist que amb la finalització de l’anterior mandat municipal tal i com ve realitzantse en les anteriors legislatures es va presentar la posada a disposició per part de
Josep Enric Mut Ruiz del càrrec de cronista al fi de que en cada nova corporació
s’afinen unes noves bases de confiança i respecte mutu entre el municipi i el cronista
amb l'objecte de garantir la seua independència i consideració social.
El nou Ple de l'Ajuntament constituït després de les eleccions de 26 de maig de
2019, PER UNANIMITAT dels presents, que és correspon amb la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, ACORDA:
1º.- Nomenar al Sr. Josep Enric Mut Ruiz, Cronista Oficial de Guadassuar, amb
totes la prerrogatives inherents al dit càrrec.
2º.- Que es done trasllat del present acord al Sr. Mut Ruiz i a l'Associació de
Cronistes Oficials del Regne de València, als efectes oportuns.
Delegació de competències en la Junta de Govern.
El Sr alcalde llig el contingut de la proposta que es pretén aprovar i sotmet a
votació d’urgència l’assumpte.
El Sr portaveu del grup municipal PP exposa que no es pot valorar la proposta
ara en únicament la seua lectura pel Sr Alcalde i manifesta el seu parèixer en contra de
que ara si que s deleguen i quan ho va proposar el seu govern es varen negar per
considerar que no estaven representats tots els grups polítics, i es en este as que ara si
val delegar sense estar representat el Partit Popular. Considera que este competències
serien tractades amb mes garanties en el ple.
El Sr alcalde aclareix que l’argumentació del que ha fet el Sr Estruch li falta un
matís .. el fet de no acceptar la delegació en el seu dia no era per no estar tots sinó per
no estar la majoria com ara ocorre.
Sotmés a votació l'assumpte va resultar, per MAJORIA ABSOLUTA 8 vots a
favor i 5 en contra el dit assumpte va aconseguir la categoria d'URGENT, passant
directament a la votació.
8.2.- 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
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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, el Ple de l’ajuntament per MAJORIA
ABSOLUTA ACORDA
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)

Canvis en la designació membres del grup municipal compromís en les
comissions informatives

Atès que el Sr Salvador Montañana Sanz, ha segut proclamat alcalde en sessió
de l’ajuntament de 23 de juliol 2019 sent necessari ajustar la composició i designació
dels membres de les comissions per mantindre la proporcionalitat del ple
Considerant que seria necessari fer un altre ple extraordinari en les primeres
setmanes de setembre per poder assegurar el funcionament de les comissions per al
ple ordinari de este mes i vistes les dates en les que estem i les condiciones totalment
extraordinàries que motiven que a dat de hui no resulte vàlida la composició de les
comissions per un canvi del govern
Es sotmet a votació la URGÈNCIA de l'assumpte.
De la votació va resultar, per UNANIMITAT, que el dit assumpte va aconseguir la
categoria d'URGENT, passant al debat i votació de la següent proposta
8.3.- Canvis en la designació membres del grup municipal compromís en
les comissions informatives
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Atès que en el ple d’organització celebrat el dia 5 de juliol de 2019 es va aprovar
la següent composició de les comissions informatives;
.. 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.

Considerant que amb la proclamació de nou alcalde en el Ple de la Moció de
Censura celebrat el dia 23 de juliol de 2019 no es compleix la proporcionalitat en
alguna de les comissions.
Es proposa al ple la designació dels següents membres del grup municipal
Compromís en
COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE CULTURA, ESPORTS I
EDUCACIÓ
COMPROMÍS
Titular
Sr. Salvador Montañana Sanz
Titular
Sr. Ferran Barberà cabrera
Suplent 1
Sra. Bibiana Sais Roig
Suplent 2
Sr. Joan Vicent Puchol Pérez
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.- En relació a la COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE
CULTURA, ESPORTS I EDUCACIÓ la designació dels següents membres del grup
municipal Compromís
Titular
Sr. Salvador Montañana Sanz
Titular
Sr. Ferran Barberà cabrera
Suplent 1
Sra. Bibiana Sais Roig
Suplent 2
Sr. Joan Vicent Puchol Pérez
SEGON.- En relació a la COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT D’HISENDA I
GOVERNACIÓ, BENESTAR SOCIAL I JOVENTUT
El Sr Alcalde delegarà la presidència efectiva en un membre de la Comissió
mitjançant votació efectuada en la mateixa .
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN.
9.- INFORMACIÓ PER LA PRESIDÈNCIA.
Per la Presidència es dona compte del Decret nº 441, sobre nomenament dels
Tinents d'Alcalde; Nomenament dels membres de la Junta de Govern Local;
Delegacions especials a Regidors/es;
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De conformitat amb el que disposa l'art. 21 de la Llei 7/1.985, del 2 d'abril,
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Secretaria
Extracte; Nomenament dels Tinents d'Alcalde; Nomenament dels membres de la Junta
de Govern Local; Delegacions especials a Regidors/es
Número expedient; 2019/OFI_01/000185
Data; La de la signatura electrònica del Sr. alcalde
reguladora de les bases de règim local, em plau 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:
1º.- Nomenar com a titulars de les Tinences d'Alcaldia als següents regidors/es:
1ª Tinença d’Alcaldia: SRA. MARIA ROSA ALMELA RIBES
2ª Tinença d’Alcaldia: SR. JOAN VICENT PUCHOL PEREZ
3ª Tinença d’Alcaldia: SRA. BIBIANA SAIS ROIG
4ª Tinença d’Alcaldia: SR. JOSEP MARTÍNEZ VIDAL
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:
SRA. MARIA ROSA ALMELA RIBES
SR. JOAN VICENT PUCHOL PEREZ
SRA. BIBIANA SAIS ROIG
SR. JOSEP MARTÍNEZ VIDAL
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
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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.
 L'atorgament de les autoritzacions administratives em 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:
REGIDORIA
Govern Interior i
desenvolupament urbà

REGIDOR/A
Mª ROSA ALMELA RIBES

Hisenda i Serveis
municipals

JOAN V. PUCHOL PÉREZ

Medi ambient i benestar
animal

NÙRIA MERINO GIMÉNEZ

Festes i Govern Obert

JOSEP MARTÍNEZ VIDAL

Educació i Esports
Cultura, Joventut i

TERESA FUERTES RAGA
FERRAN BARBERÀ CABRERA

ÀMBIT DE GESTIÓ
Urbanisme,
personal,
trànsit i seguretat ciutadana
Hisenda,
serveis
municipals
i
Mercat.
Modernització
de
l’administració.
Medi
ambient
i
Manteniment de parcs i
zones verdes, cementeri,
Benestar animal
Festes,
Participació
ciutadana i transparència,
Protocol i Comunicació
externa.
Educació, Esports
Cultura, Patrimoni Històric,

13

REGIDORIA
Turisme
Inclusió, Diversitat i
Igualtat

REGIDOR/A

BIBIANA SAIS ROIG

ÀMBIT DE GESTIÓ
Natural i Cultural. Joventut.
Turisme.
Benestar Social, Igualtat,
Sanitat.

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.
Ho mana i firma el Sr. Alcalde, el que com a secretària certifique en Guadassuar,
a la data de la signatura.
El ple es dona per assabentat .
10.- PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula el Sr portaveu del Grup Municipal PP que passa a formular les
següents preguntes;
Mesures de compensació dels convenis amb el Concessionari de les
instal·lacions de residus; Durant el mes que han estat treballant a l’ajuntament, s´han
interessat per buscar com s’estan executant estes mesures i no han trobat cap acord
ni s factures registrades .... com esta funcionant estos convenis ??
El Sr alcalde respon que passaran totes les factures pel Sr interventor abans de
que acabe l’any per comprovar que s´han destinat las fins que toca
El Sr portaveu pregunta si independentment de que li passen eixes factures, pot
saber per eixample, com es determinen les actuacions, per eixample, les zones verdes;
es poden saber quines zones verdes son i que s’està fent
El Sr alcalde li contesta que els treballs en les zones verdes son manteniment de
parcs i jardins que s’estan fent per una empresa del poble Es demanaran totes les
factures i es passaran al Sr Interventor.
El Sr Estruch insisteix en que no es tracta sols de vore factures sinó de regular i
aprovar un protocol per a determinar quines actuacions es fan pues si be el de la
Instal·lació E el 1 € per Tona està comptabilitzat i clar el que s´ha pagat i el que està
pendent, en relació al conveni de la instal·lació 2, les quantitats de 18.000, 22.500,
2000, 26.251 per a zones verdes, agenda 21, reforestació, ... no s´ha trobat cap
informació de 2018
L’alcalde assenyala que ja li portaran les factures ..i recorda per si vol seguir
abundant en el tema que en la legislatura anterior ja existien estes compensacions i
sense conveni i amb bestretes incloses que s´han hagut de compensar en esta
legislatura.
El Sr Estruch aclareix que ell pregunta pel Conveni actual i amb la finalitat de
que es regule ja que davant les preguntes fetes al respecte al Sr Interventor, se li ha
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contestat que no se coneixia quines eren estes actuacions ni estaven registrades
factures de l’empresa concessionària del Consorci.
El Sr alcalde respon que ja està regulat i que el anterior interventor ho havia vist
en el concessionari i que amb el canvi de interventor ara se li donaran totes les
factures.
El Sr Interventor demana la paraula per a explicar el que des del seu punt de
vista seria el caldria fer; a principi d’any tal com diu el conveni cal aprovar per l’òrgan
que corresponga per raó de la quantia les actuacions a fer per part del concessionària
en execució del es mesures de compensació i caldrà aprovar pressupostos abans
d’executar i ja finalment justificar amb les corresponents factures .
El Sr alcalde pren en consideració esta informació
I no havent-hi més assumptes que tractar es va alçar la sessió per la
Presidència, sent les 21:05 hores, de tot això jo, la Secretària, certifique.
A Guadassuar, en la data de la firma.
La secretària,
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