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

29 DE NOVEMBRE 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 vint trenta 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. 

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’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 
05/11/2018. 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. Merino Giménez, Sra. Ribera Sánchez i Sr. Herrero 
Carbó) i als representants del grup municipal PSPV-PSOE (Sra. Almela Ribes, Sr. 
Martínez Vidal i Sra. Perales Miguel); i 4 ABSTENCIONS als representants del grup 
municipal PP (Sr. Estruch Bellver, Sra. Clemente Corbera, Sr. Añó Añó i Sra. Masip 
Lafarga). 

2.- GOVERNACIÓ  
2.1.- Nomenament de Jutge de Pau 
29110201.P18/17109151.E18 
Per mitjà d'un escrit de la Secretària de Govern del Tribunal Superior de Justícia 

de data 5 de juliol de 2018, (NÚM. Ref. Expedient Governatiu 548/1993), amb número 
de registre d'entrada 2712, es comunica a este Ajuntament l'acord adoptat per la Sala 
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de Govern del dit òrgan judicial, en relació al cessament del Jutge de Paz d'este 
municipi, (27/10/2018) a l'efecte de que per part del Ple Municipal es procedisca a 
l'elecció de persona per al referit càrrec per un període de quatre anys. 

Mitjançant una Resolució de presidència de 25 de juliol es va acordar iniciar 
l'expedient per a dur a terme l'elecció dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut i es 
va disposar l'obertura d'un període de deu dies naturals per a la presentació de 
candidatures a jutge de pau titular i substitut en el registre general d'entrada de 
l'Ajuntament, a comptar de l'endemà de la publicació del corresponent anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província. 

Publicat anunci en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 
província de 24 de setembre de 2018 en el que s'assenyalava un termini de deu dies 
naturals per a poder presentar instàncies en el Registre de l'Ajuntament, no es va 
presentar cap candidatura en termini. 

Transcorregut el període per a la presentació d'instàncies s'han presentat els 
següents candidats per a ser anomenats jutge de pau: 

Candidat/a: GUILLERMO RAMON SALOM OLMOS 
DNI: ***8533** 
Domicili: *** 
Edat: ** anys. 
Número de Registre d’entrada 4263 de data 16/11/2018 
Candidat/a: MARGARITA FRANCÉS MARTINEZ 
DNI: ***2359** 
Domicili: **** 
Edat: ** anys  
Número de Registre d’entrada 4318 de data 20/11/2018 
Considerant-se pels membres de  comissió  de governació  que els candidats 

reunixen els requisits d'idoneïtat per a exercir els càrrecs de titular i suplent 
respectivament del jutjat de pau i havent presentat  declaració responsable  de reunir  
els requisits exigits per a formar part de la carrera judicial, de conformitat amb l'article 
302 i 303 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial: 

a) Tindre la nacionalitat espanyola. 
b) Ser major d’edat. 
c) No estar incurs en cap de les causes d’incapacitat previstes en la Llei 

Orgànica del Poder Judicial (article 389). 
Atés el dictamen favorable de la Comissió informativa permanent  de 

Governació, Benestar Social i Joventut. 
El Ple de l’ajuntament, PER UNANIMITAT dels presents, que és correspon amb 

la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, ACORDA: 
PRIMER.-  Elegir als següents candidats com a Jutge de Pau titular i suplent:  
Jutge de Pau Titular; Sr GUILLERMO RAMON SALOM OLMOS amb DNI: 

***8533**, de ** anys d’edat i domicili al ****. 
Jutge de Pau Suplent, MARGARITA FRANCÉS MARTINEZ amb DNI: 

***2359**, de ** anys d’edat i domicili al ****. 
SEGON.- Remetre certificat de l'acord al Tribunal Superior de Justícia de la 

Comunitat Valenciana, Secretària de Govern, a l'efecte de que conferisca els respectius 
nomenaments, igualment d'acord amb la normativa citada en el punt anterior. 

TERCER.- Notificar l'acord als interessats que han presentat sol·licitud, perquè 
en prengueu coneixement i efectes. 
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3.- HISENDA LOCAL. 
3.1.-  Aprovació destí del superàvit 2017 
29110101.P18 
Vist que existeixen despeses necessàries que no poden demorar-se fins a 

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

 Romanent de tresoreria líquid per a gastos generals. Aquest es superior al 
superàvit liquidat i computarà com a mecanisme de finançament de les 
Inversions Financerament Sostenibles, en tant que es compleixen els 
requisits que la normativa exigeix (art. 32 i DA 6ª de la LOEPSF). 

Vist l'informe d’intervenció. 
Atés el dictamen favorable de la Comissió informativa permanent 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 nombre legal de membres de la Corporació, ACORDA: 
PRIMER: l'aprovació de l'expedient núm. 32 de 2018 de modificació de 

pressupostos mitjançant crèdit extraordinari. Les modificacions a realitzar es contenen 
en la següent taula: 

 INGRESSOS  

8700001 R.T. FINANÇAMENT CRÈDITS  EXTRAORDINARIS 108.100,00€ 

 CRÈDIT  EXTRAORDINARI  

155-619 IFS 18 REFORMA GRAN VIA 108.100,00€ 

 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.  

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

En el torn previ a la votació, el regidor del grup municipal PP pregunta per 
l’expedient  de la biela. 

El Sr alcalde li explica que després de varies reunions en Paisatge per fi sembla 
que s’ha desbloquejat el tema i estem ara en fase de que s’informe la nova proposta 
que ha fet l’ajuntament consensuada ja amb el personal tècnic de paisatge. 

 
3.2.- Aprovació de bases per a la Concessió d’ajudes de transport per sufragar 

despeses ocasionades per activitats ludicoeducatives  destinades a persones amb 
diversitat funcional  

29110302.P18/27L00235.E18 
L’Ajuntament de Guadassuar ve col·laborant durant molts anys amb  programes 

d’activitats lúdic-educatives per a menors amb diversitat funcional en el municipi de 
Guadassuar   

A l’exercici 2008 este programa va finalitzar decidint l’ajuntament continuar la  
col·laboració amb   ajudes als seus veïns amb diversitat funcional  per les despeses de   
transport  que els  ocasiona haver de  traslladar-se  a altres municipis . 

Amb este fi l’ajuntament té consignat al seu pressupost crèdit per a fer front a 
ajudes, la concessió de les quals ha de ser regulada per bases reguladores de les 
subvenciones. Com que no tenim ordenança general d’ordenances, estes bases han de  
seguir el procediment previst en l’article 49 a de la Llei 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local,  



 4 

Atés el dictamen favorable de la Comissió informativa permanent 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 nombre legal de membres de la Corporació, ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar les següents bases per a la convocatòria d’ajudes 
econòmiques per a sufragar les despeses de les persones amb diversitat funcional 
residents a Guadassuar que utilitzen els serveis de transport per assistir als tallers, 
centres o associacions  per a realitzar activitats lúdic educatives fora del terme 
municipal de Guadassuar 
 

Bases reguladores per a la concessió d’ajudes de transport a persones 
amb diversitat funcional que realitzen activitats lúdic educatives fora de 
Guadassuar. 
 
Article 1. Objecte 

La present ordre estableix les bases reguladores que regiran la concessió 
d'ajudes econòmiques per a sufragar les despeses de les persones amb 
diversitat funcional residents a Guadassuar que utilitzen els serveis de transport 
per assistir als tallers, centres o associacions  per a realitzar activitats lúdic 
educatives fora del terme municipal de Guadassuar i dins de la Comunitat 
Valenciana. 

Es considera  persones amb diversitat funcional les persones amb 
discapacitat, que compleixen las condiciones legals, que estableix l’article 4.2 de 
la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió 
social, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 
 
Article 2. Règim de compatibilitats 

1. Aquestes ajudes tenen caràcter complementari respecte als imports 
que, si és el cas, les famílies perceben com a beca, subsidi o subvenció 
concedides per l’administració pública competent per a atendre les despeses 
relacionades amb els serveis de transport. 

2. La percepció de qualsevol altra beca, ajuda o subvenció destinada a la 
mateixa finalitat serà compatible amb les ajudes previstes en aquesta 
convocatòria sempre que, sumades a la resta de percepcions percebudes, no 
supere el cost de la prestació del servei. 
 
Article 3. Convocatòria i procediment de concessió 

1. Aquestes ajudes es concediran, dins dels límits pressupostaris 
aprovats per a aquesta finalitat, pel procediment de concurrència, d'acord amb 
l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que 
també permet el prorrateig entre els beneficiaris de la subvenció, i l'article 55 del 
Reglament General de Subvencions aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol. 

2. El procediment de concessió s'iniciarà d'ofici mitjançant una 
convocatòria pública aprovada per resolució de l'òrgan competent i publicada al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la pàgina web de l’Ajuntament. 
Article 4. Àmbit d'aplicació i finançament 

1. Les bases seran aplicables per a les successives convocatòries 
d'ajudes econòmiques per a sufragar les despeses de l'alumnat resident a 
Guadassuar que utilitza els serveis de transport per assistir als tallers, centres o 
associacions específiques de la Comunitat Valenciana on desenvolupen activitats 
lúdic educatives. 
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2. Les ajudes convocades es finançaran amb càrrec al programa 
pressupostari que s'indica en la convocatòria corresponent inclòs en el 
pressupost municipal de Guadassuar per a l'exercici d'aplicació i dins del marc 
que preveuen les bases, per la qual cosa la seua aplicació no suposarà un 
increment en les dotacions de despesa de l'exercici. 

3. L’import màxim de l’ajuda serà de 200 euros per sol·licitant. 
 
Article 5. Alumnat beneficiari i requisits 

1. Podrà sol·licitar beneficiar-se d'aquestes ajudes el pares/mares de 
persones amb diversitat funcional resident a Guadassuar que utilitze els serveis 
de transport per assistir als tallers, centres o associacions específiques de fora 
del terme municipal, dins de la Comunitat Valenciana, per realitzar activitats lúdic 
educatives. 

Aquestes persones amb diversitat funcional podran obtindre la condició 
de beneficiàries d'aquestes ajudes encara que no complisquen els requisits 
establits en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 

2. Els pares/mares i els fills o filles amb diversitat funcional han d’estar 
empadronats en el municipi de Guadassuar el dia 1 de gener de l’any per al qual 
se sol·licita l’ajuda. La comprovació d’aquest requisit la realitzarà d’ofici 
l’Ajuntament de Guadassuar, sense que siga necessària l’aportació de cap 
document acreditatiu. 

3. Assistir regularment a un taller, centre o associació situats fora de 
Guadassuar des de principi de l’any en curs. Este requisit s’haurà d’acreditar 
mitjançant certificat oficial expedit pel centre, taller o associació on realitzen les 
activitats. 

4. Els pares/mares dels fills/es amb diversitat funcional hauran d’estar al 
corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Guadassuar i altres 
hisendes publiques. 
 
Article 6. Cessió de dades 

La participació en les convocatòries d'ajudes regulades per aquesta ordre 
implicarà l'acceptació de la cessió, a favor de l’Ajuntament, de les dades 
contingudes, tant en la sol·licitud presentada com, si és el cas, en la resolució de 
concessió, als efectes estadístics, d'avaluació i seguiment, sense perjuí del que 
estableix la legislació sobre propietat intel·lectual i sobre protecció de dades de 
caràcter personal. 
 
Article 7. Presentació de sol·licituds i termini 

1. Els pares, mares, tutors o representants legals de les persones amb 
diversitat funcional formalitzaran la sol·licitud d'acord amb el model i termini que 
es determinen en la corresponent convocatòria. L'incompliment del termini de 
presentació de sol·licituds determinarà l'exclusió de la convocatòria. 

2. Les persones interessades entregaran la sol·licitud, junt amb la 
documentació que l'acompanye, preferentment en el registre d’entrada de 
l’Ajuntament de Guadassuar a partir del dia següent de la seua publicació fins a 
15 dies després. 

3. La presentació i firma de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases 
d'aquesta convocatòria. 

4. La convocatòria d'ajudes i subvencions podrà establir el procediment 
telemàtic per a la presentació i tramitació de les sol·licituds. 

5. Si alguna de les sol·licituds o de la documentació presentada conté 
alguna deficiència, els serveis  de Benestar Social i Igualtat requeriran a 
l’interessat perquè l’esmene en el termini de 5 dies a comptar a l’endemà de la 
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notificació del requeriment. La falta de l’esmena sol·licitada en el termini acordat 
implicarà el desistiment de la sol·licitud presentada. 

 
Article 9. Documentació a presentar  

En el termini que determine la convocatòria corresponent, les persones 
interessades remetran a la l’Ajuntament de Guadassuar les esmentades 
sol·licituds, junt amb la documentació que s'indica a continuació: 

1. Certificat del grau de discapacitat.  
2. Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta bancària on conste el 

número de compte bancari, les dades personals de la persona 
sol·licitant de l’ajuda, que haurà de ser el/la titular del compte, i també 
el codi, número d’oficina i dígit de control, o bé l’IBAN. 

3. Certificat del centre, taller o associació on conste que la persona amb 
diversitat funcional ha assistit amb regularitat a les activitats lúdic 
educatives realitzades en dit lloc durant l’any en curs. 

4. Justificant de les despeses de transport: 
a) Desplaçament empresa de transport públic: factura.  
b) Desplaçament amb vehicle propi: Declaració responsable del 

beneficiari o representant legal de la subvenció en què es detalle 
el nombre d’assistències al taller, centre o associació on assisteix 
la persona objecte d’aquesta subvenció durant l’any econòmic. 

c) 5.- La sol·licitud inclou una declaració responsable que el 
beneficiari coneix i compleix els requisits per ser beneficiari de la 
subvenció i que es troba al corrent de les obligacions tributàries 
amb l’Ajuntament de Guadassuar i altres hisendes publiques. 

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol 
dada o document que s’incorpore a la sol·licitud determinarà la pèrdua del dret al 
cobrament o, si és el cas, la devolució de l’ajuda percebuda des del moment en 
què es tinga constància dels fets, sense perjuí de les responsabilitats penals, 
civils o administratives que corresponguen. 
 
Article 10. Règim de pagament de la subvenció 

La persona sol·licitant autoritza, amb la presentació de la sol·licitud, que 
el pagament de les ajudes es realitze al compte bancari. 

La concessió de les ajudes es realitzarà  per mitjà d’un acord de la Junta 
de Govern, a proposta dels tècnics de Benestar Social i Igualtat. 

El pagament de la subvenció es realitzarà una vegada justificades les 
despeses de transport, segons figura en el article 9.3 d’aquestes bases. 

El pagament quedarà condicionat a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en els pressupostos municipals per a cada any, no generant-se drets 
per part del beneficiari per damunt d’aquesta consignació per haver justificat 
major despeses de les subvencionades cada exercici. (article 4.2) 

En cas d’optar-se per l’ús de vehicle propi s’abonaran 0,10 € per kilòmetre 
destinat al transport. Per a açò serà necessària la declaració responsable 
detallada en l’article anterior. 
 
Article 11. Obligacions dels beneficiaris 

1. Els beneficiaris de les ajudes vindran obligats a comunicar a l 
‘Ajuntament l’ obtenció d’altres  ajudes o subvencions per al mateix fi procedents 
de qualsevol Administració o entitats  publiques o privades. 

2. No ser deutor de l ‘ajuntament i estar al corrent del pago de les 
obligacions tributaries i front a la Seguretat  Social. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
La present Ordenança  entrarà  en vigor, una vegada  publicada la seua  

aprovació definitiva en el Butlletí  Oficial de la Província y transcorregut  el  
termini  previst en el l’article  65.2 de la llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Règim Local.  

 
SEGON.- Que se sotmeta a informació pública, per un període de trenta dies, 

mitjançant un edicte que haurà de publicar-se en el tauler d'anuncis, en el Butlletí 
Oficial de la Província perquè els interessats puguen examinar l'expedient i presentar 
reclamacions o suggeriments.  

TERCER.- Que es done compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i 
suggeriments que es formulen per tal resoldre-les. En el cas que no es presentara cap, 
s'entendrà elevat automàticament a definitiu l'acord d'aprovació inicial. 

QUART.- Que l'acord d'aprovació definitiva o, si és el cas, el provisional elevat 
automàticament a aquella categoria, junt amb el text de l'Ordenança, es publique en el 
Butlletí Oficial de la Província.  

QUINT.- Que l'acord i el text de la Convocatòria i Bases Reguladores es 
comunique a les Administracions de l'Estat i de la Comunitat Autònoma dins del termini 
dels sis dies següents a la seua aprovació, en compliment del que disposa l'article 
196.3 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.” 

4.- MOCIONS GRUPS POLÍTICS. PROPOSTES SRS./SRES. REGIDORS/ES. 
4.1.- Adhesió de l’ajuntament de Guadassuar a la declaració FEMP 25 de 

novembre de 2018, Dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona. 
29110401.P18/10375999.A18 
Joan V. 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 declaració FEMP 25 de novembre de 2018, Dia internacional de 
l’eliminació de la violència contra la dona, que es concreta en la següent proposta 
d’acord: 

Reafirmar el nostre compromís per seguir impulsant polítiques que 
garantisquen els drets de les dones i dels menors amb l’objectiu 
d’aconseguir una societat lliure de por i per a això: 

 L’ajuntament de Guadassuar s’adherix a la “Declaració de la 
FEMP 25 de novembre de 2018, Dia Internacional de 
l’eliminació de la violència contra la dona” i es suma a totes 
les veus que reclamen la fi de la violència de gènere, obstacle 
insalvable en el camí cap a una societat en què homes i dones 
visquen en llibertat i igualtat real. 

 Exigim l’aplicació de les mesures previstes en el Pacte d’Estat 
contra la violència de gènere, per ser el resultat del màxim 
consens polític i tècnic, itinerari inherent a la construcció d’una 
societat madura i autònoma. 

 Recordem que l’assassinat és l’ultima manifestació atroç de la 
violència de gènere però que comença molt abans, amagant-se 
darrere de fets socials acceptats i fonamentats en creences i 
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comportaments amb base estructural i cultural; situacions, totes 
elles, que alimenten una desigualtat real entre dones i homes 
que es trasllada en una relació de subordinació i subsidiarietat 
d’unes respecte a uns i que fractura la convivència i la pau d’una 
societat que clama per un futur sense por. 

 Reconeixem els avanços que les administracions realitzem en 
pro de la sensibilització dels que continuen instal·lats en 
estereotips desfasats i arcaics i ens complau ser testimoni de 
l’increment de veus que criden i exigeixen la fi d’una desraó que 
s’ha cobrat incomptables vides. 

 Destaquem la necessitat d’educar en igualtat i dirigim la mirada 
cap a les generacions futures; és vital desterrar els rols sexuals i 
eradicar les actituds i comportaments normalitzats i consentits 
que, instal·lats en la vida diària, reprodueixen i perpetuen la 
desigualtat, origen de la violència de gènere. Aquesta és una 
responsabilitat conjunta i per tant, la solució ha de ser 
compartida. 

 Agraïm la solidaritat de totes aquestes persones anònimes que 
mostren el seu condol i acompanyen els minuts de silenci i fixem 
la mirada en els qui, a més, s’esforcen per debilitar la multitud 
de microviolències invisibles i sistemàtiques que sustenten 
relacions basades en el tracte desigual. 

 Reafirmem el nostre compromís amb els drets fonamentals de la 
infància i posem de manifest, novament, la nostra repulsa i 
preocupació per l’augment de menors assassinats a mans dels 
seus pares com a instrument de control i de poder sobre les 
dones. 

 Ens comprometem a implementar totes les mesures de 
coordinació interadministrativa per protegir, defensar i alliberar 
les dones i menors víctimes de la violència de gènere. 

Atés el dictamen favorable de la Comissió informativa permanent 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 nombre legal de membres de la Corporació, ACORDA: 

PRIMER I ÚNIC.- Adherir-se a la declaració FEMP 25 de novembre de 2018, Dia 
internacional de l’eliminació de la violència contra la dona. 

4.2.- Moció dels Grups Municipals COMPROMIS, PSOE I PP de l’ajuntament  
sobre 25 de novembre Dia internacional per l’eliminació de la violència contra les 
dones. 

29110402.P18/10375999.A18 
Atés el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent 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 nombre legal de membres de la 
Corporació, ACORDA: 

1.- Manifestar un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones 
assassinades per violència de gènere i farà un acte públic en senyal d’homenatge i de 
reconeixement on es llegiran els seus noms, com a visibilització de la seua identitat, al 
mateix temps que expressa el seu rebuig a totes les manifestacions d’aquesta 
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violència, manifesta el seu compromís amb les víctimes i declara tolerància zero amb 
els maltractadors. 

2.- Insta al Govern de l’Estat que desenvolupe la legislació necessària per a 
incloure com a violència masclista totes les violències contra les dones, reconegudes al 
Conveni d’Istanbul. 

3.- Exigeix el Govern de l’Estat el desenvolupament dels PGE (Pressupostos 
Generals de l’Estat) amb perspectiva de gènere, com a principi per fer efectiva la 
legislació i la normativa. 

4.- Declara el seu compromís de fer de la prevenció contra les violències 
masclistes i la desigualtat una política prioritària i transversal, que impregne totes les 
polítiques desenvolupades a través de les seues regidories. Les accions municipals 
han de tindre un caràcter pedagògic i transformador i tindre en compte a l’hora de 
planificar les accions de totes les regidories que s’ha de fer sempre amb perspectiva de 
gènere (tenint present com cada decisió incideix de forma específica en la vida de la 
ciutadania, i que en la pràctica no siguen motiu de discriminació de les dones). 

5.- Insta al Consell de la Generalitat perquè s’adrece al Congrés, per exigir que 
s’accelere l’aplicació, els treballs de seguiment i l’avaluació sobre el desenvolupament 
del Pacte d’Estat per part de la Comissió Permanent no legislativa al Congrés. Així 
mateix insta al Consell de la Generalitat perquè intensifique les labors i treballs de la 
comissió de seguiment del Pacte Valencià contra la Violència Masclista i de gènere, 
amb la seua corresponent dotació pressupostària. 

6.- Es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals disposa, tot 
tipus de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les 
desigualtat entre dones i homes i de la violència masclista. I en tant que entitat 
subvencionadora, l’Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en els quals 
l’entitat organitzadora utilitze el cos de les dones de forma sexista com a reclam 
publicitari. 

7.- Insta a la Conselleria de Justícia, al Ministeri de Justícia i al Consell General 
del Poder Judicial que intensifiquen les tasques de formació dels membres de la 
judicatura i que revisen els protocols d’actuació. 

8.- Declara el terme municipal espai contra la tracta de persones, i per això dins 
les nostres competències, desenvoluparem campanyes per a que aquesta greu violació 
dels drets humans desaparega, proporcionarà ajuda a les dones objecte de la tracta i 
farà campanyes de conscienciació per visibilitzar aquesta injustícia. Es compromet a 
donar formació al funcionariat local, des de la policia al treball social, per tal de poder 
actuar correctament. 

9.- Considera absolutament necessari l’ensenyament afectiu-sexual dins del 
sistema educatiu, és per això que instem el Govern d’Espanya a incloure 
l’ensenyament afectiu-sexual dins del sistema educatiu perquè siga coeducador. 

10.- Es compromet a adherir-se al Manifest del Pacte Valencià contra la 
Violència de Gènere i Masclista i a difondre’l entre la seua ciutadania per tal 
d’aconseguir el major nombre possible d’adhesions a aquest document. O bé, si 
l’ajuntament ja està adherit, es compromet a la rendició de comptes dels compromisos 
adquirits en l’adhesió al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista. 

11.- Traslladarà aquests acords a les associacions del poble, així com farà 
difusió en tots el mitjans municipals de comunicació.  
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4.3.- Moció del Grup Municipal COMPROMIS sobre adhesió a la declaració 
institucional per reclamar la revisió i modificació de l’IVA aplicable a la compra 
d’instruments 

29110403.P18/10375999.A18 
Joan V. 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 adhesió a la declaració institucional per reclamar la revisió i modificació 
de l’IVA aplicable a la compra d’instruments, que es concreta en la següent proposta 
d’acord: 

1.- El Ple de l’Ajuntament de Guadassuar manifesta la seua adhesió a la 
declaració institucional per reclamar la revisió i modificació de l’IVA 
aplicable a la compra d’instruments aprovada per la Diputació de València 
el 24 d’octubre de 2018. 
Atés el dictamen favorable de la Comissió informativa permanent 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 nombre legal de membres de la Corporació, ACORDA: 
1.- El Ple de l’Ajuntament de Guadassuar manifesta la seua adhesió a la 

declaració institucional per reclamar la revisió i modificació de l’IVA aplicable a la 
compra d’instruments aprovada per la Diputació de València el 24 d’octubre de 2018. 

4.4.- Moció del Grup Municipal PSOE per adherir-se al projecte STOPERSTEINE 
en memòria dels valencians i valencianes deportats i assassinats en camps d’extermini 
nazis. 

29110404.P18/10375999.A18 
Mª Rosa Almela Ribes, portaveu del Grup Municipal PSOE 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 per adherir-se al projecte STOPERSTEINE en memòria dels valencians i 
valencianes deportats i assassinats en camps d’extermini nazis, que es concreta en la 
següent proposta d’acord: 

1.- Que l’Ajuntament de Guadassuar, amb la col·laboració de 
l’Amical de Mauthausen, de l’Institut de la Memòria Democràtica de la 
Generalitat Valenciana, cerquen les dades de residència i treball dels 
nostres veïns deportats en els camps de concentració nazis RIBES CRUZ, 
EDUARDO (1908-1941) deportat a Mauthausen el 03/03/1941; MOYA 
TORRES, RAMÓN (1014-1942) deportat a Mauthausen el 31/08/1941. 

2.- Que l’Ajuntament de Guadassuar sol·licite la col·laboració de 
l’Institut de la Memòria Democràtica de la Generalitat Valenciana per a fer 
possible la col·locació de Stolpersteine davant dels domicilis on van viure 
o van treballar les víctimes deportades. 

3.- Que es duga a terme un acte de col·locació d’una “Pedra de la 
Memòria” en homenatge als nostres veïns represaliats i assassinats pel 
nazisme, com un acte de record i reconeixement a la seua lluita per la 
democràcia i els drets humans. Un acte en el qual es compte amb els 
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seus familiars i amb la presència del seu creador, l’artista alemany Günter 
Demnig. 

4.- Que a més es recorde a eixes persones en algun espai públic 
de la població, com una vida pública, jardí o parc. 

5.- Que s’inicie un reconeixement públic a les seues famílies, 
aprofitant aquest acte per a fer un rebuig a tota forma de violència i de tota 
classe d’odi per raça, sexe, religió, ideologia, etc. 

6.- Que es facilite la cerca de documentació relacionada amb eixes 
persones i la recerca sobre el que va suposar el nazisme i la repressió 
franquista en el nostre municipi per a contribuir al reconeixement de les 
nostres víctimes i fomentar el coneixement entre la nostra comunitat de 
tots dos fets. 

7.- Finalment, que es comuniquen aquests acords a l’Institut de la 
Memòria Democràtica de la Generalitat Valenciana, a les Corts 
Valencianes, a l’Amical de Mauthausen i als familiars de les víctimes 
localitzades. 
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: 

1.- Que l’Ajuntament de Guadassuar, amb la col·laboració de l’Amical de 
Mauthausen, de l’Institut de la Memòria Democràtica de la Generalitat Valenciana, 
cerquen les dades de residència i treball dels nostres veïns deportats en els camps de 
concentració nazis RIBES CRUZ, EDUARDO (1908-1941) deportat a Mauthausen el 
03/03/1941; MOYA TORRES, RAMÓN (1014-1942) deportat a Mauthausen el 
31/08/1941. 

2.- Que l’Ajuntament de Guadassuar sol·licite la col·laboració de l’Institut de la 
Memòria Democràtica de la Generalitat Valenciana per a fer possible la col·locació de 
Stolpersteine davant dels domicilis on van viure o van treballar les víctimes deportades. 

3.- Que es duga a terme un acte de col·locació d’una “Pedra de la Memòria” en 
homenatge als nostres veïns represaliats i assassinats pel nazisme, com un acte de 
record i reconeixement a la seua lluita per la democràcia i els drets humans. Un acte en 
el qual es compte amb els seus familiars i amb la presència del seu creador, l’artista 
alemany Günter Demnig. 

4.- Que a més es recorde a eixes persones en algun espai públic de la població, 
com una vida pública, jardí o parc. 

5.- Que s’inicie un reconeixement públic a les seues famílies, aprofitant aquest 
acte per a fer un rebuig a tota forma de violència i de tota classe d’odi per raça, sexe, 
religió, ideologia, etc. 

6.- Que es facilite la cerca de documentació relacionada amb eixes persones i la 
recerca sobre el que va suposar el nazisme i la repressió franquista en el nostre 
municipi per a contribuir al reconeixement de les nostres víctimes i fomentar el 
coneixement entre la nostra comunitat de tots dos fets. 

7.- Finalment, que es comuniquen aquests acords a l’Institut de la Memòria 
Democràtica de la Generalitat Valenciana, a les Corts Valencianes, a l’Amical de 
Mauthausen i als familiars de les víctimes localitzades. 

 



 12 

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. Merino Giménez, Sra. Ribera Sánchez i Sr. Herrero 
Carbó) i als representants del grup municipal PSPV-PSOE (Sra. Almela Ribes, Sr. 
Martínez Vidal i Sra. Perales Miguel); i 4 ABSTENCIONS als representants del grup 
municipal PP (Sr. Estruch Bellver, Sra. Clemente Corbera, Sr. Añó Añó i Sra. Masip 
Lafarga). 

4.5.- Moció del Grup Municipal PP sol·licitant més ajudes i incentius per part de 
l’Estat i la Conselleria per l’afecció dels cultius en la comarca de la Ribera a causa de la 
forta tempesta de pedra del dia 1 de  juliol de 2018 

29110405.P18/10375999.A18 
Vicent Estruch Bellver, portaveu del Grup Municipal PP 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 ajudes i incentius per part de l’Estat i la Conselleria per l’afecció dels 
cultius en la comarca de la Ribera a causa de la forta tempesta de pedra del dia 1 de 
juliol de 2018, que es concreta en la següent proposta d’acord: 

Sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura que habilite immediatament 
les ajudes financeres i econòmiques dirigides que la gent del camp puga 
suportar esta travessia del desert i que durant dos anys estaran privats 
d’ingressos. 

Traslladar el present acord a totes les associacions d’agricultors. 
Atés que en data vint-i-sis de juliol el ple de l’ajuntament  de conformitat amb la 

proposta del Consell Agrari i de conformitat amb el Dictamen de la Comissió 
Informativa Permanent d’Hisenda i Governació, Benestar social i Joventut, va acordar 
per UNANIMITAT dels seus membres presents que es correspon amb la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, el següent  

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. 
Atès que si be algunes mesures ja s´han anunciat, el seu desenvolupament 

encara està pendent  
Atés el dictamen favorable de la Comissió informativa permanent 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 nombre legal de membres de la Corporació, ACORDA: 
Primer y únic.- Sol·licitar a l’Estat i a la Conselleria la concreció urgent de les 

mesures anunciades  i la sol·licitud de nou de la resta d’actuacions sol·licitades i que no 
s’han dut a terme. 

5.- DESPATX EXTRAORDINARI 
 
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN. 
6.- INFORMACIÓ PER LA PRESIDÈNCIA. 
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Donar compte de les resolucions d`alcaldia des de la núm. 181/2018, de 24 de 
setembre, a la núm. 231/2018, de 22 de novembre. 

El Ple es dona per assabentat.  
 
7.- PRECS I PREGUNTES 
Per part del representant de grup Municipal PP, es fa el prec a la regidoria 

d’hisenda de que l’ajuntament d’ofici revise la possible dualitat de pagament de rebuts 
com ha passat a alguns contribuents com a conseqüència del canvi de gestió en la 
recaptació, i tots els problemes que han hagut en les domiciliacions. Pot ser que veïns 
que afortunadament no han d’estar pendent del seus comptes bancaris no s’hagen 
adonat per al qual cosa seria  convenient que l’ajuntament repassara. 

Per part del Sr alcalde se li contesta que des de l’ajuntament s’assumixen els 
errors i es farà tot el possible per fer esta revisió però davant dels nombrosos rebuts 
que es gestionen ell pensa que estes situacions han segut aïllades i que els 
contribuents que han pagat dues vegades son els que  ja s’ha detectat.  

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

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

 


