ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE
EL DIA 13 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 NÚRIA MERINO GIMÉNEZ
SRª MARÍA RIBERA SÁNCHEZ
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 quinze 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
SR. TEODOR HERRERO CARBÓ

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.
RELACIÓ D'ASSUMPTES
Pel Sr. alcalde es procedeix a canviar l’ordre dels punts de l’ordre del dia
tractant-se en primer lloc el següent;
3.- Presa de possessió del regidor Sr. JOSEP MARTÍNEZ VIDAL
13030300.P18/00002011.E18
D'orde de la Presidència, per la Secretària es va donar lectura a la credencial
remesa per la Junta Electoral Central, per la qual es proclama Regidor d'este
Ajuntament al Sr. Josep Martínez Vidal, i trobant-se en el Saló de Sessions el
mencionat, va pujar a l'estrada fent juramentat per mitjà de la lectura de la fórmula de
rigor a què es referix el R.D. 707/79 de 5 d'abril.
El Sr. Alcalde, en nom de l'Ajuntament, li va donar l'enhorabona i li va desitjar
qualsevol classe d'èxits en la seua gestió.
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1.- Acceptació delegació de competències per a les actuacions a executar
en el Pla Edificant 17200241.E17
1.1.- Ratificació de la urgència per a la inclusió sense dictamen; havent
recaigut a l’expedient 17200241.E17 s´ha impulsat dins del PLA EDIFICANT per
agilitzar els tràmits per a les actuacions que consideren prioritàries dins de l’àmbit de
col·laboració entre les administracions locals i autonòmica amb l’objectiu comú de
millora d’infraestructures educatives, proposta de la secretaria autonòmica d’Educació i
Investigació, la seua acceptació pel ple Municipal no pot esperar al pròxim ple ordinari
perquè açò suposaria un retard davant els tràmits avançats per la Conselleria.
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:
Ratificar la urgència per a la inclusió sense dictamen.
1.2.- ACCEPTACIÓ DELEGACIÓ DE COMPETENCIES EN MATERIA DE
INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES PER A L’AMPLIACIÓ DE L’IES DE
GUADASSUAR Exp 17200241.E17
13030102.P18/17200241.E17
Atès que des de la Generalitat Valenciana s’ha impulsat el PLA EDIFICANT, pla
que pretén que els ajuntaments puguen agilitzar els tràmits per a les actuacions que
consideren prioritàries dins de l’àmbit de col·laboració entre les administracions locals i
autonòmica amb l’objectiu comú de millora d’infraestructures educatives.
Considerant el que disposa el Decret llei 5/2017, de 20 d'octubre del Consell,
que articula el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions
locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, l'ampliació, l'adequació, la
reforma i l'equipament de centres públics docents de la Generalitat.
Vist que mitjançant acord del ple de l’ajuntament de Guadassuar es va sol·licitar
a la Generalitat Valenciana, en qualitat de titular en la matèria, la delegació per a dur a
terme les actuacions necessàries per a executar les obres de construcció i equipament
del centre 46022142 I.E.S. GUADASSUAR, que es descriuen a la memòria que
s’adjunta al present acord.
Vista la proposta de Resolució del Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport de delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives en
l'ajuntament de Guadassuar per a l'ampliació de l'IES de Guadassuar, firmada pel
secretari autonòmic d'Educació i investigació i remesa per mitjà de la plataforma de
gestió telemàtica EDIFICANT el dia 7 de març de 2018.
Vist l'Informe de secretària i l'informe d'Intervenció.
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.- Acceptar la proposta de Resolució del Conseller d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, sobre delegació de competències en matèria
d'infraestructures educatives en l'Ajuntament de Guadassuar per a l'ampliació de l'IES
de Guadassuar, de conformitat amb els termes i en les condicions que s'assenyalen en
l'escrit firmat pel secretari autonòmic d'Educació i Investigació i remés per mitjà de la
plataforma de gestió telemàtica EDIFICANT el dia 7 de març de 2018.
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SEGON.- Optar per l’opció que preveu el punt tercer de la proposta de resolució,
de cessió en favor dels contractistes dels de drets de crèdit que es generen a favor de
l’Ajuntament de Guadassuar enfront de la Generalitat per aquesta delegació.
TERCER.- De conformitat amb l'art 27 de la LRBRL, l'incompliment de les
obligacions financeres per part de l'Administració autonòmica delegatòria facultarà a
l'Entitat Local delegada per a compensar-les automàticament amb altres obligacions
financeres que esta tinga amb aquella. També contempla este art. 27 la possibilitat de
que el Ple de la Corporació renuncie a la delegació per causa de l'incompliment de les
obligacions financeres per part de l'Administració delegatòria o quan, per
circumstàncies sobrevingudes, es justifique la impossibilitat del seu exercici per
l'Ajuntament sense detriment de l'exercici de les seues competències pròpies.
El resultat de la votació és el següent; 12 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Ribera Sánchez, i Sra. Merino Giménez), als
representants del grup municipal PSPV-PSOE (Sra. Almela Ribes, Sra. Perales Miguel i
Sr. Martínez Vidal); i als representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver, Sra
Clemente Corbera, Sr. Añó Añó i Sra. Masip Lafarga).
2.- Ampliació delegació en la Diputació de València de la gestió de
recaptació de l’impost d’activitats econòmiques
2.1.- Ratificació de la urgència per a la inclusió sense dictamen: Per a que
s’incloga en 2018 la gestió tributària i la recaptació de l’IAE s´ha de certificar amb la
major brevetat possible acord plenari d’ampliació de la delegació efectuada per acord
del ple de 30 de novembre de 2017 i acceptada per la Diputació en acord de 30 de
gener de 2018
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:
Ratificar la urgència per a la inclusió sense dictamen.
2.2.- Acord, si escau, de l’ampliació de la delegació
13030202.P18/17303228.E17
El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals atribuïx a les entitats
locals determinades facultats de gestió tributària així com les de recaptació de tributs i
la resta d’ingressos de dret públic.
La complexitat que la realització d'estes matèries comporta, i així mateix la seua
rellevància dins del més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsellen la utilització de
fórmules que permeten un eficaç i adequat exercici de les facultats mencionades, dins
dels sistemes que per a este fi preveu la normativa local aplicable.
En l'actualitat, l'Ajuntament té delegades en la Diputació les funcions de
recaptació en executiva de l'IBI, IAE, IVTM, IIVTUNU (plusvàlua), ICIO, les taxes
d'arreplega de fem, guals permanents, subministrament d'aigua potable, ocupació de la
via pública, i altres taxes i preus públics, així com les quotes d'urbanització, les
sancions de trànsit, i altres ingressos de dret públic.
Considerant convenient l'ampliació de la delegació d'estes funcions en la
Diputació de València i sent d'acord amb dret la dita delegació en virtut del que establix
el article 7 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
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Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL) i en l'article 106.3 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
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. Ampliar la delegació en la Diputació de València, les facultats que esta
entitat local té atribuïdes en les matèries que a continuació es detallen, a l'empara del
que preveu el article 106.3 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i
l'article 7 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals:
CO N C EP T E

IBI
IAE
IVTM
IIVTNU (Plusvàlua)
ICIO
Taxa de recollida de fem
Taxa de guals per manents
Taxa de mercats
Taxa de subministrament
d’aigua
Taxa per ocupació de via
pública
Taxa de l’1,5% empreses
explotadores de ser vei s,
subministre
Altres Taxes i preus
públics:(*)
1)
2)
3)
4)
Quotes d’urbanit zació
Altres ingressos de dr et
públic
Sancions de Trànsit
Contribucions e special s
∎ F a c u l t a t s j a d e l e ga d e s
☒ Facultats a delegar

Reca pta c ió
Vo l untà ria

Reca pta c ió
E xe cut iv a

☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎

☐

☐

∎

☐

☐

∎

☐

☐

☐

☐

∎

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
∎

☐

∎

☐

∎
☐

Ge st ió

☐
☒
☐

In s pe cció

☒

Segon. Acceptar les Bases reguladores dels servicis tributaris i la resta
d'ingressos de Dret públic prestats per la Diputació de València als ajuntaments i altres
ens públics aprovades pel Ple de la Corporació, i on consta l'abast, límits, contingut i
condicions de la delegació a què es referix el present acord.
Tercer. La present delegació entrarà en vigor, una vegada acceptada pel Ple de
la Diputació de València, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València,
l'endemà de que tinga lloc la dita publicació. La vigència de la delegació s'estendrà fins
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a la comunicació acordada pel Ple de l'Ajuntament d'extingir, totalment o parcialment, la
delegació efectuada. L'esmentada comunicació haurà d'efectuar-se amb anterioritat a
l'inici de l'últim trimestre de l'any anterior a l'efectivitat de la dita revocació.
Quart. El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de València als
efectes de que procedisca a l'acceptació de la delegació ací conferida, i acceptada
esta, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de València per a general
coneixement, d'acord amb el que preveu en l'article 7.2 del TRLHL.
El resultat de la votació és el següent; 12 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Ribera Sánchez, i Sra. Merino Giménez), als
representants del grup municipal PSPV-PSOE (Sra. Almela Ribes, Sra. Perales Miguel i
Sr. Martínez Vidal); i als representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver, Sra
Clemente Corbera, Sr. Añó Añó i Sra. Masip Lafarga).
I no havent-hi més assumptes que tractar es va alçar la sessió per la
Presidència, sent les catorze trenta hores, de tot això jo, la Secretària, certifique.
Guadassuar, tretze de març de dos mil díhuit.
La Secretària,
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