ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE
EL DIA 14 DE DESEMBRE 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
S’EXCUSA

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

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
29/11/2018. 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.- Pressupost 2019 i plantilla de personal. Expedient 30000240.E18
Format per la presidència el pressupost general per a l'exercici del 2019,
conforme determinen els articles 168 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el Text refós de la LRHL, i 18.4 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.
Vistos els informes de la Intervenció a l'expedient.
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Considerant que el Projecte de Pressupost General de l'Ajuntament de
Guadassuar per a l'exercici 2019 s'ha format d'acord amb la normativa continguda en
el RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i el Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, que la reglamenta en matèria
pressupostària.
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 provisionalment el Pressupost Municipal per a l'exercici de
2019 fixant els gastos i els ingressos en les xifres que per capítols s'expressen a
continuació:
I N G R E S S O S
A) O P E R AC I O N S C O R R E N T S
1.-I mpostos directes
2.-I mpostos indirectes
3.-Taxes i altres ingressos
4.-Transferències corrents
5.-Ingressos patrimonials

2019
4.760.700,00
2.561.000,00
100.000,00
390.500,00
1.622.298,00
86.902,00

B ) O P E R AC I O N S D E C AP I T AL
6.-Alienació d'inversions reals
7.-Transferències de capital
C ) O P E R AC I O N S F I N AN C E R E S
8.-Actius financers
9.-Passius financers
T O T AL I N G R E S S O S . . .

4.790.700,00

D E S P E S E S
C L AS S I F I C AC I Ó P E R P R O G R AM E S
0.-Deute públic
1.-Serveis públics bàsics
2.-Actuacions de protecció i promoció social
3.-Produccció de béns públics de caràcter pref.
4.-Actuacions de caràcter econòmic
9.-Actuacions de caràcter general
T O T AL D E S P E S E S . . . . . .

2019
619.292,09
1.117.485,18
757.974,64
1.022.549,32
76.000,00
1.197.398,78
4.790.700,00

D E S P E S E S
C L AS S I F I C AC I Ó E C O N Ò M I C A
A) O P E R AC I O N S C O R R E N T S
1.-Despeses de personal
2.-Despeses en béns corrents i serveis
3.-Despeses financeres
4.-Transferències corrents
5.-Fons contingència
B ) O P E R AC I O N S D E C AP I T AL
6.-Inversions reals
7.-Tranferències de capital
C ) O P E R AC I O N S F I N AN C E R E S
8.-Actius financers
9.-Passius financers
T O T AL D E S P E S E S . . . . . .

2019
4.084.800,00
2.224.501,06
1.434.470,85
21.292,09
208.536,00
196.000,00
75.900,00
75.900,00
0,00
630.000,00
30.000,00
600.000,00
4.790.700,00

0,00

30.000,00
30.000,00
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SEGON.- Aprovar les bases d'execució del pressupost unides al mateix.
TERCER.- Aprovar la Plantilla de Personal amb les modificacions respecte a la
plantilla de 2018 que consten en el informe del departament de personal que consta en
l’expedient i que son les següents ;
CREACIÓ DE PLAÇES ; 1
Lloc de treball ; Administració General
Categoria; C1 ;
Nivell de destí ; 18
C Específic ;678,74 mensual
RECLASSIFICACIÓ LLOCS DE TREBALL D’AUXILIARS DE SERVEIS
GENERALS PISCINA; Canvi de la titulació exigida en este lloc ; grup C subgrupC2
(Fins ara es trobaven en AP (E))
QUART.- Exposar al públic, el pressupost inicialment aprovat, en el tauler
d'anuncis de l'ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de quinze
dies hàbils, a comptar del següent al de la seua publicació en este, posant a disposició
del públic la corresponent documentació, durant el termini de la qual, els interessats
podran examinar-la i presentar reclamacions al Ple.
QUINT.- Considerar definitivament aprovat el pressupost municipal, si durant
l'esmentat període no s'hagueren presentat reclamacions.
En el torn d’intervencions previ a la votació pren la paraula el regidor d’hisenda Joan Puchol
per a explicar els canvis mes significatius en el pressupost 2019 respecte l’any anterior .
En els INGRESSOS es produeix un augment de 138.000 € respecte al pressupost de l’any
passat. Tot i que moltes partides s’ajusten a allò que es recapta, en alguns casos l’any passat
es quedaren curtes per prudència.
En termes generals és una realitat l’avanç de l’economia amb més obres i industries al poble, la
qual cosa significa una major recaptació d’impostos.
En quan a les DESPESES destaquen els següents canvis respecte a altres anys.
• Nova partida de formació i perfeccionament en l’apartat de la policia: 500€.
Els policies locals han de fer unes pràctiques de tir que són remunerades per a l’instructor.
Seguint les indicacions de l’interventor aquesta partida ha d’anar separada de la partida de la
policia local.
• Partida d’Assegurances de vehicles: Baixa de 5.000€ a 1.200€.
Abans en aquesta partida es cobraven les assegurances de vehicles policials i no policials
i
ara solament s’han posat els diners per a pagar les assegurances dels vehicles policials.
Els no policials (vehicles de la brigada de jardins) que abans no tenien partida han anat
a incrementar aquestos diners, que s’han reduït, al seu corresponent apartat.
• Apertura d’una nova partida per a la instal·lació de nous fanals.
El contracte amb la Cooperativa Elèctrica de Guadassuar que es fa càrrec del manteniment
de l’enllumenat públic (dels carrers), no contemplava l’apertura de nous carrers ni la instal·lació
de més enllumenat a alguna zona. Per aquesta raó s’ha dotat
d’aquesta partida per fer front
a estes despeses.
• Ajudes a la pobresa energètica.
Aquesta partida es separa de la d’emergències socials: 12.000€.
La partida no s’ha modificat. S’incrementa en 3000€ la partida de pobresa energètica, per tant
es dediquen 3000€ més a l’area de benestar social i igualtat.
• Canvi de la porta de l’antic Col·legi Balmes
S’ha dotat d’una partida per a procedir a la sustitució de la porta que dona al pati, deteriorada i
en perill de caiguda
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• Obres de reforma del bar del poliesportiu. Reparació càmera frigorífica.
Durant les obres s’han adonat de deficiències a la càmera frigorífica i per tant s’ha dotat
de la partida suficient per poder fer la reparació d’aquesta de cara a l’apertura del bar.
• Partida de 6000€ per compliment del mandat del ple respecte a les pedregades.
Al ple anterior es van tornar a aprovar les sol·licituds a diferents administracions pel tema
de les pedregades. Seguint un dels punts, l’ajuntament de Guadassuar havia de posar
diners per subvencionar els tractaments fitosanitaris especialment dels cítrics per
fomentar la rebrota cio. Complint aquest mandat del ple, s’ha dotat d’una partida per ajudar als
llauradors i al problema dels cítrics.
• Partida de processos electorals. S’ha dotat d’una partida per fer front a les eleccions
autonòmiques, municipals i europees del pròxim any.
• Nou cablejat de xarxa.
Aprofitant les obres i reformes actuals a l’Ajuntament i a l’edifici de les antigues dependències
policials, s’ha dotat d’una partida per instal·lar i modernitzar els cablejat de
xarxa.
en relació als canvis EN LA PLANTILLA, destaca
• Contractació d’un C1. Per realitzar feines de reforç en l’àrea de personal i recaptació.
• Canvi dels operaris de la Piscina Coberta.
Actualment estan en un grup laboral que no els correspon. Normalitzar la seua situació
mitjançant una oferta d’ocupació pública per a l’any 2019, en la qual s’ofertarien les dues
places de C2. Una per promoció interna i l’altra de designació lliure.
En total son 63 empleats, els treballadors previstos per al 2019, 8 places en situació de vacant
i 55 places cobertes.
Finalitzada la intervenció del regidor de Hisenda , el Sr alcalde dona la paraula al portaveu del
grup municipal PP, Sr Vicent Estruch que exposa el següent;
En relació als ingressos: S’ha incrementat el pressupost d’ingressos en 138.200€ tot i que no
es puja la pressió fiscal als veïns. Es podria haver baixat la pressió fiscal tenint una millora
econòmica, les dades criden molt l’atenció ja que els ingressos estan molt relacionats als
impostos municipals. Pareix ser que van a haver moltes inversions en quant a impost sobre
construccions i obres quan s’està preveient un augment de 45.000€; cal ser molt visionaris per
a preveure que Guadassuar tinga tanta capacitat ara mateixa de créixer en construccions i
noves les empreses .
Què està passant en la liquidació per atrasos del catastre? No n’ha vist cap des de fa dos
exercicis. En el seu moment va costar molt ficar-los al dia i deurien de traure els rebuts al carrer
amb la finalitat de tindre el catastre actualitzat.
Els Ingressos per a la utilització de la piscina coberta, la d’estiu i poliesportiu: s’incrementa en
1.100€? estem en crisi, gran part dels ingressos a Guadassuar procedeixen de l’agricultura i
aquest any no es el millor moment, però ahí està l’augment previst.
Augmenten els ingressos estimats per multes de vehicles a la via pública. Preveure lo que se
va a multar, es ja anticipar l que va a passar l’any que ve.
En quan a les Subvencions d’altres administracions: no augmenta cap euro en subvencions
destinades a educació, ni a serveis socials, ni a polítiques d’igualtat, tampoc augmenten els
fons de cooperació municipal de la comunitat, ni als fons de cooperació municipal de la
diputació. Hi ha una baixa de 6.300€ en subvencions diverses de la diputació provincial. Per
tant, creu que no cal destacar aquestes subvencions quan Guadassuar va a rebre més o
menys els mateixos diners.
Les empreses que mes aporten als ingressos municipals es corresponen a dos projectes
criticats i menyspreats per l’actual corporació de Compromís i PSOE. Es sorprenent que
segueixen depenent d’aquests ingressos quan han segut tan criticats i menyspreats.
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En els Ingressos per l’arrendament del Bar Poliesportiu i l’aprofitament del Bar dels Jubilats:
amb 3.000€ per cadascun. Al pressupost de l’any passat es va dir que la rebaixa de 3000€ a
6.000€ per cadascun era perquè la utilització d’aquests llocs estava tancada per reformes
durant uns mesos. Vol saber per què el cànon torna a ser de 3000 i no de 6000.
En relació a les Despeses: al començar la legislatura del 2011 es trobaven amb un deute de
9,7 milions d’euros, deute que van reduir fins a la meitat (30 juny de 2015 el deute quedava en
4.997.599,29€) des del 2011 al 2015. Aquesta legislatura s’ha aconseguit rebaixar el deute un
altra meitat, quedant-se en 2.077.080,11€ (en data 01/01/19), no aplega ni a la meitat de la
rebaixa que es va fer en la anterior legislatura. Aquestes dades son extretes de l’ajuntament.
Malgrat tots els obstacles y la gran càrrega financera a la anterior legislatura (any 2014), la qual
era molt més elevada que la que ha tingut que suportar aquesta, i amb uns ingressos aportats
pels veïns inferiors als previstos per a aquest any, van ser capaços d’aconseguir un superàvit
de més d’1 milió d’euros, que malauradament no van poder destinar a les inversions
financerament sostenibles.
En aquesta legislatura han augmentat un cost en la plantilla de 350.908€ respecte al 2015,
mentre que a la anterior legislatura, i seguint el pla de racionalització de recursos humans en
l’administració, s’havien aconseguit reduir la plantilla de personal en 301.740€ una plantilla que
des de que ha començat la nova legislatura s’ha vist engreixada en contra del informe de la
diputació, que advertia que estava sobredimensionada i dels perills que això suposava. Malgrat
augmentar el cost i el nombre de personal s’ha empitjorat l’atenció al ciutadà en diversos
àmbits. Remarcar que la responsabilitat de la mala atenció no recau en els treballadors, sinó
que es la incompetència demostrada per l’equip de govern en la gestió dels recursos.
Cal assenyalar que aquestes despeses de personal cal afegir els 44.100€ destinats a la
contractació per al foment de l’ocupació, que baixa aquest any sorprenentment després del
desastre que ha suposat la pedregada en el nostre terme. També hauríem de sumar el cost de
totes les contractacions externes a la que sumem l’elaboració de la RLT que la diputació
ofereix gratis.
Altra despesa prevista és la provisió de fons per a una dedicació a temps parcial d’òrgans de
govern per determinar, que segons es va aclarir a la Comissió informativa , es perquè hi ha
eleccions i no saben si la persona que resulte elegida voldrà percebre alguna retribució però els
estranya que siga en plural, tres llocs de treball concretament, i d’una dedicació a temps
parcial. No serà que estan preparant ja la casa per si de cas resulten reelegits ?També
voldrien saber si les aportacions que de manera no legal s’estaven percebent per assistències
a juntes de regidors es van a tornar per part dels regidors .
En les Subvencions a les associacions s’ observa que els Clubs Esportius tenen 5.100€ menys
que en el exercici anterior. Comparat en el any 2015 van ser de 65.000€ i aplegaren fins a
100.000€ en altres moments. El Foment de l’esport no ha pujat ni 1€. Les Associacions cultural
es queden en 14.800€, exactament igual que l’any anterior. En Educació 10.500€, pocs més
que l’any anterior. La banda de de Música: 45.500€ igual que l’any anterior.
La mateixa dinàmica segueixen els diners destinats a les diferents àrees, joventut, cultura,
festes... que es queden pràcticament igual. Com a novetat destaca ; subvenció dotada de
2.000€, per a famílies amb xiquets i xiquetes amb mobilitat funcional reduïda per a ajudar al
seu desplaçament( En la legislatura anterior es destinaven 19.000€ a l’atenció aquest
col·lectiu, subvenció que aquesta legislatura va llevar)i subvenció de tractament per als cítrics
de 6.000€. Aquesta subvenció la considera insuficient, ja que els costos d’aquests tractaments
son quasi 30 vegades més cars.
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En l’àmbit social consideren que este pressupost a pesar de que es diu a la memòria de
l’alcalde que es el mes social , fa desaparèixer programes com a menjar a casa i de inclusió
de xiquets amb diversitat funcional.
El regidor resum el vot en contra del seu grup com aq conseqüència de tot el que ha llegit i en
esta acta s´ha resumit. En definitiva consideren que l’actual situació econòmica de l’ajuntament
permet mes i millor i no estan d’acord amb la proposta de plantilla. La consideren mal
gestionada. Per quart any consecutiu es presenten pressupostos continuistes i populistes que
no milloren en res els anteriors i no aprofiten la situació sanejada de l’ajuntament per a millorar
la qualitat dels serveis dels veïns de Guadassuar.
El Sr alcalde, en consideració al exposat pel Sr Estruch matisa el següent; En relació als
ingressos, s´han aprovat bonificacions d’ IBI rústica i urbana, del 5 i 2 per cent i la no
imposició de la taxa de fem.
En quan a l’observació de que no veu la implantació de noves empreses assenyala el Sr
alcalde que serà que no es passeja pel poble el portaveu del grup municipal PP.
En relació a la piscina destaca que ha hagut un augment notable i continuat dels usuaris ,s´ha
millorat el serveis , el manteniment i s´han augmentat els ingressos encara que no molt però
estan satisfets .
En quan als ingressos del Concessionari de la planta de tractament de residus i del canon del
circuit ...sols faltaria que no estigueren.
En quan a la baixa d’ altres ingressos, s´ha estimat que per prudència alguns ingressos s´han
de baixar i si després es recapta mes molt millor.
El Sr alcalde assenyala que el Sr Estruch al seu discurs s’agafa als números que li interessa i
que els pressupostos que es presenten son pressupostos reials, no inflats a diferència dels
pressupostos de mes de 5.000.000 que presentava el anterior govern
Passant a les despeses el Sr alcalde contesta a les apreciacions que el Partit popular ha fet
de la plantilla i explica el motiu per el que s´ha considerat acudir a una contractació externa per
a l’aprovació d’una RLT en la que participen tots els treballadors i l’equip de govern , sense
passar el rodillo que es el que es va voler fer en la anterior legislatura amb la RLT de la
Diputació.
En la comissió de negociació el Sr alcalde opina que pot ser no hi ha molta col·laboració per
alguns representants mes pròxims a altres grups municipals ara en l’oposició però pensa que
s’està fent una gestió mes amable en la que la majoria dels treballadors esta content
Actualment son un 20 % menys de plantilla que estan fent el que es feia abans amb un 2o%
mes i a més a més modernitzant l’ajuntament i fent front a moltíssims canvis .Augment
innecessari i no mesurat ... no fa comentaris
En relació a les subvencions, estes s’ han repartit atenent a criteris objectius havent
aconseguint una pau social i una transparència que no havia en anteriors governs.
En relació al deute estava previst en el pressupost 2016 acabar en un 110 i este govern el va
deixar en 69. A més a més amb inversions que el govern anterior no podia fer i tota tot açò
s’està fent front complint amb la regla de la despesa.
A continuació pren de nou la paraula el regidor d’ hisenda per contestar a les intervencions
del portaveu partit popular i inicia la seua intervenció assenyalant que costa escoltar lliçons
de gestió d’un grup que estant governant han arribat a un endeutament de 9,7 milions. En
quan a demanar baixar la carrega fiscal ho qualifica de pura demagògia i en quan a la
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qualificació de visionaris que ha fet ..no es tracta de visions , es tracta de treballar i estudiar els
estats d’execució que estan a al disposició de tots .
La necessitat de personal.. l’ajuntament estalvia portant directament la recaptació i açò es fa
amb els mateixos treballadors que teníem , pues l’ajuntament no ha pogut crear nou llocs de
treball. A banda este ajuntament ha de gestionar amb el personal que te tot el seu pressupost
inicial mes 1.000.000 de euros d’Inversions Financerament sostenibles, modernitzar
l’administració, aplicar la transparència..... fer açò sense reforçar el personal de l’ajuntament es
impossible .
En relació a les despeses socials ;120.000 € mes en despesa social i ho te en els números.
Inicia el segon torn de paraula el grup municipal , el seu portaveu, que matisa entre altres
els següents temes més destacats ; en primer lloc , no sap d’on es trauen les dades de
pressupost de mes de 5.000.000 euros ... i fa un repàs dels pressupostos des de 2011 a 2015
que estan al voltant de 4,500.000.
En el tema de que s´ha baixat el ibi el que s´ha fet es bonificar les domiciliacions bancaries
però el tipus no s´ha baixat en cap impost . En quan a les empreses , seran ampliacions o
trasllats de les actuals el que s’està moguent ara però noves empreses , no es veuen tantes.
Finalitza el torn d’intervencions el Grup Municipal del PP cedint la paraula a la regidora Sra
Clemente , qui denuncia la falta total de transparència i la utilització partidista de xifres i
números per part de l’actual govern que parla de que es trobaren amb 86 treballadors i per altra
banda es diu que la plantilla amb la que s´han trobat es insuficient. Sol·licitala Sra Clemente se
li facilite la plantilla de 2015 així com la informació sobre els programes de serveis socials de
menjar a casa per demostrar que eixa informació no es certa
El Sr regidor d’hisenda aclareix que els 88 o 86 persones no es refereix al 2015 , es refereix a
anys anteriors de de govern del PP .
Posa fi al debat el Sr Alcalde aclarint que este equip de govern no te constància que se haja
demanat informació i s´haja negat , en qualsevol cas el funcionari haurà informat que la
informació s´ha demanar per escrit al Sr alcalde ... i això no es denegar .
El Sr alcalde i la Sra regidora entren en un debat sobre les faltes a la veritat d’uns i altres en
les seues afirmacions , donant ja per finalitzat el debat el Sr alcalde i passant a la votació del
pressupost amb el resultat exposat abans del present resum d’intervencions.

3.- Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de
terrenys d’ús publique amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues. Expedient
34035241.E18
Vista la providència del Regidor de Regidor d'Urbanisme, Agricultura, Ramaderia
i Senyalització, Josep Martínez Vidal, per la qual s'ordena el inicio de la tramitació de
l'expedient que permeta la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la “Taxa per
utilització privativa o l'aprofitament especial del domini Públic per Ocupació amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tancs, puntals, puntals, bastides, grues i
altres instal·lacions anàlogues”, amb la fi no només d'adequar la seva redacció a la
normativa vigent sinó d'establir uneixes noves normes de gestió que permeten agilitzar
la tramitació de les sol·licituds i les autoritzacions, i simplificar les actuacions a realitzar
i en la qual es proposa un sistema de gestió mitjançant autoliquidació i pagament previ
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en la qual La mera presentació, i validació pels serveis municipals, de l'autoliquidació
pagada comportaria, l'autorització per a l'ocupació durant el termini declarat.
Vist que del de l'ordenança en vigor que es desitja modificar es conclou que
resultaria oportuna una actualització completa de l'articulat a l'efecte d'actualitzar el seu
contingut a la normativa en vigor
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: Modificar l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització
privativa o l'aprofitament especial del domini públic per ocupació amb mercaderies,
materials de construcció, runes, tanques, puntals, puntals, bastides, grues i altres
instal·lacions anàlogues
ARTICLE 1.- Fonament legal i naturalesa.
Este Ajuntament fent ús de la facultat que li concedix l'article 133.2 de la
Constitució Espanyola, i, en exercici de la potestat reglamentària que li atribuïx l'article
106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i d'acord amb el
que disposa els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i conforme a l'article 20
del mateix, establix la Taxa per utilització privativa o l'aprofitament especial del domini
Públic per Ocupació amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals,
puntals, bastides, grues i altres instal·lacions anàlogues, l'exacció de la qual es durà a
terme amb subjecció al que preveu esta Ordenança Fiscal.
ARTICLE 2n.- Fet imposable.
Constituïx el fet imposable d'esta taxa la utilització privativa o l'aprofitament
especial del domini Públic per Ocupació amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, puntals, bastides, grues i altres instal·lacions anàlogues.
ARTICLE 3er.- Subjecte passiu.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques, així com
les entitats a què es referix l'article 35.4 de la Llei General Tributària al favor de les quals
s'atorguen les llicències, o els que es beneficien de l'aprofitament, si es va procedir sense
l'oportuna autorització.
ARTICLE 4t.- Responsables del tribut.
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques que es referixen els articles 42 de la Llei General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris els assenyalats en l'article 43 de la Llei
General Tributària, en els supòsits indicats i amb l'abast assenyalat.
ARTICLE 5é.- Meritació.
La meritació de la taxa es produirà quan s'inicie l'ús privatiu o l'aprofitament
especial, s'haja obtingut llicència d'ocupació o no, i en tot cas quan es presente la
sol·licitud que inicie l'actuació o l'expedient, que no es tramitarà sense que s'haja efectuat
el pagament corresponent.
ARTICLE 6é.- Tarifes.
Las tarifes de la taxa seran las següents:
TARIFA PRIMERA.- Ocupació de la via pública amb
IMPORT
mercaderies
1. Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d'ús
públic amb materials o productes de la indústria o comerç al fet
0,65
que dediquen la seua activitat, al dia per metre quadrat o fracció
TARIFA SEGONA.- Ocupació amb materials de construcció
IMPORT
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1. Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb
enderrocs, materials de construcció, vagons per a recollida o
dipòsit dels mateixos i altres aprofitaments anàlegs, per metre
quadrat o fracció, al dia
2. Ocupació amb vagonetes per a la recollida o dipòsit
d'enderrocs i materials de construcció
TARIFA TERCERA.- Tanques, puntals, bastides, etc.
1. Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb tanques,
calaixos de tancaments, siguen o no per a obres i altres
instal·lacions anàlogues, per metre quadrat o fracció, al dia

0,65

0,36
IMPORT
0,65

2. Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb puntales,
bastides i altres elements anàlegs, per metre quadrat, fracció i
0,65
dia
ARTICLE 7é.- Normes de gestió.
Els subjectes passius interessats en l'autorització dels aprofitaments regulats en
aquesta Ordenança hauran de presentar abans de procedir a la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, una autoliquidació amb els elements
tributaris que preveja utilitzar, determinant la quota tributària de la taxa, l'import de la qual
haurà d'haver sigut ingressat amb anterioritat.
Una vegada lliurada l'autoliquidació en l'Ajuntament i comprovat l'ingrés del
dipòsit efectuat, així com la procedència i oportunitat per a l'autorització de la utilització
privativa o aprofitament especial sol·licitat, l'Alcalde, amb la seua signatura directament o
bé mitjançant la utilització d'un segell amb la seua signatura, validarà les citades
autoliquidacions, implicant aquesta validació l'autorització per a la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local sol·licitat i servint com a justificant per al
subjecte passiu la còpia de l'autoliquidació degudament validada que se li ha de lliurar.
Quan un aprofitament efectivament realitzat siga superior a l'autoritzat, sense que
intervinga sol·licitud d'ampliació, per la qual cosa concerneix a l'excés incorregut, s'estarà
al que es disposa en l'apartat següent per als usos o aprofitaments no autoritzats.
Respecte als usos o aprofitaments no autoritzats, les quotes exigibles que siguen
conseqüents amb l'ús o aprofitament realitzat seran liquidades per l'Administració i
notificades als subjectes passius. En aquests casos, les accions que s'emprenguen amb
vista a exigir el pagament de la taxa reportada no limiten ni condicionen la facultat de
l'Administració per a imposar les sancions que, per aplicació de la normativa vinculant,
resulten pertinents, sense que, d'una altra part, el pagament de la taxa legitime o
convalide la improcedència d'utilitzar el domini públic sense la preceptiva llicència.
En tot cas, si per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització
del domini públic no arriba a executar-se, procedirà a la devolució de l'import
corresponent.
Quan en ocasió dels aprofitaments regulats en aquesta Ordenança es produïren
desperfectes en el paviment o instal·lacions de la via pública, els titulars de les llicències
o els obligats al pagament estaran subjectes al reintegrament total de les despeses de
reconstrucció i reparació de tals desperfectes o reparar els danys causats, que seran, en
tot cas, independents dels drets liquidats pels aprofitaments realitzats.
Complides les normes detallades en el paràgrafs anteriors, l'aprofitament
s'entendrà concedit, excepte pel que fa a col·locació de grues, sempre que es
complisquen les condicions establides en la llicència d'obres.
Pel que fa a instal·lació de grues en via pública, la seua concessió es realitzarà
per resolució de l'Alcaldia Presidència amb un informe previ de l'Arquitecte municipal que
incidirà sobre els següents aspectes.
- Seguretat de la instal·lació.
- Condicionaments urbanístics d'esta.
Així mateix la dita concessió requerirà informe previ dels Servicis de la Policia
Local que incidirà: - Sobre la incidència de l'aprofitament en el tràfic rodat i de vianants,
proposant si és el cas les corresponents mesures correctores.
ARTICLE 8é.- Règim d'infraccions i sancions.
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En tot el relatiu a infraccions tributàries i les seues diferents qualificacions, així
com a les sancions que a les mateixes corresponguen, s'estarà al que es disposa en els
articles 181 i següents de la Llei General Tributària. Particularment s'estarà al previst en
l'article 191.

SEGON .- donar a este acord la tramitació prevista per l'article 17 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
I no havent-hi més assumptes que tractar es va alçar la sessió per la
Presidència, sent les vint 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
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