ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE EL
DIA 26 DE SETEMBRE 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 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
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.
A) PART RESOLUTIVA
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE LES
ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS CELEBRADES ELS DIES 23/07/19 I
25/07/19.
Este punt es deixa damunt la taula per a la seua aprovació en la següent sessió.
2.- APROVACIÓ DE CÀRRECS EN RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL
2019/OFI_01/000312
Vista la proposta de l'Alcaldia al Ple de la Corporació de 26 de juliol de 2019 per
a la determinació dels càrrecs que s'exerciran en règim de dedicació parcial, en la que
proposa el següent:
Havent-se constituït en el pressupost 2019 crèdit perquè membres d'esta
corporació local puguen exercir els seus càrrecs amb dedicació parcial per a
ostentar delegacions i desenrotllar responsabilitats que així ho requerisquen,
percebent retribucions pel temps de dedicació efectiva a les mateixes i amb la
corresponent alta en el Règim General de la Seguretat Social, fent ús de les
facultats que em conferix l'article 13.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització Funcionament i règim
Jurídic de les Entitats Locals -ROF-, procedix iniciar procediment per a
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determinar el règim de dedicació i les retribucions i indemnitzacions i assistències
que corresponen als membres de la Corporació. A este efecte, ES PROPOSA
Primer; Designar els següents càrrecs, que s'exerciran en règim de
dedicació Parcial
Càrrecs amb dedicació parcial de 20% de la jornada (7,5 hores
setmanals) i amb una retribució bruta anual de 5.220 € anuals
•
Regidoria de Govern Interior i desenvolupament urbà; li correspon
la coordinació i direcció de l’àrea d’urbanisme, personal, trànsit i
seguretat ciutadana
•
Regidoria d’Educació i Esports li correspon la coordinació i direcció
de l’àrea d’ Educació i Esports
Càrrecs amb dedicació parcial de 32% de la jornada (12 hores setmanals)
i amb una retribució bruta anual de 8.352 € anuals
•
Regidoria d’Hisenda i Serveis municipals; li correspon la
coordinació i direcció de l’àrea d’hisenda, serveis municipals i
Mercat. Modernització de l’administració.
•
Regidoria de Medi ambient i benestar animal; li correspon la
coordinació i direcció de l’àrea Medi ambient i Manteniment de
parcs i zones verdes, cementeri, Benestar animal
•
Regidoria de Cultura, Joventut i Turisme, li correspon la
coordinació i direcció de l’àrea de Cultura, Patrimoni Històric,
Natural i Cultural. Joventut. Turisme
•
Regidoria d’Inclusió, Diversitat i Igualtat; li correspon la coordinació
i direcció de l’àrea de Benestar Social, Igualtat, Sanitat.
Càrrecs amb dedicació parcial de 60 % de la jornada (22,50 hores
setmanals) i amb una retribució bruta anual de 15.660 € anuals
•
Regidoria de Festes i Govern Obert; li correspon la coordinació i
direcció de l’àrea Festes, Participació ciutadana i transparència,
Protocol i Comunicació externa.
Les presents retribucions es faran efectives en dotze pagues mensuals i
dos addicionals en els mesos de juny i desembre i prorratejaran en el cas
d'exercici del càrrec per període inferior a l'any i s'incrementaran cada any amb el
mateix percentatge que experimenten les retribucions bàsiques del personal
funcionari en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de cada exercici.
Serà l'Alcaldia qui mitjançant una resolució determinarà quins membres
de la Corporació Local exerciran cada un dels anteriors càrrecs. Així l’article 75.5
de la LRBRL estableix que correspon a l’alcalde mitjançant el corresponent acord
la determinació dels membres que realitzaran les seues funcions en règim de
dedicació exclusiva o parcial. El nomenament efectiu dels membres que
ocuparan estos càrrecs quedarà condicionat a la existència de crèdit adequat i
suficient. En els expedients corresponent se incorporarà el certificat d’existència
de crèdit.
Segon.- Publicar el pertinent edicte en el Butlletí Oficial de la Província i
en el Tauler d'Anuncis de la Corporació.

Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut.
El Ple de l’ajuntament, PER MAJORIA ABSOLUTA dels presents, que és
correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
ACORDA:
PRIMER.- Determinar l’exercici en règim de dedicació parcial dels següents
càrrecs,
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Càrrecs amb dedicació parcial de 20% de la jornada (7,5 hores setmanals) i
amb una retribució bruta anual de 5.220 € anuals
• Regidoria de Govern Interior i desenvolupament urbà; li correspon la
coordinació i direcció de l’àrea d’urbanisme, personal, trànsit i seguretat
ciutadana
• Regidoria d’Educació i Esports li correspon la coordinació i direcció de
l’àrea d’ Educació i Esports
Càrrecs amb dedicació parcial de 32% de la jornada (12 hores setmanals) i
amb una retribució bruta anual de 8.352 € anuals
• Regidoria d’Hisenda i Serveis municipals; li correspon la coordinació i
direcció de l’àrea d’hisenda, serveis municipals i Mercat. Modernització de
l’administració.
• Regidoria de Medi ambient i benestar animal; li correspon la coordinació i
direcció de l’àrea Medi ambient i Manteniment de parcs i zones verdes,
cementeri, Benestar animal
• Regidoria de Cultura, Joventut i Turisme, li correspon la coordinació i
direcció de l’àrea de Cultura, Patrimoni Històric, Natural i Cultural.
Joventut. Turisme
• Regidoria d’Inclusió, Diversitat i Igualtat; li correspon la coordinació i
direcció de l’àrea de Benestar Social, Igualtat, Sanitat.
Càrrecs amb dedicació parcial de 60% de la jornada (22,50 hores
setmanals) i amb una retribució bruta anual de 15.660 € anuals
• Regidoria de Festes i Govern Obert; li correspon la coordinació i direcció
de l’àrea Festes, Participació ciutadana i transparència, Protocol i
Comunicació externa.
Les presents retribucions es faran efectives en dotze pagues mensuals i dos
addicionals en els mesos de juny i desembre i prorratejaran en el cas d'exercici del
càrrec per període inferior a l'any i s'incrementaran cada any amb el mateix percentatge
que experimenten les retribucions bàsiques del personal funcionari en la Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat de cada exercici.
Serà l'Alcaldia qui mitjançant una resolució determinarà quins membres de la
Corporació Local exerciran cada un dels anteriors càrrecs. Així l’article 75.5 de la
LRBRL estableix que correspon a l’alcalde mitjançant el corresponent acord la
determinació dels membres que realitzaran les seues funcions en règim de dedicació
exclusiva o parcial. El nomenament efectiu dels membres que ocuparan estos càrrecs
quedarà condicionat a la existència de crèdit adequat i suficient. En els expedients
corresponent se incorporarà el certificat d’existència de crèdit.
SEGON.- Publicar el pertinent edicte en el Butlletí Oficial de la Província i en el
Tauler d'Anuncis 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 VOTS EN CONTRA dels representants
del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª
Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).
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3.- MODIFICACIÓ PLANTILLA POLICIA LOCAL
2019/OFI_01/000117
Vist l'expedient incoat per a la modificació de la plantilla orgànica de
l’ajuntament de Guadassuar, en relació als llocs de treball que integren la plantilla del
cos de policia local d’este ajuntament
Atès que amb la proposta de l’alcaldia, la plantilla del cos de Policia local de
Guadassuar quedarà integrada de la següent manera
Plantilla vigent

Grup

Nivell
Destí

Núm
Llocs

Vacants

Plantilla
Modificada

Grup

Nivell
Destí

Núm.
Llocs

Vacants

Oficial Policia

C1

22

1

1

Oficial
Policia

B

22

1

1

Oficial Policia
2ª Activitat

C1

22

1

1

Oficial
2ªActivitat

C1

18

13

1

C1

18

14

2

Agents
TOTAL
PLANTILLA

Agents

15

15

Vist el informe favorable d’ intervenció i el informe de la tècnic de personal en el
que es fica de manifest que la modificació de la plantilla orgànica ha de seguir el mateix
procediment que l'aprovació del Pressupost general.
Atés el Dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut, del dia 19 de setembre 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.- Amortitzar el lloc de treball d’Oficial de Policia de segona activitat i
crear un lloc més d’Agent de Policia Local
SEGON.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla del cos de policia local
de Guadassuar en el que es concreta l’anterior acord, quedant esta proveïda de la
següent manera.
Plantilla Policia Local

Grup

Oficial Policia
Agents

C1
C1

Nivell
Destí
22
18

Núm.
Llocs
1
14

Vacants
1
2

TERCER.- Exposar al públic el present acord mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, per 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran
examinar-los i presentar reclamacions davant el Ple.
L'acord es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no
s'hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un
mes per a resoldre-les.
L'acord d'aprovació definitiva haurà de publicar-se en el Butlletí Oficial de la
Província i comunicar-se a l'Administració de l'Estat i a l'Administració de la Comunitat
Autònoma, en el termini màxim de 30 dies hàbils.
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
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grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Sr. Almazán Sais; Srª Martínez Gimeno; Srª
Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).
4.- APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE LA MESA DE NEGOCIACIÓ.
2019/OFI_01/000299
Considerant que en virtut del que es preveu en l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985,
de 2 abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-, i en l'article 4.1.a) del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals -ROF-,
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’ajuntament té capacitat per a
desenvolupar, dins de l'esfera de les seues competències, i del que es disposa en les
lleis estatals o autonòmiques, disposicions de caràcter general que regulen, entre
altres matèries, l'organització i el funcionament de l'Entitat Local;
Atès que Mitjançant l'aprovació del present reglament s'estableixen les normes
de composició, organització funcionament de la Mesa General de Negociació Conjunta
de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Guadassuar, constituïda conforme al
Reial decret legislatiu 5/2015 i a la Llei 9/1987, de 12 de juny.
Així mateix, regula el procediment per a l'adopció d'acords o pactes. Així com les
restants condicions formals de validesa o eficàcia derivades d'aquests.
Atès que el present reglament ha estat sotmesa negociació en la reunió
celebrada el dia 11 de setembre de 2019, aprovant-se el mateix per unanimitat, de
conformitat amb el certificat obrant a l’expedient .
La Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i Governació, Benestar Social i
Joventut, prèvia deliberació i per MAJORIA ABSOLUTA proposa al Ple l'adopció del
següent ACORD
PRIMER.- Acordar la constitució de la Mesa de negociació amb la composició i
designacions que figuren en el seu Reglament que s'incorpora com Annex a la present
proposta.
SEGON.- constitució de la Mesa de negociació que s'incorpora com a annex al
present acord i que regula la composició i funcionament de la mesa de negociació
TERCER.- Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència als interessats,
pel termini de trenta dies hàbils, per a la presentació de reclamacions i suggeriments
contra el Reglament, mitjançant publicació d'edicte en el butlletí oficial de la província i
al tauler d'edictes municipal.
QUART.- Resoltes les reclamacions i suggeriments que es presenten dins
l'esmentat termini, es sotmetrà l'expedient a aprovació definitiva pel Ple municipal. En
cas que no es presente cap reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament
adoptat el present acord quedant facultat expressament l'Alcalde-President per a la
seva publicació i execució.
CINQUÉ.- Una vegada aprovat de forma definitiva, remetre còpia del text
definitiu a les Administracions de l'Estat i la Comunitat Autònoma,
SISÉ.- Transcorregut el termini de quinze dies hàbils des de la recepció per part
d'aquestes administracions sense que haja estat formulat cap requeriment, publicar el
text íntegre del Reglament en el BOP de València per a la seva entrada en vigor.
SETÉ.- Facultar l'Alcalde-President per a realitzar les actuacions que
necessàries per a l'execució de l'expedient
El resultat de la votació és el següent; 7 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
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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).
ANNEX
REGLAMENT DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADASSUAR
INTRODUCCIÓN
La tendencia normativa y aplicativa a la equiparación entre las relaciones funcionariales y
laborales ha tenido con la publicación de la ley 07/2007 de 12 de abril, sobre el Estatuto Básico del
Empleado Público,( Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público), su reflejo natural en la implantación de un
órgano en el que tenga cabida todo el personal de la Entidad Local y que propicie la coordinación y
convergencia de posiciones de materia de personal y simultáneamente posibilite un foro de negociación
conjunta, legitima y operativa.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público delimitan los
ámbitos de negociación y funciones atribuidas a los Comités de Empresa y Juntas de Personal “y
organizaciones sindicales más representativas”.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, al que anteriormente se hace referencia, da
instrucciones concretas para la creación, de la Mesa General de Negociación de la Administración
Pública en las Entidades Locales, en su artículo 36, lo que constituye un marco de referencia adecuado
para promover la colaboración de las organizaciones sindicales en la determinación de las condiciones
de trabajo del personal al servicio de las Entidades Locales, es decir, el lugar donde se pueden negociar
las condiciones de trabajo de todo el personal que presenta sus servicios en el ayuntamiento de
Guadassuar.
La buena fe, lealtad y cooperación en la negociación implicará, entre otras actitudes, que las
partes se facilitarán cuantos datos, informes y documentación se a necesaria para el buen desarrollo de
la negociación dentro de los límites marcados por la Ley.
OBJETO.
Artículo 1.
El presente reglamento establece las normas de composición, organización funcionamiento de la
Mesa General de Negociación Conjunta de personal funcionario laboral del Ayuntamiento de
Guadassuar, constituida conforme al Real Decreto Legislativo 5/2015 y a la Ley 9/1987, de 12 de junio.
Asimismo, regula el procedimiento para la adopción de acuerdos o pactos. Así como las
restantes condiciones formales de validez o eficacia derivadas de los mismos.
REPRESENTATIVIDAD Y COMPOSICIÓN DE LA MESA
Artículo 2.
El Art. 36. 3. Del RDL 5/2015, dispone que, sobre la representación de las organizaciones
sindicales, son de aplicación a estas mesas generales los criterios señalados en el Art. 36.1. Para la
Mesa General. Por tanto, tendrán la siguiente composición:
En una parte, los representantes del ayuntamiento de Guadassuar.
En la parte social, Las Organizaciones sindicales siguientes:
Las más representativas de acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 6 y 7 LOLS (en iguales
términos que lo señalado para la Mesa General a nivel estatal), teniéndose en cuenta a efectos de su
distribución en la Mesa, los resultados obtenidos en las elecciones tanto de representantes unitarios de
funcionarios como de laborales en el correspondiente ámbito de representación.
Los Sindicatos que, estando presentes en la “Mesa General de Negociación de las
Administraciones Públicas” Estatal, hayan obtenido el 10% o más de los representantes unitarios de
personal para laborales o funcionarios en el ámbito correspondiente de la Mesa que se trate.
Los Sindicatos que, no estando presentes en la “Mesa General de Negociación de las
Administraciones Públicas” Estatal, hayan obtenido el 10% o más de los representantes unitarios de
personal para laborales y el 10% o más de los representantes de funcionarios en el ámbito del
ayuntamiento.
De esta forma, estará compuesta por los siguientes miembros:
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Presidencia: El o la componente de la Corporación que ostente la Alcaldía-presidente o
concejal/a en quien delegue, competente en materia de RRHH.
Secretaría: La Secretaría de la Mesa, recae en un/a funcionario/a de la Corporación, dispondrá
del apoyo técnico jurídico de los Servicios de la Corporación.
Vocales:
Vocales políticos: El alcalde/sa podrá nombrar tantos vocales como número de representantes
sindicales existan.
Vocales sindicales: Su número no será superior a 15, garantizándose la presencia de un
representante por cada sindicato que tenga derecho a formar parte de la mesa. Los puestos restantes se
distribuirán de forma proporcional atendiendo a los resultados obtenidos en las elecciones a órganos de
representación del personal.
Asesoría: Podrían asistir e intervenir, con voz, pero sin voto.
Por parte del Ayuntamiento de Guadassuar en un número máximo de dos.
Por los sindicatos un máximo de un/a asesor/a por cada organización sindical representada en la
Mesa.
ATRIBUCIONES DE LA MESA
Artículo 3.
Serán objeto de negociación las materias reguladas en el artículo 37 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, sobre negociación colectiva y participación en las condiciones de trabajo de los
empleados públicos, así como aquellos otros aspectos que en el ámbito de las relaciones laborales sean
susceptibles de negociación con la finalidad de cumplir lo dispuesto en esta ley y resto de normativa
vigente.
Artículo 4.
Corresponde a la Mesa Gral. de Negociación , en su ámbito respectivo y en relación con las
competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, la
negociación de las materias siguientes:
a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones
Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las
Comunidades Autónomas.
b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.
c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas
de clasificación de puestos de trabajo, u planes e instrumentos de planificación de recursos
humanos
d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del
desempeño.
e) Los planes de Previsión Social Complementaria
f) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna.
g) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases
pasivas.
h) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.
i) Los criterios generales de acción social.
j) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales.
k) Las que afectan a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuya
regulación exija norma con rango de Ley.
l) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público
m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional
y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos
humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos.
DE LA SECRETARÍA
Artículo 5.
La secretaría de la Mesa, recae en un funcionario/a de la corporación que contará con el apoyo
técnico y jurídico de los Servicios de la Corporación, y dispondrá de voz y sin voto.
DELEGACIONES
Artículo 6.
Los representantes de las Organizaciones Sindicales, podrán delegar en otro miembro de la
Organización Sindical que represente, la asistencia a la Mesa. La delegación faculta al delegado para
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asistir a las reuniones con los mismos derechos que el delegante. Las delegaciones deberán notificarse
a la Mesa al menos 24 horas antes de la reunión.
DEL RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO
Artículo 7.
La Mesa General de Negociación se reunirá en las dependencias que la Corporación habilite al
efecto.
Artículo 8.
La Mesa General de Negociación se reunirá previa convocatoria de la Presidencia que será
notificada por la secretaria a todos los miembros integrantes por correo electrónico a la dirección
señalado al efecto por los mismos .
Artículo 9.
La Mesa funcionará en régimen de sesiones ordinarias y extraordinarias
Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad está preestablecida.
La Mesa celebrará sesión ordinaria cada dos meses, previa convocatoria de la Presidencia.
Artículo 10.
Son sesiones extraordinarias, aquellas que convoque la Presidencia con tal carácter. Cualquiera
de las partes podrá instar la convocatoria a la presidencia.
Artículo 11.
La convocatoria ordinaria deberá obrar en poder de las personas titulares de la M.G.N. con una
antelación mínima de cinco días, y en la misma deberá constar los asuntos que hayan de ser objeto de
deliberación los cuales habrán sido aportados por las partes con un mínimo de 48h. a la fecha de
remisión de la convocatoria. En la misma deberá constar igualmente la fecha y hora de la convocatoria y
la documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, que deban servir de base al
debate y, en su caso, votación.
Artículo 12.
La Mesa quedará válidamente constituida con la asistencia de la mayoría de las personas de
cada una de las partes que la conforman. Para la validez de los acuerdos se requeriría de al menos la
mayoría de ambas partes: la parte empresarial y la sindical.
Artículo 13.
Las sesiones se celebrarán en única convocatoria en el lugar, día y hora a la que se convoque.
DE LOS DEBATES Y ACUERDOS
Artículo 14.
Corresponde a la Presidencia, asegurar la buena marcha de las sesiones, dirigir los debates y
mantener el orden de los mismos.
Si se promueve debate, las intervenciones serán ordenadas por la Presidencia.
Artículo 15.
Cualquier integrante de la Mesa, podrá pedir, durante la discusión o antes de votar, la lectura de
las normas o documentos que crea conducentes a la ilustración de la materia de que se trate.
Los Pactos o Acuerdos se tomarán por consenso de todas las partes implicadas.
En caso contrario se someterá a votación la cuestión dilucidada y se atendrán a lo fijado en el
artículo 38 del Real Decreto legislativo 5/2015 , que aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del
empleado Público (TREBEP).
Los acuerdos adoptados serán remitidos para su registro y publicación a la autoridad laboral
competente.
La votación será personal y el Ayuntamiento tendrá el mismo número de votos que la suma de
los presentes en la parte social.
Para adoptar los acuerdos será necesaria la mayoría de la parte social, actuando por parte de la
Administración la unidad de voto.
ORDEN DEL DÍA
Artículo 16
El Orden del Día de las sesiones deberá constar en la convocatoria y ser facilitado
conjuntamente con ella a los miembros de la Mesa.
Artículo 17.
En las sesiones ordinarias solo pueden ser adoptados acuerdos sobre asuntos incluidos en el
respectivo Orden del Día, salvo que fueran declarados de urgencia en la propia sesión por la Mesa.
En las sesiones extraordinarias no pueden declararse de urgencia asuntos no incluidos en su
Orden del Día.
DEL ACTA
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Artículo 18.
De cada una se las sesiones se extenderá un Acta que contendrá, al menos:
Lugar y fecha de la celebración
Hora de comienzo y finalización de la reunión
Nombre y apellidos de los asistentes de cada una de las partes
Asuntos comprendidos en el orden del día, así como los acuerdos pactos que se adopten, o en
su caso, indicación de no haberse llegado a ningún acuerdo o pacto.
Propuestas presentadas a la MGN y votaciones que se efectúen sobre las mismas, con
indicación de los resultados, y de la avenencia o discrepancia con respecto a cada una de las cuestiones
sometidas a debate y votación.
A petición de la representación de alguna organización sindical o de la Administración, se hará
constar en acta el posicionamiento u opinión de sindicato o de la Administración con respecto a algún
punto del orden del día.
La copia del acta se remitirá con en un plazo no superior a diez días a la reunión de la Mesa, a la
totalidad de componentes titulares y asesores, para su conocimiento y en su caso, de la formulación de
observaciones que deberán ser incorporadas al borrador del acta antes de la siguiente convocatoria. Se
incorporarán aquellas que tengan por objeto enmendar errores o imprecisiones en la trascripción de las
intervenciones de cada representante.
Será firmada por los miembros de la Mesa Gral. y de la que se hará cargo la Secretaría de la
Mesa.
Una vez aprobada el acta y firmada por las partes, se dará entrega de una copia a la totalidad de
componentes titulares y asesores.
Artículo 19.
La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el Orden del Día, que deba servir de base
al debate, y en su caso, votación, se enviaran junto con la convocatoria y deberá figurar a disposición de
los integrantes de la Mesa, desde el mismo día de la convocatoria.
Artículo 20.
De no celebrarse sesión por falta de asistentes u otro motivo, la Secretaría realizará el Acta con
una diligencia, autorizada con su firma, en la que se consigne la causa y los nombres de los
concurrentes y de los que se hubieren excusado
ENTRARÁ EN VIGOR y MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO
Artículo 21.
El presente Reglamento, una vez aprobado, entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Artículo 22.
El reglamento de la Mesa de Negociación se modificará cuando así lo acuerden ambas partes y
de acuerdo con las mayorías necesarias para la adopción de acuerdos de la mesa General de
Negociación.
La propuesta de modificación del Reglamento deberá ir acompañada de los motivos que la
justifiquen, así como de la redacción alternativa de propuesta, por cualquiera de las partes.
Para la reforma de este Reglamento se aplicarán las mismas normas que para la adopción de
acuerdos.
Artículo 23.
En cumplimiento de aquello previsto en el art. 9.2 de la LOLS, los representantes sindicales que
participen en la MGN, o en comisiones negociadoras de convenios colectivos manteniendo su
vinculación como personal en activo en el Ayuntamiento de Guadassuar tendrá derecho a la autorización
de los permisos retribuidos, que se considerarán como trabajo efectivo, que sean necesarios para el
adecuado ejercicio de su tarea como negociadores.
Estos permisos se autorizarán sin perjuicio del crédito horario sindical, legalmente establecido,
de que dispone las y los componentes de los órganos de representación del personal empleado públic

5.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA Nº 14/2019
2019/OFI_01/000263
Resultant que de conformitat amb la Disposició addicional nonagèsima sisena de
la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat, en exercici 2017 es
van iniciar les següents inversions financerament sostenibles:
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Aplicació
60900 454

Denominació
Construcció d'un Carril ciclopeatonal Guadassuar- el Pla Alzira

60900 1531 Instal·lació d’una reixa d’accés al carrer les Escoles
61900 171

Obres reforma plaça Mariano Benlliure (cubs)

Crèdits definitius
100.000,00 €
6.000,00 €
60.000,00 €

61900 1532 Obres de reparació adoquinat carrer Major i Carrer Ermita

10.000,00 €

61901 171

Obres reforma plaça de la Llibertat

40.000,00 €

62200 171

Obres per a construir 2 pipi-cans en terrenys municipals

62300 161

Obres instal·lació sifó clavegueram via pública

62300 171

Instal·lació rec per degoteig en parcs i places públics

10.000,00 €

62900 491

Interconnexió per xarxa d’internet dels edificis municipals

10.500,00 €

63200 151

Reparacions camp de futbol exterior Poliesportiu

30.000,00 €

63200 161

Reparació vorera davant Cooperativa Agrícola

63200 933

Obres reforma Ajuntament

63201 933

Reforma espais oberts entre les plantes del Centre Cultural

63202 933

Obres reforma cementeri

63203 933

Obres de reforma Llar dels Jubilats

60.000,00 €

63204 933

Restauració del Casal Fester (OCA) pública concurrència

10.000,00 €

63205 933

Obres reparació sostre menjador i gimnàs, i asfaltar pati CEIP Balmes

63.000,00 €

63206 933

Obres de reparació poliesportiu

63207 933

Obres reforma jardí piscina estiu

63208 933

Obres reforma edifici piscina coberta

6.000,00 €
110.000,00 €

9.000,00 €
250.000,00 €
30.000,00 €
6.000,00 €

203.000,00 €
9.000,00 €
22.000,00 €
1.044.500,00 €

Resultant que el termini d'execució de les inversions havia de concloure en l'any
2018, segons disposa la citada disposició addicional, en relació amb l'apartat 5 de la
disposició addicional setzena del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Resultant que finalitzat en any 2018 existeixen romanents de les inversions
financerament sostenibles iniciades en 2017, que ascendeixen a 570.136, 14 euros i
que procedeixen del superàvit de la liquidació del pressupost de 2016, els quals han de
destinar-se a l'amortització de deute, segons obliga l'article 32 de la Llei orgànica
2/2017, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Resultant que l'Ajuntament de Guadassuar deu el préstec número 3058 7117 19
1649002099 concedit per l'entitat CAJAMAR, amb un capital viu actual de 1.783.533,
38 euros.
Resultant que de la liquidació de l'exercici de 2018 existeix un romanent de
tresoreria per a despeses generals de 2.428.434,98 euros, del qual ja s'ha utilitzat
839.389, 73 euros, quedant una resta de 1.589.045,25 €.
Vista la necessitat de modificar el pressupost a l'efecte de suplementar la partida
011- 913 "amortització préstecs", finançat amb el romanent de tresoreria per a gastos
generals.
Vist l´informe número 43 emès per l´interventor municipal, de data de 2 d´agost
de 2019 favorable a la tramitació de la modificació pressupostaria.
Atés el Dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i
Governació, Benestar Social i Joventut, del dia 19 de setembre de 2019, en sentit
favorable.
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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 inicialment l'expedient de modificació del pressupost de 2019
número 14.2019, per la modalitat de suplement de crèdits, amb el següent detall:
Aplicació
011-913

Aplicació
8700003

APLICACIONS DE GASTOS AL ALÇA
Crèdits
Denominació
actuals
Modificació
Amortització préstecs

600.000,00 €

570.136,14 €

FINANCIACIÓ DE LA MODIFICACIÓ (INGRESOS)
Previsió
Denominació
Modificació
actuals
Romanent Tresoreria Gastos Generals

839.389,73 € 570.136,14 €

Crèdits definitius
1.170.136,14 €
Previsió
definitiva
1.409.525,87 €

SEGON.- 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.
TERCER.- Aprovar, amb caràcter definitiu, el referit expedient si contra aquest
no es presentaren reclamacions durant el període d'exposició pública.
QQUART.- Publicar una vegada aprovada la modificació, un resum de la mateixa
en el Butlletí Oficial de la Província.

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).
6.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA Nº 15/2019
2019/OFI_01/000267
Vista la necessitat de reparar el motor, maquinària i cablejat de la cambra
frigorífica del bar del poliesportiu municipal, el pressupost del qual ascendeix a un total
de 7.220, 90 euros, IVA inclòs.
Vista la necessitat d'incrementar la partida 342-62300 "cambra frigorífica bar
poliesportiu", dotada inicialment en 4.500 euros, en altres 7.300 euros per a poder
realitzar la citada reparació.
Resultant que existeixen crèdits sobrants en la partida 419-47200 "subvenció
tractament fitosanitaris cítrics" per import de 6.000 euros, així com en la partida 91222604 "defensa jurídica" per import de 1.300 euros.
Considerant que tals partides són susceptibles de minoració sense causar
perjudicis al funcionament normal de la Corporació.
Considerant que la competència per a aprovar la transferència de crèdit
correspon al Ple de la Corporació per tractar-se de partides de diferents àrea de
despesa, i per el mateix procediment de aprovació del pressupost, de conformitat amb
l´article 179 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.
Vist l’informe d´intervenció número 45 de data de 2 d´agost de 2019, favorable a
la modificació.
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Atesos els articles 179 i 180 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 la
base 10 de les bases d'execució del pressupost.
Vista la proposta de l’alcaldia, i atés el dictamen de la Comissió Informativa
Permanent d’Hisenda i Governació, Benestar Social i Joventut, del dia 19 de setembre
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 inicialment l'expedient de modificació del pressupost de 2019
número 15.2019, per la modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de
diferents àrea de despesa, amb el següent detall:
Aplicació
342-62300

Aplicació
419-47200
912-22604

APLICACIONS AL ALÇA
Nom
Crèdits actuals
Càmera frigorífica bar poliesportiu
4.500,00 €
Total modific.
APLICACIONS A LA BAIXA
Nom
Crèdits actuals
Subv. Tractament fitosanitaris cítrics
6.000,00 €
Defensa jurídica
10.000,00 €
Total modific.

Modificació
Crèdits definitius
7.300,00 €
11.800,00 €
7.300,00 €
Modificació
Crèdits definitius
-6.000,00 €
0,00 €
-1.300,00 €
8.700,00 €
-7.300,00 €

SEGON.- 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.
TERCER- Aprovar, amb caràcter definitiu, el referit expedient si contra aquest no
es presentaren reclamacions durant el període d'exposició pública.
QUART- Publicar una vegada aprovada la modificació, un resum de la mateixa
en el Butlletí Oficial de la Província.
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).
7.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA Nº 19/2019
2019/OFI_01/000307
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
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.
A tals efectes, l'equip de govern té interès a executar les següents inversions
financerament sostenibles:
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1) Reforma de la Plaça Mariano Benlliure, el cost total de la qual segons projecte
unit a l'expedient és de 60.000 euros (impostos inclosos), més altres 1.500 euros en
concepte de direcció d'obra. S'inclou en l'aplicació pressupostària 171-61905.
2) Reforma i adequació de la Llar del Jubilat , el cost del qual segons projecte
també unit a l'expedient és de 214.668,63 euros (impostos inclosos), més altres
5.331,37 euros en concepte de direcció d'obra. S'inclou en l'aplicació pressupostària
933-63201.
Totes dues 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 per tractar-se d'obres en immobles. L´expedient inclou la Memòria
Econòmica de les inversions, relativa a les repercussions pressupostaries de les
mateixes i el seu impacte en el compliment del principi d´estabilitat pressupostaria.
Les inversions 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 1.019.909,11
euros
Vist l´informe número 58 emès per l´interventor municipal, de data de 16 de
setembre 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.
Vista la proposta de l’alcaldia, i atés el dictamen de la Comissió Informativa
Permanent d’Hisenda i Governació, Benestar Social i Joventut, del dia 19 de setembre
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 per l´any 2019 les següents inversions financerament
sostenibles amb càrrec al superàvit de l'exercici 2018:
Aplicació

Denominació
IFS19 REFORMA PLAÇA MARIANO
171 61905
BENLLIURE
933 63201 IFS19 REFORMA LLAR JUBILATS

Crèdits

220.000,00 €

TOTAL IFS ANY 2019

281.500,00 €

61.500,00 €

SEGON.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació del pressupost de 2019
número 19.2019, per la modalitat de crèdit extraordinari, amb el següent detall:
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APLICACIONS DE GASTOS AL ALÇA
Aplicació

Denominació

171-61905

Reforma plaça Mariano Benlliure

0,00 €

61.250,00 €

61.250,00 €

933-63201

Reforma llar dels jubilats

0,00 €

220.000,00 €

220.000,00 €

Credits actuals Modificació

Crédits definitus

281.250,00 €

Total modificació

FINANCIACIÓ DE LA MODIFICACIÓ (INGRESOS)
Apliació

Denominació

Previsió actuals Modificació

8700003 Romanent Tresoreria Gastos Generals 1.409.525,87 €
Total modificació

281.250,00 €

Previsió definitiva
1.690.775,87 €

281.250,00 €

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.
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).
8.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA Nº 20/2019
2019/OFI_01/000311
Vista la necessitat d'incrementar en 20.000 euros l'aplicació pressupostària 32621200 "RMC edificis escolars" per a fer front a despeses de reparacions en el CEIP
BALMES, així com augmentar la partida 342-213 "RMC Poliesportiu" en 14.000 euros,
la qual actualment està en negatiu minorant la bossa de vinculació, i la partida 3422219901 "Altres subministraments Piscina Coberta" en 6.000 euros, a l'efecte de
renovar determinats aparells del gimnàs.
Resultant que existeixen crèdits sobrants en l'aplicació 920-22706 "treballs
tècnics" per import de 40.000 euros, els quals es consideren susceptibles de reducció
sense causar pertorbació al servei.
Considerant que la competència per a aprovar la transferència de crèdit
correspon al Ple de la Corporació per tractar-se de partides de diferents àrea de
despesa, i per el mateix procediment de aprovació del pressupost, de conformitat amb
l´article 179 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.
Vist l’informe d´intervenció número 60 de data de 18 de setembre de 2019,
favorable a la modificació.
Atesos els articles 179 i 180 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 la
base 10 de les bases d'execució del pressupost,
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Vista la proposta de l’alcaldia, i atés el dictamen de la Comissió Informativa
Permanent d’Hisenda i Governació, Benestar Social i Joventut, del dia 19 de setembre
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 inicialment l'expedient de modificació del pressupost de 2019
número 20.2019, per la modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de
diferents àrea de despesa, amb el següent detall:
Aplicació
323-212
342-213
342-2219901

Aplicació
920-22706

APLICACIONS AL ALÇA
Crèdits
Nom
actuals
RMC edificis escolars
15.000,00 €
RMC poliesportiu
26.000,00 €
Altres subministres piscina coberta
32.000,00 €
Total modific.
APLICACIONS A LA BAIXA
Crèdits
Nom
actuals
Treballs tècnics
68.000,00 €
Total modific.

Modificació
20.000,00 €
14.000,00 €
6.000,00 €
40.000,00 €
Modificació
-40.000,00 €
-40.000,00 €

Crèdits
definitius
35.000,00 €
40.000,00 €
38.000,00 €

Crèdits
definitius
28.000,00 €

SEGON.- 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.
TERCER.- Aprovar, amb caràcter definitiu, el referit expedient si contra aquest
no es presentaren reclamacions durant el període d'exposició pública.
QUART.- Publicar una vegada aprovada la modificació, un resum de la mateixa
en el Butlletí Oficial de la Província.
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).
9.- MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 5 DEL PLA GENERAL; INICI TRÀMIT
D’AVALUACIÓ AMBIENTAL.
2019/OFI_01/000273
Vist el Decret d´Alcaldia núm. 513, de data 16 de setembre de 2019, per el qual
es sol·licita al Ple de l´Ajuntament, com a òrgan substantiu, l´inici de l'avaluació
ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual n.º5 del Pla General de
Guadassuar, consistent en un canvi d'ús d'un element de la xarxa primària
d'equipaments d'educatiu cultural (PED) en el vigent pla general (PED-5 centre de
formació ocupacional) a assistencial (PTD) (PTD-5 Centre de dia), d´acord amb el
projecte de modificació puntual redactat per Mª Dolors Aparici Galdón, arquitecta
col·legiada 10.232, versió Juliol 2019.
Atès que el projecte de modificació puntual n.º5 del Pla General de Guadassuar
redactat per Mª Dolors Aparici Galdón, arquitecta col·legiada 10.232, versió Juliol 2019
s’acompanya del corresponent esborrany del pla i un document inicial estratègic amb el
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contingut expressat en l´article 50 1 de la Llei 5/2014, de 25 juliol, d'Ordenació del
Territori, Urbanisme i Paisatge de Comunitat Valenciana (LOTUP).
Considerant el que disposa l´article 50.4 de la Llei 5/2014, de 25 juliol,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de Comunitat Valenciana (LOTUP).
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, atés el dictamen de la
comissió informativa informativa permanent d’urbanisme, agricultura i medi ambient, del
dia 19 de setembre 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:
PRIMERA.- Sol·licitar informe al servei de planejament de l´Ajuntament per tal
de comprovar que la documentació que acompanya la sol·licitud d´inici de l'avaluació
ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual n.º5 del Pla General de
Guadassuar s´ajusta al que s'estableix en els articles 50 i 51 de la LOTUP i en la
legislació sectorial.
SEGON.- Una vegada s’haja comprovat que la documentació s’ajusta al
establert en els articles 50 i 51 de la LOTUP i en la legislació sectorial es remeta la
documentació a la junta de govern en quan òrgan ambiental i territorial de conformitat
amb l’acord del ple de 31 de maig de 2018 de constitució de la Comissió d’avaluació
ambiental.
10.- MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DEL PLA GENERAL; INICI TRÀMIT
D’AVALUACIÓ AMBIENTAL.
2019/OFI_01/000275
Vist el decret d´Alcaldia núm. 514, de data 16 de setembre de 2019, per el qual
es sol·licita al Ple de l´Ajuntament, com a òrgan substantiu, l´inici de l'avaluació
ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual n.º 6 del Pla General de
Guadassuar, consistent en incorporar en el Capítol III del Pla General,
desenvolupament detallat dels usos, l'ús de Tanatori i Tanatori-Crematori, modificant
l'article 38 de les NNUU del Pla General, d´acord amb el projecte de modificació
puntual redactat per Mª Dolors Aparici Galdón, arquitecta col·legiada 10.232, versió
Agosto 2019.
Atès que el projecte de modificació puntual n.º 6 del Pla General de Guadassuar
redactat per Mª Dolors Aparici Galdón, arquitecta col·legiada 10.232, versió Juliol 2019
s’acompanya del corresponent esborrany del pla i un document inicial estratègic amb el
contingut expressat en l´article 50 1 de la Llei 5/2014, de 25 juliol, d'Ordenació del
Territori, Urbanisme i Paisatge de Comunitat Valenciana (LOTUP).
Considerant el que disposa l´article 50.4 de la Llei 5/2014, de 25 juliol,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de Comunitat Valenciana (LOTUP).
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, atés el dictamen de la
comissió informativa informativa permanent d’urbanisme, agricultura i medi ambient, del
dia 19 de setembre 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:
PRIMERA.- Sol·licitar informe al servei de planejament de l´Ajuntament per tal
de comprovar que la documentació que acompanya la sol·licitud d´inici de l'avaluació
ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual n.º6 del Pla General de
Guadassuar s´ajusta al que s'estableix en els articles 50 i 51 de la LOTUP i en la
legislació sectorial.
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SEGON.- Una vegada s’haja comprovat que la documentació s’ajusta al
establert en els articles 50 i 51 de la LOTUP i en la legislació sectorial es remeta la
documentació a la junta de govern en quan òrgan ambiental i territorial de conformitat
amb l’acord del ple de 31 de maig de 2018 de constitució de la Comissió d’avaluació
ambiental.
11.- CONCESSIÓ NINXOLS CEMENTERI MUNICIPAL.
11.1.- Vista la instància que presenta la Sra. Felicidad Cucarella Vidal, amb
D.N.I. ***6898**, que habita al ****, sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol
número 18, tramada 3ª, secció 3ª, grup 6t en el Cementeri Municipal número 3 d'esta
població, l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
11.2.- Vista la instància que presenta la Sra. Maria Betlem Fito Gregori, amb
D.N.I. ***1148**, que habita al ****, sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol
número 18, tramada 2ª, secció 3ª, grup 6t en el Cementeri Municipal número 3 d'esta
població, l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
11.3.- Vista la instància que presenta la Sra. Maria Oliver Plaza, amb D.N.I.
***0739**, que habita al ****, sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol número 18
tramada 1ª, secció 3ª, grup 6t en el Cementeri Municipal número 3 d'esta població,
l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
11.4.- Vista la instància que presenta la Sr. Francisco Raga Ribes, amb D.N.I.
***5516**, que habita al ****, sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol número 19,
tramada 1ª, secció 3ª, grup 6t en el Cementeri Municipal número 3 d'esta població,
l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
11.5.- Vista la instància que presenta la Sra. Alejandrina Bou Lledo, amb D.N.I.
***3248**, que habita al ****, sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol número 19,
tramada 2ª, secció 3ª, grup 6t en el Cementeri Municipal número 3 d'esta població,
l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
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11.6.- Vista la instància que presenta la Sr. Salvador Gimeno Colomer, amb
D.N.I. ***7804**, que habita al ****, sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol
número 19, tramada 3ª, secció 3ª, grup 6t en el Cementeri Municipal número 3 d'esta
població, l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
11.7.- Vista la instància que presenta la Sra. Matilde Sais Pastor, amb D.N.I.
***4592**, que habita al ****, sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol número 20,
tramada 3ª, secció 3ª, grup 6t en el Cementeri Municipal número 3 d'esta població,
l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
11.8.- Vista la instància que presenta el Sr. Jose Granero Moragues, amb D.N.I.
***9303**, que habita al ****, sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol número 20,
tramada 2ª, secció 3ª, grup 6t en el Cementeri Municipal número 3 d'esta població,
l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
11.9.- Vista la instància que presenta la Sra. Maria Esteve Vidal, amb D.N.I.
***6654**, que habita al carrer Ermita nº61-B de Guadassuar (46610), sol·licitant la
concessió a perpetuïtat del nínxol número 20, tramada 1ª, secció 3ª, grup 6t en el
Cementeri Municipal número 3 d'esta població, l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per
unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
11.10.- Vista la instància que presenta la Sra. Maria Teresa Diaz Ortuño, amb
D.N.I. ***4739**, que habita al ****, sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol
número 21, tramada 1ª, secció 3ª, grup 6t en el Cementeri Municipal número 3 d'esta
població, l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
11.11.- Vista la instància que presenta la Sra. Rosa Oliver Escriva, amb D.N.I.
***6042**, que habita al ****, sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol número 21,
tramada 2ª, secció 3ª, grup 6t en el Cementeri Municipal número 3 d'esta població,
l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
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2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
11.12.- Vista la instància que presenta la Sra. Purificacion Ribes Boïls, amb
D.N.I. ***3112**, que habita a la ****, sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol
número 21, tramada 3ª, secció 3ª, grup 6t en el Cementeri Municipal número 3 d'esta
població, l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
11.13.- Vista la instància que presenta la Sra. Adelina Ibiza Osca, amb D.N.I.
**2271**, que habita al ****, sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol número 22,
tramada 3ª, secció 3ª, grup 6t en el Cementeri Municipal número 3 d'esta població,
l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
11.14.- Vista la instància que presenta la Sra. Josefa Reina Higon Serra, amb
D.N.I. ***3256**, que habita al ****, sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol
número 22, tramada 2ª, secció 3ª, grup 6t en el Cementeri Municipal número 3 d'esta
població, l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
11.15.- Vista la instància que presenta la Sra. Maria Sánchez Cuevas, amb
D.N.I. ***3414**, que habita al ****, sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol
número 22, tramada 1ª, secció 3ª, grup 6t en el Cementeri Municipal número 3 d'esta
població, l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
11.16.- Vista la instància que presenta la Sra. Juana Torres Cueva, amb D.N.I.
***3992**, que habita al ****, sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol número 1,
tramada 1ª, secció 3ª, grup 7t en el Cementeri Municipal número 3 d'esta població,
l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
11.17.- Vista la instància que presenta la Sra. Maria Teresa Ribera Boïls, amb
D.N.I. ***513**, que habita al ****, sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol
número 268, tramada 3ª, secció 1ª, grup 4t en el Cementeri Municipal número 2 d'esta
població, l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
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2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
11.18.- Vista la instància que presenta la Sra. Matilde Sais Pastor, amb D.N.I.
***4592**, que habita al ****, sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol número 1,
tramada 3ª, secció 3ª, grup 7t en el Cementeri Municipal número 3 d'esta població,
l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
11.19.- Vista la instància que presenta la Sra. Maria Teresa Pérez Raga, amb
D.N.I. ***4028**, que habita al ****, sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol
número 2, tramada 3ª, secció 3ª, grup 7t en el Cementeri Municipal número 3 d'esta
població, l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
12.- DONAR COMPTE DE LA RENUNCIA AL CÀRREC DE JUTGESSA DE
PAU SUPLENT.
Es dona compte de l’escrit presentat per Margarita Francés Martinez de renuncia
a continuar com a jutge de pau suplent per incompatibilitat amb assumptes laborals.
El ple es dona per assabentat.
13.- DONAR COMPTE DELS PROCEDIMENTS DE L’AJUNTAMENT EN SEU
JUDICIAL.
Procedimiento abreviado 000889/2018
SINDICATOPROFESIONALDEPOLICIASLOCALESIBOMBEROScontraNombramientoendecretoAlcaldianº124/2017de28dejulio:AdscribedeunAgentedelaPoliciaLocaldePatern
aensituacióndecomisióndeservicioenplazavacantedeOficialdePoliciaLocaldeGuadassuar
DIPUTACIÓN DE VALENCIA 00303233.E18
SENTENCIA506/2019de13.05.2019ESTIMARECURSOYANULANOMBRAMIENTO
Procedimiento abreviado 00041/2019
VICTORSECOLOPEZcontraCesedelfuncionarioInterinoSr.VíctorSecoLópezPORREINCORPORACIÓNDETITULARYPOSTERIORCESE .
Diputación de Valencia 00303054.E19 2019/PAC_03/000250
SENTENCIA717/2019de3.07.2019DESESTIMARECURSOCONTRAREINCORPORACIÓNTITULAR(CONEJOS)YCESEINTERINO(VICTORSECO).RECURRDIOENAPELACI
ÓNPORVictorSecoyopuesto el ayuntamiento .
Procedimiento abreviado 00021/2019
SINDICATOPROFESIONALDEPOLICIASLOCALESIBOMBEROScontraSilenciodelaPolicíaLocaldeGuadassuarcontralaimpugnacióndel horario y cuadrante para 2019
Diputación de Valencia 00303058.E19 2019/PAC_03/000249
Procedimiento abreviado 000164/2019 LI
SINDICATOPROFESIONALDEPOLICIASLOCALESIBOMBEROScontralaofertadeempleopúblicode2018,publicadaenelBOPde22/02/2018,exclusivamentedelaplazadeOficialdep
olicíalocalylasbasesparaproveerlaplazadeOficialdelaPL,publicadasenelBOPde25/01/2019
DIPUTACIÓN DE VALENCIA 00303133.E19 2019/OFI_01/000193
Recepción14/06/2019.Elexpedientedeberemitirseantesdel14deoctubre .Vista aseñaladad para el 11 de junio de 2020.
Procediemineto Ordinario 000190/2019-B
VICTORSECOLOPEZ.DEMANDAPORACOSOLABORAL.PORINCUMPLIMIENTO NORMATIVA PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES.
PENDIENTEASIGNACIÓNPORDIPU
00303149.E19 2018/PAC_03/001102
Recepción06/06/2019.CITACIÓNDEACTODECONCILIACIÓNYJUICIOPARAEL18.02.2020.Debepreentarseanteeljuzgadocopiadelexpedeinteinstruidoaraizdelasdeneunciayque
jasmanifestadasconfecha23deoctubrede2018anteelgabinetedepevenciónderiesgoslaborales .

Procedimiento ordinario 000265/2017
PROMOVIDOPOR:BIOFORENERGÍA,SL,contralaresolucióndelaJuntadeGobiernoLocaldelAyuntamientodeGuadassuardefecha2deabrilde2017porlaquesedesestimaelrecursod
ereposicióninterpuestoporlaparteactoracontralaanteriorresoluciónde30deenerode2017denegatoriadelpagodelafacturanúmero110,de16deenerode2017,sobrereformadeinstalacio
nesdefontaneríaporimporte de 70.841,00 € más IVA
RAFAELENCARNACIÓNPUERTOS,titulardel despacho TERRA URBE, S.L
00303151.E17 Pendent de fallo.
Procedimiento ordinario 1/000006/2017- AT
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PROMOVIDOPOR:CARMENGÁLVEZCASTILLOcontraelAcuerdode11demarzode2016,delaComisiónTerritorialdeUrbanismodelaConselleriadeInfraestructuras,TerritorioyMedio
ambientedelaGeneralitatValenciana,enelsenodelExpediente2015/0043EA/SG,de:“DECLARARDEINTERÉSCOMUNITARIOlasolicitudformuladaporlamercantil,CARTRACKEVE
NTS,S.L.paraimplantaruncentrorecreativo,deportivoydeocio,circuitoparalaprácticadedeportesdemotor“CircuitdelaRibera”,enelpolígono28,parcela26,enelsuelonourbanizablecom
únasimilable agrícola (SNUC-A) del término municipal de Guadassuar”
RAFAELENCARNACIÓNPUERTOS,titulardel despacho TERRA URBE, S.L
29504037.E15
SetieneporevacuadoeltrámitedeconclusionesporlasrepresentacionesprocesalesdelaCONSELLERIADEINFRAESTRUCTURAS,
TERRITORIOYMEDIOAMBIENTE,delAYUNTAMIENTODEGUADASSUAR y de CAR
Procedimiento Ordinario 000438/2016
PROMOVIDOPOR:CARMENGÁLVEZCASTILLO,MARIAROSELLOLMOS,contraResolucióndelaAlcaldianº40/2016,de22deseptiembre,porelqueseacuerdaelarchivodelexpedient
edelicenciaambientalsolicitadaporCARTRACKEVENTS,SL,y la convalidación de los trámites relacionados con la evaluación de impacto ambiental
RAFAELENCARNACIÓNPUERTOS,titulardel despacho TERRA URBE, S.L
00303181.E16
SENTENCIA326/2018de28.11.2018,ESTIMARECURSCARMENGALVEZIREVOCAL’ARXIU DE L’EXEPDEINT DE
Procedimiento ordinario 000058/2017-C
PROMOVIDOPOR:TECNOLOGIAMEDIAMBIENTGRUPFSANCHEZ,SL.contralaresolucióndealcaldíanº74/2016,de12dediciembre,porlaquesedesestimaíntegramenteelrecursod
ereposicióninterpuestocontraelinformeurbanísticodesfavorable emitido por el técnico municipal en fecha 19 de septiembre de 2016,
RAFAELENCARNACIÓNPUERTOS,titulardel despacho TERRA URBE, S.L
00303034.E17
SENTENCIA307/17,de06.11.2018,DESESTIMARECURSINTERPOSSATPERTECNOLOGIA MEDI AMBIENT
Procedimiento ordinario 000326/2014
PROMOVIDOPOR:DESARROLLOURBANISTICOMARENOSTRUM,SLU,contracontraladesestimaciónpresuntadelescritopresentadoporlaactorasolicitandolaresolucióndelcontra
toparaeldespliegueyejecucióndelPAIdelSectorSUZI3“Garrofera II” de Guadassuar y se reclamaba la devolución de la garantía provisional y
RAFAELENCARNACIÓNPUERTOS,titulardel despacho TERRA URBE, S.L
SENTENCIA83/2018.ESTIMARPARCIALMENTElademandainterpuestaporDESARROLLOURBANÍSTICO MARE
Procedimiento ordinario 000137/2017-F
PROMOVIDOPOR:DESARROLLOURBANISTICOMARENOSTRUM,SLU,contralosacuerdosdelPlenodelAyuntamientode26deenerode2017yde10deoctubrede2016sobredeclara
cióndenulidaddeplenoderechodelacuerdodelAyuntamientode Guadassuar, de 26 de julio de 2007, de adjudicación a DESARROLLO
RAFAELENCARNACIÓNPUERTOS,titulardel despacho TERRA URBE, S.L
00303072.E17
SENTENCIA44/2018de12.02.2018DESESTIMARECURSDUMNcontraladeclaración e nul.litat de ple dret
Procedimiento Abreviado 000493/2018
PROMOVIDOPOR:JUANJOSÉMIRÓPARETScontraResolucióndelAyuntamientodeGuadassuardesestimatoriaporsilencioadministrativoydemandaqueseformulapor
responsabilidad patrimonial de la administración.
RAFAELENCARNACIÓNPUERTOS,titulardel despacho TERRA URBE, S.L
00303225.E18
Assenyaladavistaperal18desetembre de 2019, a les 10.20 h.
Procedimientodeproteccióndederechosfundamentales:261/2018
PROMOVIDOPOR:JOSÉOSCASENTAMANSIJULIACARREÑOSANNICOLÁS,contraelExcmo.AyuntamientodeGuadassuarenreclamacióndedefensadelosderechosfundamental
esreconocidosenlosartículos15y18delaConstituciónespañola y vulnerados por la transmisión de ruidos.
RAFAELENCARNACIÓNPUERTOS,titulardel despacho TERRA URBE, S.L
00303113.E18
SENTENCIA279/18,de15.10.2018,DESESTIMAELRECURSOSINCOSTAS.Pendent Recurs apel·lació.
Procedimiento ordinario 000606/2018
PROMOVIDOPOR:CARTRACKSEVENTS,SLcontraelacuerdodelaJuntadeGobiernodeesteAyuntamientodefecha10deseptiembrede2018,porelquesedesestimaelrecursoderepos
icióninterpuestocontraelacuerdodelaJuntadeGobiernocelebradaenfecha4dejuniode2018,porelquesedecretalaineficaciadelaDeclaraciónResponsablepresentadaporCARTRACKS
EVENTS,SLparalaimplantacióndeuncentrorecreativodeportivoydeoficio:Circuitoparalaprácticadedeportedemotor“CircuitdelaRibera”enelpolígono28parcela26delmunicipiodeGua
dassuar,acordandoelcesedelaactividadhastaqueelinteresadoobtengaeltítulo habilitante según el procedimiento que resulte de aplicación.
RAFAELENCARNACIÓNPUERTOS,titulardel despacho TERRA URBE, S.L
00303015.E19
2019/PAC_03/000056
Admisiódeprova.Pendenttrasllat per a conclusions.
Procedimiento Ordinario 000231/2019 – 0001
PROMOVIDO POR: CAR TRACKS EVENTS, SL contra Decret 197 que declara la ineficàcia de la declaració responsable formulada per CAR TRACK EVENTS S.L. per a
CENTRE RECREATIU, ESPORTIU I D`OCI: CIRCUIT PER A LA PRÀCTICA D`ESPORTS DE MOTOR “CIRCUIT DE LA RIBERA”, en POLÍGON 28, PARCEL·LA 26
RAFAEL ENCARNACIÓN PUERTOS, titular del despacho TERRA URBE, S.L
00303110.E19 2019/PAC_03/000919
Desestimades les mesures cautelars, es requereix al demandant per a formular demanda.
Procedimiento Ordinario 000421/2018
PROMOVIDO POR: TECNOLOGIA MEDI AMBIENT, GRUP F. SANCHEZ, SL contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Guadassuar en fecha 21 de mayo de 2018,
por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra el previo acuerdo de la misma Junta de Gobierno de 12 de febrero de 2018 por la que se impone a la recurrente tres multas
en el expediente sancionador número 002.E17.
RAFAEL ENCARNACIÓN PUERTOS, titular del despacho TERRA URBE, S.L, 00303206.E18 L´Ajuntament ha contestat a la demanda. Pendent admissió de prova i

El ple es dona per assabentat.
14.- 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 preguntar sobre si algun Grup
Polític desitjava sotmetre a la consideració de l'Ajuntament Ple algun assumpte no
comprés en l'Orde del Dia, no tenint cabuda este en el punt de Prec i Preguntes.
Continuant amb l’ús de la paraula, el Sr. Alcalde va manifestar que s’havia de
sotmetre a la consideració del Ple el següents assumptes urgents
Adjudicació de l’operació de crèdit per a substitució total de préstec.
Sotmés a votació l'assumpte va resultar, per unanimitat que el dit assumpte va
aconseguir la categoria d'URGENT, obrint-se, per tant, debat sobre el mateix.
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14.1.- ADJUDICACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT PER A SUBSTITUCIÓ TOTAL
DE PRÈSTEC
Resultant que per acord plenari de data de 25 de juliol de 2019 es va aprovar
l'expedient i els plecs per a contractar d'una operació d'endeutament destinada a
refinançar operacions preexistents, per un import màxim de 1.783.533, 38 euros y una
durada fins el 28 de maig de 2022, amb una cuota constant de amortització e
interessos trimestral (sistema francés).
Resultant que iniciat el procediment, es van cursar invitacions per a presentació
d'ofertes a les següents entitats:
- Cajamar.
- Bankia.
- Banc Santander.
- CaixaBank.
- Caixa Rural d'Algemesí.
- BBVA.
Resultant que en el període de presentació d'ofertes, només s'ha presentat una
per part de l'entitat Caixa Rural d'Algemesí, amb Registre d'Entrada número 3780, de
data d'11 de setembre de 2019.
Resultant que l'únic criteri d'adjudicació és la rebaixa en el tipus d'interés,
respecte al tipus de licitació d'Euribor 3 mesos més un diferencial màxim de 0,40%.
Resultant que obert en aquest acte el sobre presentant per la Caixa Rural
d'Algemesí, oferta un tipus d'interés d'Euribor a 3 mesos amb una rebaixa del
diferencial de - 0, 40% i un tipus d'interés de demora del 1, 85%. Per tant, el diferencial
a aplicar sobre el Euribor a 3 mesos es zero, sense que es puguen devengar interessos
negatius onerosos per l´entitat.
Vista la proposta d´adjudicació formulada per la Mesa de Contractació de data
de 20 de setembre de 2019.
Sent el Ple l'òrgan de Contractació i vistes les competències atribuïdes en
l'article 22.2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local,
per UNANIMITAT s’acorda
PRIMER.- Admetre l'oferta presentada per l'entitat financera CAIXA RURAL
D´ALGEMESÍ amb CIF F46043782, en el procediment de contractació d'un préstec per
a substituir una operació de crèdit preexistent.
SEGON.- Adjudicar a l'entitat CAIXA RURAL D´ALGEMESÍ amb CIF
F46043782, la citada operació de crèdit, per un tipus d'interés d'Euribor a 3 mesos més
un diferencial de zero punts bàsics (sense que es puguen devengar interessos negatius
onerosos per l´entitat) i i un tipus d'interés de demora del 1, 85%.
TERCER.- Facultar a l'Alcalde President per a realitzar quantes actuacions
siguen necessàries per a formalitzar el contracte.
En el torn d’intervencions el Sr Estruch considera que és una llàstima que no
s’haguera proposat abans, pues l’estalvi haguera segut major i es podria haver pogut
aprofitar este estalvi per al poble de Guadassuar .
El Sr Montañana s’alegra de que la proposta isca abant i simplement vol aclarir
que no és que no s’haguera proposat abans, sinó que quan es va fer la consulta es va
informar pel titular de la intervenció d’aquell moment de que s´havia de licitar amb
pública concurrència. En eixe moment amb els mitjans que tenien i amb el volum de
IFS que havien pendent, no se va poder dur endavant.
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El Sr. Alcalde va manifestar que s’havia de sotmetre a la consideració del Ple
l’atorgament del Guardo d’Honor 9 d’octubre.
Sotmés a votació l'assumpte va resultar, per unanimitat que el dit assumpte va
aconseguir la categoria d'URGENT, obrint-se, per tant, debat sobre el mateix.
14.2.- ATORGAMENT DEL “GUARDÓ D’HONOR 9 D’OCTUBRE”
Regeix en aquest Ajuntament el Reglament de protocol, aprovat definitivament
pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 28 de juliol de 2.016, en el qual s’especifiquen les
distincions que es poden concedir i el seu procediment.
El pròxim dia nou d’octubre se celebra el dia de la Comunitat Valenciana, en el
qual està projectada la celebració de distints actes commemoratius.
Aprofitant les dites circumstàncies, aquesta Alcaldia, previ consens, considera
oportú procedir l’atorgament del GUARDÓ D’HONOR 9 D’OCTUBRE 2019, i proposa
per a tal distinció a la mercantil MASKOKOTAS, SL, i en el seu nom al Sr. Vicent Jornet
Ibiza.
El Ple de l’ajuntament, PER UNANIMITAT dels presents, que es correspon amb
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, ACORDA:
1.- Concedir el GUARDÓ D’HONOR 9 D’OCTUBRE 2019 a la mercantil
MASKOKOTAS, SL. i en el seu nom al Sr. Vicent Jornet Ibiza, en reconeixement al fort
vincle esportiu, social i empresarial amb el poble de Guadassuar.
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN.
15.- INFORMACIÓ PER LA PRESIDÈNCIA.
En resposta a la pregunta formulada al Ple ordinari del mes de juliol relativa a
les factures corresponents a les mesures de compensació incloses al projecte de
gestió de residu adjudicat a l’empresa RRX, el Sr alcalde posa a disposició del Sr
portaveu del Grup Municipal la relació de treballs efectuats i les factures per a que
puguen ser consultades a la intervenció municipal
16.- PRECS I PREGUNTES
Per part del portaveu del grup municipal del Partit Popular es formulen les
següents preguntes;
Procés selectiu del cap de policia. En quin situació es troba?
El Sr Alcalde respon que es troba fins on ell sap en marxa, pendent d’informar
unes al·legacions i que en quan estiga l’informe es continuarà avant
El Sr Estruch pregunta si aleshores ja no es va suspendre el procés d’oficial?
La Sra regidora de personal sol·licita la paraula per dir que està suspès i
pendent de informes.
El Sr alcalde respon que no està anul·lat i que està pendent d’informe de
secretaria
Licitació del Bar del Poliesportiu. Com està l’expedient? Va ha eixir ja la
licitació atès que les obres finalitzaren al començament de l’estiu?
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El Sr alcalde dona la paraula al Sr regidor de serveis, Sr Joan Puchol que explica
que estem pendent del mobiliari per a iniciar l’expedient de contractació. Este mobiliari
ja ha arribat i ja esta preparant-se esta licitació i al del bar dels jubilats.
Factura del sopar de danses. De quina partida es va pagar, pues sembla que
es pagava per protocol i esta partida crec que tenia un saldo de 156 €?
El Sr alcalde dona la paraula al Sr Regidor de festes que explica que es va
pagar de la borsa de vinculació, agafant crèdit d’altres partides vinculades
Finalitza el Sr Estruch el seu torn de precs i preguntes amb el prec de que
quan es duguen a terme presentacions o actes que interessen a tot el municipi no
s’obvie als regidors del grup municipal com a representat municipals que són, pues ja
ve de l’anterior legislatura que no se´ls avisa i s’enteren per les xarxes d’actes
programats, visites d’autoritats o presentacions que són d’interès de tot el poble. El
prec ve a conseqüència de la presentació del projecte de la reforma del institut.
Tant per part de l’alcaldia com per part de la regidora d’educació, expliquen que
l’acte no estava programat i no va haver cap invitació formal a cap regidor però que no
obstant ho tindran en compte per a altres ocasions.
I no havent-hi més assumptes que tractar es va alçar la sessió per la
Presidència, sent les 21:35 hores, de tot això jo, la Secretària, certifique.
A Guadassuar, en la data de la firma.
La secretària,
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