
 1 

 

 
ACTA DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE EL 

DIA 29 DE MARÇ DE 2.018 
 

Srs. Assistents:  

PRESIDENT:  

SR. SALVADOR MONTAÑANA SANZ  

VOCALES:  

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

En la Casa Consistorial de 
l'Ajuntament  de  Guadassuar, a 
les díhuit 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  

  

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 D’ACTES 

DE  SESSIONS  ANTERIORS. 
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 als esborranys de les actes de les sessions anteriors, celebrades 
els dies 30/11/2017, 25/01/2018, 07/02/2018 i 13/03/2018. No es produeix cap i són 
aprovades per MAJORIA ABSOLUTA dels presents. 

El resultat de la votació és el següent; 9 VOTS A FAVOR corresponents als 
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol 
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Ribera Sánchez, Sra. Merino Giménez, i Sr. Herrero 
Carbó) als representants del grup municipal PSPV-PSOE (Sra. Almela Ribes, Sra. 
Perales Miguel i Sr. Martínez Vidal); i 4 ABSTENCIONS als representants del grup 
municipal PP (Sr. Estruch Bellver, Sra. Clemente Corbera, Sr. Añó Añó i Sra. Masip 
Lafarga). 
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2. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT  
2.1.- Composició de les Comissions informatives permanents i nomenament de 

representants de la corporació als òrgans col·legiats com a conseqüència de la presa 
de possessió del regidor Josep Martínez Vidal. 

29030201.P18 
Vist el Dictamen de la Comissió Informativa Municipal d’Hisenda i Governació, 

Benestar Social i Joventut, el Ple de l’ajuntament, PER MAJORIA dels presents, que és 
correspon amb la majoria absoluta del nom legal de membres de la Corporació, 
ACORDA: 

1.- Establir que en les Comissions informatives municipals constituïdes per acord 
del Ple de l’ajuntament en sessió de 30 de juny de 2015, formarà part el regidor Josep 
Martínez Vidal, en qualitat de titular o suplent del grup municipal PSPV-PSOE, d’acord 
amb el següent detall: 

 Comissió informativa permanent de cultura, esports i educació, suplent. 

 Comissió informativa permanent d’hisenda i governació, benestar social i 
joventut, suplent. 

 Comissió informativa permanent d’urbanisme, agricultura i medi ambient, 
titular. 

2.- Designar al Sr. Martínez Vidal com a representant municipal als òrgans 
col·legiats d’àmbit supramunicipal dels que forma part l’Ajuntament de Guadassuar 
següents: 

 Consell Agrari Municipal 

 Junta Pericial del Cadastre 

 Comunitat Usuaris EDAR Pla Guadassuar 
2.2.- Aprovació bases retribucions de productivitat personal 
29030202.P18/24201005.E18 
Atès que correspon al Ple de cada Corporació determinar en el pressupost la 

quantitat global destinada a l'assignació de complement de productivitat als empleats 
públics dins dels límits màxims assenyalats en la el Reial Decret 861/1986 de 25 de 
abril així com establir els criteris als quals ha de subjectar-se el reconeixement i 
assignació per part del President  de la Corporació a qui li correspon la distribució 
d'aquesta quantia entre els diferents programes o àrees i l'assignació individual del 
complement de productivitat .  

Vist el Dictamen de la Comissió Informativa Municipal d’Hisenda i Governació 
relatiu a les bases que regulen els criteris als quals ha de subjectar-se el 
reconeixement i assignació als empleats públics (funcionaris i laborals) de Guadassuar 
de quanties en concepte de Complement de Productivitat, bases  

Atès que estes bases han sigut objecte de debat  i aprovació per la  Mesa 
General de Negociació de l’Ajuntament de Guadassuar  

Ple de l’ajuntament, PER MAJORIA dels presents, que és correspon amb la 
majoria absoluta del nom legal de membres de la Corporació, ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar les Bases reguladores del complement de productivitat 
destinat a retribuir l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès i iniciativa amb 
que el funcionari exerceix el seu treball.  

Pel que es refereix al complement de productivitat, l'article 5 del Reial decret 
861/1986 determina el següent:  
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1. FINALITAT: El complement de productivitat està destinat a retribuir l'especial 
rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès i iniciativa amb que el funcionari exerceix el 
seu treball.  

2. MOTIVACIÓ: L'apreciació de la productivitat haurà de realitzar-se en funció de 
circumstàncies objectives relacionades directament amb l'acompliment del lloc de 
treball i objectius assignats al mateix.  

3. PERIODICITAT: En cap cas les quanties assignades per complement de 
productivitat durant un període de temps originaran cap tipus de dret individual respecte 
a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius. 

4. PUBLICITAT: Les quantitats que percebrà cada funcionari per aquest 
concepte seran de coneixement públic, tant dels altres empleats públics de la 
Corporació com dels representants sindicals. 

5. COMPÈTENCIES: Correspon al Ple de cada Corporació determinar en el 
pressupost la quantitat global destinada a l'assignació de complement de productivitat 
als empleats públics dins dels límits màxims assenyalats en la el Reial Decret 861/1986 
de 25 de abril, “por el que se establece el régimen de las retribuciones de los 
funcionarios de Administración Local artículo 7.2.b).” 

Correspon a l'Alcalde o al President de la Corporació la distribució d'aquesta 
quantia entre els diferents programes o àrees i l'assignació individual del complement 
de productivitat, amb subjecció als criteris que si escau haja establert el Ple, sense 
perjudici de les delegacions que puga conferir conforme a l’establert en la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril. 

1.- Els programes a desenrotllar susceptibles de ser retribuïts a través del 
complement de productivitat són els següent: 

1.1- Retribució de l'especial rendiment, activitat extraordinària i iniciativa amb 
què l’empleat públic exercís el seu treball. 

Els programes que s'acullen al present supòsit hauran d'aprovar-se prèviament 
per l'Alcalde d'acord amb les propostes realitzades per cada Àrea. Una vegada 
autoritzat cada programa a l'efecte de procedir al reconeixement i pagament del 
corresponent complement de productivitat, l'Alcalde, amb l'objecte de verificar el 
compliment efectiu del corresponent programa que gènere el dret a la percepció de la 
productivitat, demanarà els informes que considere oportuns del cap d'àrea de qui 
depenga empleat públic, interessat que es qualifique l'especial rendiment, activitat 
extraordinària i iniciativa de cada treballador. 

En el cas que l’empleat públic afectat per la productivitat siga el propi cap d'àrea, 
serà este mateix qui donarà compte motivada a l'Alcaldia dels treballs efectuats 
susceptibles de ser considerats dins del present programa. 

El programa estarà basat en el rendiment extraordinari o l'activitat extraordinària 
i iniciativa amb què es realitzen les funcions pròpies del lloc, entenent per funcions 
pròpies les que vinguen atribuïdes per la llei o la RPT. 

En tot cas, els treballs que siguen susceptibles de ser retribuïts hauran 
d'acreditar-se i estar efectivament finalitzats. 

L'import a percebre de manera individualitzada per cada empleat públic vindrà 
determinat pel temps dedicat, el volum de treball realitzat i la categoria del lloc exercit, 
així com pels resultats obtinguts. 

1.2.- Substitució de funcions per absència, vacant y/o malaltia del seu titular. 
La substitució de funcions d'un lloc de treball, en casos de vacant absència o 

emmalaltida del seu titular, podrà donar lloc a la percepció d'una assignació, en 
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concepte de complement de productivitat, amb destinació a la retribució de l'especial 
rendiment, l'activitat extraordinària, l’interès i la iniciativa que suposa per al empleat 
públic l'exercici de les funcions encomanades per substitució del seu titular. 

Li correspon a l'Alcaldia l'assignació personal del complement de productivitat. 
En cap cas, les quanties assignades pel complement de productivitat durant un període 
de temps originaran cap tipus de dret individual respecte a les valoracions o 
apreciacions corresponents a períodes successius. 

L'import màxim que podran percebre els empleats públics, es determinarà, 
atenent als criteris anteriorment citats, d'acord amb la fórmula següent: 

En el cas d'exercici de funcions superiors jeràrquicament: 
C. Productivitat (/mes) = C. Específic + C.D. del titular- C. Específic +C.D. del 

substitut. 
En el suposat 
En el cas d'exercici de funcions semblants o inferiors jeràrquicament: 
C. Productivitat (/mes) = C. Específic + C.D. del substitut - C. Específic + C.D. de 

l'immediat inferior. 
1.3.- Programes de millora 
Este programa tindrà com a objecte incentivar el rendiment dirigit a millorar els 

resultats quantitatius i qualitatius de l’actuació administrativa general de la corporació, 
tant en el funcionament intern de l’administració local, com en l’eficàcia i qualitat dels 
servicis prestats als ciutadans. 

Per a valorar que la millora és real i objectiva haurà d'acreditar-se de forma 
motivada que s'ha obtingut o es va a obtindre un estalvi o ingressos superiors per a 
l'administració local, una actuació que contribuïsca a resoldre assumptes d'especial 
dificultat tècnica, una major eficàcia en la tramitació administrativa general, i altres de 
similars. 

Perquè siga aplicable el programa de millora haurà d'existir, prèvia constitució 
formal mitjançant un decret d'Alcaldia, el corresponent grup de millora a què se li 
encomanaren tasques concretes i terminis per a la seua presentació. 

Quant a l'import assignat a cada programa de millora, es repartirà entre els 
participants, d'acord amb el criteri intern de cada grup que quedarà determinat en el 
moment de la constitució del mateix i que en tot cas, haurà de tindre en compte: la 
qualificació tècnica del treball i treballador, el nombre de persones a participar, 
objectius a aconseguir, volum de treball a exercir, transcendència jurídica, repercussió 
econòmica per a la hisenda local i termini per a la seua realització. 

El següent acord entrar en vigor a partir de la seua aprovació pel Ple de la 
Corporació, que assumirà el compromís de consignació en l’aplicació pressupostària 
corresponent, amb els límits que estableix en l’art. 7 del R.D. 861/1986 de 25 d’abril.     

L’eficàcia d’aquest acord es supedita a l’existència de crèdit adequat i suficient 
en els pressupostos de cada exercici i tindrà vigència indefinida, a excepció de que el 
Ple acorde modificar-lo o deixar-lo sense eficàcia.” 

SEGON.- Publicar el present acord al portal de transparència de l’Ajuntament  
Guadassuar, dins de la informació relativa a personal. 

3.- RELACIONS INTERADMINISTRATIVES 
3.1.-  Consell Escolar Municipal; composició i sol·licitud designació de membres 
29030301.P17/16100038.E18 
De conformitat amb l’establert en el Text Refós de la llei de Consells Escolars 

l’ajuntament de Guadassuar ha de constituir Consell Escolar municipal, òrgan de 
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participació en la programació i el control de l’ensenyament en la comunitat municipal, 
regulats en el decret 111/1989 de 17 de juny del Consell de la Generalitat. 

Seguint l’ordre de 3 de novembre de 1989 en la que se regula el procediment 
per a la constitució dels consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana, la 
iniciativa i l’ordenació dels processos d’elecció i designació dels membres del Consell 
Escolar Municipal correspon a l’ajuntament  qui ha de  fixar el nombre de vocals que 
constitueix el Consell de conformitat amb l’establert a esta ordre. 

Així doncs, considerant el que s’assenyala a l’article tercer de l’ordre de 3 de 
novembre de 1989  i vist el Dictamen de la Comissió Informativa Municipal el ple de 
l’Ajuntament de Guadassuar PER MAJORIA ABSOLUTA dels presents que constitueix 
la majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació, ACORDA;  

PRIMER.- Aprovar la següent composició del Consell Escolar Municipal;  
Article tercer 
La composició, manera de designació 

i/o elecció deis membres deIs 

Consells Escolars Municipals serà: 
1. El president, que serà l'alcalde de 

l'Ajuntament o regidor en qui 

delegue. 
2. Professors i personal 

administratiu i de serveis dels 

centres escolars del municipi, en 
proporció al resultat de les eleccions 

sindicals dins l’àmbit de la 

Comunitat Valenciana, tenint en 
compte el cens de professors deIs 

sectors públic i privat al municipi. 

Els vocals seran designats a petició 
de I ‘Ajuntament corresponent, per 

les organitzacions sindicals 

requerides. 
Els ajuntaments determinaran el 

percentatge total de representació 

del sector de professors i personal 
administratiu i de serveis en el 

Consell Escolar Municipal respectant 

el mínim 
del 30070 establert en l’article 9.2 

del Decret 11111989. 

3. Pares d'alumnes i alumnes de 

centres escolars del municipi. 

I ‘Ajuntament obrirà un termini de 

quinze dies perquè les 
organitzacions, les associacions de 

pares d'alumnes i alumnes 

constituïdes, s'inscriguen a I ‘efecte 

censal per tal de determinar 

la representació del sector esmentat. 
Els ajuntaments determinaran el 

percentatge de representació de 

cadascun deis sectors de pares 
d'alumnes i alumnes respectant el 

mínim del 30070 establer t en 

l’article 9.3 del Decret 111/1989. 
4. Un regidor delegat de I 

‘Ajuntament, designat pel pIe, a 

proposta de I ‘alcaldia. 
5. Directors de centres públics i 

titulars de centres privats del 

municipi, que seran elegits per i 
entre ells d'acord amb 

el procés electiu establert en l’article 

següent. 
6. Representants d'associacions de 

veïns. Els ajuntaments comunicaran 

a les associacions de veïns, segons la 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
 
Decret 111/1989 de 17 de juliol , regulació dels Consells Escolars 
Territorials i Municipals 
Ordre 3 de novembre  1989 Procediment per a la constitució dels 
Consells Escolars Municipals 
 

 
BLOC I................................representarà com màxim 40% del total, estarà 
format per: 
 
Un President: La regidora Educació. (1) 
Dos  Representants de les organitzacions sindicals més 
representativa.(8) 
Un Representants de l´administració educativa. (7) 
Cinc Directors dels centres del municipi (CEIP Balmes, Col·legi Sant 
Francesc, IES Guadassuar, Escola Prada i EPA.)(5) 
Un Representat d’Associació de l’escola de música (6) 
 
El BLOC I estarà format per 10 membres. 
 

 
BLOC II......................representarà el 30%, estarà format per:(2) 
 
Huit Professors dels centres educatius del municipi, en proporció al 
resultats de les eleccions sindicals dins l´àmbit de la Comunitat 
Valencia. 
 
BLOC III......................representarà el 30%, estarà format per:(3) 
 
Huit Pares d´alumnes i alumnes dels centres del municipi. (3) 
 
CEIP BALMES: president i vicepresident de l´AMPA  
Col·legi SANT FRANCESC: president i vicepresident de l´AMPA 
IES BALMES: president i vicepresident de l´AMPA i  dos alumnes del 
Consell Escolar. 
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seua representativitat, el nombre de 
representants, per tal que aquestes 

eleven la proposta corresponent de 

nomenament. 

7. Representants de l'administració 

educativa. I‘Ajuntament sol·licitarà 

al director territorial de Cultura, i 
Educació que designe els vocals 

corresponents. 

8. Representants de les 

organitzacions sindicals més 

representatives. 

El nombre de vocals serà fixat per 
l'Ajuntament. 

I ‘Ajuntament sol·licitarà a les 

organitzacions sindicals més 
representatives la designació deis 

vocal s que la representen. 

El nombre estarà en funció deis vots 
obtinguts a nivell de Comunitat 

Valenciana. 

 
TOTAL MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL: 26 
MEMBRES 
 
 
El mandat serà de 4 anys o per finalització del seu mandat o 
representació  ( art nové de 3 de novembre de 1989  ) . En  el 
cas i les vacants  que es  puguen  produir se cobriran pel 
mateix mecanisme pel que es van designar. La convocatòria  
de constitució correspon a la Conselleria d’Educació , 
Investigació , Cultura i deport .    
 

 

SEGON.- Comunicar el present acord a la Conselleria d’Educació, investigació, 
cultura i esports, Direcció Territorial d’Educació 

TERCER.- Comunicar el present acord a les següents organitzacions per a que 
nomenen els seus representants; 

 organitzacions sindicals (CCOO, UGT) per a que nomenen als seus 
representants corresponents al Bloc I i apartat 8 de l’ordre. 

 Organitzacions sindicals representants del professorat i el personal no docent  
per a que designen als membres assenyalats al  Bloc II i l’apartat 2 de l’ordre. 

 Associació musical per a que designen al seu representant. 

 Ampa CEIP Balmes, Ampa Col·legi Sant Francesc, l´Ampa IES Balmes i Consell 
Escolar IES, per a que nomenen representants als seus presidents i 
vicepresidents i en el cas de l’IES  a dos alumnes  

QUART.- Comunicar el present acord als directors del cinc centres d’ensenyança  
del municipi. 

3.2.- Acceptació de delegació per a contractar les obres del PPOS 2016 
(romanents). Ratificació acord Junta de Govern de 12/03/2018 

29030302.P18/17300212.E17 
3.2.1.- Obra “Pavimentació en Cementeri Municipal i en Plaça de la Comunitat 

Valenciana (PPOS 2016/1051)” 
Atés l’acord de la Junta de Govern de 12 de març de 2018, del següent tenor 

literal: 
“4.3.4. Acceptació de la delegació per a contractar les obres reinversió de 

romanents del PPOS 2016/1051 
12030403.G18/17300212.E18 
Atés les noves directrius del pla provincial de cooperació a les obres i 

servicis municipals, aprovades pel Ple de la Diputació Provincial, en la que es 
conté LA DELEGACIÓ en els Municipis de la Província de la contractació de les 
actuacions incloses en el PPOS. 

Estudiades les diferents alternatives sobre l'execució de les actuacions 
“Pavimentació en Cementeri Municipal i en Plaça de la Comunitat Valenciana”, 
inclosa en el Pla Provincial d’Obres i Servicis de 2016, amb el número 1051. 

La Junta de Govern, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA: 
Primer.- Acceptar la delegació en este municipi per a contractar l’actuació 

mencionada anteriorment, i continguda en les directrius dels plans provincials de 
cooperació a les obres i servicis municipals. 
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Segon.- Comprometre's a l'exacte compliment de les Directrius que es 
mencionen, en el procés d'execució de les obres.” 

 
Atés el requeriment efectuat per la Diputació de València, de 13 de març de 

2018, en el que s’indica: 
“Les Entitats que accepten la delegació per a la contractació de l'obra 

hauran de remetre certificat de l'acord d'acceptació de la mateixa, adoptat pel Ple 
Municipal, d'acord amb allò que s'ha establit per l'art. 22.1 g) de la Llei 7/1985 de 
2 d'abril. 

Atés que l'acord s'ha adoptat en Junta de Govern haurà de ratificar-se el 
dit acord en el Ple, i remetre posteriorment certificat de l'acord adoptat.” 

 

Vist el Dictamen de la Comissió Informativa Municipal d’Hisenda i Governació, 
Benestar Social i Joventut, el Ple de l’ajuntament, PER MAJORIA ABOLUTA dels 
presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nom legal de membres de la 
Corporació, ACORDA: 

Primer.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern de 12 de març de 2018 i, en 
conseqüència, acceptar la delegació en este municipi per a contractar l’actuació 
mencionada anteriorment, i continguda en les directrius dels plans provincials de 
cooperació a les obres i servicis municipals. 

Segon.- Comprometre's a l'exacte compliment de les Directrius que es 
mencionen, en el procés d'execució de les obres. 

3.2.2.- Obra “Millores de seguretat i dotació en connexió de vianants del nucli 
urbà amb el cementeri municipal” (PPOS 2016/1052)” 

Atés l’acord de la Junta de Govern de 12 de març de 2018, del següent tenor 
literal: 

“4.3.2. Acceptació de la delegació per a contractar les obres reinversió de 
romanents del PPOS 2016/1052 

12030403.G18/17300212.E18 
Atés les noves directrius del pla provincial de cooperació a les obres i 

servicis municipals, aprovades pel Ple de la Diputació Provincial, en la que es 
conté LA DELEGACIÓ en els Municipis de la Província de la contractació de les 
actuacions incloses en el PPOS. 

Estudiades les diferents alternatives sobre l'execució de les actuacions 
“Millores de seguretat i dotació en connexió de vianants del nucli urbà amb el 
cementeri municipal”, inclosa en el Pla Provincial d’Obres i Servicis de 2016, amb 
el número 1052. 

La Junta de Govern, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA: 
Primer.- Acceptar la delegació en este municipi per a contractar l’actuació 

mencionada anteriorment, i continguda en les directrius dels plans provincials de 
cooperació a les obres i servicis municipals. 

Segon.- Comprometre's a l'exacte compliment de les Directrius que es 
mencionen, en el procés d'execució de les obres.” 

 
Atés el requeriment efectuat per la Diputació de València, de 13 de març de 

2018, en el que s’indica: 
“Les Entitats que accepten la delegació per a la contractació de l'obra 

hauran de remetre certificat de l'acord d'acceptació de la mateixa, adoptat pel Ple 
Municipal, d'acord amb allò que s'ha establit per l'art. 22.1 g) de la Llei 7/1985 de 
2 d'abril. 
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Atés que l'acord s'ha adoptat en Junta de Govern haurà de ratificar-se el 
dit acord en el Ple, i remetre posteriorment certificat de l'acord adoptat.” 

Vist el Dictamen de la Comissió Informativa Municipal 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 nom legal de membres de la 
Corporació, ACORDA: 

Primer.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern de 12 de març de 2018 i, en 
conseqüència, acceptar la delegació en este municipi per a contractar l’actuació 
mencionada anteriorment, i continguda en les directrius dels plans provincials de 
cooperació a les obres i servicis municipals. 

Segon.- Comprometre's a l'exacte compliment de les Directrius que es 
mencionen, en el procés d'execució de les obres. 

4.- HISENDA LOCAL. 
4.1.- Donar compte de la liquidació del pressupost 2017 
29030401.P18/30002043.E18 
El ple es dona per assabentat de la liquidació i del que fica de manifest els 

Informes de Intervenció relatius a l’estabilitat pressupostària  i compliment del límit de la 
regla de de la despesa. 

4.2.- Modificació de crèdit nº 7 crèdit extraordinari. 
29030402.P18/30001053.E18 
Vist que la aplicació pressupostaria 170-62400 te un crèdit disponible de 95.000 

€, el qual no es preveu executar amb càrrec a esta aplicació i existeixen despeses que 
no poden demorar-se fins a l'exercici següent, i per a les quals no existeix consignació 
pressupostària, conforme es detalla a continuació.  

Vist l'informe d’intervenció. 
Vist el Dictamen de la Comissió Informativa Municipal d’Hisenda i Governació, el 

Ple de l’ajuntament, PER MAJORIA ABSOLUTA  dels presents, que és correspon amb 
la majoria absoluta del nom legal de membres de la Corporació, ACORDA: 

PRIMER: l'aprovació de l'expedient núm. 7 de 2018 de modificació de 
pressupostos mitjançant crèdit extraordinari. Les modificacions a realitzar es contenen 
en la següent taula:  

 BAIXA  DE CRÈDITS  

170-62400 Adquisició camió -62.000,00 € 

 CRÈDIT  EXTRAORDINARI  

151-22706 
231-632 
920-2270601 

PROJECTE MODIF. PLANEJAMENT LA GARROFERA 
PROJECTE D’OBRES ADEQUACIÓ AGUAFA 
CONTR. SERV. ASSISTÈNCIA EXP. CONTRACTACIÓ 

25.000,00 € 
18.500,00€ 
18.500,00€ 

SEGON: 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.  

TERCER: donar trasllat del present acord a l'àrea d'hisenda per a la seua 
comptabilització. 

4.3.- Aprovació de factures exercici 2017 
29030403.P18/30006048.E18 
Vistes les factures que presenta la Intervenció municipal, per import agregat de 

1.580’67 euros, corresponent a despeses d’exercicis anteriors. 
El reconeixement extrajudicial de crèdits és una figura de caràcter excepcional al 

principi de temporalitat dels crèdits de l’article 176.1 del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

A través d’esta institució jurídica es reconeixen, amb càrrec als crèdits 
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pressupostaris en curs, obligacions derivades de prestacions de béns i serveis 
realitzades en anys anteriors. 

El procediment de reconeixement extrajudicial de crèdit permet reconèixer 
obligacions que no van ser tramitades, entre altres motius, per falta de consignació 
pressupostària, per negligència administrativa o, simplement, per incompliment de 
l’administració d’obligacions assumides anteriorment. Serà requisit essencial el 
reconeixement de l’administració del crèdit reclamat. 

L’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, disposa que correspondrà 
al Ple el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre no existisca dotació 
pressupostària, operacions especials de crèdit, o concessions de quita i espera. 

Existeix crèdit en el pressupost general de 2018 per a autoritzar estes 
obligacions, de conformitat amb la fiscalització efectuada per la Intervenció municipal, 
de conformitat amb allò que disposa el títol VI del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 

Per tot això, vist el Informe de la intervenció, i el  dictamen de la Comissió 
Informativa d’Hisenda el Ple de l’ajuntament, PER MAJORIA ABSOLUTA dels 
presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nom legal de membres de la 
Corporació, ACORDA: 

PRIMER .- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits, segons el llistat que 
a continuació es detalla, per un import total de 1.580’67 €. 

FACTURA NÚM. DATA PROVEÏDOR IMPORT PARTIDA 

022/2017 03/03/2017 SERVICIS ELECTROMECÀNICS, S.L. 496,95 231-212 

023/2017 03/03/2017 SERVICIS ELECTROMECÀNICS, S.L. 133,32 342-213 

F/904213 21/08/2017 CONGELADOS PASCUAL 380,16 338-22609 

F/904275 23/08/2017 CONGELADOS PASCUAL 570,24 338-22609 

5.- MOCIONS GRUPS POLÍTICS. PROPOSTES SRS./SRES. REGIDORS/ES. 
5.1.- Moció dels Grups municipals Compromís i PSPV-PSOE sobre el 8 de març 

2018. 
29030501.P18/10375999.A18 
Joan Vicent Puchol Pérez, portaveu del Grup municipal COMPROMIS, i Rosa 

Almela Ribes, portaveu del Grup municipal PSOE-PSPV, a l’Ajuntament de 
Guadassuar, a l’empara del que disposa l’art. 91.4 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d’acord amb l’art. 97.3 de 
l’esmentat text reglamentari, presenten al Plenari per al seu debat i aprovació si 
s’escau, la moció sobre el 8 de març de 2018, que es concreta en la següent proposta 
d’acord: 

1) Adherir-se a la vaga de dones del dia 8 de març convocada a nivell mundial 
2) Com a Ajuntament, ens comprometem a avaluar i fer el seguiment dels acords 

presos altres anys en matèria d’igualtat. 
3) Demanar al govern espanyol que inicie els tràmits per a aprovar una llei 

d’equiparació efectiva salarial entre homes i dones. 
4) Instar als partits polítics amb representació al Congrés dels Diputats a presentar 

propostes i que agilitzen els processos per tal d’aprovar la llei. 
5) Instar el govern estatal a destinar recursos en inspecció del treball i seguretat 

social per a detectar i sancionar discriminacions directes i indirectes salarials per 
raó de sexe. 

6) Instar el govern estatal a equiparar els permisos de paternitat i maternitat i, a 
més, fer que siguen intransferibles i cent per cent remunerats, amb el calendari 
d’implementació respectiu. 
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7) Donar trasllat dels presents acords al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat, a les portavocies dels diferents grups parlamentaris del Congrés, a la 
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, a les portavocies dels grups 
parlamentaris de les Corts, així com que es publicite per les vies habituals i es 
comunique al teixit associatiu de Guadassuar. 

Vist el Dictamen de la Comissió Informativa Municipal d’Hisenda i Governació, 
Benestar Social i Joventut, el Ple de l’ajuntament, PER UNANIMITAT dels presents, 
que és correspon amb la majoria absoluta del nom legal de membres de la Corporació, 
ACORDA: 

1.- Adherir-se a la vaga de dones del dia 8 de març convocada a nivell mundial 
2.- Com a Ajuntament, ens comprometem a avaluar i fer el seguiment dels 

acords presos altres anys en matèria d’igualtat. 
3.- Demanar al govern espanyol que inicie els tràmits per a aprovar una llei 

d’equiparació efectiva salarial entre homes i dones. 
4.- Instar als partits polítics amb representació al Congrés dels Diputats a 

presentar propostes i que agilitzen els processos per tal d’aprovar la llei. 
5.- Instar el govern estatal a destinar recursos en inspecció del treball i seguretat 

social per a detectar i sancionar discriminacions directes i indirectes salarials per raó de 
sexe. 

6.- Instar el govern estatal a equiparar els permisos de paternitat i maternitat i, a 
més, fer que siguen intransferibles i cent per cent remunerats, amb el calendari 
d’implementació respectiu. 

7.- Donar trasllat dels presents acords al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat, a les portavocies dels diferents grups parlamentaris del Congrés, a la 
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, a les portavocies dels grups parlamentaris 
de les Corts, així com que es publicite per les vies habituals i es comunique al teixit 
associatiu de Guadassuar. 

5.2.- Moció del Grup municipal Compromís sobre el Sistema Públic de Pensions 
29030502.P18/10375999.A18 
Joan Vicent Puchol Pérez, portaveu del Grup municipal COMPROMIS, a 

l’Ajuntament de Guadassuar, a l’empara del que disposa l’art. 91.4 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d’acord amb l’art. 
97.3 de l’esmentat text reglamentari, presenta al Plenari per al seu debat i aprovació si 
s’escau, la moció sobre el sistema públic de pensions, que es concreta en la següent 
proposta d’acord: 

1.- Manifestar la nostra defensa pel Sistema Públic de Pensions i racionalitzar, si 
és necessari, altres partides i incrementant els ingressos del sistema. 

2.- Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant la seua actualització 
d’acord amb l’IPC. 

3.- Eliminar el factor de sostenibilitat establit en la Llei 23/2013, que reduirà les 
pensions de jubilació en funció de l’esperança de vida a partir de l’1 de gener de 2019. 

4.- Garantir el finançament de la Seguretat Social, amb mesures que equilibren el 
Sistema Financer. 

5.- Intensificar la lluita contra l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social. 
6.- Adoptar mesures específiques per a anar eliminant progressivament l’escletxa 

pròxima al 40% existent entre la quantia de les pensions del hòmens i de les dones 
(dèficit de gènere) 

7.- Adoptar les mesures necessàries contra el desequilibri real de pensions, i 
eliminar l’escletxa existent entre el mínim i el màxim. 

8.- Remetre la present Moció al Ministeri de Treball. 

 Per part de la representant del grup municipal PSPV-PSOE es dóna lectura a la 
seua moció i es proposen les següents esmenes: 
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Al punt 4.-  
4.- Garantir el finançament de la Seguretat Social, amb mesures que equilibren el 

Sistema Financer: 
a) Complementant-lo, entre altres mesures, amb ingressos procedents 

d’impostos destinats anualment a completar els ingressos per 
cotitzacions fins que estos es tornen a equilibrar dins del sistema, com 
per exemple nous impostos extraordinaris a la banca i a les transaccions 
financeres. Pensem que si tota la societat espanyola ha contribuït al 
rescat de les entitats financeres, este impost ha de servir per a contribuir 
al rescat del sistema públic de pensions. 

b) Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als Pressupostos 
Generals de l'Estat 2018 aquells que no corresponen a prestacions, com 
les següents despeses entre altres: 

i. Les mesures de foment de l’ocupació (reduccions de quotes, 
tarifes planes, etc). Si es considera necessari mantindre alguna 
hauria de ser per la via de bonificacions i a càrrec dels PGE. 

ii. Les despeses de gestió de les entitats Administratives de la 
Seguretat Social, igual que es fa amb la resta d’organismes 
públics. 

 

Al punt 6.-  
6.- Adoptar mesures específiques per a anar eliminant progressivament l’escletxa 

pròxima al 40% existent entre la quantia de les pensions del hòmens i de les dones 
(dèficit de gènere): 

a) Aprovació d’una Llei d'Igualtat Laboral a fi d’eliminar la bretxa salarial, i per 
tant de cotitzacions, que acaba derivant en pensions més baixes. 

b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, inclosa en la Llei 27/2011 
d’incrementar la pensió de viudetat per a majors de 65 anys que no reben 
una altra pensió pública fins a aconseguir el 60% de la base reguladora, 
mesura que afecta de manera majoritària a les dones. 

 

Sotmeses a votació les esmenes proposades, el Ple de l’ajuntament, PER 
MAJORIA  ABSOLUTA dels presents, que és correspon amb la majoria absoluta del 
nom legal de membres de la Corporació, ACORDA donar aprovació a les esmenes 
plantejades per la regidora portaveu del grup municipal PSOE-PSPV i per MAJORIA  
ABSOLUTA dels presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nom legal de 
membres de la Corporació, s’ACORDA la següent moció. 

1.- Manifestar la nostra defensa pel Sistema Públic de Pensions i racionalitzar, si 
és necessari, altres partides i incrementant els ingressos del sistema. 

2.- Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant la seua actualització 
d’acord amb l’IPC. 

3.- Eliminar el factor de sostenibilitat establit en la Llei 23/2013, que reduirà les 
pensions de jubilació en funció de l’esperança de vida a partir de l’1 de gener de 2019. 

4.- Garantir el finançament de la Seguretat Social, amb mesures que equilibren 
el Sistema Financer: 

c) Complementant-lo, entre altres mesures, amb ingressos procedents 
d’impostos destinats anualment a completar els ingressos per cotitzacions 
fins que estos es tornen a equilibrar dins del sistema, com per exemple 
nous impostos extraordinaris a la banca i a les transaccions financeres. 
Pensem que si tota la societat espanyola ha contribuït al rescat de les 
entitats financeres, este impost ha de servir per a contribuir al rescat del 
sistema públic de pensions. 
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d) Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als Pressupostos 
Generals de l'Estat 2018 aquells que no corresponen a prestacions, com 
les següents despeses entre altres: 

iii. Les mesures de foment de l’ocupació (reduccions de quotes, tarifes 
planes, etc). Si es considera necessari mantindre alguna hauria de 
ser per la via de bonificacions i a càrrec dels PGE. 

iv. Les despeses de gestió de les entitats Administratives de la 
Seguretat Social, igual que es fa amb la resta d’organismes 
públics. 

5.- Intensificar la lluita contra l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social. 
6.- Adoptar mesures específiques per a anar eliminant progressivament 

l’escletxa pròxima al 40% existent entre la quantia de les pensions del hòmens i de les 
dones (dèficit de gènere): 

a) Aprovació d’una Llei d'Igualtat Laboral a fi d’eliminar la bretxa salarial, i per 
tant de cotitzacions, que acaba derivant en pensions més baixes. 

b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, inclosa en la Llei 27/2011 
d’incrementar la pensió de viudetat per a majors de 65 anys que no reben 
una altra pensió pública fins a aconseguir el 60% de la base reguladora, 
mesura que afecta de manera majoritària a les dones. 

7.- Adoptar les mesures necessàries contra el desequilibri real de pensions, i 
eliminar l’escletxa existent entre el mínim i el màxim. 

8.- Remetre la present Moció al Ministeri de Treball. 
 
6.- 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. 

No es presenta cap  
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN. 
7.- INFORMACIÓ PER LA PRESIDÈNCIA. 
Donar compte de les resolucions d`alcaldia núm. 1/2018, de 8 de gener, a la 

núm. 42/2018, de 14 de març. 
Donar compte de les següents sentències: 

 Sentència del TSJ 1150/2017, de 15 de desembre, estimant el recurs 
d’apel·lació de l’ajuntament contra auto de data 21 de desembre de 2015, en 
el que es declara la procedència de compensar els interessos moratoris 
reclamats per l’empresa EXAGOM VERD, amb les quantitats degudes a 
l’ajuntament per esta empresa en concepte de quotes d’urbanització. 

 Sentència 44/2018, del 12 de febrer, sobre desestimació del recurs interposat 
per DUM contra l’acord del Ple de l’ajuntament de Guadassuar de 26 de 
gener de 2017 (Nul·litat contracte redacció documents, gestió, direcció d’obra 
i coordinació de seguretat i salut de l’alternativa tècnica per al 
desenrotllament del Sòl Urbà Industrial “Garrofera 1” 

 Sentència 83/18 sobre estimació parcial demanda interposada per DUM 
contra la desestimació presumpta de la resolució del contracte per causes 
imputables a l’ajuntament amb devolució de garantia de 300.000 € i 
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pagament d’indemnització econòmica de 918.251,59 € i contra l’acord del Ple 
de 24 de setembre de 2015, que desestima les causes de resolució 
al·legades per DUM i acorda resoldre per incompliment culpable de l’agent 
urbanitzador.  

8.- PRECS I PREGUNTES 
Per part del portaveu del grup municipal PP es prega que quan es rep la visita 

de representants d’institucions o autoritats se´ls avise i convide per tal de poder assistir 
a la recepció de l’ajuntament com a representants del mateix, tal com sempre s´ha fet. 

El Sr. alcalde informa que no es tractava de visita oficial la que va fer la 
Vicepresidenta de la Diputació, però que a la pròxima es tindrà en compte. 

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

Guadassuar, 29 de març de dos mil díhuit. 
La Secretària, 

 
 
 
 
 

 


