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ACTA DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE EL 
DIA 26 DE JULIOL DE 2.018 

Srs. Assistents:  

PRESIDENT:  

SR. SALVADOR MONTAÑANA SANZ  

VOCALES:  

SR. JOAN VICENT PUCHOL PÉREZ 
SRª NÚRIA MERINO GIMÉNEZ 
SR. FERRAN BARBERÁ CABRERA 
SRª MARÍA RIBERA SÁNCHEZ 
SR. TEODOR HERRERO CARBÓ 
SRª CLARA PERALES MIGUEL 
SR. JOSEP MARTÍNEZ VIDAL 
SRª M DESAMPARADOS CLEMENTE CORBERA 
SR. DOMINGO AÑÓ AÑÓ  
SRª PILAR MASIP LAFARGA 

En la Casa Consistorial de 
l'Ajuntament  de  Guadassuar, a 
les vint hores del dia anteriorment 
indicat, es van reunir els Srs. que 
al marge s'expressen, membres de 
l'Excm. Ajuntament, sota la 
Presidència del Sr. Alcalde 
Salvador Montañana Sanz, amb 
l'assistència de la Sra. Secretària 
de la Corporació. 
Oberta la sessió pel Sr. President, 
de la seua orde va donar 
començament la mateixa, 
conforme  a  la  relació  
d'assumptes  especificats  en  
l'orde del dia, prèvia i 
oportunament cursat.  

S’EXCUSA  

SRª MARÍA ROSA ALMELA RIBES 
SR. VICENTE JOSÉ ESTRUCH BELLVER 

 

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 L’ACTA 

DE LA SESSIÓ  ANTERIOR. 
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’acte de la sessió anterior, celebrada el dia 
05/07/2018. No es produeix cap i és aprovada per MAJORIA ABSOLUTA dels 
presents. 

El resultat de la votació és el següent; 8 VOTS A FAVOR corresponents als 
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol 
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Merino Giménez, Sra. Ribera Sánchez i Sr. Herrero 
Carbó) als representants del grup municipal PSPV-PSOE (Sra. Perales Miguel i Sr. 
Martínez Vidal); i 3 ABSTENCIONS als representants del grup municipal PP (Sra. 
Clemente Corbera, Sr. Añó Añó i Sra. Masip Lafarga). 

2.- HISENDA LOCAL. 
2.1.- Modificació de crèdits nº 21. Crèdit extraordinari 
Vist que existeixen despeses necessàries que no poden demorar-se fins a 

l'exercici següent, i per a les quals no existeix consignació pressupostària. 
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Tenint mecanismes de finançament suficients, que seran: 

 Baixes en altres aplicacions pressupostaries, en tant que s’estimen 
reduïbles sense pertorbar el respectius serveis. 

 Superàvit de 2017, en concepte de IFS, vist que del informe de 
liquidació del pressupost hi ha disponibles 291.850,66 euros per a IFS 
i que el Ajuntament compleix els requisits per a este tipus de inversió. 

 Romanent de tresoreria líquid per a gastos generals, en tant que 
excedeix el superàvit liquidat en 2017 en termes de capacitat de 
finançament, i per tant, este excés es pot destinar a modificar el 
pressupost a banda de les obligacions de destí del superàvit del art. 
32 i DA 6ª de la LOEPSF. Estes obligacions de destí del superàvit 
es voran complides quan s’acaben de ultimar les inversions 
financerament sostenibles que ja estan planificades per un total de 
144.200 € 

Vist que per a la despesa referent a la adequació del centre de dia existeix un 
projecte basic d’execució, del qual es desprèn una vida útil superior als 5 anys i que les 
despeses a un termini de 5 a 10 anys es consideren assumibles per al Ajuntament, en 
tant que el servei relacionat i manteniment es pretén executar per la Generalitat 
Valenciana. 

Vist que el 2 de juliol de 2018, es publica l’anunci de la Diputació de Valencia de 
aprovació de la convocatòria de ajudes per a les IFS del exercici 2018, assignant a 
Guadassuar 131.669,97 €. 

Vist l'informe d’intervenció. 
De conformitat amb el Dictamen de la Comissió Informativa Permanent 

d’Hisenda i Governació, Benestar social i Joventut, el ple de l'Ajuntament, per 
UNANIMITAT dels seus membres presents que es correspon amb la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la Corporació, ACORDA:  

PRIMER: l'aprovació de l'expedient núm. 21 de 2018 de modificació de 
pressupostos mitjançant crèdit extraordinari. 

 Les modificacions a realitzar es contenen en la següent taula: 

BAIXES DE CRÈDITS 

1621-22700 
170-62400 
171-21000 
323-63200 
920-14300 

Contracte recollida de fem 
Adquisició camió 
Manteniment parcs i jardins 
Caldera Balmes 
Provisió classificació llocs 

Suma.... 

13.910,00 € 
6.840,00 € 

10.000,00 € 
6.000,00 € 

30.000,00 € 
66.750,00 € 

 

INGRESSOS 

87000 Romanents de tresoreria per a gastos generals 450.000,00 € 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 

164-622 
231-622 

Nínxols 
Centre de dia 

66.750,00 € 
450.000,00 € 

 
El finançament de la aplicació 231-622 CENTRE DE DIA siga a càrrec del 

superàvit de 2017 per la quantia de 147.650 €,i la resta d’aquesta aplicació amb el 
excés del romanent de tresoreria sobre el superàvit disponible per a IFS. 
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SEGON .- Comprometrem a destinar la sol·licitud de la futura subvenció de les 

IFS de la Diputació de Valencia al finançament del centre de dia que es proposa en 
aquesta providència. 

 
TERCER.- remetre anunci al BOP, de manera que la modificació pressupostària 

quede exposada al públic i quede també obert el termini de presentació d'al·legacions 
durant els 15 dies hàbils a partir del dia següent a la publicació. 

 
QUART.- donar trasllat del present acord a l'àrea d'hisenda per a la seua 

comptabilització. 
 
En el torn d’intervencions previ a la  votació sol·licita la paraula la Sra. regidora 

Amparo Clemente que actua com a portaveu del grup municipal PP  per a explicar que 
els haguera agradat que el projecte haguera segut consultats en relació a l’adquisició 
del edifici i el projecte d’ampliació . 

El Sr Alcalde li contesta que  la inversió d’adquirir el immoble  i el projecte 
d’ampliació s´ha fet sempre contant amb el parèixer de l’associació .  

La Sra.  Clemente aclareix que ella no està parlant de l’associació , està parlant 
de la corporació municipal . 

3.- MOCIONS GRUPS POLÍTICS. PROPOSTES SRS./SRES. REGIDORS/ES. 
3.1.- Moció per a la petició de mesures correctores del dany produït per la 

pedregada del diumenge 1 de juliol a Guadassuar i La Ribera  
26070301.P18/10375999.A18 
El Consell Agrari Municipal, fent ús de les atribucions que els 

confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleven al Ple de 
la Corporació, per al seu debat i la seua aprovació, si s'escau, la moció sobre petició de 
mesures correctores del dany produït per la pedregada del diumenge 1 de juliol a 
Guadassuar i a La Ribera, que es concreta en la següent proposta d’acord: 

1. Demanar al Govern de l’Estat la concessió a Guadassuar d’ajudes i 
subvencions en atenció a les necessitats derivades de la situació de naturalesa 
catastròfica contemplades al Reial Decret 307/2005, de 18 de març per causa de 
la forta pedregada de l’1 de juliol del 2018. 

2. Que el Govern de l’Estat adopte mesures urgents per reparar els danys 
causats per l’efecte dels temporals de pluja, pedregada i vent ocorreguts l’1 de 
juliol de 2018, contemplats a l’article 4 de l’Ordre 672/2015 de 17 d’abril de 2015. 

3. Demanar al Govern de l’Estat l’aprovació d’una norma legal que 
permeta als ajuntaments afectats la condonació de l’IBI rústic de 2018 de les 
parcel·les afectades i que el Govern compense als ajuntaments per la minoració 
d’aquests ingressos. 

4. Sol·licitar a Govern de l’Estat la reducció dels mòduls aplicables en 
totes les activitats agrícoles. 

5. Instar el Govern de l’Estat la inclusió d’un nou índex corrector en l’IRPF 
que afecte a les indemnitzacions de les assegurances en cas de sinistre. 

6. Instar el Govern de l’Estat a concedir ajudes per pal·liar els danys 
econòmics amb subvencions a fondo perdut i crèdits a interés 0 i beneficis 
fiscals. 
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7. Instar al Ministeri d’Agricultura a establir una ajuda de mínims de 
15.000 € per explotació (Reglament de la UE nº 1408/2013 de la Comissió de 18 
de desembre de 2013) 

8. Sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura subvenció del 100% de les 
trampes de Ceratitis. 

9. Instar al Ministeri de Treball a l’eliminació de les cotitzacions agràries 
durant un any per compensar les pèrdues de producció i les despeses 
extraordinàries de poda i regeneració o reposició d’arbrat. 

10. Sol·licitar a la Junta de Reg que inste a la Séquia Reial la devolució 
dels costos d’enguany o l’excepció per al 2019. 

11. Demanar a la Generalitat i la Diputació de València que prenga 
mesures per concedir les ajudes necessàries per pal·liar danys produïts en les 
produccions, pèrdua de jornals de collita, transport, manipulació i 
comercialització. 

12. Demanar al govern de l’Estat mecanismes d’ajuda a les cooperatives 
per pal·liar les despeses generals i evitar que entren en grans pèrdues, com per 
exemple l’exempció del pagament de les quotes empresarials a la Seguretat 
Social. 

13. Que l’Ajuntament subvencione els tractaments per als cítrics per 
estimular la brotació dels arbres per a la pròxima campanya, amb càrrec al 
pressupost de 2019. 

14. Instar al Ministeri d’Agricultura que s’establisca una taxació i 
indemnització del dany real en parcel·la, en funció de les exigències comercials, 
independentment de la franquícia establerta. És a dir, que s’indemnitze el 100% 
del dany real. 

15. Instar a la Conselleria d’Agricultura a incorporar els danys climàtics en 
l’informe a traslladar al Ministeri d’Agricultura per aconseguir un índex de 
rendiment net zero per als cultius i poblacions afectades. 

16. Sol·licitar al SERVEF i al SEPE l’aprovació d’un pla especial 
d’ocupació per al personal de règim agrari de Guadassuar per l’atur que 
provocarà la falta de producció de caqui i cítrics en la pròxima campanya. Les 
pèrdues en jornals estan valorades en 3 milions d’euros. 

17. Augmentar el pressupost de l’EMCORP 2018 destinat a la Ribera per 
arribar a més persones. 

De conformitat amb el Dictamen de la Comissió Informativa Permanent 
d’Hisenda i Governació, Benestar social i Joventut, el ple de l'Ajuntament, per 
UNANIMITAT dels seus membres presents que es correspon amb la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la Corporació, ACORDA:  

1. Demanar al Govern de l’Estat la concessió a Guadassuar d’ajudes i 
subvencions en atenció a les necessitats derivades de la situació de naturalesa 
catastròfica contemplades al Reial Decret 307/2005, de 18 de març per causa de 
la forta pedregada de l’1 de juliol del 2018. 

2. Que el Govern de l’Estat adopte mesures urgents per reparar els danys 
causats per l’efecte dels temporals de pluja, pedregada i vent ocorreguts l’1 de 
juliol de 2018, contemplats a l’article 4 de l’Ordre 672/2015 de 17 d’abril de 2015. 

3. Demanar al Govern de l’Estat l’aprovació d’una norma legal que 
permeta als ajuntaments afectats la condonació de l’IBI rústic de 2018 de les 
parcel·les afectades i que el Govern compense als ajuntaments per la minoració 
d’aquests ingressos. 

4. Sol·licitar a Govern de l’Estat la reducció dels mòduls aplicables en 
totes les activitats agrícoles. 
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5. Instar el Govern de l’Estat la inclusió d’un nou índex corrector en l’IRPF 
que afecte a les indemnitzacions de les assegurances en cas de sinistre. 

6. Instar el Govern de l’Estat a concedir ajudes per pal·liar els danys 
econòmics amb subvencions a fondo perdut i crèdits a interés 0 i beneficis 
fiscals. 

7. Instar al Ministeri d’Agricultura a establir una ajuda de mínims de 
15.000 € per explotació (Reglament de la UE nº 1408/2013 de la Comissió de 18 
de desembre de 2013) 

8. Sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura subvenció del 100% de les 
trampes de Ceratitis. 

9. Instar al Ministeri de Treball a l’eliminació de les cotitzacions agràries 
durant un any per compensar les pèrdues de producció i les despeses 
extraordinàries de poda i regeneració o reposició d’arbrat. 

10. Sol·licitar a la Junta de Reg que inste a la Séquia Reial la devolució 
dels costos d’enguany o l’excepció per al 2019. 

11. Demanar a la Generalitat i la Diputació de València que prenga 
mesures per concedir les ajudes necessàries per pal·liar danys produïts en les 
produccions, pèrdua de jornals de collita, transport, manipulació i 
comercialització. 

12. Demanar al govern de l’Estat mecanismes d’ajuda a les cooperatives 
per pal·liar les despeses generals i evitar que entren en grans pèrdues, com per 
exemple l’exempció del pagament de les quotes empresarials a la Seguretat 
Social. 

13. Que l’Ajuntament subvencione els tractaments per als cítrics per 
estimular la brotació dels arbres per a la pròxima campanya, amb càrrec al 
pressupost de 2019. 

14. Instar al Ministeri d’Agricultura que s’establisca una taxació i 
indemnització del dany real en parcel·la, en funció de les exigències comercials, 
independentment de la franquícia establerta. És a dir, que s’indemnitze el 100% 
del dany real. 

15. Instar a la Conselleria d’Agricultura a incorporar els danys climàtics en 
l’informe a traslladar al Ministeri d’Agricultura per aconseguir un índex de 
rendiment net zero per als cultius i poblacions afectades. 

16. Sol·licitar al SERVEF i al SEPE l’aprovació d’un pla especial 
d’ocupació per al personal de règim agrari de Guadassuar per l’atur que 
provocarà la falta de producció de caqui i cítrics en la pròxima campanya. Les 
pèrdues en jornals estan valorades en 3 milions d’euros. 

17. Augmentar el pressupost de l’EMCORP 2018 destinat a la Ribera per 
arribar a més persones. 
 

4- Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI 
 
Pel Sr alcalde s’explica la urgència de les proposta, la qual va ser estudiada per  

la comissió informativa però no formava  part de l’ordre del dia  ni van ser dictaminades 
en despatx extraordinari per no trobar-se en el moment de celebració de la comissió 
l’expedient complet . 

De conformitat amb l’article 82.3 del ROF es sotmet a ratificació al inclusió a 
l’ordre del dia, ratificació que es acordada per UNANIMITAT dels presents  
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26070401.P18/34035146.E18 
Sent voluntat d'este equip de govern la modificació de l'ordenança fiscal 

reguladora de l´Impost sobre Béns Immobles a fi d'introduir una de les bonificacions 
potestatives previstes legalment, en concret l'arreplega per l'article 74.2.quáter del RD 
2/2004 pel qual s'aprova el Text refós de les Hisendes Locals que establix “Els 
ajuntaments per mitjà d'ordenança podran regular una bonificació de fins al 95 per cent 
de la quota íntegra de l'impost a favor d'immobles en què s'exercisquen activitats 
econòmiques que siguen declarades d'especial interés o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que 
justifiquen tal declaració. Correspondrà la dita declaració al Ple de la Corporació i 
s'acordarà, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria 
simple dels seus membres.”, 

Vistos els informes emesos pel Tresorer i per l'Interventor. 
El ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT dels seus membres presents que es 

correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, 
ACORDA:  

PRIMER: modificar l'ordenança fiscal reguladora de l´Impost sobre Béns 
Immobles urbans, introduint un apartat 3 en l'article 3 de bonificacions que establisca el 
següent: 

“Article 3.3.  S'establix una bonificació del 95 per cent de la quota íntegra de 
l'impost a favor d'immobles en què s'exercisquen activitats econòmiques que siguen 
declarades d'especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, 
culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquen tal declaració. 
Correspondrà la dita declaració al Ple de la Corporació.  I s'acordarà, amb la sol·licitud 
prèvia del subjecte passiu i amb un informe previ emés pels servicis municipals, per vot 
favorable de la majoria simple dels seus membres 

 La bonificació requerirà la presentació de sol·licitud prèvia per l'entitat que 
exercisca l'activitat.  La sol·licitud haurà d'acompanyar-se: 

 Dades identificadores de l'immoble en què s'exercix l'activitat i per al que se 
sol·licita la bonificació. 

 Detalls de l'activitat exercida, explicant i argumentant raonadament els 
motius que pogueren fer-li acreditativa del reconeixement com d'especial 
interés o utilitat municipal. 

Aprovada la sol·licitud pel Ple, la bonificació començarà a disfrutar-se a partir de 
l'exercici següent i fins a l'exercici en què la declaració es revocara o hagen 
desaparegut els motius que justificaran la mateixa.” 

 ÚLTIM:  donar a este acord la tramitació prevista per l'article 17 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
5.- Adhesió al servei Oficina verda Consorci Ribera 
Pel Sr alcalde s’explica la urgència de les proposta, la qual va ser estudiada per  

la comissió informativa però no formava part de l’ordre del dia  ni van ser dictaminades 
en despatx extraordinari per no trobar-se en el moment de celebració de la comissió 
l’expedient complet . 

De conformitat amb l’article 82.3 del ROF es sotmet a ratificació al inclusió a 
l’ordre del dia , ratificació que es acordada per UNANIMITAT dels presents  
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26070402.P18/18001144.E18 
 

ANTECEDENTS 
1. L’Ajuntament de Guadassuar es va adherir el darrer 31 de juliol de 2014 al 

servei de GESTORS D’ENERGIA de l’Agència Energètica de la Ribera (endavant AER) 
a través del qual l’AER assumia, en part, les tasques administratives i tècniques pròpies 
d’un gestor d’energia 

Així mateix, l’1 de febrer de 2016 va entrar en vigor el conveni, aprovat pel 
plenari de l’ajuntament de Guadassuar el 25 de gener de 2015, entre ambdós entitats 
de l’anomenat servei d’assistència tècnica de gestió de l’energia municipal que va 
complementar el conveni de Gestors d’Energia anteriorment signat. 

2. El Consorci de la Ribera, en aplicació de la Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) (Llei 27/2013 de 27 de desembre) inicià 
des de 2015 un procediment de refundició i integració dels seus organismes autònoms 
en el Consorci. Així, en eixe any es va produir la dissolució i integració de l’organisme 
Riberaturisme en el departament de Turisme del Consorci i en 2017 el mateix respecte 
a l’organisme autònom AER amb integració en l’àrea d’Energia del Consorci de la 
Ribera. Per últim, en aquest any 2018 es preveu la dissolució de l’organisme autònom 
PATER i integració en l’Àrea de Promoció Econòmica i de l’Ocupació en el Consorci de 
la Ribera. 

3. Aquesta reorganització administrativa del Consorci ha suposat també un nou 
canvi en la prestació del serveis del Consorci als ajuntaments.  

En este sentit, en substitució dels convenis existents, el Consorci de la Ribera, 
en sessió del Consell Executiu de 21 març de 2017, aprovà el nou servei d’OFICINA 
VERDA DEL CONSORCI, com un servei més que es presta als ajuntaments, els quals 
poden adherir-se a totes ó part de les funcions que inclou. 

4. Tant l’àrea d’Energia del Consorci de la Ribera com l’Ajuntament de 
Guadassuar estan interessats en articular un nou procediment de col·laboració per 
millorar la gestió energètica de les instal·lacions municipals i desenvolupar el 
aconseguir els objectius abans indicat 

FONAMENTS JURIDICS 
1. La Junta General del Consorci de la Ribera en sessió de data 23 de gener de 

2018 acordà la modificació dels articles 1, 4 i 21 dels Estatuts del Consorci per a 
prestar serveis no sols a les mancomunitats sinó també als municipis, prèvia creació 
dels mateixos en els assumptes de la seua competència i relaxar i d'adaptar el regim 
econòmic del Consorci a un règim semblant al que s'efectua per les Mancomunitats 
mitjançant la liquidació de quotes complementàries per la prestació de serveis, 
programes i projectes als que es municipis s'adherisquen o participen dels mateixos. 

2. Este servei –Oficina Verda- te per objecte la millora de l’eficiència energètica 
de les instal·lacions i la reducció de la despesa econòmica del subministrament 
d’energia dels ajuntaments, així com el foment de la instal·lació d’energies renovables 
als edificis als mateixos edificis i instal·lacions municipals.  Este servei completaria i 
refondria altres serveis que s’estan prestant en els municipis com el de assistència 
tècnica als municipis mitjançant el programa Gestors d’Energia, el desenvolupament 
del Programa del Pacte de les Alcaldies, del qual el Consorci va ser nomenat per la 
Comissió Europea ‘Coordinador Territorial’ del Pacte de les Alcaldies a l’any 2013 amb 
la intenció, entre d’altres, de donar suport als pobles de la Ribera amb el 
desenvolupament d’aquesta iniciativa. 
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El servei de l’Oficina Verda incorpora també un servei d’assessorament que 
s’ofereix als veïns/veïnes, per ajudar-los a reduir la seua factura energètica, lluitar 
contra la pobresa energètica i millorar l’eficiència energètica, dins del marc de la Llei 
3/2017 de la Generalitat Valenciana, de 3 de febrer, i la Llei 19/2017, de 20 de 
desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d’inclusió 

3. Finalment atenent la situació de determinats Municipis com el de Guadassuar 
que  per la seua població no es poden beneficiar  dels serveis d’assistència tècnica en 
temes ambientals  que ofereix la Diputació  per a poder complir amb les competències  
municipals en matèria ambiental  ni te possibilitat de  de poder incrementar la seua 
plantilla de funcionaris  per  poder contar amb una oficina de inspecció, supervisió i 
assistència en esta matèria se inclou dins del servei oferit pel Consorci el 
Assessorament tècnic en matèria ambiental i  de pública concurrència en edificis  e 
infraestructures municipal i en la tramitació dels instruments d’intervenció  
administrativa local en l’activitat dels particulars  

De conformitat amb els antecedents i fonaments de dret exposats, el Ple de 
l'Ajuntament, per MAJORIA ABSOLUTA  dels seus membres presents que es 
correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, 
ACORDA:  

PRIMER.- Adherir-se al servei d’OFICINA VERDA del Consorci de la Ribera que 
tè per objecte impulsar iniciatives d’estalvi d’energia i energies renovables de forma que 
contribuïm al desenvolupament sostenible de la societat, utilitzant adequadament els 
recursos existents i afavorint una economia baixa en carboni, sostenible i competitiva, 
fent dels municipis un referent al nostre país pel que fa al respecte al medi ambient i 
desenvolupament socioeconòmic.  

Dels serveis inclosos en el SERVEI d’Oficina Verda, l’Ajuntament esta interessat 
en adherir-se o continuar la col·laboració amb els següents 

A. Gestió dels subministres d’energia. 

 Gestió de la contractació de les diferents fonts d’energia. Anàlisi i control 
de les tarifes energètiques contractades. Optimització de les tarifes 
contractades. Optimització de la potència contractada, rectificació de la 
potència reactiva, reclamació de la facturació errònia. 

 Gestió de la contractació de l’electricitat i el gas natural (redacció de plecs 
de condicions, publicacions , signatura de contractes...etc.) 

 Seguiment del consum d'energia dels edificis i instal·lacions municipals. 
B. Gestió del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia (PACES). 

 Entre altres compromisos, s’ inclou la redacció d’una Pla d’Acció pel Clima 
i l’Energia (PACES) que supose la reducció de les emissions de CO2 de 
tot el municipi, a través de la implantació i promoció de l’estalvi d’energia i 
les energies renovables. 

 Gestió de l’adhesió a la iniciativa del Pacte dels Alcaldes de la Comissió 
Europea (www.covenantofmayors.eu)  

 Gestió i desenvolupament del PACES amb l’objectiu d’aconseguir la 
reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) per al 2030, 
fixades al mateix document. 

C. Millora d’instal·lacions tècniques als edificis municipals. 

 Proposta de millores i modificacions en les instal·lacions municipals 
existents amb l’objectiu de reduir la despesa energètica del mateix. 

a. Estudi i propostes per a la millora de l’eficiència energètica de les 
instal·lacions. 

http://www.covenantofmayors.eu/
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b. Redacció de memòries tècniques o projectes de les propostes. 
c. Sol·licitud i gestió de subvencions per a les noves instal·lacions. 
d. Estudi dels sistemes de climatització amb energies renovables. 
e. Estudi de la contractació de les noves instal·lacions per mitjà 

d'empreses de servicis energètics (ESE). 
f. Certificació energètica dels edificis (no s’inclouen les taxes). 
g. Direcció tècnica dels projectes que s’encomanen. 
h. Coordinació de Seguretat i Salud de les Obres a les que se li 

assignen la corresponent direcció tècnica. 
Complementàriament a estos servies l’ajuntament  convenia 
D. l’ Assessorament tècnic en matèria ambiental i  de pública concurrència 

en edificis e infraestructures municipal i en la tramitació dels instruments 
d’intervenció  administrativa local en l’activitat dels particulars  

Les tasques anteriorment descrites seran desenvolupades pels professionals 
especialitzats en el camp de l’energia i el medi ambient: Salvador Madramany com a 
tècnic localitzat a l’Ajuntament; i Plàcid Madramany com a director del servei per un 
import de 17.200 euros anuals en funció de la dedicació horària establerta en 2 dies per 
setmana (de 8 a 15 hores). 

A la jornada laboral del tècnic/a caldrà restar-li els dies que li correspondran per 
vacances i dies d'assumptes propis. 

A requeriment del municipi, el CONSORCI estudiarà la possibilitat i condicions 
per a la prestació del servei en un règim de dedicació horària distint als previstos en 
aquest acord. 

Qualsevol increment del nombre d’hores setmanals requerirà d’un acord entre 
ambdós parts i, per tant, serà liquidat apart. 

Aquest import serà revisable anualment, en funció de l’evolució dels costos 
salarials, i serà objecte de la corresponent liquidació de la quota econòmica als 
ajuntaments. 

El Consorci emetrà a l’Ajuntament la liquidació de la quota econòmica 
corresponent de forma trimestral. El termini per a fer efectiu l’abonament serà d’un mes 
a comptar des de l’emissió de la liquidació. 

SEGON.- Assumir els compromisos i obligacions derivats del servei d’OFICINA 
VERDA del Consorci de la Ribera: 

Proveir de les condicions necessàries, pel que fa al lloc i els materials, per la 
correcta execució del servei. 

Determinar unes dependències adequades per acomplir les funcions 
d’assessorament a la ciutadania. 

Proveir d’un ordinador amb connexió a la xarxa de telecomunicacions, telèfon, 
impressora, escàner i altre tipus de material necessari. 

TERCER.- Ampliar els límits del article 174 del text refós de les hisendes locals 
per a les despeses plurianuals. Respecte al límit de la duració màxima de 4 anys, 
ampliar-la a  4 anys. Respecte als percentatge de les anualitats d’exercicis posteriors a 
l’autorització de la despesa, ampliar-los al 100% durant la duració del conveni. 

CUART.- Comunicar aquest acord al Consorci de la Ribera, per al seu 
coneixement i efectes. 

La votació s’aprova per MAJORIA ABSLOUTA amb el següent resultat; 8 VOTS 
A FAVOR corresponents als representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. 
Montañana Sanz, Sr. Puchol Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Merino Giménez, Sra. 
Ribera Sánchez, i Sr Herrero carbó ) als representants del grup municipal PSPV-PSOE 
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(Sra. Perales Miguel i Sr. Martínez Vidal); i 3 ABTENCIONS als representants del grup 
municipal PP (Sra Clemente Corbera, Sr. Añó Añó i Sra. Masip Lafarga). 

 
6.- Derogació epígraf 1, 2 i 3 de l’article 4 de l’ordenança de preus públics de les 

instal·lacions esportives 
Pel Sr alcalde s’explica la urgència de les proposta   , la qual va ser estudiada 

per  la comissió informativa però no formava  part de l’ordre del dia  ni van ser 
dictaminades en despatx extraordinari per no trobar-se en el moment de celebració de 
la comissió l’expedient complet . 

De conformitat amb l’article 82.3 del ROF  es sotmet a ratificació al inclusió a 
l’ordre del dia , ratificació que es acordada per UNANIMITAT dels presents  

 
26070403.P18/ 
L'ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia vint-i-huit de setembre 

de dos mil dèsset, va aprovar l’ordenança general de preus públics que regula amb 
caràcter general l'establiment, fixació, administració i cobrament dels preus públics que 
establisca l'ajuntament per la prestació de servicis públics  o la realització d'activitat 
administrativa en règim de dret publique  i de competència local en el termes establerts 
als  art 41 a 47 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març   que aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, (en endavant TR LRHL) i delega la 
concreció per  l'establiment, modificació i determinació de tarifes dels preus públics en 
la Junta de Govern Local.  

 
Atès que  la Junta de Govern, en sessió ordinària celebrada el dia setze de juliol 

de dos mil díhuit, a la que van assistir tres dels seus cinc components de dret ha 
adoptat, entre altres, l'acord el particular, de la qual copiat de l'esborrany de l'Acta, es 
transcriu a continuació: 

“4.- HISENDA  
4.1.- Aprovació dels preus públics de la piscina coberta temporada 2018-2019  
34035139.E18 
Vist l'expedient que es tramita per a la modificació del Text Regulador del Preu 

Públic per ús de les instal·lacions de la piscina municipal. 
Vista la memòria economicofinancera que consta en l'expedient, de la que es 

deduïx que el preu públic no cobreix el cost de l'activitat. Si bé es troba justificat per 
motius d'interés públic, com és l'aposta d'este govern per garantir uns servicis i 
instal·lacions esportives de qualitat i accessibles per a tots els veïns. 

Vist l'informe emés per la Intervenció Municipal. 
Considerant que la competència per a la modificació del preu públic correspon a 

la Junta de Govern Local, per delegació de l'Ajuntament Ple en sessió realitzada en 
data 28 de setembre de 2017. 

Per allò que s'ha exposat, la JUNTA DE GOVERN, amb la deliberació prèvia i 
per unanimitat, ACORDA: 

PRIMER. - Aprovar el següent Text Regulador del Preu Públic per ús de les 
instal·lacions de la piscina municipal, conforme consta en l'expedient. 

 
TEXT REGULADOR DEL PREU PÚBLIC PER ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA 

MUNICIPAL 
_ 
Article 1. Regulació del servici 
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Els diversos aspectes de la regulació d'este servici, tant d'ús, com condicions de pagament, normes de 
gestió, entre altres, es regularan en l'ordenança reguladora del servici que aprove l'Ajuntament de 
Guadassuar. 
Article 2. Quantia 
L'import dels diferents preus i tarifes és el següent: 

Oferta d'entrades puntuals 

Servei Tipus d'entrada Preu 

Entrada puntual bany lliure 
Adult 4,00 € 

Reduïda  3,50 € 

Entrada puntual activitats   5,00 € 

Entrada conjunta piscina + gimnàs 

Normal 5,00 € 

Reduït 4,50 € 

Entrada puntual gimnàs   2,50 € 

Lloguer carrer/hora   30,00 € 

Abonaments piscina + jacuzzi+sauna 

Abonament 
Tipus 

d'abonament Preu 

      

Abonament 10 sessions * 
Normal 27,5 € 

Reduit 23,5 € 

Abonament 20 sessions * 
Normal 52,0 € 

Reduit 44,2 € 

Abonament 1 Trimestre 
Normal 64,3 € 

Reduit 54,6 € 

  Normal 141,00 € 

Abonament individual temporada (set-
jul) Reduït 115,00 € 

  Col·lectius 115,00 € 

  Normal 110,00 € 

Abonament individual  (gen-jul) Reduït 93,50 € 

  Col·lectius 93,50 € 

  Normal 68,00 € 

Abonament individual (abr-jul) Reduït 58,00 € 

  Col·lectius 58,00 € 

Abonaments piscina + gimnàs + jacuzzi+sauna 

Abonament Tipus de curs Preu  

Abonament 10 sessions * 
Normal 40,00 € 

Reduit 36,00 € 

Abonament 20 sessions * 
Normal 66,30 € 

Reduit 57,10 € 

Abonament mensual 
Normal 34,00 € 

Reduit 29,00 € 

Abonament trimestral 

General 92,00 € 

Reduït 78,00 € 

Pensionista 65,00 € 

Familiar (de 2 a 3 
membres) 138,00 € 

Familiar (4 o mes 
membres) 165,20 € 

Abonament anual (setembre- General 224,00 € 
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juliol)  Reduït 194,00 € 

Pensionista 160,00 € 

Familiar (de 2 a 3 
membres) 333,00 € 

Familiar (4 o mes 
membres) 399,00 € 

Col·lectius 179,00 € 

  Normal 171,40 € 

Abonament individual (gen-jul) Reduït 148,00 € 

  Col·lectius 148,00 € 

  Normal 114,20 € 

Abonament individual (abr-jul) Reduït 99,00 € 

  Col·lectius 99,00 € 

Abonament piscina + gimnàs + relax + activitats 

Abonament Tipus d'abonament Preu Preu Preu 

    2 sessions set 

3 
sessions 

set 4 sessions set 

Abonament mensual 
General 50,50 € 

 Reduït 46,50 € 
 

Abonament anual 
General 345,70 € 390,70 € 416,20 € 

Reduït 315,90 € 359,00 € 385,00 € 

ABONAMENTS SOLS GIMNÀS temporada 132,00 € 

 
gener-juliol 108,50 € 

 
abril-juliol 70,80 € 

 
mensual 20,00 € 

 

Activitats dirigides 

Servei Tipus de Nº sessions  Preu  

  curs     

  Trimestral 2 sessions 105,00 € 

Natació per a nadons 6 a 36 mesos Trimestral 1 sessió 57,75 € 

  Anual 1 sessió 152,00 € 

  Trimestral 2 sessions 100,00 € 

Natació per a xiquets de 3 a 5 anys Trimestral 1 sessió 55,00 € 

  Anual 1 sessió 142,80 € 

  Trimestral 2 sessions 86,00 € 

  Trimestral 1 sessió 47,70 € 

Natació per a xiquets de 5 a 16 anys Anual 1 sessió 131,60 € 

  Trimestral 2 sessions 100,00 € 

  Trimestral 1 sessió 55,00 € 

Natació per adults Anual 1 sessió 142,80 € 

  Trimestral 2 sessions 63,00 € 

  Trimestral 1 sessió 35,00 € 

Natació per a majors de 65 Anual 1 sessió 93,00 € 

  Trimestral 2 sessions 105,00 € 

Natació terapèutica Anual 1 sessió 169,00 € 

  Trimestral 2 sessions 70,00 € 

Aiguaeròbic/Aquagym Anual 1 sessió 159,00 € 
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Activitats fitness mensuals 

Servei Tipus de   PREU 

  curs   
   Adults   32,50 € 

Activitat 2 dies a la setmana Carnet jove   27,50 € 

  Pensionista   25,00 € 

  Adults   17,80 € 

Activitat 1 dia a la setmana Carnet jove   14,80 € 

  Pensionista   13,50 € 

  Adults   25,60 € 

Activitats express. (45 minuts) Carnet jove   21,10 € 

  Pensionista   19,20 € 

  Adults 2 dies 26,00 € 

  Adults 1 dia 14,30 € 

  Carnet jove 2 dies 21,20 € 

Aquagym/aquasalut Carnet jove 1 dia 11,60 € 

  Pensionista 2 dies 19,20 € 

  Pensionista 1 dia 10,50 € 

  Lloguer de taquilla  PREU 

Per temporada (màxim 10 per 
vestuari) 20,00 € 

Trimestral 8,00 € 

  

  Programa de natació escolar  (Octubre a Maig) 

Servei Tipus de curs Preu   

  1 dia/set.           72,00 €  

Natació escolar infantil 2 dies/set.         140,00 €  

  
trimestral x1 
dia 30,00 € 

  1 dia/set. 63,00 € 

Natació escolar primària 2 dies/set.         122,00 €  

 

trimestral x1 
dia           26,00 €  

  1 dia/set.           63,00 €  

Natació escolar secundària 2 dies/set.         122,00 €  

  
trimestral x1 
dia           26,00 €  

 

Gabinet de fisioteràpia i massatges 

Servei Preu 

Massatge terapèutic o esportiu                               19,22 €  

Consulta Consulta + massatge                               28,19 €  

Massatge relaxant usuaris (30')                               19,29 €  
Massatge relaxant no usuaris 
(30')                               25,52 €  

Massatge complet usuaris (60')                               27,58 €  
Massatge complet no usuaris 
(60')                               36,08 €  

Massatge + consulta (45') usuaris                               28,00 €  
Massatge + consulta (45') no 
usuaris                               36,08 €  
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Abonament 10 sessions usuaris                             218,94 €  
Abonament 10 sessions no 
usuaris                             246,31 €  

Abonament 20 sessions usuaris                             373,19 €  
Abonament 20 sessions no 
usuaris                             422,95 €  

 

 

Descomptes 

Abonats 40% en cursos de natació 

AMPA 5% en cursos de natació 

Jubilats 20% en horari matí 
 

 

DESCOMPTE PREU D'ACTIVITATS* 
   ABONAT TRIMESTRAL O TEMPORADA PREU 

Activitat 1 sessió setmanal 12 

Activitat normal 2 sessions 18,85 

Activitats 3 sessions 25 

Activitats 4 sessions 29 

Activitats 5 sessions 32 

Activitats 6 sessions 34,5 
  

NO ABONATS PREU 

Activitat normal 2 sessions 32,5 

Activitats 3 sessions 39 

Activitats 4 sessions 45,50 

Activitats 5 sessions 49,00 

Activitats 6 sessions 51,00 

  CARNET JOVE NO ABONAT PREU 

Activitat normal 2 sessions 27,6 

Activitats 3 sessions 33,1 

Activitats 4 sessions 38,6 

Activitats 5 sessions 41 

Activitats 6 sessions 43,9 

  *Totes les activitats el mateix descompte 
 

 

De conformitat amb els antecedents i fonaments de dret exposats, el Ple de 
l'Ajuntament, per MAJORIA ABSOLUTA  dels seus membres presents que es 
correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, 
ACORDA:  

PRIMER.- Derogar els epígrafs 1, 2 i 3 de l’article 4 de l’ordenança de preus 
públics de les instal·lacions esportives 

SEGON.- Que es tramiten els expedients pertinents per a l’aprovació de la resta 
de preus públics que es concreten a l’ordenança per poder procedir a la derogació total 
de l’ordenança. 
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La votació s’aprova per MAJORIA ABSLOUTA amb el següent resultat; 8 VOTS 
A FAVOR corresponents als representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. 
Montañana Sanz, Sr. Puchol Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Merino Giménez, Sra. 
Ribera Sánchez, i Sr Herrero carbó ) als representants del grup municipal PSPV-PSOE 
(Sra. Perales Miguel i Sr. Martínez Vidal); i 3 EN CONTRA als representants del grup 
municipal PP (Sra Clemente Corbera, Sr. Añó Añó i Sra. Masip Lafarga). 

7.- 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 sotmet a la consideració de 
l'Ajuntament Ple els següents  assumptes no comprés en l'Orde del Dia, no tenint 
cabuda este en el punt de Prec i Preguntes. 

7.1.- Adhesió al servei mancomunat d’assistència en arquitectura. 
26070404.P18/18001152.E18 
Sotmesa la urgència a votació s’aprova per MAJORIA ABSLOUTA amb el 

següent resultat; 8 VOTS A FAVOR corresponents als representants del grup municipal 
COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. 
Merino Giménez, Sra. Ribera Sánchez, i Sr Herrero carbó ) als representants del grup 
municipal PSPV-PSOE (Sra. Perales Miguel i Sr. Martínez Vidal); i 3 EN CONTRA als 
representants del grup municipal PP (Sra. Clemente Corbera, Sr. Añó Añó i Sra. Masip 
Lafarga). 

La Mancomunitat de la Ribera Alta ha oferit als municipis mancomunats un 
servei d’assistència tècnica en arquitectura amb les funcions de pròpies atribuïdes a la 
competència d’esta titulació en l`àmbit municipal. 

A títol enunciatiu, el servei preveu les següents prestacions: 

 Elaborar informes sobre la instal·lació, obertures i funcionament d’activitats. 

 Redactar informes d’activitats molestes. 

 Elaborar tota classe de projectes, obres i treballs que se li encomanen,  dins 
de la seua competència. 

 Dirigir les obres de promoció municipal, quan s’estime convenient i quan 
siguen de la seua competència. 

 Dirigir i inspeccionar les obres particulars en què tinga intervenció el respectiu 
ajuntament, en ús de les seues facultats i competències. 

 Elaborar dictamen de les llicències d’obertura dels establiments de tot tipus. 

 Redactar informes facultatius de tot tipus i, en general, quantes altres 
funcions se li encomanen per la Mancomunitat o per l’Ajuntament, pròpies de 
la seua titulació d’arquitecte per a les quals el/la professional  tinga aptitud. 

 Col·laborar en la gestió preventiva amb els ajuntaments i fer d’interlocutor 
dels ajuntaments amb el servei de prevenció i salut, tot vigilant l’aplicació dels 
plans i mesures que es produïsquen. 

Vista la memòria justificativa de la necessitat que  este Ajuntament actualment  
te de cobrir estes tasques les quals poden efectuar-se per ARQUITECTE 
SUPERIOR  durant dos dies a la setmana, si bé en el futur podria modificar-se eixa 
dedicació en funció de les necessitats del municipi, 

Tenint en compte que, d’acord amb les Instruccions del servei mancomunat, 
el cost del servei mancomunat ha de ser sufragat pels ajuntaments dels municipis 
que s’adherisquen, en funció de les hores setmanals . 



 16 

Considerant que l’adhesió al servei d’assistència tècnica en arquitectura  de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta és convenient per a este municipi donat que permet 
aconseguir una economia de escala considerable, 

Vit el Informe de secretaria i de intervenció . 
Per tot allò exposat anteriorment, el ple de l'Ajuntament, per MAJORIA 

ABSOLUTA dels seus membres presents que es correspon amb la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la Corporació, ACORDA:  

PRIMER.- Aprovar l’adhesió al servei mancomunat d’assistència en 
arquitectura, en efectes des del dia 1 d’agost fins el 31 de desembre, amb una 
jornada de dos dies a la setmana (14 hores )  pel preu de 7.136,36  

SEGON.- Assumir el compromís d’aportació econòmica del finançament, 
d’acord amb les Instruccions del Servei, a partir de la data d’inici de la prestació del 
servei,  

TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde per a concretar els termes específics de la 
prestació en el municipi del servei mancomunat, i realitzar les altres gestions 
necessàries per a dur a terme el present acord. 

QUART.- Notificar el present acord a la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
7.2. MOCIÓ LLEI DE CONTRACTES  
Sotmesa la urgència a votació s’aprova per MAJORIA ABSLOUTA amb el 

següent resultat; 8 VOTS A FAVOR corresponents als representants del grup municipal 
COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. 
Merino Giménez, Sra. Ribera Sánchez, i Sr Herrero Carbó ) als representants del grup 
municipal PSPV-PSOE (Sra. Perales Miguel i Sr. Martínez Vidal); i 3 EN CONTRA als 
representants del grup municipal PP (Sra. Clemente Corbera, Sr. Añó Añó i Sra. Masip 
Lafarga). 

26070702.P18/10375999.A18 
El Sr. Alcalde explica i resumeix la moció presentada per la Junta de Portaveus 

de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), sobre “la llei de 
contractes del Sector públic”, que es concreta en la següent proposta d’acord: 

1. Elaborar un nou text normatiu més simple, cohesionat i menys voluminós que 
facilite l'aplicació dels principis que es deriven de les Directives del Parlament Europeu 
que es plasmen en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

2. Com a conseqüència que la majoria dels nostres municipis siguen de xicotet i 
mitjana grandària, existeix la dificultat de la utilització dels contractes menors en els 
municipis de menys de 5.000 habitants per les limitacions imposades per la nova norma, 
així com per l'aplicació dels procediments d'adjudicació en aquestes entitats locals, sent 
necessari flexibilitzar les mesures de contractació de personal al servei de les 
Administracions territorials, especialment la local, mitjançant una nova regulació de 
l'Oferta d'Ocupació Pública, que permeta als municipis adaptar-se a las exigències de la 
nova regulació. 

3. Es fa necessari promoure una regulació més detallada en relació amb 
l'Administració electrònica, així com arbitrar els mitjans i eines TIC perquè les entitats 
locals incorporen l'administració electrònica de forma eficaç i eficient. 

4. Comunicar aquests acords al Govern d'Espanya, al Consell de la Generalitat 
Valenciana, , a les Corts Valencianes, així com als grups polítics de les cambres estatal i 
autonòmica, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, i a la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies. 

El Ple de l'Ajuntament, PER MAJORIA ABSOLUTA dels presents, que es 
correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, 
ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar la moció presentada i, en conseqüència: 
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1. Elaborar un nou text normatiu més simple, cohesionat i menys voluminós que 
facilite l'aplicació dels principis que es deriven de les Directives del Parlament Europeu 
que es plasmen en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

2. Com a conseqüència que la majoria dels nostres municipis siguen de xicotet i 
mitjana grandària, existeix la dificultat de la utilització dels contractes menors en els 
municipis de menys de 5.000 habitants per les limitacions imposades per la nova 
norma, així com per l'aplicació dels procediments d'adjudicació en aquestes entitats 
locals, sent necessari flexibilitzar les mesures de contractació de personal al servei de 
les Administracions territorials, especialment la local, mitjançant una nova regulació de 
l'Oferta d'Ocupació Pública, que permeta als municipis adaptar-se a las exigències de 
la nova regulació. 

3. Es fa necessari promoure una regulació més detallada en relació amb 
l'Administració electrònica, així com arbitrar els mitjans i eines TIC perquè les entitats 
locals incorporen l'administració electrònica de forma eficaç i eficient. 

4. Comunicar aquests acords al Govern d'Espanya, al Consell de la Generalitat 
Valenciana, a les Corts Valencianes, així com als grups polítics de les cambres estatal i 
autonòmica, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, i a la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies. 

El resultat de la votació és el següent; 8 VOTS A FAVOR corresponents als 
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol 
Pérez; Sr. Barberà Cabrera, Sra. Merino Giménez, Sra. Ribera Sánchez i Sr. Herrero 
Carbó) i als representants del grup municipal PSPV-PSOE (Sra. Perales Miguel i Sr. 
Martínez Vidal); i 3 EN CONTRA corresponents als representants del grup municipal 
PP (Sra. Clemente Corbera, Sr. Añó Añó, i Sra. Masip Lafarga). 

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN. 
5.- INFORMACIÓ PER LA PRESIDÈNCIA. 
Donar compte de les resolucions d`alcaldia des de la núm. 83/2018, de 21 de 

maig, a la núm. 143/2018, de 19 de juliol. 
6.- PRECS I PREGUNTES 
En el torn de precs i preguntes pren la paraula  la Sra regidora Amparo Clemente 

en qualitat de portaveu del grup municipal PP . 
En primer lloc pregunta la Sra Regidora  quin es el motiu de estar el ple custodiat 

per dos membres del cos de  policia , quan  sempre assisteix sols un . Es que  es 
sentim amenaçats pels ciutadans que hui estan presents al ple ?  

El Sr president li explica que es tracta d’una qüestió d’ordre davant d’una 
assistència de públic   molt més nombrosa del habitual . 

A continuació la regidora  passa a formular pregunta relacionada a un incendi al 
voltant de la residencia en relació al qual te constància de que se varen fer cridades a 
l’ajuntament sense obtindre cap resposta . 

El Sr alcalde li respon que no te coneixement de cap incendi però que 
s’informarà  del ocorregut. 

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

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

 


