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Ajuntament de Gavarda
AJUNTAMENT DE GAVARDA (PROVÍNCIA DE VALÈNCIA) ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA (MINUTA 11/2019).
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-
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 Dª Lorena Martínez Mollá (PP)
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 D. Nuno Lima Pérez (PP)
 Encarnación Paniagua Alfonso
(PP).

EXCUSA ASISTÈNCIA:
 Adelino Pastrana Pavia
(COMPROMÍS).
 Jacinto Aranda Pascual (PP).
SECRETÀRIA-INTERVENTORA:
Escamilla Faus.

Maria

En el Municipi de Gavarda, el dia i l’hora assenyalades i baix la Presidència de Vicente J.
Mompó Aledo, Alcalde de la Corporació, es reunixen en el Saló de Sessions de la Casa
Consistorial els Regidors dalt anomenats, degudament convocats i notificats dels assumptes a
tractar.
Dóna fe de l'acte Maria Escamilla Faus, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de
Gavarda.
S'obri la sessió pel President i es van tractar els següents ASSUMPTES:
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (MINUTA 8/2019,
MINUTA 9/2019 I MINUTA 10/2019).
Entregada en esborrany l’acta de la sessió extraordinària del Ple celebrada el dia 15 de
juny de 2019 (Minuta 8/2019) s’aprova l’acta per UNANIMITAT.
Entregada en esborrany l’acta de la sessió extraordinària del Ple celebrada el dia 04 de
juliol de 2019 (Minuta 9/2019) s’aprova l’acta per UNANIMITAT.
Entregada en esborrany l’acta de la sessió extraordinària del Ple celebrada el dia 01
d’agost de 2019 (Minuta 10/2019) s’aprova l’acta per UNANIMITAT.
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 D. Francisco Sancho Prieto
(COMPROMÍS)

Ajuntament de Gavarda
2.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2018.
L’alcalde exposa la proposta d’alcaldia de data 23 de setembre de 2019 per a
l’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2018:
“Vist que acompanyat dels informes de la Comissió Especial de Comptes, el Compte
General se sotmetrà al Ple de la Corporació perquè, si escau, puga ser aprovat.
Vist el Dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes de data 1 d’agost de 2019,
i de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD:
PRIMER. Aprovar el Compte General de l'Ajuntament de Gavarda de l'exercici 2018.
SEGON. Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que l’integra a la
fiscalització de la Sindicatura de Comptes, tal com s'estableix en l'article 212.5 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març.”
Se sotmet a votació i per SIS (6) vots a favor del GM del Partit Popular i UN (1) vot a favor
del GM Compromís per Gavarda, i per tant, per UNANIMITAT el Ple acorda:
PRIMER. Aprovar el Compte General de l'Ajuntament de Gavarda de l'exercici 2018.
SEGON. Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que l’integra a la
fiscalització de la Sindicatura de Comptes, tal com s'estableix en l'article 212.5 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març.”
3.- ADJUDICACIÓ DEL MAGATZEM DEL C/ MAJOR NÚM. 41 NUCLI ANTIC DE
GAVARDA (EXP. 545/2018).

“ENAJENACIÓN ONEROSA DEL ALMACÉN SITUADO EN LA CALLE MAJOR, Nº
41 DEL NUCLI ANTIC DE GAVARDA
En relación con el expediente relativo a la enajenación por subasta del bien patrimonial
“Almacén situado en la Calle Major, nº 41 del Nucli Antic de Gavarda”, y en cumplimiento del
Acuerdo Plenario de fecha 01 de agosto de 2019 emito el siguiente informe-propuesta de
acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, con base a los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- A la vista de que este ayuntamiento es propietario del siguiente bien:
- Almacén situado en la Calle Major, nº 41 del Nucli Antic de Gavarda.
- Finca Registral 117.
- Referencia Catastral 000201100YJ12G0001FR. Superficie gráfica según Catastro:
1.004 m². Superficie construida según Catastro: 1.151 m². Año de construcción según Catastro:
1945.
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L’alcalde exposa la proposta d’alcaldia de data 23 de setembre de 2019 amb el següent
tenor literal:

Ajuntament de Gavarda
- Superficie de suelo adicional según información registral de la finca: 280 m² de
camino para servicio de almacén.
SEGUNDO.- Mediante Acuerdo Plenario de fecha 07 de mayo de 2015 se aprobó el
Registro de Patrimonio Municipal de Suelo de Gavarda, integrado, entre muchos otros, por el
inmueble referido.
TERCERO.- El expresado bien inmueble tiene la naturaleza jurídica de bien
patrimonial.
CUARTO.- El título en virtud del cual se atribuye la propiedad a esta Entidad es
adquirido por Expropiación, en virtud del documento administrativo expedido en Gavarda, de
fecha 5 de febrero de 1986, por el Ayuntamiento de Gavarda.
QUINTO.- Dicho bien inmueble está inscrito en el Registro de la Propiedad de Alberic,
en el Tomo 1480, Libro 56, Folio 41, Finca nº 117 de Gavarda, Inscripción 11.

SEXTO.- Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 19 de diciembre de 2018 se
dispuso:

SÉPTIMO.- En fecha 16 de agosto de 2018 se emitió Informe Técnico en el que se
valora el inmueble de referencia en 122.986,85 €.
OCTAVO.- En fecha 21 de diciembre de 2018 se emitió informe de Secretaría.
NOVENO.- En fecha 21 de diciembre de 2018 se emitió Informe de la Interventora en
el que se concluye que el órgano de contratación es el Pleno, y que se deberá dar cuenta de la
enajenación a la Comunidad Autónoma.
DÉCIMO.- En fecha 21 de diciembre 2018 se emitió certificado del Inventario de
bienes.
UNDÉCIMO.- Se solicitó nota simple al Registro de la Propiedad de Alberic.
DUODÉCIMO.- Por Acuerdo Plenario en sesión extraordinaria de fecha 22 de enero de
2019, se acordó:
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“PRIMERO.- Que por Secretaría se emita informe sobre la Legislación aplicable y el
procedimiento a seguir.
SEGUNDO.- Que, por los Servicios Técnicos Municipales, se emita Informe Técnico en
el que se realice una descripción detallada del bien inmueble y una valoración económica del
mismo.
TERCERO.- Que, por la Interventora, a la vista de la valoración adecuada, se emita
informe sobre el porcentaje que supone la enajenación de ese bien en relación con los
recursos ordinarios del Presupuesto Municipal a los efectos de determinar el órgano
competente para contratar.
CUARTO.- Que se emita certificado del Inventario de bienes en relación con el bien que
se pretende enajenar.
QUINTO.- Que se solicite nota simple del bien inmueble al Registro de la propiedad”.

Ajuntament de Gavarda
“PRIMERO.- Iniciar el procedimiento para la enajenación del bien inmueble patrimonial
propiedad de este Ayuntamiento, descrito en los antecedentes, mediante subasta.
SEGUNDO.- Ordenar la redacción del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicación.
TERCERO.- Dar cuenta de todo lo actuado al Pleno para que resuelva lo que proceda.
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto”.
DECIMOTERCERO.- En fecha 6 de febrero de 2019 se emitió nuevo Informe Técnico,
una vez obtenida la información registral de la finca referida pudiéndose constatar de la
existencia de un camino para servicio del almacén, de siete metros de ancho por cuarenta de
largo (280 m²) que no fue tenida en cuenta en la valoración anterior, y en el que se concluye
que “una ver realizada ambas valoraciones, se estima que la valoración de la nave y el suelo al
servicio de dicho almacén en:
122.986,85 € + 2.332,40 € = 125.319,25 €.
DECIMOCUARTO.- En fecha 6 de febrero de 2019 se emitió nuevo Informe de la
Interventora en el que se concluye que el órgano de contratación es el Pleno, y que se deberá
dar cuenta de la enajenación a la Comunidad Autónoma.

“PRIMERO.- Aprobar el presupuesto base de licitación en la cuantía de CIENTO
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS DE
EURO (125.319,25 €) (impuestos no incluidos), conforme al nuevo Informe Técnico emitido en
fecha 6 de febrero de 2019.
SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación para la enajenación mediante
subasta del bien patrimonial descrito en los antecedentes, convocando su licitación.
TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir
la subasta, en los términos que figura en el expediente.
CUATRO.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
QUINTO.- Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del
expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares.
SEXTO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su composición
en el perfil de contratante:
- Vicente J. Mompó Aledo, que actuará como Presidente de la Mesa.
- María Escamilla Faus, Vocal (Secretaria-Interventora de la Corporación).
- Vicent Vañó Benavent, que actuará como Secretario de la Mesa.
SÉPTIMO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto”.
DECIMOSEXTO.- En fecha 2 de abril de 2019 se procedió por la Mesa de Contratación
a la apertura de las ofertas, concluyéndose lo siguiente:
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DECIMOQUINTO.- Por Acuerdo Plenario de fecha 11 de marzo de 2019 se acordó:

Ajuntament de Gavarda
“La Mesa de Contratación declara admitidas las siguientes proposiciones:

1

Licitador
MANTENIMENT EN OBRES R. ORTEGA S.L.

Se procede a la apertura del sobre «B», con el siguiente resultado:
Licitador
MANTENIMENT EN OBRES R.
ORTEGA S.L.

Oferta económica
125.400,00 euros, impuestos no
incluidos

A la vista que se ha presentado una sola licitación y que ésta cumple con los
requisitos indicados en los pliegos, la Mesa propone al órgano de contratación, el Pleno del
Ayuntamiento, la enajenación del bien indicado a favor del licitador MANTENIMENT EN
OBRES R. ORTEGA S.L.”
DECIMOSÉPTIMO.- Por Acuerdo Plenario de fecha 01 de agosto de 2019 se acordó:
“PRIMERO.- Clasificar las ofertas presentadas por los licitadores, atendiendo la
propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con el siguiente orden:

SEGUNDO.- Requerir a MANTENIMENT EN OBRES ORTEGA S.L., licitador que ha
presentado la mejor oferta, para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, en concreto la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
TERCERO. Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita Informe y se
dé cuenta a este Pleno para resolver al respecto.
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto”.
DECIMOCTAVO.- El licitador ha presentado la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos previos, en concreto la documentación justificativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
LEGISLACIÓN APLICABLE
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
- Los artículos 110 a 114 y 131 a 141 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de
Patrimonio de las Administraciones Públicas.
- Los artículos 109, 112 a 114 y 118 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.
- Los artículos 9, 115 a 155 y las Disposiciones Adicionales Segunda y Tercera de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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1. MANTENIMENT EN OBRES ORTEGA S.L., precio 125.400,00€ (IVA excl.)

Ajuntament de Gavarda
- Los artículos 76, 79, 80, 85 y disposición final séptima del Texto Refundido de las
Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
- El artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Los artículos 47.2.m), 79 y 80 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
- El artículo 188 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local
de la Comunitat Valenciana.
- Los artículos 80 a 83 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la
Generalitat Valenciana.
Visto el informe de Secretaría emitido en fecha 23 de septiembre de 2019.
De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Enajenar el bien patrimonial descrito en los antecedentes en las
condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares a:
ADJUDICATARIO
MANTENIMENT EN OBRES ORTEGA S.L.

PRECIO
125.400,00 euros,
impuestos no incluidos

TERCERO.- Notificar a MANTENIMENT EN OBRES ORTEGA S.L., adjudicatario del
contrato, el presente Acuerdo y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en el
Ayuntamiento de Gavarda, en el plazo de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se
realice la notificación de la adjudicación.
CUARTO.- Publicar anuncio de formalización del contrato en la plataforma de
contratación del Sector Público en un plazo no superior a quince días tras la perfección del
contrato.
QUINTO.- Dar cuenta de la enajenación al Órgano Competente de la Comunidad
Autónoma.
SEXTO.- Anotar la enajenación en el Inventario Municipal de Bienes al efecto de
actualizarlo, una vez formalizada la enajenación.
SÉPTIMO-. Remitir la documentación necesaria al Registro de la Propiedad para que
efectúen los oportunos asientos registrales, según la Legislación hipotecaria.
OCTAVO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de
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SEGUNDO.- Publicar anuncio de adjudicación en la Plataforma de Contratación del
Sector Público en plazo de 15 días.

Ajuntament de Gavarda
documentos relacionados con este asunto.
No obstante, el Pleno acordará lo que estime pertinente.”
El Sr. Sancho diu que Compromís no està d’acord amb la venda del magatzem per les
següents raons:
- És patrimoni del poble i pensa que s’hauria d’haver preguntat al poble la seua opinió
sobre la venda.
- En relació amb la valoració de l’immoble, el Sr. Sancho diu que ha llegit l’informe de
valoració elaborat pel tècnic i no entén com arriba a eixe preu, i a més, quan el
magatzem es trau a subhasta, l’empresa que es queda el magatzem oferix 81 €
més del preu base, i no ho veu normal.
- El Sr. Sancho puntualitza que no té res contra l’empresa adjudicatària, ja que és una
empresa de Gavarda, que dóna treball a molta gent del poble, però també
l’Ajuntament dona treballa a eixa empresa i l’Ajuntament te’ls comptes sanejats, per
tant no necessita fer la venda, podria seguir llogant.

Se sotmet a votació i per SIS (6) vots a favor del GM del Partit Popular i UNA (1) abstenció
del GM Compromís per Gavarda, i per tant, per MAJORIA ABSOLUTA el Ple acorda:
PRIMERO.- Enajenar el bien patrimonial descrito en los antecedentes en las
condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares a:
ADJUDICATARIO
MANTENIMENT EN OBRES ORTEGA S.L.

PRECIO
125.400,00 euros,
impuestos no incluidos

SEGUNDO.- Publicar anuncio de adjudicación en la Plataforma de Contratación del
Sector Público en plazo de 15 días.
TERCERO.- Notificar a MANTENIMENT EN OBRES ORTEGA S.L., adjudicatario del
contrato, el presente Acuerdo y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en el
Ayuntamiento de Gavarda, en el plazo de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se
realice la notificación de la adjudicación.
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El Sr. Alcalde contesta al Sr. Sancho breument perquè diu que d’eixe tema ja s’ha parlat
molt. En primer lloc i en relació amb l’Informe de valoració, comenta que l’ha elaborat un tècnic
municipal, i no posa en dubte cap informe, perquè té total confiança en el personal que treballa
a l’ajuntament i a més per a això estan els tècnics. En relació amb l’oferta formulada per
l’empresa licitadora, hem de tindre en compte que és l’única que s’ha interessat pel magatzem,
ja que es va publicitar en la Plataforma de contractació del sector Públic, com bé saben, i a la
citada plataforma té accés qualsevol interessat de qualsevol lloc, de manera que no estarà
valorat tan baixet com va comentar diverses vegades ni és cap ganga perquè si així fora
haguérem tingut alguna proposta més.
Vol afegir que està orgullós de què una empresa del poble haja comprat el magatzem per
tal de quedar-se i establir-se a Gavarda podent anar a qualsevol polígon. Sin embargo,
prefereix instal·lar-se al seu poble i això és d’agrair.

Ajuntament de Gavarda
CUARTO.- Publicar anuncio de formalización del contrato en la plataforma de
contratación del Sector Público en un plazo no superior a quince días tras la perfección del
contrato.
QUINTO.- Dar cuenta de la enajenación al Órgano Competente de la Comunidad
Autónoma.
SEXTO.- Anotar la enajenación en el Inventario Municipal de Bienes al efecto de
actualizarlo, una vez formalizada la enajenación.
SÉPTIMO-. Remitir la documentación necesaria al Registro de la Propiedad para que
efectúen los oportunos asientos registrales, según la Legislación hipotecaria.
OCTAVO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto.
4.- DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 1T I 2T 2019.
Per part de la Secretària-Interventora es dóna compte de l’Informe d’execució Trimestral
corresponent al Primer i Segon Trimestre del 2019.
La Corporació es dóna per assabentada.
5.- DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME DEL PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT 1T I 2T
2019.
Per part de la Secretària-Interventora es dóna compte del Període Mitjà de Pagament
(PMP) corresponent al Primer Trimestre de l’exercici 2019 que és de 3,78 dies.
La Corporació es dóna per assabentada.
Per part de la Secretària-Interventora es dóna compte del Període Mitjà de Pagament
(PMP) corresponent al Segon Trimestre de l’exercici 2019 que és de 0,35 dies.

6.- DACIÓ DE COMPTES DECRETS D’ALCALDIA (Decrets 86-318/2019).
L’alcalde pregunta si algun regidor vol fer alguna pregunta sobre els Decrets d’alcaldia
següents:

DECRET

DATA

86
87
88
89

25/03/2019
25/03/2019
26/03/2019
27/03/2019

90

27/03/2019

91

27/03/2019

92
93

28/03/2019
28/03/2019

DESCRIPCIÓ
Sol·licitud del saló multiusos, cadires i taules per al 7 de maig de 2019
Convocatòria ple ordinari 28 de març de 2019
Desestimació del Recurs de Reposició interposat per TETMA.
Direcció territorial d'igualtat i polítiques inclusives secció de tercera edat
Sol·licitud d'obra menor: reparar formigó del balcó de la façana i picar
vorera
Sol·licitud del saló de plenaris, taules i cadires per a realitzar un acte el
10 d'abril de 2019
Declaració responsable: mercat ambulant, festes Sant Vicent
Sol·licitud d'alta al padró municipal d'habitants de Gavarda.
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La Corporació es dóna per assabentada.

94

28/03/2019

95

28/03/2019

96
97
98
99

28/03/2019
29/03/2019
02/04/2019
02/04/2019

100

02/04/2019

101
102
103
104
105
106

02/04/2019
03/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
05/04/2019

107

05/04/2019

108

08/04/2019

109

08/04/2019

110

08/04/2019

111
112
113

09/04/2019
10/04/2019
11/04/2019

114

11/04/2019

115
116
117

12/04/2019
12/04/2019
17/04/2019

118

17/04/2019

119
120
121
122

17/04/2019
17/04/2019
18/04/2019
18/04/2019

123

23/04/2019

124

24/04/2019

125

24/04/2019

126

26/04/2019

127

26/04/2019

128

26/04/2019

129

26/04/2019

130

26/04/2019

131

26/04/2019

Contracte menor adjudicació, direcció d'obra SOM 2018-2019
Contracte menor adjudicació, direcció d'execució d'obra i CSS som
2018-2019.
Ple extraordinari urgent 1 abril 2019
Pagaments periòdics mes de març de 2019
Sol·licitud de 25 cadires i 3 taules per als dies 6 i 7 d'abril de 2019
Sol·licitud de llicència municipal d'inhumació
Sol·licitud del saló multiusos, cadires i taules per al 22 i 23 de juny de
2019.
Sol·licitud del dia d’assumptes propis el 4 d’abril.
Aprovació certif obra camins rurals 2018
Sol·licitud del dia 10 al 23 d'abril de vacances
Sol·licitud de llicència municipal d'exhumació
Sol·licitud del saló multiusos per al dia 7 d'abril de 2019
Seguiment de Serveis Socials
Reconeixement d'obligacions i pagament de factures 2ª quinzena març
2019
Indemnització assistències ple de l'ajuntament (minutes 1, 2, 3 i 4/2019)
Sol·licitud de canvi de domicili al padró municipal d'habitants de
Gavarda.
Sol·licitud del saló multiusos i del projector per a realitzar una reunió el
dia 12 d'abril de 2019.
Revisió anual padró d'habitants a 01-01-2019
Comparèixer com Apel·lat en recurs d'Apel·lació (P.O. 234/2018)
Sol·licitud d'alta al padró municipal d'habitants de Gavarda.
Sol·licitud de llicència d'obra major i de demolició Ctra. Real de Madrid,
núm. 11 i 13.
Sol·licitud del saló de plenaris els dies 12,13 i 14 d'abril.
Aprovació memòria valorada SEPE 2019
Declaració responsable: mercat ambulant (mercat divendres)
Atorgar llicència d'obra major i de demolició Ctra. Real de Madrid, núm.
11 i 13
Seguiment de Serveis Socials
Sol·licitud del centre social per a realitzar una reunió el 18 d'abril
Convocatòria ple extraordinari 28 d'abril de 2019
Convocatòria ple extraordinari 25 d’abril de 2019
Ssol·licitud del saló multiusos per a realitzar una reunió el dia 24 d'abril
de 2019
Reconeixement d'obligacions i pagament de factures 1ª quinzena abril
2019
Sol·licitud del saló multiusos per a realitzar una reunió el dia 25 d'abril
de 2019
Sol·licitud fiança corresponent a l'obra menor: reparar formigó del balcó
de la façana i picar vorera
Sol·licitud de llicència municipal d'inhumació
Sol·licitud de retirada del cartell publicitari situat al carrer major en
l'entrada del nucli antic de Gavarda
Seguiment de Serveis Socials
Ampliació de l’horari de tancament dels bars en les festes de Sant
Vicent 2019
Declaració responsable, execució d'obres: canvi de finestres en la
vivenda
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132
133
134
135

26/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
03/05/2019

136

03/05/2019

137

07/05/2019

138

07/05/2019

139

08/05/2019

140

08/05/2019

141

08/05/2019

142

08/05/2019

143

09/05/2019

144

10/05/2019

145

10/05/2019

146

10/05/2019

147

10/05/2019

148

10/05/2019

149

10/05/2019

150

15/05/2019

151
152
153

15/05/2019
15/05/2019
15/05/2019

154

15/05/2019

155

15/05/2019

156

17/05/2019

157
158
159
160
161

20/05/2019
21/05/2019
21/05/2019
21/05/2019
21/05/2019

162

21/05/2019

163

22/05/2019

164

22/05/2019

165

22/05/2019

Sol·licitud del saló multiusos per al dimarts 30 d'abril
Pagaments periòdics mes d'abril de 2019
Sol·licitud d'informació i copia dels documents de planejament urbanístic
Sol·licitud d'un gual permanent per a l'entrada de vehicles
Sol·licitud del saló multiusos per a realitzar una reunió el dia 4 de maig
de 2019
Sol·licitud del centre social per a realitzar una reunió el 10 de maig
Sol·licitud del saló multiusos i altres recursos propietat de l'ajuntament
per al dissabte 11 de maig de 2019
Sol·licitud de canvi de domicili al padró municipal d'habitants de
Gavarda
Reconeixement d'obligacions i pagament de factures 2ª quinzena abril
2019
Sol·licitud de permís per a col·locar carpa i accés a punt de corrent el 12
de maig de 2019
Sol·licitud de recursos propietat de l'ajuntament per a els dies 17 i 24 de
maig de 2019
MC 04/2019 Transferència de crèdit
Sol·licitud per a posar en l'avinguda la paloma una placa amb el nom del
carrer
Aprovació del padró fiscal de la taxa de recollida de fem 1º semestre de
2019
Contracte menor de servicis direcció obra i Coord SS "enllumenat
poliesportiu" IFS 2018
Contracte menor de servicis redacció de projecte "enllumenat
poliesportiu" IFS 2018
Contracte menor de servicis direcció obra i Coord SS "enllumenat plaça
ajuntament" IFS 2018
Contracte menor de servicis redacció de projecte "enllumenat plaça
ajuntament" IFS 2018
Sol·licitud del saló de plens per a realitzar una reunió el dia 31 de maig
de 2019.
Sol·licitud de llicència municipal d'inhumació.
Concessió de subvencions nominatives 2019.
Sol·licitud del centre social per a realitzar una reunió el 17 de maig.
Sol·licitud de permís per a col·locar carpa els dies 16,17 i 19 de maig de
2019.
Sol·licitud de vacances, des del dia 3 fins al dia 12 de juny de 2019.
Sol·licitud d'un certificat de número de policia del local en plaça major,
núm.7
Sol·licitud de baixa del gual permanent d'entrada de vehicles número 17
Sol·licitud de llicència municipal d'inhumació
Declaració responsable: mercat ambulant (parada peix)
Sol·licitud d'alta al padró municipal d'habitants de Gavarda
Sol·licitud de llicència municipal d'inhumació.
Sol·licitud de permís per a col·locar carpa i inflable el divendres 24 de
maig.
Sol·licitud de llicència municipal d'inhumació.
Sol·licitud de llicència d'obra menor c/5 núm. 20 José Garcia
Reconeixement d'obligacions i pagament de factures 1ª quinzena maig
2019
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22/05/2019

167

22/05/2019

168

22/05/2019

169

22/05/2019

170
171
172

24/05/2019
27/05/2019
27/05/2019

173

27/05/2019

174
175
176
177

27/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019

178

31/05/2019

179
180

31/05/2019
31/05/2019

181

31/05/2019

182
183
184
185
186
187

31/05/2019
04/06/2019
04/06/2019
04/06/2019
05/06/2019
05/06/2019

188

05/06/2019

189

05/06/2019

190

07/06/2019

191

07/06/2019

192

10/06/2019

193

10/06/2019

194

11/06/2019

195
196
197
198
199
200

12/06/2019
12/06/2019
12/06/2019
12/06/2019
12/06/2019
12/06/2019

201

12/06/2019

202

13/06/2019

203

14/06/2019

204
205

14/06/2019
14/06/2019

Sol·licitud de llicència d'obra menor: prolongació de saleta fins a línia de
façana.
Sol·licitud de devolució dels rebuts d'IBI rústica dels anys 2015 i 2016
Sol·licitud de recursos propietat de l'ajuntament per al dissabte 25 de
maig de 2019
Sol·licitud d'espai i recursos de l'ajuntament per al divendres 24 de maig
de 2019.
Servei d'Avaluació de Persones amb Diversitat Funcional
Sol .licitud de llicència municipal d’exhumació i trasllat
Sol·licitud d'alta al padró municipal d'habitants de Gavarda
Sol·licitud de canvi de nom en els rebuts municipals de la vivenda
situada en c/5,núm 7
Sol·licitud de dies d'assumptes propis, 27 i 28 de maig de 2019.
Restauració de la legalitat urbanística
Sol·licitud d'alta al padró municipal d'habitants de Gavarda
Sol·licitud de polvorització a causa de la proliferació de panderoles.
Sol·licitud de canvi de domicili al padró municipal d'habitants de
Gavarda.
Sol·licitud de tancament del carrer 10 els mesos estivals
Sol·licitud per a traure taules al carrer 8 els mesos estivals.
Sol·licitud del saló multiusos i altres recursos propietat de l'ajuntament
per al dissabte 22 de juny de 2019.
Pagaments periòdics mes de maig de 2019
Sol·licitud de 30 cadires i 1 nevera per al dissabte 22 de juny.
Sol·licitud de 60 cadires i 10 taules per al 9 de juny dinar jubilats
Sol·licitud de llicència municipal d'inhumació
Ampliació de l'horari de tancament dels bars en període estival 2019
Subv. d.- la Dipu te beca 2019
Contracte de servicis procediment obert simplificat SUMARI Socorrisme
(Resolució d’Alcaldia d’inici)
Contracte de servicis procediment obert simplificat sumari Socorrisme
(Resolució d’Alcaldia d’aprovació)
Convocatòria ple extraordinari 12 de juny de 2019
Sol·licitud de llicència d'obra major: ampliació de nau de magatzem, C/
les eres, 5.
Aprovació bases Beca dipu 2019
Contractació servici redacció projecte de reparcel·lació forçosa nucli
antic
Reconeixement d'obligacions i pagament de factures 2ª quinzena maig
2019
Seguiment de Serveis Socials
Sol·licitud del multiusos per als dies 12, 17 i 19 per a l'actuació del ball
Declaració responsable: mercat ambulant (parada de confeccions)
Sessió extraordinària constitució de l'ajuntament (2019-2023)
Subv. d.- assistència tècnica 2019
Subv. d.- assistència tècnica 2019 (mancomunitat)
Sol·licitud del salo multiusos i altres recursos propietat de l'ajuntament
per als dies 12 i 13 de juliol
Sol·licitud de recursos de l'ajuntament per al pròxim diumenge 16 de
juny que se celebra la marxa contra el càncer
Sol·licitud de canvi de nom en els rebuts municipals de la vivenda del c/
16, núm. 6
Sol·licitud per al concert del 14/07/2019 en la plaça de l'església
Subv. d.- assistència tècnica 2019
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166

206
207

17/06/2019
17/06/2019

208

17/06/2019

209
210
211
212

17/06/2019
17/06/2019
18/06/2019
18/06/2019

213

18/06/2019

214

19/06/2019

215

19/06/2019

216

19/06/2019

217

21/06/2019

218

21/06/2019

219

21/06/2019

220

21/06/2019

221

25/06/2019

222

25/06/2019

223

26/06/2019

224
225

27/06/2019
27/06/2019

226

27/06/2019

227
228
229
230

01/07/2019
01/07/2019
01/07/2019
01/07/2019

231

02/07/2019

232

02/07/2019

233

02/07/2019

234

03/07/2019

235

03/07/2019

236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

04/07/2019
11/07/2019
16/07/2019
16/07/2019
16/07/2019
17/07/2019
18/07/2019
24/07/2019
24/07/2019
24/07/2019
24/07/2019

Sol·licitud de canvi de domicili en el mateix municipi
Sol·licitud de vacances
Declaració responsable: mercat ambulant (parada de tèxtil i
complements)
Sol·licitud de vacances
Sol·licitud de vacances
Sol·licitud d'alta al padró municipal d'habitants
Sol·licitud d'espai i recursos de l'ajuntament per a celebrar una comunió
Sol·licitud del local multiusos per a realitzar reunions el 21 i 28 de juny
de 2019
Contracte de servicis procediment obert simplificat sumari socorrisme
(Adjudicació)
Sol·licitud de la piscina municipal per a l'activitat escolar "eixida a la
piscina municipal" el 20 de juny
Sol·licitud d'espai i recursos per a realitzar un curs de monitors de
temps lliure del IVAJ
Sol·licitud de llicència d'obra menor; pujar paret mitgera
Sol·licitud de cadires i taules per a la celebració del festival escolar de fi
de curs
Indemnització assistències ple de l'ajuntament (minutes 5, 6 i 7/2019)
Reconeixement d'obligacions i pagament de factures 1ª quinzena juny
2019
Sol·licitud de vacances
Sol·licitud d'espai i recursos de l'ajuntament per a realitzar una festa el
29 de juny
Subvencions per a actuacions de conservació i protecció dels béns
immobles del Patrimoni Cultural de la Comunitat Valenciana
Pagaments periòdics mes de juny de 2019
MC 05/2019 Generació de crèdit per ingresos
Adjudicació redacció projecte, ebss, obra "restauració bateria
napoleònica"
Declaració responsable: mercat ambulant (parada de calçat)
Sessió extraordinària organitzativa de l'ajuntament (Tinents d’alcalde)
Sessió extraordinària organitzativa de l'ajuntament (Regidors)
Sessió extraordinària organitzativa de l'ajuntament (Convocatòria)
Sol·licitud d'una nevera i una taula els dies del torneig de futbet, el mes
de juliol de 2019.
Sol·licitud de llicència municipal d'inhumació.
Sol·licitud del saló multiusos i altres recursos propietat de l'ajuntament
per al 19 i 20 de juliol de 2019.
Reintegrament bestreta pla de millora d'espais educatius 2018
Reconeixement d'obligacions i pagament de factures 2ª quinzena juny
2019
Arrendament immoble en el c/ major del nucli antic
Sol·licitud de 15 cadires per al dissabte 13 de juliol
Sol·licitud de llicència municipal per a la col·locació de la làpida
Sol·licitud de recursos i espai ajuntament la burra parda
Seguiment de Serveis Socials
Sol.licitud del centre social per a realitzar una reunió.
Generació de crèdit per ingressos.
Sol.licitud d’una nevera i dos taules.
Seguiment servicis socials.
Sol.licitud d’un nou armari al local d’assaig.
Subv.D. Reposició d’infraestructures de recursos turístics de caràcter
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247
248
249
250
251

24/07/2019
25/07/2019
25/07/2019
25/07/2019
26/07/2019

252

26/07/2019

253

26/07/2019

254

29/07/2019

255
256
257

30/07/2019
30/07/2019
30/07/2019

258

30/07/2019

259

30/07/2019

260
261
262
263
264
265

31/07/2019
31/072019
02/08/2019
02/08/2019
06/08/2019
08/08/2019

266

14/08/2019

267

20/08/2019

268
269
270
271
272
273
274
275
276
277

22/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
25/08/2019
26/08/2019
28/08/2019
28/08/2019
28/08/2019
28/08/2019

278

28/08/2019

279
280
281
282
283

30/08/2019
30/08/2019
30/08/2019
30/08/2019
02/09/2019

284

02/09/2019

285
286
287

06/09/2019
06/09/2019
06/09/2019

288

06/09/2019

289

06/09/2019

natural.
Subv. Inversions financerament sostenibles 2018.
Sol.licitud d’ocupació de via pública per posar andami.
Sol.licitud de vacances des de 31/07/2019 fins al 16/08/2019.
Sol.licitud de llicència d’obra major.
Sol.licitud de llicència urbanística.
Subv.D. Concessió subvencions a la realització de certificacions
energètiques d’edificis públics municipals.
Convocatòria ple extraordinari 1 d’agost.
Subv.D IFS Immobles destinats a bandes de música i agrupacions
musicals.
Declaració responsable: mercat ambulant. (Parada saladures).
Declaració responsable: mercat ambulant. (Parada de fruita i verdura)
Sol.licitud d’alta al padró municipal d’habitants.
Sol.licitud de canvi de domicili al padró municipal d’habitants de
Gavarda.
Sol.licitud de canvi de nom en els rebuts municipals de la vivenda
situada en c/8 nº28.
Seguiments serveis socials.
Pagaments periòdics mes de Juliol 2019.
Sol·licitud d’alta al padró municipal d’habitants.
Sol·licitud de local pel grup municipal Compromís per Gavarda.
Reconeixement d’obligacions i pagament de factures Juliol 2019.
Sol·licitud de llicència d’ocupació de via pública.
Sol·licitud del saló multiusos i altres recursos propietat de l’ajuntament
per al dissabte 17 d’agost de 2019.
Reconeixement d’obligacions i pagaments de factures 1ª quinzena
d’agost 2019.
Sol·licitud de vacances des de 02 fins al 20 de setembre (15 DIES).
Sol·licitud de canvi de domicili en el mateix municipi.
Sol·licitud de anticipo.
Sol·licitud de anticipo.
Sol·licitud de canvi de nom en els rebuts municipals.
Reconeixement d’obligacions i pagament de factures fins el 23/08/2019.
Sol·licitud de dia d’assumptes propis.
Sol·licitud de llicència municipal per a col·locació de làpida.
Contracte menor d’obres PCV 2018-19 asfaltat camí Racó del poble.
Sol·licitud de llicència d’obra major i demolició.
Contracte menor d’obres subv. Instal·lacions esportives pavimentació
frontó.
Sol·licitud d’acumulació de secretaria.
Concessió de subvencions nominatives 2019 club de pilota Gavarda
Sol·licitud de llicència municipal d'inhumació
Pagaments periòdics mes d'agost de 2019
Inversions financerament sostenibles 2018, IFS 2018
Contracte menor d'obres subv. Accessibilitat, adaptació aseos primera
planta
Sol·licitud de col·locació de làpida en nínxol del cementeri municipal
Sol·licitud de llicència municipal d'inhumació
Sol·licitud de col·locació de làpida en nínxol del cementeri municipal
Sol·licitud de canvi de nom en els rebuts municipals de la vivenda del C/
10, núm. 9
Sol·licitud d'exhumació i trasllat de restes cadavèrics en el cementeri
municipal
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09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019

301

11/09/2019

302

11/09/2019

303
304
305
306
307

11/09/2019
11/09/2019
12/09/2019
16/09/2019
16/09/2019

308

17/09/2019

309
310
311
312
313
314
315
316
317

18/09/2019
18/09/2019
18/09/2019
18/09/2019
18/09/2019
18/09/2019
18/09/2019
19/09/2019
19/09/2019

318

20/09/2019

Sol·licitud d'alta al padró municipal d'habitants
Sol·licitud d'alta al padró municipal d'habitants
Sol·licitud de llicència d'ocupació de via pública
Sol·licitud d'alta al padró municipal d'habitants
Contracte menor d'obres PCV 2018-19 asfaltat camí racó del poble
Sol·licitud d'accés a l'expedient d'acondicionament del pati de l'escola
Sol·licitud d'accés a l'expedient de reparació del ban
Sol·licitud d'accés a les factures telefòniques de l’últim any
Sol·licitud d'alta al padró municipal d'habitants
Sol·licitud de 30 cadires per al dia 14 de setembre de 2019
Sol·licitud d'accés a l'expedient festes patronals de Sant Vicent
Contracte menor d'obres IFS 2018 sistema de gestió enllumenament
públic poliesportiu
Sol·licitud del saló de plens per a realitzar el programa ribera activa't, el
19 de setembre.
Sol·licitud del saló multiusos
MC 07/2019 Generació de crèdit per ingressos
Contracte menor assistència tècnica fibra òptica
Adjudicació obra elim barreres aseos
Ampliació mòdul d'assistència tècnica "enginyeria tècnica industrial"
Arrendament parcel·la casc antic (C/ 9 d'octubre)
Sol·licitud de col·locació de làpida en nínxol del cementeri municipal
Sol·licitud d'1 dia d'assumptes propis
Arrendament terreny c/ sant Vicent 4 (casc antic)
Reconeixement d'obligacions i pagament de factures fins el 16/09/2019
Sol·licitud del centre social per a reunió
Decret Aprovació Pla SS
Línies fonamentals del pressupost 2020
MC 08/2019 generació de crèdit per ingressos
Pagament nòmines treballadors INEM agrícola 2019
Contracte menor d'obres IFS 2018 sistema de gestió enllumenament
públic poliesportiu

El Sr. Sancho pregunta pel Decret 88, ¿Què al·lega l’empresa i les raons?
El Sr. Alcalde explica que TETMA és l’empresa que tenia adjudicat el contracte de recollida
de fem i una vegada finalitzat va demanar la devolució de l’aval. Per part de l’ajuntament, se li
denega la devolució perquè el tècnic al·lega que s’han incomplit algunes clàusules del contracte
i la garantia ha de respondre per tal incompliment.
El Sr. Sancho pregunta pel Decret 94/2019: Contracte menor adjudicació, direcció d'obra
SOM 2018-2019. Pregunta de quina obra es tracta.
L’alcalde li recorda que van aprovar al plenari la corresponent modificació de crèdit i que es
tracta del Parc Oest, i una xicoteta actuació al parc Est. En este expedient es contracta la
Direcció d’Obra, no l’obra.
El Sr. Sancho pregunta pel Decret 95/2019 i quina diferència hi ha amb l’anterior.
El Decret 95 fa referència a l’adjudicació del Contracte menor de direcció d'execució d'obra
i CSS SOM 2018-2019. L’alcalde explica que la Direcció d’Obra a què fa referència el Decret 94
està subvencionada i l’adjudicació a què es refereix el Decret 95 no ho està.
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El Sr. Sancho pregunta pels Decrets 146-149, ¿què és el que s’adjudica?
El Sr. Alcalde explica que es tracta de totes les adjudicacions que s’han de fer relacionades
amb la subvenció del IFS.
El Sr. Sancho pregunta pel Decret 152/2019, pregunta per la subvenció nominativa.
El Sr. Alcalde li explica que es referix a la subvenció nominativa de la Unió Musical de
Gavarda, la subvenció correspon a l’import que ha justificat (1.800 €).
El Sr. Sancho pregunta pel Decret 193/2019 relatiu a la “Contractació servici de redacció
projecte de reparcel·lació forçosa nucli antic”. Pregunta que ¿Que és? ¿Perquè es fa? I
¿Perquè és forçosa?.
L’alcalde contesta que és una de les herències que van arreplegar, i és que el “Casc Antic”
estava tot sense escripturar, s’havien expropiat moltes cases però no s’havien inscrit les
expropiacions i a més es va acordar deixar algunes vivendes allí i per a poder reorganitzar el
nucli antic és necessari tramitar un instrument urbanístic que s’anomena així.
El Sr. Sancho pregunta pel Decret 223/2019 relatiu a la Subvenció per a actuacions de
conservació i protecció dels béns immobles del Patrimoni Cultural de la Comunitat Valenciana.
Pregunta sobre la subvenció.
L’alcalde contesta que s’ha demanat una subvenció per a restaurar la Bateria Napoleònica
aproximadament són 37.000€, és el que s’ha demanat, però encara no han resolt.
El Sr. Sancho pregunta que significa el Decret 225/2019.
L’alcalde contesta que és una modificació de Crèdit, en este cas es tracta d’una Generació
de crèdits per ingressos.
El Sr. Sancho pregunta pel Decret 236 en relació amb un “Arrendament immoble en el c/
major del nucli antic”

L’alcalde explica que és un contracte molt garantista per a l’Ajuntament, i el que es pretén
és que en tant en tant es tramiten els instruments urbanístics que ha comentat abans i que
regularan de forma permanent i regularitzaran totes les situacions, els veïns tinguen una
cobertura temporal, si bé es fa constar expressament al contracte que en cas que no
s’aprovaren eixos instruments, tenen l’obligació de revertir la situació al seu estat original.
El Sr. Sancho pregunten pel Decret 246/2019 relatiu a la Subvenció de Diputació sobre
Reposició d’infraestructures de recursos turístics de caràcter natural.
L’Alcalde explica que es tracta d’una subvenció que ha demanat conjuntament Gavarda,
Antella i Sumacàrcer i el projecte és per a la senyalització turística d’un itinerari senderista i
cicloturista pel patrimoni hidràulic i mediambiental del riu Xúquer.
El Sr. Sancho pregunta pel Decret 278/2019 Contracte menor d’obres corresponent a la
Subvenció Instal·lacions esportives pavimentació del frontó. Pregunta que a qui li s’ha adjudicat
i el procediment.
L’alcalde contesta que l’adjudicatari és Ortega Integra, ja que és l’única empresa que s’ha
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L’alcalde contesta que serà la renovació d’algun arrendament que ja es va fer i es renova
anualment, perquè no s’ha fet cap nou.

Ajuntament de Gavarda
oferit a fer l’obra per eixe import.
Respecte al procediment, es tracta d’un contracte menor, si bé es demana oferta a diverses
empreses, en este cas es va demanar a quatre. Les altres empreses van contestar dient que no
podien fer l’obra amb el preu tan ajustat, així que s’ha adjudicat a l’única oferta.
El Sr. Sancho pregunta per Decret 304/2019 sobre MC 7/2019 de Generació de Crèdits per
Ingressos.
L’alcalde li explica que es tracta d’una Modificació de Crèdit i que si vol, pot demana còpia
del Decret ara quant acabe el plenari, li dóna una còpia.
El Sr. Sancho pregunta pel Decret 305/2019 sobre Contracte menor assistència tècnica
fibra òptica.
L’alcalde explica que com saben, estan estudiant les diferents propostes que han presentat
les empreses per al desplegament de Fibra Òptica a Gavarda. La peculiaritat de Gavarda és
que la fibra no es desplega per façana, sinó que s’ha de canalitzar de manera subterrània, les
canalitzacions tenen un ample limitat i s’ha d’estudiar com autoritzar la instal·lació de la Fibra
de manera que no es limite la competència però sent conscients que l’espai és el que és.
En tractar-se d’una matèria tan especialitzada, va ser necessari contractar a un tècnic (en
este cas va ser Juanjo, ja que no estava com a tècnic municipal) per tal d’estudiar i contestar
tots els Plans de Desplegament de Fibra que s’han presentat per Registre d’Estrada,
analitzar-los i demanar aclariments o documentació si és el cas, així com fixar els criteris per a
autoritzar el desplegament.
El Sr. Sancho pregunta si sap quan hi haurà fibra i l’alcalde contesta que espera que
prompte.
Finalment, el Sr. Sancho pregunta pel concepte dels Decrets 314,315, 316 i 318 al que el
Sr. Alcalde contesta explicant-li a quin expedient correspon cadascun.

Se sotmet a votació la URGÈNCIA i per UNANIMITAT dels regidors presents s’aprova la
introducció del punt per Urgència:
7.- PROPOSTA D’ALCALDIA D’APROVACIÓ D’INICI DE L’EXPEDIENT DE “CREACIÓN
DE ZONA DE OCIO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, ESPACIO DEPORTIVO Y
GRADERÍA EN EL “PARC OEST” Y PAVIMENTACIÓN DE ESPACIOS DEGRADADOS DEL
“PARC EST” (SOM 2018-2019)”
L’alcalde exposa la proposta d’alcaldia següent:
“Visto que mediante providencia de Alcaldía de fecha 26 de septiembre de 2019, se motiva
la necesidad de contratar la obra “Creación de zona de ocio e instalación de juegos infantiles,
espacio deportivo y gradería en el “Parc Oest” y pavimentación de espacios degradados del
“Parc Est” (SOM 2018-2019)” y se solicita informe de Secretaria-Intervención al respecto.
A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:
“CREACIÓN DE ZONA DE OCIO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, ESPACIO
DEPORTIVO Y GRADERÍA EN EL “PARC OEST” Y PAVIMENTACIÓN DE ESPACIOS
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Abans de passar al punt de Precs i Preguntes, el Senyor Alcalde com ha comentat amb la
resta de regidors abans de començar el plenari, vol introduir per urgència un punt, ja que es
tracta del procediment de licitació del Contracte del SOM que està sotmés a uns terminis.

Ajuntament de Gavarda
DEGRADADOS DEL “PARC EST”
Tramitación:
Ordinaria.

Procedimiento: Abierto
Clasificación CPV:
43325000-7 Equipo
para parques y áreas
de juego
45200000-9 Trabajos
generales de
construcción de
inmuebles y obras de
ingeniería civil

Duración máxima:
4 meses.

Tipo de contrato: Contrato de
Obras.

Revisión de precios:
No

División en Lotes: No

Presupuesto base de licitación:
165.398,72 €

IVA:
34.733,72€_____

Total: 200.132,38€

Valor estimado del contrato:
165.398,72 €___________

Sin IVA

Total: 165.398,72 €

Garantía provisional: No

Garantía definitiva:
SI

Garantía complementaria: No

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de
Secretaría-Intervención de fecha 26 de Septiembre de 2019, y de conformidad con lo
establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, propongo al Pleno:

SEGUNDO. Justificar la celebración del contrato en la necesidad de adecuar un zona
de actuación que actualmente carece de usos funcionales para la población de Gavarda y que
se caracteriza por una topografía accidentada que presenta desniveles para convertirla en un
parque público con una zona deportiva para mejorar su funcionalidad, quedando acreditado
que la contratación de la obra anteriormente indicada es la forma más idónea y eficiente de
llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.
TERCERO. Ordenar la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas que han de regir el contrato y el proceso de
adjudicación.
CUARTO. Que, por la Intervención municipal, se haga la correspondiente retención de
crédito, que acredite que existe crédito suficiente y adecuado para financiar el gasto que
comporta la celebración del contrato
QUINTO. Dar cuenta de todo lo actuado al Pleno para resolver lo que proceda.

Es lo que propongo al Pleno, no obstante, el Pleno acordará lo que estime
conveniente.
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PRIMERO. Iniciar el expediente para la contratación de la obra “Creación de zona de
ocio e instalación de juegos infantiles, espacio deportivo y gradería en el “Parc Oest” y
pavimentación de espacios degradados del “Parc Est” (SOM 2018-2019)”, mediante
procedimiento abierto.

Ajuntament de Gavarda

Es sotmet la proposta a votació, i per UNANIMITAT s’aprova:
PRIMERO. Iniciar el expediente para la contratación de la obra “Creación de zona de
ocio e instalación de juegos infantiles, espacio deportivo y gradería en el “Parc Oest” y
pavimentación de espacios degradados del “Parc Est” (SOM 2018-2019)”, mediante
procedimiento abierto.
SEGUNDO. Justificar la celebración del contrato en la necesidad de adecuar un zona
de actuación que actualmente carece de usos funcionales para la población de Gavarda y que
se caracteriza por una topografía accidentada que presenta desniveles para convertirla en un
parque público con una zona deportiva para mejorar su funcionalidad, quedando acreditado
que la contratación de la obra anteriormente indicada es la forma más idónea y eficiente de
llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.
TERCERO. Ordenar la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas que han de regir el contrato y el proceso de
adjudicación.
CUARTO. Que, por la Intervención municipal, se haga la correspondiente retención de
crédito, que acredite que existe crédito suficiente y adecuado para financiar el gasto que
comporta la celebración del contrato
QUINTO. Dar cuenta de todo lo actuado al Pleno para resolver lo que proceda.

8.- PRECS I PREGUNTES.
L’alcalde obri el torn de precs i preguntes.

L’alcalde contesta que no s’ha inclòs a l’ordre del dia perquè es tracta d’un escrit on no es
planteja l’adopció de cap acord, sinó que demana que l’ajuntament sol·licite al tècnic competent
l’emissió d’un informe sobre la passarel·la de l’escola. L’alcalde llig l’escrit que va presentar
compromís i comenta que tal com va explicar al plenari anterior on es va comentar el tema,
l’equip de govern ja fa dos anys que esta estudiant eixe assumpte, es va estudiar la possibilitat
d’incloure l’actuació a l’EDIFICANT i evidentment si es fera així, s’hauria d’aprovar pel Ple.
A continuació el Sr. Sancho planteja les següents preguntes:
1.- El Grup Municipal Compromís va demanar un Despatx, i li se va concedir per tant
demana la clau i respecte a l’horari, no van a posar cap horari fixe, quedaran amb els veïns per
telèfon i ell acudirà al despatx. Respecte a les vesprades, pregunta quines vesprades està
l’Ajuntament obert per als veïns. L’alcalde contesta que Dimarts i Dijous, de 16.30 a 19.00 h.
2.- El Sr. Sancho pregunta per l’horari d’alcaldia.
El Sr. Alcalde contesta que de moment l’únic dia que segur que ha d’estar en la Diputació
és el dimarts, per tant excepte el dimarts de matí, la resta de dies no té compromisos fixos, si
bé, encara que ara ja no té dedicació com abans, seguirà fent el mateix, és a dir, qualsevol veí
que vol parlar amb ell li crida per telèfon i fixen un dia i hora. En principi, sempre que no està a
Diputació, està a l’ajuntament.
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El Sr. Sancho comenta que Compromís va presentar un escrit per Registre d’entrada a
l’ajuntament i no l’ha inclòs a l’Ordre del Dia.

Ajuntament de Gavarda
3.- El Sr. Sancho pregunta pel Carrer 29, per l’obertura del carrer a Montejucar, pregunta a
l’alcalde què pensa fer al jardí i als passos de vianants. Pregunta també sobre la competència
per a reparar la part que està en males condicions.
L’alcalde contesta que no entén el malestar provocat per la poda del baladres. En relació
amb l’apertura del carrer a MonteJucar, torna a explicar que la idea d’obrir el carrer va ser d’ell
(de l’alcalde), va comentar-ho amb l’alcalde d’Alberic, el qual li va contestar que ho plasmarem
al nostre Pla General, si bé ara sembla que hi ha algun problema més.
4.- El Sr. Sancho pregunta pels arbres de l’entrada del Poble, pregunta a l’alcalde si pensa
tapar les jardineres o plantar arbres. En este últim cas, haurien de tindre una amplària superior
a 90 cm.
El Sr. Alcalde contesta que es va estudiar fer un jardí, si bé també pensen que la part dreta,
conceptuada com a vorera no té molt de sentit, és a dir la funció d’una vorera com a tal és
connectar carrers, i en este cas, no complix eixa funció, però en definitiva es diga d’una manera
o una altra es resoldrà tècnicament de la millor manera.
5.- El Sr. Sancho, torna a insistir en el tema del Whatsapp, en primer lloc vol que quede clar
que no està en contra d’este servici, sinó de la manera en què es fa. Comenta que van
demanar les factures de telèfon de l’Ajuntament i el mòbil d’alcaldia el paga l’Ajuntament i vol
que a partir d’ara el ban whatsapp siga municipal, que per exemple qui porte el facebook porte
també el ban whatsapp.
L’alcalde respon que compromís voldrà el que siga, però ell com a alcalde fa el que creu
que és millor per al poble i pensa que, en general, els veïns estan contents amb el servici tal
com està portant-se actualment. Un servici que funciona no és necessari canviar-lo.

L’alcalde contesta que ara ja funciona, van vindre a arreglar el que fallava i tècnicament ara
ja funciona. És cert que s’han invertit prou diners arreglant el ban de veu, però com també s’ha
comentat, hi ha persones que ho utilitzen les noves tecnologies i pensa que el ban de veu
encara fa falta per arribar a tots. Com va comentar ja en alguna ocasió, la realitat és que el que
en principi semblava que era una reparació menuda després ha requerit canviar peces que
estaven en males condicions, altaveus que estaven mal, cablejat en pitjors condicions, etc...
7.- El Sr. Sancho pregunta per l’obra de pavimentació dels carrers, per a quant està previst
que es faça i si van a pintar els passos de vianants perquè hi ha molts que no es veuen.
Comenta també que davant de l’escola de vegades hi ha embolic i no estaria de més comptar
amb un policia per tal de posar ordre.
El Sr. Alcalde contesta que es van a pavimentar tots els carrers que no es van pavimentar
l’anterior vegada. En una primera fase es va pavimentar els carrers que estaven en pitjors
condicions i ara faltava aproximadament dos terceres parts del poble. En un primer moment
van plantejar-se pavimentar en dos fases els carrers que quedaven, però ja que el fet de portar
la màquina és un cost important dins del pressupost de l’obra, finalment s’ha observat que
resulta més rentable pavimentar tot a la vegada, potser per tema de pressupost falte un carrer
que es pavimentarà en la propera subvenció que reba l’Ajuntament, però encara està pendent
de confirmar. Respecte a la pintura dels passos de vianants, la resposta és que també està
inclosa.
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6.- En relació amb el Ban de Veu, el Sr. Sancho comenta que han comprovat que s’ha
gastat 17.000€ arreglant-lo i no comprén com li sembla mal gastar contractant una altra línia de
telèfon, però bé, pregunta que quin és el problema perquè no funciones i com pensen
solucionar-ho.

Ajuntament de Gavarda
Pel que fa al tema del policia, l’alcalde li recorda al Sr. Sancho que ja li va comentar que
s’ha sol·licitat a l’IVASPE la selecció d’un agent de policia, ja que finalment i després de molt de
treball, finalment la plaça d’agent de policia està vacant en l’actualitat.
8.- El Sr. Sancho pregunta per les Festes de Sant Vicent, comenta que ha comprovat que
s’han gastat uns 19.000€ i demana que es dedique tots els anys el mateix pressupost hi hagen
o no fester. Li demana al Sr. Alcalde que li explique el funcionament de la Subvenció del SARC.
El Sr. Alcalde explica al Sr. Sancho que el Sarc és una subvenció de Diputació per a festes i
Cultura. Hi ha una sèrie d’actuacions subvencionades que es recullen al Catàleg del Sarc.
9.- En relació amb la línia del Bus a Alzira, a l’anterior Ple com que l’alcalde li va demanar
que parlara amb els seus companys de Compromís i del PSOE, li comenta que ja ho ha fet i li
han dit que es posarà en funcionament al mes de març i que hi haurà 3 viatges de matí i 2 a la
vesprada, també li van dir que el Sr. Mompó ho sabia i va fer al·legacions per la qual cosa, el
Sr. Sancho recrimina al Sr. Alcalde que no li ho diguera.
El Sr. Alcalde contesta que si és així, ho va entendre malament, eixe servici és el que hi ha
actualment, clar que és coneixedor, ja que va estar en la reunió. El Sr. Alcalde va entendre que
el que volia el Sr. Sancho era millorar eixe servici, per això li va demanar que l’ajudara a fer
força parlant amb els seus companys, ell ja ho va fer però que, com sembla, no han tingut en
consideració. L’alcalde torna a expressar la seua opinió, que per cert, no és la que es va
reflectir a les al·legacions realitzades, ja que no tots els alcaldes estaven d’acord i es va
consensuar l’escrit. Ell apostaria per una espècie de servici llançadora, és a dir, és conscient
que tots els pobles no poden tindre estació, o bus, és este cas, però si es poden habilitar uns
bons servicis de transport ràpids i freqüents des de cada poble fins a la parada o estació
corresponent. Però insisteix que no tots els alcaldes compartien eixa solució i per això no es va
plantejar, encara que ell considera que és solució viable.

El Sr. Alcalde contesta que hi ha dos decrets perquè són dos actuacions distintes, una és el
subministrament i l’altra l’obra i van a dos aplicacions pressupostàries diferents. És un contracte
menor i s’ha fet allò que ens hi ha dement el director del centre i en el moment que ha decidit
l’escola, que en definitiva són els destinataris principals, i ens han dit que estan molt contents.
Quant a la factura, no està a l’expedient perquè encara no l’han presentat i evidentment tampoc
s’ha pagat res.
11.- El Sr. Sancho comenta que en relació amb la Jornada del Pacte d’Estat contra la
Violència de Gènere que es va fer el 30 de maig a les 13 hores, és una iniciativa molt
interessant però pregunta perquè ho ha organitzat a eixa hora quan la majoria de veïns no
poden assistir.
El Sr. Alcalde contesta que és la Mancomunitat la que ha organitzat este acte en els
diferents pobles i l’hora la fitxada també la Mancomunitat imagine que adaptant-se a l’horari
dels seus treballadors. El ministeri ens dóna a cada Ajuntament una subvenció però molt
menuda (800€ aprox.), de manera que tots els ajuntaments que volen ho aporten a la
Mancomunitat i es fa una actuació més visible.
12.- Respecte a l’excursió a Madrid per a veure el Musical del “Rey León” pregunta si este
viatge estava subvencionat per l’ajuntament i quin criteri es va seguir per a l’admissió de la
gent, ja que sembla que va anar prou gent de fora. Pregunta per la programació de teatre per
als pròxims mesos al poble.
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10.- En relació amb l’obra de pintar el col·legi, el Sr. Sancho pregunta perquè hi ha dos
Decrets diferents, pregunta quin tipus de contracte s’ha fet (menor, obert, etc..), perquè no
s’esperaren a l’estiu i es va fer quan els xiquets estaven a l’escola. Comenta que ha vist que a
l’expedient no consta cap factura i que el pressupost s’ha presentat sense IVA.

Ajuntament de Gavarda
El Sr. Alcalde contesta que l’ajuntament va subvencionar l’autobús només. El criteri que es
va seguir com no pot ser d’una altra manera és que qui s’apuntara tota aquella persona que
estiguera interessada i a mesura que la gent s’anava apuntant es feia la llista. En un únic
autobús no cabia tot el poble i es van llogar dos autobusos i van vindre totes les persones que
van voler, de Gavarda o d’on fora.
En relació amb la programació cultural, l’alcalde contesta que està treballant precisament
en això, vol fer una programació completa que abarque tots els àmbits culturals, té un
esborrany que encara no està acabat però s’oferix a ensenyar-li’l.
13.- El Sr. Sancho pregunta al regidor d’esports si ja ha buscat solució per al conflicte de la
utilització de les instal·lacions esportives per part dels xiquets més menuts.
L’alcalde contesta que les pistes esportives són un espai públic, no pot restringir l’accés en
funció d’on siguen les persones, no pot prohibir a les persones que les utilitzen ni contractar a
una persona que vigile qui juga més o menys. Està regulant-se la utilització mitjançant unes
ordenances però porten una tramitació com ja li va explicar i mentrestant no pot prohibir
l’entrada a les persones.
El Sr. Lima, regidor d’esports comenta que el problema que planteja el Sr. Sancho només
es produeix el mes d’agost, la resta de l’any això no passa i a més ell ha estat anant a les
pistes i ara no hi ha cap problema.
De tota manera, al nou parc s’ha previst fer una pista pensada especialment per als
menuts, per a donar-los una alternativa a més de regular la utilització de les pistes actuals, clar.
14.- Finalment el Sr. Sancho pregunta si ja tenim Pla d’Emergències aprovat.
L’alcalde comenta que hauria de mirar-ho i es compromet a revisar-ho.
I no havent-hi més assumptes a tractar, es va alçar la sessió d’ordre de la Presidència del
que jo com a Secretària done fe, sent les vint-i- una hores i quaranta minuts.

L’Alcalde,
Vicente J. Mompó Aledo

La secretària,
Maria Escamilla Faus

(Document signat electrònicament)
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Vist i plau,

