ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE EL
DIA 31 DE MAIG DE 2.018
Srs. Assistents:
PRESIDENT:
SR. SALVADOR MONTAÑANA SANZ
VOCALES:
SR. JOAN VICENT PUCHOL PÉREZ
En la Casa Consistorial de
SRª MARÍA ROSA ALMELA RIBES
l'Ajuntament de Guadassuar, a
SR. FERRAN BARBERÁ CABRERA
les vint hores del dia anteriorment
SRª MARÍA RIBERA SÁNCHEZ
indicat, es van reunir els Srs. que
SR. TEODOR HERRERO CARBÓ
al marge s'expressen, membres de
SRª CLARA PERALES MIGUEL
l'Excm. Ajuntament, sota la
SR. JOSEP MARTÍNEZ VIDAL
Presidència
del Sr.
Alcalde
SR. VICENTE JOSÉ ESTRUCH BELLVER
Salvador Montañana Sanz, amb
SRª M DESAMPARADOS CLEMENTE CORBERA l'assistència de la Sra. Secretària
SR. DOMINGO AÑÓ AÑÓ
de la Corporació.
SRª PILAR MASIP LAFARGA
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 NÚRIA MERINO GIMÉNEZ
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.
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’acte de la sessió anterior, celebrada el dia
29/03/2018. No es produeix cap i és aprovada per MAJORIA ABSOLUTA dels
presents.
El resultat de la votació és el següent; 8 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Ribera Sánchez, , i Sr. Herrero Carbó) als
representants del grup municipal PSPV-PSOE (Sra. Almela Ribes, Sra. Perales Miguel i
Sr. Martínez Vidal); i 4 ABSTENCIONS als representants del grup municipal PP (Sr.
Estruch Bellver, Sra. Clemente Corbera, Sr. Añó Añó i Sra. Masip Lafarga).
2. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT.
2.1.- Constitució de la Comissió d'Avaluació Ambiental Estratègica de Plans i
Programes de l'Ajuntament de Guadassuar i aprovació de reglament regulador de la
mateixa
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ANTECEDENTS:
Amb l'entrada en vigor de la Llei 5/2014, de 25 de juliol d'Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge (LOTUP), l'avaluació ambiental estratègica de plans i programes
era realitzada exclusivament per l'òrgan ambiental i territorial autonòmic dependent de
la conselleria competent en matèria d'ordenació del territori i medi ambient, amb
independència del contingut urbanístic i dels efectes que els plans pogueren tindre
sobre el medi ambient, una situació que odia afectar les competències locals des d'un
punt de vista urbanístic i des d'un punt de vista ambiental quan es tracta d'instruments
de planejament que afecten qüestions importants local i àmbit urbà, com l'ordenació
pormenoritzada i determinats aspectes de l'estructural.
L´article 115 de la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, de
Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat (DOGV núm. 7689
de 31/12/2015), aprofundint en la separació competencial en matèria d'urbanisme i
medi ambient urbà i per tal d´agilitzar l tramitació mitjançant la desconcentració de
l´avaluació en el procediment de tramitació de plans i programes, modifica l´apartat c)
de l´article 48 de la LOTUP i precisa els supòsits en què l'òrgan ambiental i territorial
serà l'Ajuntament del terme municipal de l'àmbit del planejament objecte de l'avaluació
ambiental.
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
PRIMERA.- L'Avaluació Ambiental Estratègica és l'instrument de prevenció que
estableix la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell de 27 de juny,
per a la integració dels aspectes ambientals en la presa de decisions de plans i
programes públics.
La seua transposició a l'ordenament jurídic estatal es materialitzà en la Llei
21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental, recollint-se en la normativa
autonòmica en la LOTUP, que reuneix en un únic text el règim jurídic de l'avaluació de
plans, programes i projectes, el que facilita la aplicació d'ambdues regulacions, així
com la integració de l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, regulada per
Decret 1/2011, de 13 de gener, del Consell (DOCV núm. 6441 de 19/01/2011) i Decret
166/2011, de 4 de novembre de 2011, pel qual es modifica l'anterior Decret (DOCV
núm. 6645, de 07/11/2011).
El Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, estableix en l'art. 22 que els instruments
d'ordenació territorial i urbanística estan sotmesos a avaluació ambiental de conformitat
amb el que preveu la legislació de avaluació ambiental.
L'avaluació ambiental i territorial estratègica dels plans i programes persegueix
Integrar els criteris i condicionants ambientals, al costat dels funcionals i territorials, al
llarg de tot el procés d'elaboració del pla o programa, des de l'inici dels treballs
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preparatoris fins a la seva aprovació. Té per objectiu assegurar l'efectiva participació
del públic, i de les institucions i organismes afectats pel pla o programa, en la seva
elaboració, així com la transparència en la presa de decisions de planificació. A més de
l'anterior persegueix aconseguir un elevat nivell de protecció del medi ambient i
promoure el desenvolupament sostenible, en les seves dimensions econòmica, social i
ambiental.
La Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals de gestió administrativa
i financera i d'organització de la Generalitat (DOCV núm. 7689 de 31/12/2015) va entrar
en vigor el passat 1 de gener de 2016, establint en el seu art. 115 la modificació de
l'apartat c) de l'art. 48 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol d'Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge (LOTUP), per a establir els supòsits en què l'òrgan ambiental i
territorial serà l'Ajuntament del terme municipal de l'àmbit del planejament objecte de
l'avaluació ambiental en els següents casos:
1. En els instruments de planejament urbanístic que afecten única i
exclusivament a l'ordenació pormenoritzada del sòl urbà definida en la present
llei.
2. En els instruments de planejament urbanístic que, en el desenvolupament de
planejament avaluat ambientalment, afecten única i exclusivament a l'ordenació
detallada del sòl urbanitzable definida en la present llei.
3. En els instruments de planejament urbanístic que afecten únicament i
exclusivament a l'ordenació estructural del sòl urbà que compte amb els serveis
urbanístics efectivament implantats, sense modificar l'ús dominant de la zona
establerta en l'ordenació estructural.
Com a conseqüència de aquesta nova repartició de competències prevista en el
citat art. 115, es fa necessari instrumentar un òrgan i un procediment municipal destinat
a efectuar l'anàlisi tècnica dels expedients d'avaluació ambiental i territorial formulats
tant a iniciativa pública com privada, i a emetre els corresponents informes ambientals i
territorials estratègics en el procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada
al qual estan sotmesos plans i programes.
La competència en matèria d'avaluació ambiental i territorial estratègica no està
assignada a cap òrgan per la Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de les Bases de
Règim local (LRBRL). No obstant això, com que l'aprovació dels plans urbanístics
correspon al Ple (article 22.c) LBRL), i seguint la GUIA D'AVALUACIÓ AMBIENTAL
PER ÒRGAN AMBIENTAL MUNICIPAL realitzada per la D.G. de Medi Natural i
Avaluació Ambiental i D.G. d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (Maig de
2016), resulta convenient que l'avaluació ambiental es realitze per un altre òrgan
municipal. En aquest sentit, en el procediment d'avaluació ambiental el Ple de
l'Ajuntament serà l'òrgan substantiu a què es refereix l'article 48 b) de la LOTUP. Convé
aclarir que l'òrgan promotor pot ser el Ple de l'Ajuntament o l'Alcalde, en funció de qui
inicie el procediment per a l'elaboració i adopció del pla (art. 48 a) LOTUP).
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A la vista de la LBRL pot ostentar la condició d'òrgan ambiental i territorial
municipal:
 L'Alcalde, en tant que té una competència residual (art. 21.1.s) LBRL), o la Junta
de Govern Local o el Tinent d'Alcalde, els dos últims per atribució de l'Alcalde
(art. 23.2.b i 4).
 Crear un òrgan complementari que siga l'òrgan ambiental i territorial municipal,
igual que passa a la Generalitat, que ha creat la Comissió d'Avaluació Ambiental
(Art. 20.3 LBRL).
En aquest cas, atès que es tracta d'una competència delegable, la mateixa
s'atribueix a la Junta de Govern Local en virtut de l'article 23.2.b) i 23.4 de la LRBRL.
Així mateix, procedeix constituir la Comissió d'Avaluació Ambiental Estratègica de
Plans i Programes, com a òrgan col·legiat de caràcter tècnic dependent de la
Ajuntament-Presidència, per la qual cosa s'haurà a més d'aprovar el corresponent
Reglament de l'òrgan ambiental de l'Ajuntament (Comissió d'Avaluació Ambiental
Estratègica), que regularà la seia composició i funcionament tot això a l'efecte
d'avaluació ambiental estratègica dels plans i programes, la redacció figura com
Annex.
SEGONA.- L'Ajuntament és competent en la matèria en virtut de la potestat
encomanada per la nova redacció donada a l'article 48 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP) per la Llei 10/2015, de 29 de
desembre, així com pel que estableix el art. 25.2 de la Llei 7/1985, en la redacció
donada pel aparta 8è de l'article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
El projecte de Reglament de la Comissió d'Avaluació Ambiental Estratègica, que
s'incorpora com a annex a la present proposta i que en regula la composició i
funcionament a l'efecte de realitzar l'avaluació ambiental estratègica dels plans i
programes, s'ajusta a les determinacions legals i el seu contingut no suposa infracció
de l'ordenament jurídic.
És competent per a l'aprovació d'aquest Reglament el Ple municipal a l'empara
dels articles 22.2 d) i 49 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim local, amb el
quòrum de majoria simple d'acord amb l'article 47.1 de la mateixa disposició legal,
informant favorablement l'adequació del mateix a l´ordenament jurídic vigent.
Atès que El procediment per a la tramitació del Reglament fica de manifest al
Informe de la secretària
El Ple de l'Ajuntament, PER UNANIMITAT dels presents, que es correspon amb
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, ACORDA:
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PRIMER.- Determinar que l'Òrgan Ambiental i Territorial del municipi de
Guadassuar, per atribució de competències de l'Ajuntament-Presidència, és la Junta de
Govern Local, si bé l'òrgan estarà assistit per la Comissió d'Avaluació Ambiental
Estratègica de Plans i Programes de l'Ajuntament del Campello, òrgan col·legiat de
caràcter tècnic.
SEGON.- Acordar la constitució de la Comissió d'Avaluació Ambiental
Estratègica de Plans i Programes de l'Ajuntament de Guadassuar amb la composició i
designacions que figuren en el seu Reglament que s'incorpora com Annex a la present
proposta. Aquesta Comissió es constitueix com a òrgan col·legiat que realitzarà l'anàlisi
tècnic previ dels plans i programes, i la formulació dels corresponents informes
ambientals estratègics de plans i programes sotmesos a avaluació ambiental
estratègica simplificada.
TERCER.- Aprovar inicialment el Reglament de la Comissió d'Avaluació
Ambiental Estratègica, que s'incorpora com a annex al present acord i que regula la
composició i funcionament tot això a l'efecte de realitzar la avaluació ambiental
estratègica dels plans i programes
QUART.- Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència als interessats,
pel termini de trenta dies hàbils, per a la presentació de reclamacions i suggeriments
contra el Reglament, mitjançant publicació d'edicte en el butlletí oficial de la província i
al tauler d'edictes municipal.
CINQUÉ.- Resoltes les reclamacions i suggeriments que es presenten dins
l'esmentat termini, es sotmetrà l'expedient a aprovació definitiva pel Ple municipal. En
cas que no es presente cap reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament
adoptat el present acord quedant facultat expressament l'Alcalde-President per a la
seva publicació i execució.
SISÈ.- Una vegada aprovat de forma definitiva, remetre còpia del text definitiu a
les Administracions de l'Estat i la Comunitat Autònoma, així com al Servei Territorial
d'Urbanisme de València.
SETÈ.- Transcorregut el termini de quinze dies hàbils des de la recepció per part
d'aquestes administracions sense que haja estat formulat cap requeriment, publicar el
text íntegre del Reglament en el BOP de València per a la seva entrada en vigor.
VUITÈ.- Facultar l'Alcalde-President per a realitzar les actuacions que
necessàries per a l'execució de l'expedient

ANNEX
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REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ D'AVALUACIÓ
AMBIENTAL ESTRATÈGICA DE PLANS I PROGRAMES DE L'AJUNTAMENT DE
GUADASSUAR
PREÀMBUL
L'avaluació ambiental és indispensable per a la protecció del medi ambient
instrumentant la incorporació dels criteris de sostenibilitat en la presa de decisions
estratègiques a través de l'avaluació dels plans i programes i mitjançant l'avaluació de
projectes, garantint una adequada prevenció dels impactes ambientals concrets que es puguen
generar, alhora que estableix mecanismes eficaços de correcció o compensació.
Aquest instrument, plenament consolidat, que acompanya el desenvolupament
assegurant que aquest siga sostenible i integrador, deriva del Conveni sobre Avaluació de
l'impacte en el Medi Ambient, de 25 de febrer de 1991, conegut com a Conveni d'Espoo i
ratificat pel nostre país l'1 de setembre de 1992, i el seu Protocol sobre avaluació ambiental
estratègica, ratificat el 24 de juny de 2009. Va ser transposat al dret comunitari a través de la
Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny, sobre avaluació de les repercussions de determinats
plans i programes en el medi ambient, i per la Directiva 2011/92/UE, de 13 de desembre,
d'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi
ambient.
A l'anterior, hem d'afegir el fet que a Espanya ja és plenament aplicable el Conveni
Europeu del Paisatge, ratificat el 26 de novembre de 2007, que sent els seus continguts
transcrits a la legislació autonòmica valenciana, s´apliquen tant en l'avaluació d'impacte
ambiental com en l'avaluació ambiental estratègica.
Aquest marc jurídic va ser recollit en la normativa estatal mitjançant la Llei 21/2013, de 9
de desembre d'Avaluació Ambiental, i en la normativa autonòmica, en la Llei 5/2014, de 25 de
juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana (LOTUP). No obstant això, recentment, mitjançant la Llei 11/2015, de 29 de
desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'Exercici 2016, s'ha modificat el contingut
de l'articulat referit a l'òrgan ambiental i territorial, establint la possibilitat que puga ser òrgan
ambiental i territorial l'ajuntament del terme municipal de l'àmbit del planejament objecte de
l'avaluació ambiental, encara que només en determinats casos, taxats en la mateixa norma.
Això requereix què, de forma innovadora, els ajuntaments realitzen per si mateixos
l'avaluació ambiental dels seus instruments de planejament urbanístics, dins el marc
competencial habilitat amb aquesta modificació normativa, sense que s´hagen dotat d'eines
específiques organitzatives per assumir aquestes noves funcions. Per això, per afrontar aquest
nou repte local, i en analogia amb la creació de l'òrgan ambiental de la Generalitat a l'efecte de
avaluació ambiental estratègica, la creació d'un òrgan col·legiat independent que assumisca les
funcions d'avaluació de forma separada de l'òrgan substantiu que aprovarà els instruments de
planejament.
La creació de l'òrgan ambiental local com un òrgan col·legiat es fa a l'empara de l'article
48.c) de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i
Paisatge, de la Comunitat Valenciana, en la redacció que en fa la Llei 10/2015, de 29 de
desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la
Generalitat.

Títol I
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Naturalesa i funcions
Article 1. Definició i Objecte.
La Comissió d'Avaluació Ambiental Estratègica de l'Ajuntament de Guadassuar és una
comissió que actua com a òrgan col·legiat ambiental i territorial, per a la realització de l'anàlisi
tècnic dels expedients que requerisquen avaluació ambiental i territorial en l'àmbit competencial
local definit per la vigent legislació urbanística valenciana, duent a terme totes les actuacions
que corresponguen a l'empara de l'esmentada normativa, amb caràcter previ a la presa de
decisions per l'òrgan substantiu municipal.
Article 2. Naturalesa i règim jurídic.
La Comissió es configura com un òrgan col·legiat d'anàlisi tècnic dels expedients
d'avaluació ambiental i territorial, formulant declaracions ambientals i territorials, i que, en
col·laboració amb l'òrgan promotor substantiu, vetlla per la integració dels aspectes ambientals
al costat dels territorials i funcionals en l'elaboració dels plans, programes i projectes, i dins de
les competències que en aquesta matèria han estat atorgades als ajuntaments.
La seva constitució es fonamenta en l'article 48, apartat c, de la Llei 5/2014, de 25 de
juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat
Valenciana.
El seu funcionament i actuació es regirà pel que disposa el present Reglament, per
l'exposat en el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i pel que estableix la Llei
40/2015, d'1 octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Article 3. Àmbit d'actuació.
L'àmbit territorial d'actuació de la Comissió d'Avaluació Ambiental Estratègica de
l'Ajuntament de Guadassuar serà el terme municipal de Guadassuar (València) i el
competencial, el delimitat per la vigent legislació urbanística per a l'avaluació ambiental
territorial quan siga òrgan ambiental i territorial el propi Ajuntament, de conformitat amb el
contingut de l'instrument de planejament que s'aprova o modifica.
Article 4. Seu.
La Comissió tindrà la seua seu a l'Ajuntament de Guadassuar, on celebrarà les seves
sessions i, a efectes administratius, quedarà adscrit a la Regidoria d'Urbanisme.
Article 5. Funcions de la Comissió d'Avaluació Ambiental Estratègica de
l'Ajuntament de Guadassuar.
Són funcions de la Comissió d'Avaluació Ambiental Estratègica de l'Ajuntament de
Guadassuar, dins de l'àmbit mediambiental, paisatgístic i de desenvolupament sostenible, les
que estableix la legislació d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge per a l'òrgan ambiental i
territorial municipal, en el seu àmbit del planejament objecte de l'avaluació ambiental, i en els
casos previstos per aquesta legislació.
Títol II
Òrgans i membres de la Comissió
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Article 6. Composició i designació dels vocals.
La Comissió d'Avaluació Ambiental Estratègica estarà integrada pels següents
membres:
President
Vicepresident
Secretària
Vocals amb veu i vot en la
Comissió
Altres vocals (amb veu
però sense vot)

Alcalde de l’ajuntament
Regidor d’Urbanisme
Secretaria de l’ajuntament
Arquitecte i Enginyer Municipal , i un representant de cada
grup municipal
Professionals en la matèria de medi ambient, paisatge o
planificació urbanística i territorial

Article 7. El President de la Comissió d'Avaluació Ambiental Estratègica.
El President exercirà les següents funcions:
1. Exercir la representació permanent de la Comissió, dirigir la seua activitat, la seua
coordinació i relacions externes.
2. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions de la Comissió.
3. Fixar l'ordre del dia de les sessions amb l'assistència de la Secretaria de la Comissió,
així com presidir i moderar les sessions, dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb el seu
vot de qualitat.
4. Visar els Acords i les actes.
5. Mantenir informat a l'Ajuntament dels Acords de la Comissió.
6. Totes les funcions que li siguen inherents a la seva condició de president.
Article 8. El Vicepresident de la Comissió d'Avaluació Ambiental Estratègica.
Correspon al Vicepresident de la Comissió, participar, amb veu i vot, en les
deliberacions de la Comissió i auxiliar el president en les seves funcions.
En cas d'absència del President, assumeix automàticament la presidència de la
Comissió.
Article 9. La Secretària de la Comissió d'Avaluació Ambiental Estratègica.
La Secretària de la Comissió té les següents funcions i atribucions:
1. Efectuar la convocatòria de les sessions de la Comissió per ordre de la Presidència,
adjuntant les propostes tècniques.
2. Assistir, amb veu però sense vot, a la Presidència en les seues tasques de direcció
de les sessions i votacions.
3. Redactar i estendre acta de les sessions i remetre-les a l'òrgan substantiu.
4. Mantenir actualitzat el registre d'actes i acords i facilitar l'accés a aquest registre per
part de tots els seus membres.
5. Desenvolupar totes les funcions i tasques addicionals d'ordre tècnic i administratiu li
siguen encomanades per la Presidència.
Article 9. Els vocals amb veu i vot de la Comissió d'Avaluació Ambiental
Estratègica.
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Participaran en els debats i votacions com a vocals de la Comissió i tindran veu i vot.
La designació dels vocals tindrà caràcter permanent fins que no siga revocada per
decisió de l'Alcalde, a iniciativa pròpia o a petició de la Regidoria d'Urbanisme.
Els vocals rebran amb antelació mínima de quaranta-vuit hores, la convocatòria
contenint l'ordre del dia de les reunions, deguen estar a la seua disposició la informació sobre
els temes que figuren en l'ordre del dia en el mateix termini.
Article 10. Altres vocals de la Comissió d'Avaluació Ambiental Estratègica.
El President de la Comissió podrà designar un vocal entre professionals de reconegut
prestigi en la matèria de medi ambient, paisatge o planificació urbanística i territorial, que
assistirà a la Comissió amb veu però sense vot.
Article 11. El ponent en les sessions de la Comissió d'Avaluació Ambiental
Estratègica.
L´arquitecte municipal actuarà com a ponent en les sessions de la Comissió d'Avaluació
Ambiental.
Proposarà tècnica i jurídicament el document inicial estratègic i l'esborrany del pla o
programa, i la motivació de l'aplicació del procediment simplificat d'avaluació ambiental,
proposant si s'escau, la seua submissió a consultes de les administracions públiques i serveis
municipals afectats.
Article 12. Elecció o designació dels càrrecs.
Els membres de la Comissió d'Avaluació Ambiental Estratègica seran nomenats per
l'Alcalde.
A efectes de la indicada designació, els grups polítics, proposaran a l'Alcalde la
designació del vocal que els correspon. Igualment, aquestes podran proposar la substitució
dels qui, per una o altra causa, hagen cessat, els nomenaments dels quals es realitzaran pel
període de temps que reste als cessants.
Per cada un dels membres titulars es designarà un membre suplent, que serà l'únic que
li puga substituir en la Comissió.
Article 13. Durada i cessament dels càrrecs.
Els membres la Comissió d'Avaluació Ambiental Estratègica de Guadassuar cessaran
amb ocasió de la constitució de cada nova Corporació i, a més, per les següents causes:
a) Per renuncia.
b) Per expiració del seu mandat, prorrogant aquest fins a la presa de possessió del nou
titular designat per al següent mandat.
c) Per mort o incapacitat física o psíquica sobrevinguda.
d) Per substitució o revocació acordada pel mateix grup polític que li va proposar,
d'acord amb les seues pròpies regles de funcionament intern.
Títol III
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Funcionament de la Comissió d'Avaluació Ambiental Estratègica de Guadassuar
Article 14. Règim de funcionament.
1. Convocatòries i ordre del dia.
Les sessions ordinàries i extraordinàries es convocaran amb dos dies hàbils d'antelació.
Correspon a la Presidència fixar els dies i hores a què se celebraran les sessions
ordinàries.
Les sessions extraordinàries urgents es convocaran sense antelació mínima, si bé com
a primer punt de l'ordre del dia, haurà de ratificar-se la urgència de la convocatòria i, en el cas
que tal ratificació no es produïra, tot seguit s'aixecarà la sessió.
La convocatòria de les comissions es realitzarà a través de correu electrònic a l'adreça
que faciliten els membres de la Comissió.
2. Funcionament.
Per a la vàlida constitució de l'òrgan, a efectes de la celebració de sessions,
deliberacions i presa d'acords, es requerirà l'assistència, presencial o a distància, del President
i Secretari o, si escau, dels que els supleixen, i la de la meitat, almenys, dels seus membres.
Els debats seran dirigits pel President, el qual haurà de respectar els principis generals
establerts per als debats plenaris.
No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en l'ordre
del dia, llevat que hi assisteixen tots els membres de l'òrgan col·legiat i siga declarada la
urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.
Els acords seran adoptats per majoria de vots. Quan s´assistisca a distància, els acords
s'entendran adoptats en el lloc on tinga la seu l'òrgan col·legiat i, si no, on estiga ubicada la
presidència.
El dictamen de la Comissió pot limitar-se a mostrar la seva conformitat amb la proposta
que li siga formulada pels serveis administratius o bé formular una proposta alternativa.
3. Actes.
De cada sessió que celebre la Comissió s'estendrà acta per la Secretaria de la
Comissió, que especificarà necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les
circumstàncies del lloc i temps en què s'ha celebrat, així com el contingut de l'acord adoptat.
L'acta de cada sessió es pot aprovar en la mateixa reunió o en la immediata següent.
La Secretària elaborarà l'acta amb el vistiplau del President i la remetrà a través de
mitjans electrònics als membres de l'òrgan col·legiat, els quals poden manifestar pels mateixos
mitjans seua conformitat o objeccions al text, als efectes de la seua aprovació, considerant-se,
en cas afirmatiu, aprovada en la mateixa reunió.
En les certificacions d'acords adoptats emeses amb anterioritat a l'aprovació de l'acta es
farà constar expressament aquesta circumstància.
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Article 15. Resolució del procediment.
En conformitat amb el que preveu l'art. 51.2 de la Llei 5/2014, efectuades les consultes, i
a resultes de les mateixes, i si escau els informes favorables respecte al fet que el pla o
programa no té efectes significatius sobre el medi ambient, s'elaborarà l'Informe Ambiental i
Territorial Estratègic per a la seua aprovació per l'òrgan ambiental i territorial municipal, i la
seua publicació en el DOCV, continuant el procediment de aprovació del pla o programa
d'acord amb la Llei 5/2014.
La Comissió acordarà emetre el corresponent Informe Ambiental i Territorial Estratègic,
per considerar, d'acord amb els criteris de l'annex VIII de la llei 5/2014, que el pla o programa
no té efectes significatius sobre el medi ambient i el territori, resolent l'avaluació ambiental i
territorial estratègica pel procediment simplificat.
El termini de què disposa la Comissió per emetre l'informe que corresponga, d'acord
amb l'apartat anterior, és de quatre mesos des de la recepció del document de sol·licitud,
prorrogable per altres dos mesos quan la complexitat del document ho requerisca, tot això
conforme al que disposa en l'art. 51.3 de la Llei 5/2014.
Així mateix, si la Comissió estimés de manera inequívoca que el pla o programa és
manifestament inviable per raons ambientals, o quan el document inicial estratègic no reunisca
condicions de qualitat suficients apreciades per aquest òrgan, podrà declarar la inadmissió del
pla o programa mitjançant el procediment previst en l'art. 50.4 de la llei 5/2014.
Article 16. Comunicació i publicitat del document de l'Informe Ambiental i
Territorial Estratègic.
La resolució de l'Informe Ambiental i Territorial Estratègic es comunicarà a l'òrgan
promotor (l'Alcalde o el mateix Ple de l'Ajuntament) i a l'òrgan substantiu (Ple de l'Ajuntament),
als efectes de continuar el procediment d'aprovació del pla d'acord amb la LOTUP.
La resolució s'ha d'enviar per a la seua publicació al Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.
Article 17. Seguiment expedients sotmesos a Avaluació Ambiental y Territorial
Estratègica.
S'habilitarà a la pàgina web municipal la corresponent secció per al seguiment dels
expedients sotmesos a avaluació ambiental i territorial estratègica.
DISPOSICIONS ADICIONALS
Disposició Addicional Primera- La modificació total o parcial d'aquest Reglament, així
com la dissolució de la Comissió d'Avaluació Ambiental Estratègica de Guadassuar, correspon
al Ple de l'Ajuntament de Guadassuar.
Disposició Addicional Segona.- Una vegada entre en vigor aquest reglament, es
disposarà d'un termini de tres mesos per a iniciar la posada en marxa efectiva de la Comissió.
DISPOSICIÓ FINAL
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El present Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de València.

El resultat de la votació és el següent; 8 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Ribera Sánchez, , i Sr. Herrero Carbó) als
representants del grup municipal PSPV-PSOE (Sra. Almela Ribes, Sra. Perales Miguel i
Sr. Martínez Vidal); i 4 ABSTENCIONS als representants del grup municipal PP (Sr.
Estruch Bellver, Sra. Clemente Corbera, Sr. Añó Añó i Sra. Masip Lafarga).
2.2.- Calendari laboral 2019. Festivitats locals.
31050202.P18/27K00103.E18
Vist l'escrit remés pel Servei Territorial de Treball, Economia Social i
Emprenedoria de València sobre elaboració del calendari laboral per a l'any 2.019, a fi
que, de conformitat amb el que disposa l'article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015,
de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors,
en relació amb l'article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre Regulació
de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descansos, per este Ajuntament és
procedisca a l'assenyalament dels festivitats locals que, amb caràcter retribuït i no
recuperable i pel seu caràcter tradicional, hauran de celebrar-se durant l'any 2019,
concretant de manera expressa la seua data i denominació.
El Ple de l'Ajuntament, PER UNANIMITAT dels presents, que es correspon amb
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, ACORDA:
1.- Assenyalar com a dies festius a efectes laborals, amb el caràcter de no
recuperables, per a l'exercici de 2.019, els següents:
El dia 22 de gener, per la festivitat de Sant Vicent Màrtir.
El dia 6 d'agost, festivitat del Stm. Crist de la Penya.
2.- Traslladar certificació del present acord a la Conselleria d'Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per al seu coneixement i efectes.
3.- RELACIONS INTERADMINISTRATIVES
4.- HISENDA LOCAL.
4.1.- Aprovació de factures exercici 2017
31050401.P18/30006048.E18
Vistes les factures que presenta la Intervenció municipal, per import agregat de
1.128,05 euros, corresponent a despeses d’exercicis anteriors.
El reconeixement extrajudicial de crèdits és una figura de caràcter excepcional al
principi de temporalitat dels crèdits de l’article 176.1 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
A través d’esta institució jurídica es reconeixen, amb càrrec als crèdits
pressupostaris en curs, obligacions derivades de prestacions de béns i serveis
realitzades en anys anteriors.
El procediment de reconeixement extrajudicial de crèdit permet reconèixer
obligacions que no van ser tramitades, entre altres motius, per falta de consignació
pressupostària, per negligència administrativa o, simplement, per incompliment de
l’administració d’obligacions assumides anteriorment. Serà requisit essencial el
reconeixement de l’administració del crèdit reclamat.
L’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, disposa que correspondrà
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al Ple el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre no existisca dotació
pressupostària, operacions especials de crèdit, o concessions de quita i espera.
Existeix crèdit en el pressupost general de 2018 per a autoritzar estes
obligacions, de conformitat amb la fiscalització efectuada per la Intervenció municipal,
de conformitat amb allò que disposa el títol VI del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Per tot això, vist el Informe de la intervenció, i el dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda el Ple de l’ajuntament, PER MAJORIA ABSOLUTA dels
presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nom legal de membres de la
Corporació, ACORDA:
PRIMER .- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits, segons el llistat que
a continuació es detalla, per un import total de 1.128,05 €.
FACTURA
DATA
PROVEÏDOR
IMPORT PARTIDA
NÚM.
2488
18/08/2017
DESTILERIA CERVERÓ
837,65
338-22609
SUPERDEPORTE EMPRESA
2017/0000363 30/04/2017
290,40
341-22609
EDITORIAL SA
El resultat de la votació és el següent; 8 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Ribera Sánchez, , i Sr. Herrero Carbó) als
representants del grup municipal PSPV-PSOE (Sra. Almela Ribes, Sra. Perales Miguel i
Sr. Martínez Vidal); i 4 ABSTENCIONS als representants del grup municipal PP (Sr.
Estruch Bellver, Sra. Clemente Corbera, Sr. Añó Añó i Sra. Masip Lafarga).
4.2.- Modificació de crèdits nº 10. Crèdit extraordinari
31050402.P18/30001097.E18
Vist que la aplicació pressupostaria 170-62400 te un crèdit disponible de 33.000
€, el qual no es preveu executar amb càrrec a esta aplicació i existeixen despeses que
no poden demorar-se fins a l'exercici següent, i per a les quals no existeix consignació
pressupostària, conforme es detalla a continuació.
Vist l'informe d’intervenció.
Per tot això, vist el Informe de la intervenció, i el dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda el Ple de l’ajuntament, PER MAJORIA ABSOLUTA dels
presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nom legal de membres de la
Corporació, ACORDA:
PRIMER: l'aprovació de l'expedient núm. 10 de 2018 de modificació de
pressupostos mitjançant crèdit extraordinari. Les modificacions a realitzar es contenen
en la següent taula:
BAIXA DE CRÈDITS
170-62400
Adquisició camió
-4.210,00 €
CRÈDIT EXTRAORDINARI
454-22706
PROJECTES CAMINS RURALS GENERALITAT
4.210,00 €
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.
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ÚLTIM: donar trasllat del present acord a l'àrea d'hisenda per a la seua
comptabilització.
El resultat de la votació és el següent; 8 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Ribera Sánchez, , i Sr. Herrero Carbó) als
representants del grup municipal PSPV-PSOE (Sra. Almela Ribes, Sra. Perales Miguel i
Sr. Martínez Vidal); i 4 ABSTENCIONS als representants del grup municipal PP (Sr.
Estruch Bellver, Sra. Clemente Corbera, Sr. Añó Añó i Sra. Masip Lafarga).
4.3.- Modificació de crèdits nº 11. Transferència de crèdits diferents grups de
funció i reservades al ple
31050403.R18/30001098.E18
Vista la memòria de la regidoria d’hisenda i el 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.”
Per tot això, vist el Informe de la intervenció, i el dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda el Ple de l’ajuntament, PER MAJORIA ABSOLUTA dels
presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nom legal de membres de la
Corporació, ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit 11/2018 del
pressupost en vigor en la modalitat de transferència de crèdit entre diferents àrees de
despesa.
Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació
Pressupostària

Descripció
Total Despeses………..

231
932
454
920
920

463
22708
60900
15000
15101

Aplicació
Pressupostària

Adhesió al seafi
Serveis de recaptació
CONST. CARRIL CICLOPEATONAL
GUADASSUAR-EL PLA ALZIRA
Productivitat
GRATIFICACIONS TRESORER ACUMULAT
Baixes en Aplicacions de Despeses
Descripció
Total Despeses………..

170
933
920
920

62400
63205
12101
12000

Adquisició camió
OBRES REPARACIÓ SOSTRE MENJADOR I
GIMNÀS, ASFALTAR PATI CEIP BALMES
Complement específic Adm. Gral.
Retribucions bàsiques Adm. Gral.- A1

Import (€)
83.965,00
1.350,00
20.600,00
49.000,00
765,00
12.250,00
Import (€)
-83.965,00
-21.950,00
-49.000,00
-765,00
-12.250,00
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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; 8 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Ribera Sánchez, , i Sr. Herrero Carbó) als
representants del grup municipal PSPV-PSOE (Sra. Almela Ribes, Sra. Perales Miguel i
Sr. Martínez Vidal); i 4 ABSTENCIONS als representants del grup municipal PP (Sr.
Estruch Bellver, Sra. Clemente Corbera, Sr. Añó Añó i Sra. Masip Lafarga).
5.- INSTÀNCIES DE PARTICULARS.
5.1.- Nínxols Cementeri.
31050501.P18/27904999.A18
5.1.1.- Concessions.
5.1.1.1.- Vista la instància que presenta el Sr. Agustín Oliver Perpiñá, amb D.N.I.
20.799.113-Y, que habita al C/ Santa Llúcia, 6, de Guadassuar, sol·licitant la concessió
a perpetuïtat del nínxol número12, tramada 03, secció 03, grup 06 en el Cementeri
Municipal número 3 d'esta població, l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per
unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
5.1.1.2.- Vista la instància que presenta la Sra. Adela Ibiza Colomina amb D.N.I.
20.751.296-Y, que habita al C/ Ausias March, 12 de Guadassuar (46610), sol·licitant la
concessió a perpetuïtat del nínxol número 11, tramada 02, secció 03, grup 06 en el
Cementeri Municipal número 3 d'esta població, l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per
unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
5.1.1.3.- Vista la instància que presenta la Sra. Vicenta Palau Colomina, amb
D.N.I. 20.739.110-X, que habita al carrer Major, 1 de Guadassuar (46610), sol·licitant la
concessió a perpetuïtat del nínxol número 11, tramada 03, secció 03, grup 06 en el
Cementeri Municipal número 3 d'esta població, l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per
unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
5.1.1.4.- Vista la instància que presenta la Sr. Vicente Ramos Homar, amb D.N.I.
20.790.637-V, que habita al carrer Alginet, 15 de Guadassuar (46610), sol·licitant la
concessió a perpetuïtat del nínxol número 12, tramada 02, secció 03, grup 06 en el

15

Cementeri Municipal número 3 d'esta població, l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per
unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
5.1.1.5.- Vista la instància que presenta la Sra. Mª José Grau Boronat, amb
D.N.I. 20.796.420-G, que habita al carrer Pares Caputxins,11-1º-1ª , de Guadassuar,
sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol número 12, tramada 01, secció 03, grup
06 en el Cementeri Municipal número 3 d'esta població, l'Ajuntament Ple, sense
deliberació i per unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
5.1.1.6.- Vista la instància que presenta la Sra. Teresa García Collado, amb
D.N.I. 20.845.828-P, que habita al carrer Alzira, 53 de Guadassuar (46610), sol·licitant
la concessió a perpetuïtat del nínxol número 13, tramada 01, secció 03, grup 06 en el
Cementeri Municipal número 3 d'esta població, l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per
unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
5.1.1.7.- Vista la instància que presenta la Sra. Josefa Lledó Gonzalez, amb
D.N.I. 20.759.323-Y, que habita al carrer Tinent Mut, 7 de Guadassuar (46610),
sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol número 13, tramada 02, secció 03, grup
06 en el Cementeri Municipal número 3 d'esta població, l'Ajuntament Ple, sense
deliberació i per unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
5.1.1.8.- Vista la instància que presenta la Sra. Mª Carmen Boils Sais, amb
D.N.I. 20.783.724-G, que habita a la Pl Reginaldo, 14-1º-4ª de Guadassuar (46610),
sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol número 13, tramada 03, secció 03, grup
06 en el Cementeri Municipal número 3 d'esta població, l'Ajuntament Ple, sense
deliberació i per unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
5.1.1.9.- Vista la instància que presenta el Sr. Antonio Noguera Alós, amb D.N.I.
20.637.193-Y, que habita al C/ Ermita, 49 de Guadassuar (46610), sol·licitant la
concessió a perpetuïtat del nínxol número 14, tramada 03, secció 03, grup 06 en el
Cementeri Municipal número 3 d'esta població, l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per
unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
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2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
5.1.1.10.- Vista la instància que presenta la Sra. Inmaculada Montserrat Colomer
Vidal, amb D.N.I. 20.788.199-V, que habita al C/ Venerable,1-1º de Guadassuar
(46610), sol·licitant la concessió a perpetuïtat del nínxol número 14, tramada 02, secció
03, grup 06 en el Cementeri Municipal número 3 d'esta població, l'Ajuntament Ple,
sense deliberació i per unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
5.1.1.11.- Vista la instància que presenta la Sra. Maria Sais Ribera, amb D.N.I.
20.635.380-X, que habita al C/ Isabel Penalba, 6 de Guadassuar (46610), sol·licitant la
concessió a perpetuïtat del nínxol número 14, tramada 01, secció 03, grup 06 en el
Cementeri Municipal número 3 d'esta població, l'Ajuntament Ple, sense deliberació i per
unanimitat, ACORDA:
1.- Prestar-li la seua aprovació a la concessió del nínxol sol·licitat.
2.- Prestar-li la seua aprovació a la liquidació corresponent dels drets i que se li
expedisca el corresponent TÍTOL de la concessió. Així mateix s'acorda la comunicació
del present acord a la persona interessada als efectes oportuns.
5.1.2.- Canvis de titularitat
5.1.2.1.- De la Sra. Maria Encarnación Sentamans Añó
Vista la instància que presenta la Sra. Maria Encarnación Sentamans Añó, amb
DNI número ***5811**; veïna de Guadassuar i domiciliada al ****, en la que sol·licita el
canvi de titularitat dels següents nínxols:
1.- Nínxol número 233, tramada 03, secció 1ra, grup 2 del Cementeri Municipal
número 1, sent el titular actual del mateix Joaquín Añó Ferrer que passarà a nom de la
Sra. Maria Encarnación Sentamans Añó, amb D.N.I. ***5811**.
L'Ajuntament Ple, sense deliberació i per unanimitat, ACORDA:
Únic.- Prestar-li la seua aprovació al canvi de titularitat dels nínxols indicats.
6.- MOCIONS GRUPS POLÍTICS. PROPOSTES SRS./SRES. REGIDORS/ES.
7.- DESPATX EXTRAORDINARI
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN.
8.- INFORMACIÓ PER LA PRESIDÈNCIA.
Donar compte de les resolucions d`alcaldia núm. 43/2018, de 14 de març, a la
núm. 82/2018, de 21 de maig.
L’alcalde informa de que ja està publicat a la plataforma de Contractes de l’estat,
on han de publicar-se tots els contractes, l’anunci de licitació de les obres de reforma
del poliesportiu per import de 327.000,00 €
9.- PRECS I PREGUNTES
Per el portaveu del grup municipal es pregunta per la no assistència del cap de
policia als plens. Se li informa de que està de baixa laboral.
I no havent-hi més assumptes que tractar es va alçar la sessió per la
Presidència, sent les vint-i-una trenta hores, de tot això jo, la Secretària, certifique.
Guadassuar, 31 de maig de 2.018.
La Secretària, Mª Jesús Dasí Dasí
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