ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE EL
DIA 27 DE SETEMBRE DE 2.018
Srs. Assistents:
PRESIDENT:
SR. SALVADOR MONTAÑANA SANZ
VOCALES:
SR. JOAN VICENT PUCHOL PÉREZ
En la Casa Consistorial de
SRª NÚRIA MERINO GIMÉNEZ
l'Ajuntament de Guadassuar, a
SR. FERRAN BARBERÁ CABRERA
les vint trenta hores del dia
SRª MARÍA ROSA ALMELA RIBES
anteriorment indicat, es van reunir
SRª CLARA PERALES MIGUEL
els Srs. que al marge s'expressen,
SR. JOSEP MARTÍNEZ VIDAL
membres de l'Excm. Ajuntament,
SR. VICENTE JOSÉ ESTRUCH BELLVER
sota la Presidència del Sr. Alcalde
SRª M DESAMPARADOS CLEMENTE CORBERA Salvador Montañana Sanz, amb
SR. DOMINGO AÑÓ AÑÓ
l'assistència de la Sra. Secretària
SRª PILAR MASIP LAFARGA
de la Corporació.
Oberta la sessió pel Sr. President,
de la seua orde va donar
començament
la
mateixa,
conforme
a
la
relació
d'assumptes
especificats
en
l'orde
del
dia,
prèvia
i
oportunament cursat.
S’EXCUSA
SRª MARÍA RIBERA SÁNCHEZ
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.
A) PART RESOLUTIVA
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Atès que l’acta no ha estat publicada a la web en el moment de la convocatòria
per a poder ser examinada pels Srs. regidors, el Sr. Alcalde proposa es deixe damunt
la taula la seua votació en la pròxima sessió per a que es puga llegir en tranquil·litat.
2.- HISENDA LOCAL.
2.1.- Aprovació Compte General 2017
Rendits els estats i comptes de l'entitat local de l'exercici 2017 per l'AlcaldePresident, de conformitat amb l'article 212.1 del TRLRHL.
Considerant que el Compte General de la Corporació per a l'exercici 2017 ha
sigut formada per la Intervenció Municipal d'acord amb el TRLRHL.
Tenint en compte que la Compte General 2017 ha de sotmetre's a dictamen de
la Comissió Especial de Comptes, i que junt amb este s’ha exposat al públic durant 15
dies, durant els quals i 8 més els interessats han pogut presentar reclamacions,
inconvenients, o observacions.
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Considerant que transcorregut l'esmentat termini, sense haver-se produït
reclamacions, inconvenients, i observacions, la Comissió Especial de Comptes,
emetent nou informe en sessió celebrada el 20 de setembre de 2018 en el següent
sentit
ÚNIC: Dictaminar favorablement el Compte General de 2017, que inclou
el compte de recaptació de 2017 I fiscalitzada per la Intervenció Municipal,
integrada pels estats i comptes de l'entitat local, formada per la Intervenció,
d'acord amb el que preveu la Secció 2a del Capítol III del Títol IV del TRLRHL i
en el Capítol II del Títol IV de la ICAL EHA 4041/2004, amb el resum següent:
Romanent de Tresoreria .............................................................. 4.096.732,27 €
Excés de Finançament ................................................................ 1.110.959,30 €
Romanent de Tresoreria per a gastos generals ........................... 1.956.261,26 €
Resultat Pressupostari Ajustat ........................................................ 766.797,14 €
Resultat de l'Exercici.................................................................... 1.497.191,74 €
Total Actiu.................................................................................. 47.360.938,55 €
Total Passiu ................................................................................. 3.276.891,14 €

Considerant que el Compte General 2017, junt amb els informes de la Comissió
Especial de Comptes, ha de sotmetre's a l'Ajuntament-Ple perquè puga ser aprovat,
deguen-se esta haver efectuat abans del dia 1 d'octubre.
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:
ÚNIC.- Aprovar el Compte General de 2017, que inclou el compte de recaptació
de 2017, fiscalitzada per la Intervenció Municipal, integrada pels estats i comptes de
l'entitat local, formada per la Intervenció, d'acord amb el que preveu la Secció 2a del
Capítol III del Títol IV del TRLRHL i la ICAL HAP 1781/2013.
El resultat de la votació és el següent; 7 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Sr. Barberá Cabrera i Sra. Merino Giménez) i 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).
2.2 .-El Sr. Alcalde sotmet a la consideració de l'Ajuntament Ple el següent
assumptes no comprés en l'Orde del Dia, no tenint cabuda este en el punt de Prec i
Preguntes; Modificació de crèdits nº 24 Crèdit extraordinari
Sotmesa la urgència a votació s’aprova per MAJORIA ABSLOUTA amb el
següent resultat; 7 VOTS A FAVOR corresponents als representants del grup municipal
COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol Pérez; Sr. Barberá Cabrera i Sra.
Merino Giménez,) i als representants del grup municipal PSPV-PSOE (Sra. Almela
Ribes, Sra. Perales Miguel i Sr. Martínez Vidal); i 4 ABSTENCIONS corresponents
als representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver, Sra. Clemente Corbera,
Sr. Añó Añó i Sra. Masip Lafarga).
2.2.- Modificació de crèdits nº 24 Crèdit extraordinari
Vist que existeixen despeses necessàries que no poden demorar-se fins a
l'exercici següent, i per a les quals no existeix consignació pressupostària.
Tenint mecanismes de financiació suficients, que seran:
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Romanent de tresoreria líquid per a gastos generals. Aquest es superior al
superàvit liquidat i computarà com a mecanisme de financiació 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.
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:
PRIMER: l'aprovació de l'expedient núm. 24 de 2018 de modificació de
pressupostos mitjançant crèdit extraordinari. Les modificacions a realitzar es contenen
en la següent taula:
INGRESSOS
8700001
R.T. FINANCIACIÓ CRÈDITS EXTRAORDINARIS
48.200,00€
CRÈDIT EXTRAORDINARI
171-619
IFS 18 PARCS INFANTILS
48.200,00€
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.
El resultat de la votació és el següent; 7 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Sr. Barberá Cabrera i Sra. Merino Giménez) i 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).
2.3.-El Sr. Alcalde sotmet a la consideració de l'Ajuntament Ple el següent
assumptes no comprés en l'Orde del Dia, no tenint cabuda este en el punt de Prec i
Preguntes: Modificació de crèdit nº 25 Transferència de crèdit
Sotmesa la urgència a votació s’aprova per MAJORIA ABSLOUTA amb el
següent resultat; 7 VOTS A FAVOR corresponents als representants del grup municipal
COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol Pérez; Sr. Barberá Cabrera i Sra.
Merino Giménez,) i als representants del grup municipal PSPV-PSOE (Sra. Almela
Ribes, Sra. Perales Miguel i Sr. Martínez Vidal); i ); i 4 ABSTENCIONS als
representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver, Sra. Clemente Corbera, Sr.
Añó Añó i Sra. Masip Lafarga).
2.3.- Modificació de crèdit nº 25 Transferència de crèdit
Vist l’informe de la intervenció per a efectuar la transferència de crèdits que a
continuació s’assenyala.
Vist que, d'acord amb l'article 179 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,
“2. En todo caso, la aprobación de las transferencias de crédito entre distintos
grupos de función corresponderá al Pleno de la corporación salvo cuando las bajas y las
altas afecten a créditos de personal.”

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:
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PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit 25/2018 del
pressupost en vigor en la modalitat de transferència de crèdit entre diferents àrees de
despesa.
Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació
Pressupostària

Descripció

Import (€)

Total Despeses……….. 18.000,00
920 15100 Gratificacions
4.000,00
338 22609 Despeses diverses festes locals
14.000,00
Baixes en Aplicacions de Despeses
Aplicació
Pressupostària
920
4311

14300
22699

Descripció

Import (€)

Total Despeses……….. 18.000,00
Provisió classificació llocs
4.000,00
Despeses diverses Fira S.Vicent
14.000,00

SEGON. Exposar este expedient al públic per mitjà d'anunci insertat al butlletí
oficial de la província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar-ho i presentar reclamacions davant del Ple. L'expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s'hagueren presentat
reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les.
El resultat de la votació és el següent; 7 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Sr. Barberá Cabrera i Sra. Merino Giménez) i 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).
3.- MOCIONS GRUPS POLÍTICS. PROPOSTES SRS./SRES. REGIDORS/ES.
3.1.- Moció per a la gratuïtat de l’AP-7 i l’adopció de mesures compensatòries
mentre finalitza la pròrroga de la concessió.
Joan V. Puchol Pérez, portaveu del Grup Municipal COMPROMIS a l’Ajuntament
de Guadassuar, a l’empar 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 a la gratuïtat de l’AP-7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre
finalitza la pròrroga de la concessió, que es concreta en la següent proposta d’acord:
Instar al Govern a:
1. No realitzar nous tràmits normatius i administratius que permeten una nova pròrroga
de la gestió de l'AP-7 i garantir la seua gratuïtat una vegada extingit el contracte de
concessió, i que es manifeste de manera clara i taxativa que el Govern no va
prorrogar l'explotació privada de l'en cap concepte
2. Garantir que, una vegada rescatada la gestió pública de l'AP-7, no es va a aplicar
cap nou cànon, euroviñeta, peatge bla o en l'ombra, compensació econòmica pel
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seu manteniment a les mans de concessions, ni forma de gestió, explotació,
manteniment, que no siga de la purament pública i amb càrrec a l'administració
general de l'Estat
3. Exigir a l'empresa concessionària de l'AP7 el lliurament de la mateixa a la fi de 2019
en òptimes condicions de conservació i manteniment.
4. Bonificar de manera immediata el 50% de l'import del peatge als vehicles pesats i a
eximir de l'import del peatge als vehicles lleugers que utilitzen l'AP-7 al seu pas per
la Comunitat Valenciana, almenys en els trams coincidents amb les carreteres de
major sinistralitat i/o alta intensitat de tràfic, i en igualtat de condicions respecte de
l'acord de Consell de Ministres del passat 31 d'Agost de 2018, pel qual es van
aprovar bonificacions i exempcions en l'ús de l'AP-7 al seu pas per Catalunya.
5. Redactar per part de l'Administració General de l'Estat, de forma urgent projectes
que permeten als municipis afectats pel traçat de l'AP-7 dins del seu terme
municipal, dotar-se d'una connexió d'enllaç amb el vial.

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:
Únic.- Instar al Govern a:
1. No realitzar nous tràmits normatius i administratius que permeten una nova
pròrroga de la gestió de l'AP-7 i garantir la seua gratuïtat una vegada extingit
el contracte de concessió, i que es manifeste de manera clara i taxativa que
el Govern no va prorrogar l'explotació privada de l'en cap concepte
2. Garantir que, una vegada rescatada la gestió pública de l'AP-7, no es va a
aplicar cap nou cànon, euroviñeta, peatge bla o en l'ombra, compensació
econòmica pel seu manteniment a les mans de concessions, ni forma de
gestió, explotació, manteniment, que no siga de la purament pública i amb
càrrec a l'administració general de l'Estat
3. Exigir a l'empresa concessionària de l'AP7 el lliurament de la mateixa a la fi
de 2019 en òptimes condicions de conservació i manteniment.
4. Bonificar de manera immediata el 50% de l'import del peatge als vehicles
pesats i a eximir de l'import del peatge als vehicles lleugers que utilitzen
l'AP-7 al seu pas per la Comunitat Valenciana, almenys en els trams
coincidents amb les carreteres de major sinistralitat i/o alta intensitat de
tràfic, i en igualtat de condicions respecte de l'acord de Consell de Ministres
del passat 31 d'Agost de 2018, pel qual es van aprovar bonificacions i
exempcions en l'ús de l'AP-7 al seu pas per Catalunya.
5. Redactar per part de l'Administració General de l'Estat, de forma urgent
projectes que permeten als municipis afectats pel traçat de l'AP-7 dins del
seu terme municipal, dotar-se d'una connexió d'enllaç amb el vial.
El resultat de la votació és el següent; 7 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Sr. Barberá Cabrera i Sra. Merino Giménez) i 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).
3.2.- Moció per una llei electoral més justa, igualitària, democràtica i participativa.
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,
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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 una llei electoral més justa, igualitària, democràtica i participativa, que es
concreta en la següent proposta d’acord:
ÚNIC. El ple de l’Ajuntament de Guadassuar dóna suport a la proposta de nova
llei electoral valenciana presentada a les Corts Valencianes, que millora la representació
de les sensibilitats democràtiques, i que és més justa, més igualitària i més participativa.

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:
ÚNIC. El ple de l’Ajuntament de Guadassuar dóna suport a la proposta de nova
llei electoral valenciana presentada a les Corts Valencianes, que millora la
representació de les sensibilitats democràtiques, i que és més justa, més igualitària i
més participativa.
El resultat de la votació és el següent; 7 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Sr. Barberá Cabrera i Sra. Merino Giménez) i 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).
4.- EDUCACIÓ
4.1.- Aprovació de les bases ajudes a universitaris
27090401.P18/27211163.E18
L’Ajuntament de Guadassuar ve col·laborant durant molts anys amb les
despeses derivades de la realització d’estudis universitaris per part dels nostres joves
per considerar que es tracta d’un pilar fonamental de la societat en el que hem de
col·laborar amb altres administracions competents.
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 i aprovada pel ple de l’ajuntament.
Atès que de conformitat amb la llei de subvencions les bases reguladores de las
subvencions de les corporacions locals se deuen aprovar en el marc de las bases
d’execució o a través d’una ordenança general de subvencions o mitjançant una
ordenança específica per a les diferents modalitats.
Vist l'informe emés per la Secretària Municipal.
Vist l’informe emés per l’Interventor Municipal.
En base a allò indicat anteriorment, i atenent a l’interés públic del destí d’estes
ajudes, 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:
PRIMER.- Aprovar les següents bases per a la convocatòria d’ajudes a
estudiants universitaris per al curs 2018-2019
PRIMERA.- OBJECTE I DESTÍ DE LES AJUDES
L’objecte de les ajudes es la col·laboració d’este ajuntament amb les despeses
derivades de la realització d’estudis universitaris conduents a títols oficials de Grau de
les universitats públiques i privades que integren el Sistema Universitari Valencià, així
com els seus centres adscrits.
SEGON.- REQUISITS
Podran ser beneficiaris d’estes ajudes els estudiants que dins del termini de
presentació de sol·licituds, reunisquen les següents condicions:
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Estar empadronat en el municipi de Guadassuar abans de l’1 de setembre
de cada exercici.
 Cursar ensenyaments universitaris en qualsevol Universitat pública o privada
espanyola.
 Tenir aprovat el curs anterior:
1. Primer curs: Tenir aprovada la nota de selectivitat per a l’accés a la
Universitat o un Cicle Formatiu de Grau Superior, o prova d’accés a la
Universitat majors de 25 anys.
2. Segon i posteriors cursos. Tenir aprovat el curs anterior i el 100% dels
crèdits. (60 crèdits).
 Estar matriculat en un mínim de 60 crèdits i en l’últim curs de carrera dels
crèdits pendents.
Nota: Es tindran en conter 240 crèdits per a les titulacions de grau, en les
restants es consultarà cada cas amb la universitat corresponent.
TERCERA.- IMPORT DE LES AJUDES
El pressupost de les ajudes a estudiants universitaris per a cada curs es
determinarà cada exercici econòmic en els corresponents pressupostos generals del
Ajuntament i , serà aplicat a la partida pressupostaria 320-480
L’ajuda concedida serà la que resulte del prorrateig entre tots els sol·licitants que
reunisquen els requisits de la quantitat que quede disponible en la aplicació 320-480,
després de restada les ajudes a les AMPES dels col·legis infantils.
QUARTA.- SOL·LICITUD DE L’AJUDA I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
1. Sol·licitud d’ajuda per a estudiants universitaris, curs 2018/2019.
2. Fotocòpia del D.N.I., del sol·licitant.
3. Fotocòpia i original de la matrícula universitària curs 2018/2019.
4. Justificant d’haver superat la prova de selectivitat per a l’accés a la
Universitat, Cicle Formatiu de Grau Superior, o prova accés a la Universitat
majors de 25 anys.
5. Certificat de notes expedit per la Secretaria de la Universitat.
6. Compte corrent per a l’abonament de l’import de l’ajuda.
7. Declaració responsable de estar al dia amb les obligacions en hisenda
pública (estatal, autonòmica i/o local) i seguretat social.
CINQUENA.- TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació de sol·licituds serà el que s’assenyale a la
Convocatòria.
SISENA.- CONCESSIÓ DE L’AJUDA
La Regidoria d’Educació revisarà, estudiarà les sol·licituds i recollirà si escau els
informes necessaris per a la resolució .
Correspon a l’Alcalde, mitjançant Decret i a proposta de la Regidoria , la
resolució de les sol·licituds en el termini de deu dies a partir de l’endemà del termini de
presentació de sol·licituds, publicant-se esta resolució al tauler d’edictes i a la pagina web
municipal.
SETENA.- JUSTIFICACIÓ I ABONAMENT DE LES AJUDES
En la resolució de concessió d’ajudes s’atorgarà el termini (mínim 10 dies i
màxim 15) per a que els beneficiaris justifiquen la despesa amb alguns dels següents
documents;
 Copia del contracte i justificant de transferència bancaria (el contracte de
lloguer haurà d’anar a nom del beneficiari de l’ajuda)
 Bitllets de transport
 Factures de llibres (o altre material) directament relacionat amb la carrera
que cursa cada estudiant.
El pagament de la subvenció, es dura a terme una vegada es presenten els
documents justificants de l’aplicació del fons al objecte de la subvenció.
La justificació haurà de realitzar-se abans del 15 de desembre de l’any en el que
es convoca cada subvenció regulada en aquestes bases.

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
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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.
4.2.- Aprovació preu públic Escola d’Adults
27090402.P18/34035179.E17
Vist l'expedient 34035180.E17 que es va tramitar per a l’aprovació de Preus
Públics en el que es fica de manifest errors de transcripció dels acords relatius a este
expedient consistent en error material d‘inversió de les xifres que es van aprovar en el
Ple ordinari de setembre.
Atès que a l’expedient es posa de manifest tant a l’informe d‘intervenció com al
Dictamen de Comissió d’hisenda que els preus aprovats per l’Escola Pública d’Adults
són
cursos valencia JQV
30 €
(2h/ set)
Curso preparación graduado ESO 60 €
(12 h/set)
alfabetización
0€
(10h/set)
Vist que de l’acta del Ple del dia dènou d’octubre de 2017 es fica de manifest un
error en la transcripció de l’acta dels preus realment aprovats.
Considerant que, de conformitat amb l’ordenança reguladora dels preus públics
que va entrar en vigor el dia de la seua publicació al Butlletí oficial de la Província nº
198 de 16 d’octubre de 2017, el Ple té delegat en la Junta de Govern Local la
determinació i modificació dels mateixos.
Per tot el anteriorment exposat, 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.- Derogar el preu públic de l’escola d’adults que s’aprova per acord del
Ple de dènou d’octubre de 2017.
SEGON.- Instar la seua aprovació per l’òrgan competent.
TERCER.- Publicar en el portal web de l'Ajuntament, en el tauler d'anuncis i en el
Butlletí Oficial de la Província perquè els interessats puguen examinar l'expedient i
presentar reclamacions o suggeriments (art. 49 LRBRL), transcorregut el quals sense
reclamacions s’entendrà definitivament derogada.

El resultat de la votació és el següent; 7 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
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Pérez; Sr. Barberá Cabrera i Sra. Merino Giménez) i 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).

5.- DESPATX EXTRAORDINARI
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN.
6.- INFORMACIÓ PER LA PRESIDÈNCIA.
Donar compte de les resolucions d`alcaldia des de la núm. 144/2018, de 24 de
juliol, a la núm. 180/2018, de 21 de setembre.
El ple es dona per assabentat
7.- PRECS I PREGUNTES;
Per part del portaveu del grup municipal partit popular es formulen els
següents precs i preguntes;
Neteja de barrancs; es demana d’ uns neteja urgent , en concret el barranc de
casa Manolot a la marjal .
Per part del regidor d’agricultura se li contesta que es ficarà en coneixement de l
Consell agrari i s’actuarà.
Gestió de la piscina coberta; es pregunta per la situació actual del contracte
de serveis de monitors i socorristes, els motius de la seua finalització pues es diu que
l’ajuntament tardava en paga .
El Sr alcalde informa al Sr Estruch del PMP (període mig de pagament) de
l’ajuntament es negatiu, la qual cosa vol dir que es paga abans del termini que la llei
imposa .
Per altra banda li explica que no es pot fer responsable a este ajuntament del no
pagament per part del contractista als seus treballadors. L’empresa ha decidit no
prorrogar el contracte per motius que ella sabrà i l’ajuntament ràpidament ha ficat en
marxa altra licitació per a dur a terme el servei .Està previst signar el contracte demà
amb un nou contractista.
El Sr Estruch pregunta pel preu , pues sembla que la gestió de la piscina es
que cada any es trau de nou el contracte amb import més alt.
El regidor d’hisenda explica que davant la renuncia pels motius que siga de
l’empresa que estava prestant el servei, l’ajuntament immediatament inicià nou
expedient de contractació i mentres tant amb una borsa de socorristes s’està fen front a
les necessites d’este personal per a tindre en funcionament la piscina .En quan al
preu, li explica que hi han dues modalitats de preus ,el preu A i el preu B segon la
activitat i que cada mes es factura un import en relació al nombre d’hores que s´han
impartit de cada una d’ elles . Per eixe motiu sols es paga els que es fa no com abans
que se li pagava un preu independentment dels curos que se feren . En eixe sentit s´ha
millorat la gestió.
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El Sr Estruch pregunta qui controla això i el Sr. Puchol li contesta que ell.
Retràs en la tramitació de llicències. Es pregunta quin es el motiu de que es
tarde tant en tramitar-se i atorgar-se les llicencies d’obres i les ocupacions.
El Sr Regidor d’urbanisme explica els canvis a l’oficina tècnica amb la
incorporació de un nou arquitecte de la borsa de la mancomunitat. Explica que este
funcionari interí està ficant-se al dia en un àrea en la que portem expedients molt
complicats i que des de la regidoria s´ha impulsat la utilització d’aplicacions de tasques
per a la assignació i seguiment dels expedients per tal de ficar al dia la tramitació
d’expedients.
Contracte d’aigua.- El Sr Estruch pregunta per la licitació del contracte de
subministrament d’aigua . En 2014 se va iniciar i en 2015 es va parar per un recurs i ja
no se sap res mes .Hi havien unes propostes de tarifes per família nombrosa que no
varen poder eixir . Com està el tema de este contracte ?
El Sr Puchol li explica que no s´ha pogut avançar en l’expedient perquè el tècnic
que te que estudiar i elaborar un avantprojecte d’explotació està totalment desbordat
amb altres expedients complexes que tenim a l’Ajuntament referents a activitats i temes
ambientals . Este funcionari no te dedicació total i no se ha pogut traure encara .
Contracte Enllumenat.- El Sr Estruch pregunta pel contracte d’enllumenat
públic . Per la seua continuïtat. Demana que li expliquen com es que sent un contracte
tan roin com s´ha dit com por ser que es continuen amb la seua vigència i no es
resolga. Es pregunta per les noves lluminàries del poble.
El Sr Alcalde respon que no pensa que es puga atribuir cap mèrit l’equip de
govern anterior per eixe contacte que qualifica com un desastre . Alta cosa es que
s´haja pogut arribar a un acord amb la cooperativa per a que a càrrec de un
manteniment que no s´ha fet i forma part de les factures duga a terme la renovació
del enllumenat.
El Sr Estruch explica que eixe acord ja estava al contracte. Que l’enllumenat ha
durat set anys i ara es renova a càrrec del mateix contracte i que per tant no es tan
mala gestió la que se va fer .
El tema es deriva a les leds de la Diputació, la seua qualitat, cost, adquisició per
part de la cooperativa o per l’ajuntament, etc.
I no havent-hi més assumptes que tractar es va alçar la sessió per la
Presidència, sent les vint-i-dos 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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