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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.
En primer lloc, es guarda un minut de silenci per les víctimes de la COVID-19.
S'obri la sessió pel President i es van tractar els següents ASSUMPTES:
A) PART RESOLUTIVA:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (MINUTA 15/2019).
Entregada en esborrany l’acta de la sessió ordinària del Ple celebrada el dia 26 de
desembre de 2019 (Minuta 15/2019), el Sr. Pastrana comenta que en un punt no s’ha reflectit
amb exactitud la intervenció del Sr. Aparicio. L’alcalde contesta que l’acta reflexa de manera
abreujada la idea transmesa en cada intervenció dels regidors, de tota manera pregunta al
portaveu del Grup Compromís si considera que hi ha alguna intervenció que no està
correctament interpretada. El Sr. Pastrana contesta que no.
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SECRETÀRIA-INTERVENTORA:
Escamilla Faus.

Ajuntament de Gavarda
Es procedeix a la votació i per 5 vots a favor (G.M. del P.P.) i 2 abstencions (G.M.
compromís per Gavarda), s’aprova l’Acta 15/2019 per Majoria Absoluta.

2.- APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS (PLPIF) I
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA LOCAL DE CREMES.
L’alcalde exposa la proposta d’alcaldia de data 20 de juny de 2020:
“De conformitat amb la nova redacció de l’article 55.3, donada per la Llei 13/2018, d’1 de
juny, de la Generalitat, de modificació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre de la Generalitat,
Forestal de la Comunitat Valenciana: “Les entitats locals amb terrenys forestals en els seus
termes municipals redactaran obligatòriament plans locals de prevenció d'incendis forestals
(PLPIF) i hauran d'enviar-los a l'administració forestal de la seua demarcació. Aquests plans
locals tindran caràcter subordinat respecte als plans de prevenció d'incendis forestals de cada
demarcació”.
Esta nova redacció suposa una diferència substancial respecte a la redacció anterior de
l’article 55.3, que indicava que l’obligació de redactar els PLPIF es limitava a municipis que se
situaven en zones d’alt risc d’incendis forestals.
El procediment per a la seua aprovació consisteix en la redacció del PLIF per un tècnic
amb formació universitària en prevenció d’incendis forestals, a iniciativa de l’Ajuntament, que
l’aprovarà en el Ple municipal i que l’haurà de remetre a la Direcció Territorial, per a
comunicar-ho i traslladar-ho a la Direcció General perquè eleve la proposta a la Conselleria
competent per a la seua aprovació per mitjà de resolució. Aquests plans són subordinats a la
planificació general de prevenció de demarcació i d’espais naturals protegits.

D’acord amb esta normativa, es va adjudicar la redacció del corresponent Pla local reduït
de prevenció d’incendis Forestals (PLRPIF) mitjançant Resolució d’alcaldia 121/2010 de data
14 d’abril de 2020 a l’empresa Advanced Facility Services, amb C.I.F. B-40653230, per import
de 2.800€ + 588€ en concepte d’IVA (21%).
En data 10 de juny de 2020, es presenta per Registre d’Entrada nº 2020-E-RE-2020, el
document tècnic corresponent al Pla Local reduït de Prevenció d’Incendis forestals que es
presenta al Ple i es proposa la seua aprovació.
El document presentat requerix la modificació del Pla local de cremes actualment en vigor.
Es base a tot allò que exposa, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el Pla Local Reduït de Prevenció d’Incendis Forestals del Terme
municipal de Gavarda que consta a l’expedient 99/2019.
SEGON.- Remetre el PLRPIF aprovat pel Ple municipal a la Conselleria competent en
matèria d’incendis forestals, per tal d’iniciar l’expedient d’aprovació del PLRPIF per l’òrgan
autonòmic competent.
TERCER.- Aprovar la modificació del Pla Local de Cremes de Gavarda aprovat per la
Conselleria competent en data 15 de juliol de 2016, per tal d’ajustar algunes previsions al
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El contingut del PLPIF s’estableix en l’Ordre 30/2017, de 20 de novembre, de la consellera
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural (DOGV 8.181, de
30.11.2017).

Ajuntament de Gavarda
PLRPIF, quedant redactat de la forma prevista a l’Anexe II del citat PLRPIF.
QUART.- Remetre el Pla Local de Cremes de Gavarda aprovat pel Ple municipal a la
Conselleria competent en matèria d’incendis forestals per tal d’iniciar l’expedient d’aprovació del
Pla local de Cremes modificat per l’òrgan autonòmic competent.
És el que es proposa al Ple, si bé este acordarà allò que estime convenient.”
El Sr. Sancho indica que ha llegit el Pla i detecta alguna incorrecció en la quantia dels
bresquillers.
Es procedix a la votació i per UNANIMITAT s’acorda:
PRIMER.- Aprovar el Pla Local Reduït de Prevenció d’Incendis Forestals del Terme
municipal de Gavarda que consta a l’expedient 99/2019.
SEGON.- Remetre el PLRPIF aprovat pel Ple municipal a la Conselleria competent en
matèria d’incendis forestals, per tal d’iniciar l’expedient d’aprovació del PLRPIF per l’òrgan
autonòmic competent.
TERCER.- Aprovar la modificació del Pla Local de Cremes de Gavarda aprovat per la
Conselleria competent en data 15 de juliol de 2016, per tal d’ajustar algunes previsions al
PLRPIF, quedant redactat de la forma prevista a l’Annexe II del citat PLRPIF.
QUART.- Remetre el Pla Local de Cremes de Gavarda aprovat pel Ple municipal a la
Conselleria competent en matèria d’incendis forestals per tal d’iniciar l’expedient d’aprovació del
Pla local de Cremes modificat per l’òrgan autonòmic competent.
3.- PROPOSTA D’ADHESIÓ AL SERVEI MANCOMUNAT DE RECOLLIDA I TRANSPORT
A PLANTA DE RESIDUS DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA.

“PROPOSTA D'ACORD D’ADHESIÓ AL SERVEI MANCOMUNAT DE RECOLLIDA I
TRANSPORT A PLANTA DE RESIDUS DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
La prestació del servei de recollida de residus és una competència municipal, conforme
a les disposicions contingudes en els articles 26.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de Bases de Règim Local i 34 a) de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim
Local de la Comunitat Valenciana.
Es tracta d’un servei susceptible de ser prestat des de la Mancomunitat de la Ribera
Alta en virtut de la disposició transitòria 11ª de la Llei 27/2013 LRASL i els articles 6 i 23 dels
seus estatuts, que preveuen com a una de les finalitats, la gestió de residus sòlids urbans. La
Mancomunitat ve prestant el servei de recollida selectiva d’envasos lleugers des de l’any 2001,
el servei de recollida de paper i cartó des de l’any 2005, i el servei de recollida de la fracció
resta, des d’abril de 2016, aprofitant l’economia a escala que suposa la contractació
mancomunada.
La Mancomunitat amb la pretensió d’adequar el seu servei al nou marc legal i estratègic
previst en les directives europees i normativa autonòmica per a la gestió integral de residus, ha
encetat un procediment d’adaptació del servei per tal de prestar un servei de recollida selectiva
de les fraccions resta, residus orgànics, envasos lleugers, paper i cartó, bolquers i productes
d’higiene íntima i voluminosos, en diverses modalitats de recollida.
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L’alcalde exposa la proposta d’alcaldia de data 18 de juny de 2020 amb el següent tenor
literal:

Ajuntament de Gavarda
Aquest servei disposa d’un marc de mesures per a afavorir la consecució dels objectius
legalment establerts, entre les quals, es troba l’aprovació d’un reglament del servei i unes
instruccions, així com la posada en marxa d’una nova licitació que incorpore els requeriments
escaients.
La Mancomunitat de la Ribera Alta ha confeccionat els plecs per a la licitació i
contractació del servei de recollida selectiva de residus. Examinades les condicions i els termes
que per a la prestació del servei resulten de les instruccions del servei i els plecs remesos des
de la mancomunitat, s’estima que resulten convenients per als interessos municipals.
La competència per a l’adopció de l’acord d’adhesió és del Ple de l’Ajuntament.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar l’adhesió d’aquest ajuntament al servei mancomunat de recollida
selectiva de residus de la Mancomunitat de la Ribera Alta en els termes previstos en les
instruccions del servei, en concret, a la recollida i transport a planta de les següents fraccions
de residus:
OPCIÓ 1: - fraccions resta, residus orgànics, envasos lleugers, paper i cartó, bolquers i
productes d’higiene íntima i voluminosos.
La modalitat de recollida de residus per a la prestació d’aquest servei serà la modalitat
de:
OPCIÓ 2: recollida per contenidors.

Tercer. L’abonament per la prestació d’este servei es farà prèvia presentació de factura
electrònica i comprovació de la correcta prestació del servei, al número de compte que indique
l’empresa adjudicatària en el full de manteniment de tercers.
Quart. Autoritzar l’Alcaldia per a la signatura de tots aquells documents i la realització
de les actuacions materials necessàries per a donar compliment íntegrament a aquest acord.
Cinqué. Remetre certificat d’aquest acord a la Mancomunitat de la Ribera Alta,
juntament amb la resta de documentació a aportar per a facilitar la participació d’aquest
ajuntament en el servei mancomunat de recollida i transport a planta de residus.
No obstant això, la corporació acordarà allò que estime oportú.”
El S. Pastrana pregunta per l’inici de la prestació d’este servici. L’alcalde contesta que en
principi la mancomunitat ha dit que des de l’1 de desembre.
El Sr. Pastrana pregunta si saben on van a posar el cinqué contenidor i si han pensat fer
alguna campanya informativa o contractar un educador ambiental. Pregunta també el motiu de
la no inclusió del vidre.
L’alcalde contesta que és el Consorci el que s’ocupa de valorar la situació de cada poble i
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Segon. Aprovar i comprometre la participació d’aquesta entitat local en la licitació i
contractació del servei mancomunat de recollida i transport a planta de residus de conformitat al
resultat del procediment de licitació i contractació del servei en tramitació per part de la
Mancomunitat de la Ribera Alta, amb subjecció als termes i condicions de les instruccions del
servei, el reglament i els plecs aprovats per la Mancomunitat, en sessió de data 11 de març de
2020.
En l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, del
reglament del servei, les instruccions i els plecs on s’arrepleguen els termes i condicions
prevists per al servei, als quals es refereix aquest acord.

Ajuntament de Gavarda
per llei s’ha de comptar amb les mesures necessàries com la de l’educador ambiental. El
consorci s’encarrega de fer les campanyes de conscienciació.
El vidre no s’inclou, contesta l’alcalde, per què ho gestiona Ecovidrio en tots els municipis.
El Sr. Pastrana proposa fer campanyes des de l’ajuntament amb independència de les que
es realitzen des de la Mancomunitat. I pregunta perquè no s’ha triat el sistema “porta a porta”.
L’alcalde contesta que perquè no tenen clar ni des del Consorci i la Mancomunitat la
viabilitat o la preferència del sistema “porta a porta” i s’havia de prendre una decisió. Després
eixa decisió sempre en pot modificar. La gestió de residus en l’actualitat ja l’està fent el
consorci.
Es sotmet a votació i per UNANIMITAT, el Ple acorda:
Primer. Aprovar l’adhesió d’aquest ajuntament al servei mancomunat de recollida
selectiva de residus de la Mancomunitat de la Ribera Alta en els termes previstos en les
instruccions del servei, en concret, a la recollida i transport a planta de les següents fraccions
de residus:
OPCIÓ 1: - fraccions resta, residus orgànics, envasos lleugers, paper i cartó, bolquers i
productes d’higiene íntima i voluminosos.
La modalitat de recollida de residus per a la prestació d’aquest servei serà la modalitat
de:

Segon. Aprovar i comprometre la participació d’aquesta entitat local en la licitació i
contractació del servei mancomunat de recollida i transport a planta de residus de conformitat al
resultat del procediment de licitació i contractació del servei en tramitació per part de la
Mancomunitat de la Ribera Alta, amb subjecció als termes i condicions de les instruccions del
servei, el reglament i els plecs aprovats per la Mancomunitat, en sessió de data 11 de març de
2020.
En l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, del
reglament del servei, les instruccions i els plecs on s’arrepleguen els termes i condicions
prevists per al servei, als quals es refereix aquest acord.
Tercer. L’abonament per la prestació d’este servei es farà prèvia presentació de factura
electrònica i comprovació de la correcta prestació del servei, al número de compte que indique
l’empresa adjudicatària en el full de manteniment de tercers.
Quart. Autoritzar l’Alcaldia per a la signatura de tots aquells documents i la realització
de les actuacions materials necessàries per a donar compliment íntegrament a aquest acord.
Cinqué. Remetre certificat d’aquest acord a la Mancomunitat de la Ribera Alta,
juntament amb la resta de documentació a aportar per a facilitar la participació d’aquest
ajuntament en el servei mancomunat de recollida i transport a planta de residus.
4.- APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’ÚS D’EDIFICIS,
LOCALS, INSTAL·LACIONS I ESPAIS MUNICIPALS.
L’alcalde exposa la proposta d’alcaldia de data 18 de juny de 2020 amb el següent tenor
literal:
“Vist l'informe de Secretaria de data 25 d’octubre de 2018, en relació amb el
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OPCIÓ 2: recollida per contenidors.

Ajuntament de Gavarda
procediment i la legislació aplicable per a procedir a l'aprovació de l'Ordenança Fiscal
reguladora de la taxa per la cessió de l'ús d'edificis, locals, instal·lacions i espais municipals.
Vist el resultat de la Consulta Pública realitzada.
Vist l'Informe tècnic-econòmic i l'Informe d'Intervenció de data 25 de març de 2019.
Vist el projecte d'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la cessió de l'ús
d'edificis, locals, instal·lacions i espais municipals, que consta a l’expedient.
De conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.d), 49 i 111 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l'article 17 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, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. Aprovar provisionalment la imposició de la taxa per la cessió de l'ús d'edificis,
locals, instal·lacions i espais municipals, i l'Ordenança fiscal reguladora d'aquesta, en els
termes en què figura en l'expedient.
SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant exposició
del mateix en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per
termini de trenta (30) dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar
les reclamacions que estimen oportunes.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest
Ajuntament (http://www.gavarda.es/).

QUART. Una vegada aprovada definitivament l'Ordenança municipal, publicar en el
Butlletí Oficial de la Província l'acord definitiu, o l'acord provisional elevat automàticament a tal
categoria, i el text íntegre d'aquesta.
CINQUÉ. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.
És quant propose al Ple, que acordarà el que estime convenient.”
El Sr. Pastrana comenta que l’ordenança es referix únicament al Centre Social i al
multiusos i bé no fa referència a les instal·lacions esportives ni al local del centre mèdic.
El Sr. Alcalde contesta que el local del centre mèdic encara no es troba en condicions de
cedir-se per al seu ús, i pel que fa a les instal·lacions esportives explica que es regularan de
manera independent, ja que encara no s`ha acabat l’obra del poliesportiu i és necessari saber
les despeses de llum, etc.. Per tal que es puga determinar tècnicament el preu de la taxa.
El Sr. Pastrana felicita la tramitació d’esta ordenança perquè el seu grup ho havia demanat i
comenta la possibilitat de fer aportacions i l’alcalde contesta que per descomptat, que
s’exposarà el text de l’Ordenança i es podrà aportar tot allò que estimen oportú.
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TERCER. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions en el termini
anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març.

Ajuntament de Gavarda
El Sr. Pastrana pregunta sobre l’acord amb els jubilats en relació amb la cafeteria.
El sr. Alcalde contesta que està en vigor el conveni que es va signar al seu dia, i quan siga
possible es revisarà, si bé, pensa que es fa un bon ús del local i és un lloc de reunió per als
majors i on poder fer activitats.
Es sotmet a votació i per UNANIMITAT, el Ple acorda:
PRIMER. Aprovar provisionalment la imposició de la taxa per la cessió de l'ús d'edificis,
locals, instal·lacions i espais municipals, i l'Ordenança fiscal reguladora d'aquesta, en els
termes en què figura en l'expedient.
SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant exposició
del mateix en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per
termini de trenta (30) dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar
les reclamacions que estimen oportunes.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest
Ajuntament (http://www.gavarda.es/).
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions en el termini
anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
QUART. Una vegada aprovada definitivament l'Ordenança municipal, publicar en el
Butlletí Oficial de la Província l'acord definitiu, o l'acord provisional elevat automàticament a tal
categoria, i el text íntegre d'aquesta.

5.- APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS D’EDIFICIS, LOCALS,
INSTAL·LACIONS I ESPAIS MUNICIPALS.
L’alcalde exposa la proposta d’alcaldia de data 18 de juny de 2020 amb el següent
tenor literal:
“Vist que per Providència d'Alcaldia de data 25 d’octubre de 2020, es va sol·licitar
informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per a aprovar
l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Ús d'Edificis, Locals, Instal·lacions i Espais Municipals.
Vist aquest informe, que va ser emés en data 25 d’octubre de 2018.
Vist el resultat de la consulta pública efectuada a través del portal web d'aquest
Ajuntament.
Vist el projecte elaborat d'Ordenança Municipal Reguladora de l'Ús d'Edificis, Locals,
Instal·lacions i Espais Municipals.
De conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
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CINQUÉ. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.

Ajuntament de Gavarda
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa al PLE l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialment l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Ús d'Edificis,
Locals, Instal·lacions i Espais Municipals, en els termes en què figura en l'expedient 487/2020.
SEGON. Sotmetre aquesta Ordenança municipal a informació pública i audiència dels
interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, pel termini de TRENTA (30) DIES HÀBILS perquè puguen presentar reclamacions
o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació. En cas de no presentar-se reclamacions
o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat
d'acord exprés pel Ple.
Simultàniament, publicar el text de l'Ordenança municipal en el portal web de
l'Ajuntament ( http://www.gavarda.es/ ) a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar
quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats.
TERCER. Una vegada aprovada definitivament l'Ordenança municipal, publicar en el
Butlletí Oficial de la Província l'acord definitiu, o l'acord provisional elevat automàticament a tal
categoria, i el text íntegre d'aquesta.
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.
No obstant això, la corporació acordarà allò que estime convenient.”
El Sr. Sancho pregunta pels edificis que són municipals del poble vell, si també es poden
usar.
El Sr. Alcalde contesta que no perquè no estan en condicions per a poder ser utilitzats.

PRIMER. Aprovar inicialment l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Ús d'Edificis,
Locals, Instal·lacions i Espais Municipals, en els termes en què figura en l'expedient 487/2020.
SEGON. Sotmetre aquesta Ordenança municipal a informació pública i audiència dels
interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, pel termini de TRENTA (30) DIES HÀBILS perquè puguen presentar reclamacions
o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació. En cas de no presentar-se reclamacions
o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat
d'acord exprés pel Ple.
Simultàniament, publicar el text de l'Ordenança municipal en el portal web de
l'Ajuntament ( http://www.gavarda.es/ ) a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar
quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats.
TERCER. Una vegada aprovada definitivament l'Ordenança municipal, publicar en el
Butlletí Oficial de la Província l'acord definitiu, o l'acord provisional elevat automàticament a tal
categoria, i el text íntegre d'aquesta.
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Es sotmet a votació i per UNANIMITAT, el Ple acorda:

Ajuntament de Gavarda
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.

6.- APROVACIÓ DE LA IMATGE CORPORATIVA DE L’AJUNTAMENT DE GAVARDA.
L’alcalde exposa la proposta d’alcaldia de data 20 de juny de 2020 amb el següent
tenor literal:
“Vist el Manual d’Imatge Corporativa de Gavarda elaborat per l’empresa Kerouac
Comunicación & Marketing Founder.
Vist l’Informe de secretaria de data 18 de juny de 2020, en el que s’establix el procediment
a seguir per a l’aprovació de l’emblema a utilitzar per a l’aprovació de la imatge corporativa de
l’Ajuntament de Gavarda.
D’acord amb l’article 24 de Reial Decret 72/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual es
regulen els símbols, tractaments i honors de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, es
proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la imatge corporativa de l’Ajuntament de Gavarda, per a utilitzar
l’emblema presentat a la Guia d’Identitat Visual que figura a l’expedient, a la que s’hauran
d’adaptar els documents divulgatius, les xarxes socials i aplicacions informàtiques, així com
qualsevol reproducció de la imatge de l’emblema aprovat.
SEGON.- Comunicar a la Direcció General d’Administració Local l’aprovació de l’emblema
i manual de marca i guia d’identitat visual de l’Ajuntament de Gavarda. A aquest efecte es
remetrà el corresponent acord plenari adoptat per la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació local, al costat del dibuix de l'emblema aprovat.
No obstant això, la Corporació acordarà allò que estime pertinent.”

L’alcalde contesta que no recorda de memòria el cost però que tota la documentació està
en l’expedient i poden consultar-lo quant vulguen.
L’alcalde comenta que si es fixen l’escut que s’ha estat utilitzant fins ara, si bé era
simplificat no és exactament el de la imatge corporativa.
El Sr. Pastrana aporta un informe d’anàlisis sobre el redisseny de l’escut de Gavarda. Diu
que la T de l’escut desvirtua la lletra grega Tau, símbol de Sant Antoni. I el Sr. Sancho diu que
l’informe que aporta l’ha fet un dissenyador gràfic. (S’adjunta com annex 1 a l’acta)
L’alcalde contesta que en la seua opinió no es desvirtua el símbol, perquè la simplificació
de les línies no implica canvi de símbols. És més, la funció de la imatge corporativa és diferent
de la de l’escut. Per als documents oficials s’ha d’utilitzar l’escut original.
El Sr. Pastrana comenta que es podia haver fet un procés participatiu perquè opinaren els
veïns.
Es sotmet a votació i per cinc (5) vots a favor del Grup Municipal del PP i dos (2)
abstencions del Grup Municipal Compromís, el Ple acorda per MAJORIA ABSOLUTA:
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El Sr. Pastrana pregunta pels honoraris de l’empresa que ha elaborat el disseny de la
imatge corporativa i quina experiència té en esta matèria.

Ajuntament de Gavarda
PRIMER.- Aprovar la imatge corporativa de l’Ajuntament de Gavarda, per a utilitzar
l’emblema presentat a la Guia d’Identitat Visual que figura a l’expedient, a la que s’hauran
d’adaptar els documents divulgatius, les xarxes socials i aplicacions informàtiques, així com
qualsevol reproducció de la imatge de l’emblema aprovat.
SEGON.- Comunicar a la Direcció General d’Administració Local l’aprovació de l’emblema
i manual de marca i guia d’identitat visual de l’Ajuntament de Gavarda. A aquest efecte es
remetrà el corresponent acord plenari adoptat per la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació local, al costat del dibuix de l'emblema aprovat.

7.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 106/2020, D’ADHESIÓ A LA CENTRAL DE
COMPRES DE DIPUTACIÓ.
L’alcalde sotmet a ratificació el seguent Decret d’alcaldia 106/2020, de data 23 de març de
2020:
“DECRETO DE ALCALDÍA
Visto que ha finalizado el periodo de vigencia del convenio anterior de adhesión al
Sistema de Adquisición Centralizada de la Diputación Provincial de Valencia Central de
Compras de la Diputación de Valencia, y con la finalidad de poder renovar el convenio de
adhesión aprobado por el Pleno de la Corporación el 27 de febrero de 2008, y que, como
anteriormente estipulaba dicho convenio no supone ninguna obligación económica para la
entidad ni tampoco una obligación de uso de los productos o servicios.
Considerando que en esta nueva etapa resultará interesante la adhesión a la Central
de Servicios Innovadores y Sostenibles.
Por la presente, RESUELVO:

SEGUNDO.- Aprobar el texto del acuerdo de adhesión del ayuntamiento de Gavarda al sistema
de adquisición centralizada de la Diputación Provincial de Valencia, Central de Compras.
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para la realización de los trámites oportunos.
CUARTO.- Ratificar el presente acuerdo en la próxima sesión plenaria que se celebre.
QUINTO.- Remitir un certificado de este Acuerdo a la Diputación de Valencia para su
conocimiento y efectos oportunos.”
Es sotmet a votació i per UNANIMITAT es ratifica el Decret d’alcaldia 106/2020 de 23
de març.
8.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 111/2020, SOBRE SUSPENSIÓ DE LES
OBRES DEL PARC.
L’alcalde sotmet a ratificació el següent Decret d’alcaldia 111/2020, de data 27 de març de
2020:
“DECRETO DE ALCALDIA
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PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Gavarda renueve la adhesión al Sistema de Adquisición
Centralizada de la Diputación Provincial de Valencia Central de Compras de la Diputación de
Valencia.

Ajuntament de Gavarda
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación
de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. La
evolución de los hechos requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer
frente a esta coyuntura.
Para dar respuesta a esta grave crisis, el Gobierno de España ha decretado el estado
de alarma a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Asimismo, se han adoptado diversas medidas con la aprobación del Real Decreto-ley 8/2020,
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19.
A la vista de esta situación, desde este Ayuntamiento entendemos que debemos
adoptar las medidas que sean necesarias para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos
y contener la progresión de la enfermedad.
Es por ello que, en relación con el siguiente contrato y a la vista de la solicitud
presentada por el contratista INTEGRAVAL HORTUS, S.L. en fecha 26 de marzo de 2020.
Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en
del artículo 34.3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y de 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,
RESUELVO:
PRIMERO. Apreciar la imposibilidad de ejecución del contrato de obra como
consecuencia de las medidas adoptadas para combatir el COVID-19 quedando el contrato
suspendido hasta que la prestación pueda reanudarse, todo ello de conformidad con el artículo
34.3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (en adelante Real Decreto-ley
8/2020).

TERCERO. Una vez finalice el periodo de suspensión, se tramitará expediente
contradictorio a los efectos de abonar al contratista, en su caso, los daños y perjuicios
efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión y que queden acreditados y
justificados, debiéndose acreditar por el contratista el cumplimiento de las condiciones
establecidas en el artículo 34.3 del Real Decreto-ley 8/2020 de referencia.
CUARTO. Notificar la presente resolución al contratista.
QUINTO. Ratificar el presente Decreto por el Pleno en la próxima sesión que se
celebre.”
Es sotmet a votació i per UNANIMITAT es ratifica el Decret d’alcaldia 111/2020 de 27
de març.
9.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 120/2020, CANVI DELS FESTIUS
LOCALS DE GAVARDA PER MOTIU DE LA CRISI SANITÀRIA DEL COVID-19.
L’alcalde sotmet a ratificació el Decret d’alcaldia 120/2020, de data 14 d’abril de 2020:
“DECRET D’ALCALDIA
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SEGUNDO. Dejar sin efecto y eliminar del expediente, según lo solicitado por el
contratista, el “Acta de Protocolo prevención ante COVID‐19” firmada por error y presentada
por éste en fecha 26 de marzo de 2020 en la sede electrónica del Ayuntamiento.

Ajuntament de Gavarda

Tenint en consideració la situació d’emergència sanitària i de caràcter global del moment
actual com a conseqüència del CORONAVIRUS.
Donat que és trobem davant una situació excepcional que exigeix l’adopció de decisions
de rigor i responsabilitat per raons sanitàries, per a evitar l’augment del nombre de contagis.
Vista la Circular informativa de la Direcció General d’Administració Local de Presidència
de la Generalitat Valenciana, amb registre d’entrada núm. 2020-E-RC-302 de 24 de març de
2020, en la qual, s’autoritza a suspendre les festes locals fixades en la Resolució de 19 de
desembre de 2019, del Conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball,
per la qual s’aprova el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables, en l’àmbit de la
Comunitat Valenciana per a l’any 2020 (DOGV núm. 8703 de 23/12/2019) i el seu ajornament a
altres dates dins del calendari 2020.
D’acord amb les competències atorgades per l’article 21.1.m) de la Llei 7/85, de 2 d’abril
reguladora de les bases de règim local, RESOLC:
PRIMER. Suspendre les festes locals de Sant Vicent (20 d’abril) i el dia del gos
(21d’abril), fixades en la Resolució de 19 de desembre de 2019, del Conseller d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aprova el calendari de festes
locals, retribuïdes i no recuperables, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’any 2020
(DOGV núm. 8703 de 23/12/2019).
SEGON. Ajornar la celebració de Sant Vicent i declarar com a dies festius locals de
Gavarda per a enguany el 19 de juny de 2020 i el 14 d’agost de 2020.
TERCER. Ratificar la present resolució en el proper plenari que se celebre.
QUART. Donar trasllat de la present resolució, així com de l’acord de ratificació, a
l’autoritat laboral competent en la matèria (Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat
Laboral de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball).”

El Sr. Sancho manifesta que va haver-hi gent que es va assabentar tard de la nova data
dels festius.
El Sr. Alcalde li dóna la raó en eixe sentit, és cert que es podia haver avisat abans.
10.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 124/2020, SOBRE LA REANUDACIÓ DE
LES OBRES DEL PARC.
L’alcalde sotmet a ratificació el següent Decret d’alcaldia 124/2020, de data 16 d’abril de
2020:
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Vista la solicitud formulada por la empresa INTEGRAVAL HORTUS S.L., de fecha 15 de
abril de 2020, con Registro de Entrada en este Ayuntamiento 2020-E-RE-61 de la misma fecha,
en la que solicita que “ Habiéndose comprobado la situación de las obras y su estado actual de
ejecución, se procede a la solicitud de reanudación de las obras “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”, temporalmente suspendidas, adjudicadas a la
mercantil Integraval Hortus S.L., CIF nº B98493190. Así mismo, se adjunta ACTA
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Es sotmet a votació i per UNANIMITAT es ratifica el Decret d’alcaldia 120/2020 de 14
d’abril.

Ajuntament de Gavarda
PREVENCION COVID 19 PARC OEST GAVARDA firmada”.
Vista el Acta de Reanudación de las obras de fecha 16 de abril de 2020, suscrita tanto por
la empresa adjudicataria, como por el promotor y por los Directores de Obra y de ejecución de
obra, en la que éstos últimos a la vista de la documentación presentada por la empresa
INTEGRAVAL HORTUS S.L. otorgan su conformidad a la reanudación de las obras.
En base a lo
Disposición Adicional
Público, por la que
Parlamento Europeo
RESUELVO:

establecido en la normativa reguladora del régimen local, sí como en la
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,

PRIMERO.- Acordar la reanudación de las obras relativas a la “Creación 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), temporalmente suspendidas en virtud
de Resolución de Alcaldía 111/2020 de 27 de marzo.
SEGUNDO.- Garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad fijadas en el Acta de
Prevención COVID-19, suscritas por la empresa contratista.
TERCERO.- Notificar la presente resolución al contratista.
CUARTO. Ratificar el presente Decreto por el Pleno en la próxima sesión que se celebre”.
Es sotmet a votació i per UNANIMITAT es ratifica el Decret d’alcaldia 124/2020 de 16 de
abril.
11.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 130/2020, D’ADHESIÓ PER A L’ACORD
MARC DE LA CONTRACTACIÓ D’ELECTRICITAT 100% RENOVABLE EN EL MARC DEL
CONVENI DEL SERVEI DE GESTORS D’ENERGIA DEL CONSORCI DE LA RIBERA.
L’alcalde sotmet a ratificació el Decret d’alcaldia 130/2020, de data 22 d’abril:

Vista la iniciativa proposada per l’Àrea d’ENERGIA del Consorci de la Ribera de la qual
forma part l’Ajuntament, sobre la base del conveni subscrit entre l’Ajuntament i l’Agència
Energètica de la Ribera (AER) per a l’encomanda de gestió de les tasques administratives i
tècniques per desenvolupar les funcions contemplades al servei de GESTORS D’ENERGIA.
Atès que l’objectiu general del servei de Gestors d’Energia és la millora de l’eficiència
energètica de les instal·lacions, la reducció de la despesa econòmica del subministrament
d’energia dels ajuntaments i la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, així
com el foment de la instal·lació d’energies renovables als edificis als mateixos edificis i
instal·lacions municipals.
Atès que entre els objectius del servei es troba l’optimització de la contractació dels
subministres elèctrics municipals, mitjançant la negociació i licitació conjunta d’aquests.
Atès que la Directiva Europea 2012/27/EU sobre eficiència energètica i la 2009/72/EC
sobre foment d’energia renovable obliga els estats membres a reduir en un 20% per al 2020 i
un 40% per a 2030 les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
Atès que entre les finalitats de l’Agència Energètica de la Ribera (endavant, AER),
segons l’article 2 del Estatuts està, entre altres “l’assistència als ajuntaments en matèria
energètica.”
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“DECRET D’ALCALDIA

Ajuntament de Gavarda
Atès que la Junta General del Consorci de la Ribera, a la sessió del 9 d’abril de 2015,
va aprovar la modificació dels estatuts de la mateixa entitat per refondre els seus organismes
autònoms, entre altres l’AER, en aquest organisme. De forma que el Consorci de la Ribera
passa a assumir, a partir d’eixe moment, els drets i obligacions de l’AER així com les seues
funcions i activitats.
Atès que el Consorci de la Ribera ha estat designat per la Comissió Europea com a
‘Coordinador Territorial’ del Pacte de les Alcaldies a la Ribera.
Atès que, segons l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector
públic, és possible, per raons d’eficàcia o quan no es tinguen els mitjans tècnics adequats,
l’encomana de la gestió d’una Administració Pública a altra de la realització d’activitats de
caràcter material, tècnic o de serveis, havent-se de formalitzar mitjançant l’oportú conveni.
Atès que amb la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (endavant,
LRBRL) a l’article 25 atribueix com a competències pròpies dels municipis, entre d’altres, les
següents matèries:
1. Urbanisme: planificació, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del
patrimoni històric. promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública amb criteris de
sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l’edificació.
2. Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió de residus sòlids urbans
i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a l’àrea urbana.
3. Infraestructura viària i altres equipaments de la seua titularitat.
4. Tràfic, estacionament de vehicles y mobilitat. Transport col·lectiu urbà.

Atès que, amb aquesta sol·licitud manifesta l’interès en participar en l’acord marc i que
possibilitarà contractar els subministraments d’energia elèctrica amb garantia d’origen
renovable mitjançant la celebració d’un contracte basat en l’acord marc, adhesió que es
ratificarà pel Ple de l’Ajuntament de Gavarda en la primer sessió que es puga celebrar i
abans de la formalització de l’acord marc.
Atès que, el servei s’ofereix de forma gratuïta.
Per la facultat que dona el conveni de Gestors d’Energia a l’alcalde per adherir-se a les
accions susceptibles de ser executades a través de dita sol·licitud, acorda:
PRIMER.- Sol·licitar a l’àrea d’ENERGIA del Consorci de la Ribera l’adhesió de
l’Ajuntament de Gavarda a l’acord marc per al subministrament d’energia elèctrica amb
garantia d’origen renovable.
SEGON.- Per la seua part l’ajuntament es compromet a proveir de tota la informació referent
als subministraments d’energia elèctrica en temps i forma acceptables. En concret, la
informació s’entregarà en un full de càlcul amb el consum mensual d’electricitat de cada punt
de subministrament per a un període de 12 mesos.
TERCER.- La celebració dels contractes basats en l’acord marc hauran de ser ratificada per
l’alcalde abans de procedir a la contractació i l’alcalde haurà de donar compte al Ple de
l’ajuntament de cada un dels contractes celebrats
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Atès que, amb aquesta resolució l’ajuntament sol·licita a l’Àrea d’ENERGIA del
Consorci de la Ribera l’adhesió a l’acord marc per a la contractació dels subministraments
d’energia elèctrica amb garantia d’origen renovable, amb la finalitat d’aprofitar les economies
d’escala i racionalitzar les tasques administratives del procediment administratiu.

Ajuntament de Gavarda
QUART.- Notificar aquest acord a l’Àrea d’ENERGIA del Consorci de la Ribera per a la
coordinació administrativa de les actuacions.
CINQUÈ.- Ratificar la present resolució d’Adhesió a l’acord Marc amb la delegació a
l’alcaldia de la ratificació dels concrets contractes basats pel Ple en la propera sessió que se
celebre.”
El Sr. Pastrana pregunta si es tracta de comprar l’energia o de produir-la.
L’alcalde contesta que en la resolució parla d’adquisició d’energia”, de totes maneres pot
parlar en l’enginyer per a veure el projecte.
Es sotmet a votació i per UNANIMITAT es ratifica el Decret d’alcaldia 130/2020 de 22
d’abril.
12.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 166/2020, SOBRE LA REANUDACIÓ DE
LES OBRES “REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC EN LA PLAÇA
DE L’AJUNTAMENT.
L’alcalde sotmet a ratificació el Decret d’alcaldia 166/2020, de data 28 de maig:
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Vista la solicitud formulada por la empresa Sociedad Ibérica De Construcciones Eléctricas
SA, de fecha 21 de mayo de 2020, con Registro de Entrada en este Ayuntamiento
2020-E-RE-91 de la misma fecha, en la que solicita la reanudación del plazo de ejecución del
proyecto a partir del día 1 de junio del 2020 visto que nos encontramos en FASE 1 de la
desescalada, “Reforma de la Instalación de Alumbrado Público en la Plaza del Ayuntamiento”,
temporalmente suspendidas, adjudicadas a la mercantil Sociedad Ibérica De Construcciones
Eléctricas SA., CIF nº A28002335. Así mismo, se adjunta ACTA Adopción protocolo prevención
ante COVID-19 firmada”.

En base a lo establecido en la normativa reguladora del régimen local, sí como 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,
RESUELVO:
PRIMERO.- Acordar la reanudación de las obras relativas a la “Reforma de la Instalación
de Alumbrado Público en la Plaza del Ayuntamiento”, temporalmente suspendidas en virtud de
Resolución de Alcaldía 109/2020 de 26 de marzo de 2020.
SEGUNDO.- Garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad fijadas en el Acta de
Prevención COVID-19, suscritas por la empresa contratista.
TERCERO.- Notificar la presente resolución al contratista.
CUARTO. Ratificar el presente Decreto por el Pleno en la próxima sesión que se celebre.”
Es sotmet a votació i per UNANIMITAT es ratifica el Decret d’alcaldia 166/2020 de 28 de
maig.
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Vista el Acta de Reanudación de las obras de fecha 27 de mayo de 2020, suscrita tanto
por la empresa adjudicataria, como por el promotor y por el Director de Obra y Coordinador de
SS, en la que éstos últimos a la vista de la documentación presentada por la empresa
SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA. otorgan su conformidad a la
reanudación de las obras.

Ajuntament de Gavarda
El Sr. Pastrana trasllada una queixa veïnal en relació amb la llum de la plaça, ja que
comenten que a més dels fanals, estan encesos els focos i també es queden encesos els focos
de la part baixa de l’ajuntament.
L’alcalde contesta que sí que ell també ho ha vist però com que estan acabant l’obra està
encés tot, i ha quedat en l’enginyer per a mirar-ho i deixar només la llum necessària perquè la
plaça es quede il·luminada i els focos només s’utilitzaran per a festes.

13.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 185/2020, SOBRE LA REANUDACIÓ DE
LES OBRES “IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ D’ENLLUMENAT EN LES PISTES
ESPORTIVES MUNICIPALS”.
L’alcalde sotmet a ratificació el Decret d’alcaldia 185/2020, de data 12 de juny:
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Vista la solicitud formulada por Alfredo Vidal Martínez, de fecha 11 de junio de 2020, con
Registro de Entrada en este Ayuntamiento 2020-E-RE-122 de la misma fecha, en la que solicita
la reanudación del plazo de ejecución del proyecto a partir del día 5 de junio del 2020 visto que
nos encontramos en FASE 2 de la desescalada, “Implantación del sistema de gestión de
alumbrado en pistas deportivas municipales (futbito y frontones)”, temporalmente suspendidas,
adjudicadas Alfredo Vidal Martínez DNI nº 20429337R.
Vista el Acta de Reanudación de las obras de fecha 12 de junio de 2020, suscrita tanto por
la empresa adjudicataria, como por el promotor y por el Director de Obra y Coordinador de SS,
en la que éstos últimos a la vista de la documentación presentada por ALFREDO VIDAL
MARTINEZ. otorgan su conformidad a la reanudación de las obras.

PRIMERO.- Acordar la reanudación de las obras relativas a la ““Implantación del sistema
de gestión de alumbrado en pistas deportivas municipales (futbito y frontones)”, temporalmente
suspendidas en virtud de Resolución de Alcaldía 116/2020 de 01 de abril de 2020.
SEGUNDO.- Garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad fijadas en el Acta de
Prevención COVID-19, suscritas por la empresa contratista.
TERCERO.- Notificar la presente resolución al contratista.
CUARTO. Ratificar el presente Decreto por el Pleno en la próxima sesión que se celebre”.
Es sotmet a votació i per UNANIMITAT es ratifica el Decret d’alcaldia 185/2020 de 12 de
juny.
El Sr. Pastrana pregunta pel sistema per a utilitzar les pistes esportives.
L’alcalde contesta que el sistema serà telemàtic. A través d’una aplicació es podran
reservar les pistes.
El Sr. Pastrana pregunta si eixe sistema està inclòs en el projecte de l’obra que està
fent-se.
El Sr. Alcalde contesta que si, que està inclosa la instal·lació d’este mecanisme.
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En base a lo establecido en la normativa reguladora del régimen local, sí como 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,
RESUELVO:

Ajuntament de Gavarda
14.- MOCIÓ DEL G.M. COMPROMIS PER GAVARDA SOBRE INCORPORACIÓ DEL
POLICIA LOCAL.
En primer lloc, l’alcalde explica que, en relació amb els punts 14 a 29, a l’ordre del dia
apareixen totes com a Moció quan en realitat hi ha mocions, precs i preguntes. De manera que,
es tractaran segons la naturalesa de l’escrit.
En este cas, es tracta d’un prec i per tant no és objecte de votació.
El Sr. Sancho contesta que es va estranyar perquè posava moció i efectivament hi ha
algunes que són precs o preguntes.
En l’escrit presentat pel Sr. Sancho amb data 2 de març de 2020 es demana a l’equip de
govern “que realitze totes les gestions necessàries per a incorporar, en el menor temps
possible, almenys, un agent de policia local”. I “que valore la necessitat de tenir també un
auxiliar de policia, per tal de cobrir les necessitats durant almenys dos torns, és a dir, de 8h. A
22h.”
El Sr. Pastrana exposa que ha rebut queixes per incivisme i pren com a model els pobles
veïns com Antella, Alcàntera o Sumacàrcer que disposen de policies o auxiliars de policia.
L’alcalde contesta que no està d’acord que el problema d’inseguretat que ells plantegen
que puga tindre el poble se solucione amb la proposta d’incorporar un policia al matí. A més,
Delegació de Govern no autoritza sempre les ampliacions de plantilla, ja que ell es va informar
ja.
Per una altra banda, l’alcalde comenta que el tema de la policia era un dels que volia parlar
en la reunió amb els veïns que s’hauria d’haver fet i que es va haver d’ajornar. No obstant això,
l’alcalde diu que pren nota de la seua proposta.

El Sr. Sancho exposa la moció del G.M Compromís per Gavarda relativa al suport del
sector agroalimentari.
L’alcalde comenta que està d’acord amb la moció que presenta Compromís, si bé, proposa
una esmena consistent en afegir un punt cinqué a la moció presentada.
“Vicente J. Mompó Aledo, portaveu del Grup Popular d’esta Corporació, presenta per al seu
debat i aprovació la següent ESMENA D'ADDICIÓ:
ESMENA D'ADDICIÓ Al PUNT 15 DEL PLE DE 25 DE JUNY DE L'AJUNTAMENT DE
GAVARDA A la MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS “MOCIÓ EN
SUPORT DEL SECTOR AGROALIMENTARI”.
Que s'incloga un cinqué acord en els termes següents:
Instar el Consell a desenvolupar i aplicar de forma urgent, la Llei 5/2019, de 28 de febrer
d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana aprovada per unanimitat en les Corts
Valencianes, tal com ve reclamant tot el sector agroalimentari valencià.
Vicente J. Mompó Aledo
Grup Popular Ajuntament de Gavarda”
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15.- MOCIÓ DEL G.M. COMPROMIS PER GAVARDA SOBRE SUPORT DEL SECTOR
AGROALIMENTARI.

Ajuntament de Gavarda

Es vota la inclusió de l’esmena, que és aprovada per UNANIMITAT.
Sotmesa la moció a votació, s’aprova per UNANIMITAT:
1. L’Ajuntament de Gavarda desitja expressar el seu reconeixement i suport a tot el sector
agroalimentari valencià en general, i de Gavarda en particular.
2. Demanem l’arbitratge de les institucions per tal de fer efectiu un sistema retributiu més
just per a les explotacions agropecuàries.
3. Instem al govern espanyol a què defense, a Europa, els interessos del camp valencià.
4. Comunicar aquests acords al Govern d’Espanya i la Conselleria d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat
Valenciana.
5. Instar el Consell a desenvolupar i aplicar de forma urgent, la Llei 5/2019, de 28 de
febrer d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana aprovada per unanimitat en les
Corts Valencianes, tal com ve reclamant tot el sector agroalimentari valencià.
16.- MOCIÓ DEL G.M. COMPROMIS PER GAVARDA SOBRE UN PUNT VIOLETA.
Este punt es tracta d’un prec.
El Sr. Sancho exposa la necessitat d’instal·lar un punt violeta a Gavarda.

17.- MOCIÓ DEL G.M. COMPROMIS PER GAVARDA SOBRE APROVACIÓ DE
L’ORDENANÇA RURAL I REGLAMENT D’USOS I COSTUMS D’APLICACIÓ AL TERME
MUNICIPAL DE GAVARDA.
Este punt es tracta d’un prec.
El Sr. Sancho exposa la necessitat d’aprovar l’ordenança rural i reglament d’usos i costums
d’aplicació al terme municipal de Gavarda.
El Sr. Alcalde explica que eixa ordenança la portarà segurament per al proper plenari.

18.- MOCIÓ DEL G.M. COMPROMIS PER GAVARDA SOBRE EL CEMENTERI.
Este punt es tracta d’un prec.
El Sr. Sancho exposa que d’adopten amb urgència les mesures necessàries per a
solucionar l’estat en què es troba el cementeri.
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El Sr. Alcalde explica que ja van reunir-se en Serveis Socials i es va decidir instal·lar-lo per
a estes festes, si bé, no ha pogut ser per la situació en la qual estem, però les regidores, la Sra.
Mollá i la Sra. Gil han fet el curs corresponent. Es tracta d’una iniciativa important.

Ajuntament de Gavarda
L’alcalde explica que la seua màxima preocupació com a alcalde a dia de huí és el
cementeri. És un tema delicat.
S’estan estudiant dos opcions, si bé administrativament també és un assumpte delicat, ja
que en primer lloc hem d’explicar que els nínxols són una concessió, no un títol de propietat i a
pesar d’això l’Ajuntament temps enrere ha estat donant en paper títols de propietat, “a
perpetuïtat” i això no és possible legalment.
És un dels assumptes que vol plantejar en la reunió que vol fer amb els veïns.
Estem fent estudis de terreny per a saber el pes que pot suportar. Ell personalment és
partidari dels cementeris de 3 files d’altura en lloc de quatre, però això implica que siga
necessari més terreny.
El Sr. Pastrana comenta que a banda de l’estructura també hi ha problemes en el sostre.
S’hauria de netejar be la canal perquè està plena de pinotxa dels arbres.
19.- MOCIÓ DEL G.M. COMPROMIS PER GAVARDA SOBRE PREGUNTES TALLADA
DELS ARBRES.
Es tracta d’una sèrie de preguntes dirigides a l’alcaldia.
El Sr. Sancho pregunta el motiu pel qual s’han tallat una sèrie d’arbres en diversos carrers
del municipi, en base a quins criteris i si hi ha algun informe tècnic que ho avale i vol saber si es
continuara tallant els arbres o si s’ha parat per la baixa mèdica d’un dels operaris.
El Sr. Alcalde contesta al Sr. Sancho que ell és perfectament coneixedor dels motius perquè
ho ha parlat personalment amb ell, però bé, li ho torna a explicar.
S’han tallat arbres en diversos carrers i s’han suprimit alcorques i com molt bé diu al voltant
del Parc, perquè existint un espai com és el parc, entenen que els arbres poden estar dins del
parc i s’han “traslladat” de les voreres al parc, per tal que aconseguir voreres més amples.

20.- MOCIÓ DEL G.M. COMPROMIS PER GAVARDA SOBRE APROVACIÓ DE
MESURES ECONÒMIQUES I FISCALS DAVANT LA CRISI DEL COVID-19.
En este cas, es tracta d’una proposta o prec perquè l’equip de govern estudie la possibilitat
d’adoptar una sèrie de mesures econòmiques o fiscal davant la crisi de la COVID-19.
Traslladen a l’alcaldia un Pla de l’Ajuntament d’Alberic relatiu a les mesures que ha adoptat
eixe ajuntament en la gestió de la pandèmia.
El Sr. Pastrana procedix a la lectura de la moció:
“Jo, Adelino Pastrana Pavia, com a regidor de l’Ajuntament de Gavarda, i en representació
del Grup Municipal Compromís, presente la següent proposta per tal del seu estudi i debat en
el següent plenari:
Moció: Aprovació de mesures econòmiques i fiscals davant la crisi del covid-19.
Des del grup municipal Compromís per Gavarda, pensem que degut a la crisi sanitària,
social i econòmica que patim s’han de prendre mesures econòmiques i fiscals amb caràcter
urgent per tal d’alleugerir la carrega econòmica dels nostres veïns.
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I efectivament, es va parar des que l’operari al què es refereix el Sr. Sancho va estar de
baixa.

Ajuntament de Gavarda
Es per això que proposem com a mesura econòmica i fiscal que s’estudie la possibilitat de
fraccionar, ajornar o bonificar el pagament dels impostos municipals per a famílies,
professionals i empreses, impostos que es gestionen i recapten directament des de
l’ajuntament de Gavarda, com poden ser:









Impost sobre bens immobles (IBI urbà i rústic)
Impost de recollida de residus
Impost de vehicles de tracció motora (IVTM)
Impost de guals
Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Impost sobre construcció, obres i instal·lacions (ICIO)
Impost d’ocupació de via pública.
Altres impostos de recaptació municipal
ACORDS:

Primer.- L’Ajuntament de Gavarda es compromet a estudiar la possibilitat de fraccionar,
ajornar o bonificar el pagament dels impostos de recaptació municipal per a famílies,
professionals i empreses, almenys mentre dure aquesta crisi econòmica.”

Proposen que s’estudie la possibilitat de fraccionar, ajornar o bonificar el pagament dels
impostos municipals per a famílies, professionals i empreses, com poden ser: IBI, IVTM,
recollida de residus, IAE, ICIO, ocupació via pública, guals i altres impostos de recaptació
municipal.
L’alcalde contesta que eixa proposta és un “brindis al sol”, queda molt bonic però la realitat
és que les bonificacions de l’IBI i IVTM és una competència estatal, estan contemplades en una
llei estatal i el municipi només té un marge d’actuació en quant al tipus, etc.

Respecte a l’ocupació de via pública, en Gavarda no es paga per ocupar la via pública en
taules i cadires, ni ara ni abans de la crisi, per tant no es pot bonificar cap cosa.
El Sr. Sancho comenta que no entén que no es cobre als bars per ocupar via pública en
taules i cadires i sí es cobre per col·locar un contenidor a la via pública quan es fa un obra.
L’alcalde contesta que els bars desenvolupen una activitat econòmica i el no cobrar por
eixa ocupació en domini públic és una “ajuda” d’impuls a l’activitat econòmica que
desenvolupen.
En el cas d’un particular que realitza un obra, este manifesta una capacitat econòmica i en
eixe cas si es cobra per ocupar la via pública en un contenidor per exemple, de tota manera no
se sí el Sr. Sancho sap el preu, dons es cobra 1€ al dia.
Respecte a allò que legalment si pot fer l’Ajuntament, s’ha fet. És a dir, s’ha ajornat el
pagament dels tributs i el fraccionament es pot fer en qualsevol moment.
21.- MOCIÓ DEL G.M. COMPROMIS PER GAVARDA SOBRE AJUDES MUNICIPALS
PER A LA COMPRA D’EQUIPS DE PROTECCIÓ PER A EMPRESES I PROFESSIONALS.
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Respecte a l’IAE, l’única entitat que en Gavarda paga IAE és el banc i li resulta estrany que
compromís demane abaixar l’impost al banc.

Ajuntament de Gavarda
Este punt es tracta d’un prec.
El Sr. Pastrana procedix a la lectura del prec:

“N’Adelino Pastrana Pavia, regidor del Grup municipal Compromís per Gavarda en este
ajuntament, presenta al Ple municipal per al seu debat i aprovació si s’escau, la següent
proposta:
Moció per oferir ajudes municipals per a la compra d’equips de protecció per a
empreses i professionals.
Des del Grup municipal Compromís per Gavarda, davant la crisi sanitària que patim,
pensem que és convenient cuidar la salut dels nostres veïns i pensem que la millor manera de
fer-ho és que les nostres empreses i professionals treballen en condicions segures, és per això
que volem proposar el donar ajudes econòmiques des de l’ajuntament per la compra de
mampares de protecció i altres equips de protecció tant individual com col·lectiva.
Acords
Primer.- Estudiar la possibilitat de donar ajudes per la compra d’equips de protecció
individual i col·lectiva per a les empreses i professionals gavardins.
Segón.- En la mesura del possible i sinó encareix massa el preu de les proteccions, la
serigrafia d’aquest material amb l’escut de l’ajuntament de Gavarda.”

Es demana a l’equip de Govern que concedisquen ajudes a empreses i professionals per a
la compra d’equips de protecció i “si no encarix massa el preu, serigrafiar l’escut de
l’Ajuntament”.

En relació amb el tema de la serigrafia, l’alcalde contesta que com diu sempre el concepte
“encarir massa” és relatiu, entén que no val la pena invertir diners en això.
També s’està treballant per a preparar un pla d’empleo, si bé prèviament també s’haurà de
tramitar el procediment del 7.4.
22.- MOCIÓ DEL G.M. COMPROMIS PER GAVARDA SOBRE VAL BECA MENJADOR
DAVANT LA CRISI DEL COVID-19.
El Sr. Sancho exposa la moció i comenta, ja que hem rebut de Diputació un Fons de
Cooperació, proposa que l’Ajuntament de Gavarda cobrisca als alumnes del Centre Educatiu
CRA Escoles del Xúquer, que són beneficiaris de beca de menjador però no han quedat coberts
pel Val Beca Menjador, en ser beneficiaris en un percentatge inferior al 100%.
El Sr. Alcalde explica que en la seua opinió es tracta d’una competència de conselleria, i els
Ajuntaments no poden amb els recursos que tenen tan limitats, assumir a més les
competències que la Conselleria no vol o no pot assumir sent la seua responsabilitat. De forma
que entén que si la Conselleria només es fa càrrec dels vals de menjador del 100%, el que hem
de fer des dels Ajuntaments és demanar-li a conselleria que assumisca tots els vals. Per tant
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En relació amb les ajudes a empreses i professionals, hem demanat els informes de l’article
7.4 de la Llei de bases de règim local, ens han contestat favorablement l’òrgan de tutela
financera, però falta l’Informe de la Conselleria competent en relació amb la no duplicitat.

Ajuntament de Gavarda
proposa esmenar la moció presentada per Compromís en el següent sentit:
Vicente J. Mompó Aledo, portaveu del Grup Popular d'aquesta Corporació, presenta per al
seu debat i aprovació la següent, ESMENA DE SUBSTITUCIÓ :
ESMENA DE SUBSTITUCIÓ Al PUNT 22 DEL PLE DE 25 DE JUNY DE L'AJUNTAMENT DE
GAVARDA A la MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS “VAL BECA
MENJADOR DAVANT LA CRISI DEL COVID-19”.
Que se substituïsca la proposta d'acord plantejada per la següent:
Exigir a la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana que abone de manera immediata
la totalitat de les beques de menjador concedides a les famílies beneficiàries per al curs escolar
2019/2020, sense distinció de tipus. I així aconseguir que tot l'alumne beneficiari de beques de
menjador, amb independència del tipus que siga, dispose de les quanties d'ajuda que li
corresponen.
Vicente J. Mompó Aledo
Grup Popular Ajuntament de Gavarda
En la seua opinió el que s’ha de fer és exigir a Conselleria que pague a tots els xiquets
sense discriminació. El Fons de Cooperació el reben els Ajuntaments per a fer front a les
competències municipals. Les competències de Conselleria, que les assumisca Conselleria.

El Sr. Sancho contesta que no te cap problema en demanar a Conselleria que pague. L’
Alcalde contesta que faltaria mes!
És evident que si la Conselleria no complix, l’ Ajuntament com sempre acabarà fent-se
càrrec, i farà front a les situacions que este incompliment produïca a través de Serveis Socials,
però pensa que és l’obligació de l’Ajuntament demanar a Conselleria que s’ocupe de les
necessitats de tots els xiquets del poble sense discriminació en aquella matèria de què és de la
seua competència. La Diputació no té la funció de fer de caixer de la Generalitat.
Es procedix a la votació per a la incorporació de l’esmena presentada pel Grup Municipal
Popular i s’aprova per 5 vots a favor del GM del Partit Popular i 2 abstencions del Grup
Municipal Compromís.
A continuació se sotmet a votació la moció amb l’esmena incorporada i s’aprova per 5
vots a favor del GM del Partit Popular i 2 abstencions del Grup Municipal Compromís.
El Sr. Alcalde manifesta la seu sorpresa pel sentit del vot dels regidors de Compromís,
ja que pensava que anteposarien la defensa dels drets dels veïns de Gavarda per damunt dels
interessos del seu partit, encara que la Conselleria siga de compromís.
El Sr. Pastrana comenta que el que no li agrada és la forma de canviar el sentit de la
moció.
El Sr. Alcalde contesta que ha argumentat el motiu de l’esmena, a més, l’Ajuntament
des del Departament de Serveis Socials ha estat gestionant totes les ajudes i han estat fent un
seguiment família per família per tal de detectar necessitats. L’alcalde personalment ha parlat
en la treballadora social si ha pensat que algun xiquet o família podia patir necessitats i ha
indicat a tots els regidors, com el Sr. Sancho pot confirmar, que feren el mateix, que
directament ho posaren en coneixement de la Treballadora Social.
El Sr. Sancho comenta que ell també ha comunicat a la Treballadora Social un parell de
casos.
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L’alcalde compartix l’exposició de motius que han presentat però proposa la inclusió de
l’esmena presentada pel Grup Municipal Popular substituint la proposta presentada pel Grup
Municipal Compromís pels motius exposat anteriorment.

Ajuntament de Gavarda
L’alcalde finalment diu que la Treballadora Social i el seu equip han parlat en el col·legi
per tal d’estar en contacte i detectar necessitats, així que a pesar de tot l’exposat l’Ajuntament
no ha deixat de costat cap cas. Afortunadament la treballadora social li hi ha transmés que en
este municipi no s’ha patit un increment significatiu de necessitats, la qual cosa és molt positiva.
23.- MOCIÓ DEL G.M. COMPROMIS PER GAVARDA SOBRE OCUPACIÓ DE VIA
PÚBLICA DE COMERÇOS I BARS DE GAVARDA.
El Sr. Pastrana procedix a la lectura de la moció:
“N’Adelino Pastrana Pavia, regidor del Grup municipal Compromís per Gavarda en este
ajuntament, presenta al Ple municipal per al seu debat i aprovació si s’escau, la següent
proposta:
Moció per a la ocupació de via pública de comerços i bars de Gavarda
Des del Grup municipal Compromís per Gavarda, proposem que per tal de pal·liar la crisi
econòmica dels nostres comerços i bars, es deixe ocupar la via pública d’estos negocis i bars, i
així poder fer front a les mesures de distanciament social imposades per fer front al covid-19.
Per tal d’organitzar-se, proposem reunions per a conèixer la situació i l’opinió dels
propietaris dels comerços i bars, i també la dels veïns afectats pels talls de carrers.
Per altra banda, es podria estudiar la possibilitat de col·locar tendals amb la finalitat de fer
ombra, llums o qualsevol altra instal·lació que ajude a que negocis i veïns puguen gaudir de les
activitats d’estos negocis al carrer.
ACORDS
Primer.- Estudiar la possibilitat d’ocupació de la via pública dels comerços i bars que
s’adherisquen a esta proposta.
Segon.- Reunir-se i escoltar a totes les parts implicades en esta proposta.

Quart.- Senyalitzar correctament els talls de carrers amb la corresponent senyalització
vertical i col·locant pilons o perfils “New Jersey” que impedeixen l’accés total dels vehicles.”
L’alcalde contesta que es va reunir amb els bars per tal d’ampliar l’espai per a poder
compensar les restriccions d’aforament.
El Sr. Pastrana comenta que s’haguera pogut reunir també amb els veïns per la seua
condició d’afectats, ja que s’ha tallat un carrer. I pregunta a l’alcalde si els tendals són dels bars
i si no els podia haver posat l’ajuntament i després podia utilitzar-los per a qualsevol altra cosa.
L’alcalde contesta que es va plantejar eixa possibilitat si bé coincideix que els dos bars que
ho van demanar, són els únics que tenen possibilitat física de col·locar tendals. Com
l’ajuntament no podia oferir-ho a tots va decidir no fer-ho només per a uns, i optar per autoritzar
als bars a què col·locaren els que van demanar i així s’ha fet. En relació amb el tall de carrers,
s’ha tallat el carrer i s’ha senyalitzat en valles.
24.- MOCIÓ DEL G.M. COMPROMIS PER GAVARDA SOBRE REALITZACIÓ D’UNA
CAMPANYA DE FOMENT DEL COMERÇ LOCAL.
El Sr. Pastrana exposa la moció:
“N’Adelino Pastrana Pavia, regidor del Grup municipal Compromís per Gavarda en este
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Tercer.- Col·locació de tendals, llums i altres instal·lacions als carrers que s’ocupen.

Ajuntament de Gavarda
ajuntament, presenta al Ple municipal per al seu debat i aprovació si s’escau al proper plenari,
la següent proposta:
Moció per a la realització d’una campanya de foment del comerç local
Des del Grup municipal Compromís per Gavarda, proposem que per tal de pal·liar la crisi
econòmica dels nostres comerços i bars, es realitze una campanya de foment del comerç local,
i d’esta manera col·laborar a la recuperació de la seua economia.
Proposem es coordine la campanya del foment de comerç local des de l’ajuntament, de la
mateixa manera que es fa amb la fira del comerç local realitzada durant els últims anys per
Nadal.
Algunes de les propostes suggerides podrien ser:





Repartiment de números per a compres superiors a una determinada quantitat
per a un sorteig setmanal de productes locals.
Divendres de retrobament als diferents bars amb sopar de quintes, de
quadrilles, entre d’altres.
Campanya “Ara més que mai, estiu a Gavarda”
Etc.
ACORDS

1.- Realitzar una campanya del foment del comerç local de Gavarda durant este estiu.
2.- Consensuar la campanya de foment del comerç local amb els negocis del poble.”
L’alcalde comenta que està totalment d’acord, si bé, proposa que en relació amb el punt
segon de la moció en lloc de “consensuar la campanya”, que siguen els mateixos comerços els
que porten la iniciativa. La redacció del punt dos podria ser; “Donar veu al comerç local perquè
propose mesures i porte la iniciativa en la presa de decisions per al foment del comerç local”.
Es procedeix a la votació de l’esmena al punt segon de la moció i s’incorpora per
UNANIMITAT.

1.- Realitzar una campanya de foment del comerç local de Gavarda durant este estiu.
2.- Donar veu al comerç local perquè propose mesures i porte la iniciativa en la presa de
decisions per al foment del comerç local.
L’alcalde comenta que ja s’ha començat a treballar idees per a fomentar el comerç local, de
moment, s’ha demanat fer un vídeo promocional del comerç local.
El Sr. Sancho pregunta que per a quant? I quants diners s’han invertit.
L’alcalde contesta que encara no està el vídeo i respecte als diners en principi serà el que
cost el vídeo.
25.- MOCIÓ DEL G.M. COMPROMIS PER GAVARDA SOBRE ADEQUACIÓ DE
CARRERS PER A VIANANTS.
Este punt es tracta d’un prec.
El Sr. Pastrana procedix a la lectura del prec:
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Es sotmet a votació la moció esmenada i s’aprova per UNANIMITAT:

Ajuntament de Gavarda
“N’Adelino Pastrana Pavia, regidor del Grup municipal Compromís per Gavarda en este
ajuntament, presenta al Ple municipal per al seu debat i aprovació si s’escau, la següent
proposta:
Moció per a l’adequació de carrers per a vianants
Des del Grup municipal Compromís per Gavarda, proposem el tall d’alguns carrers i camins
i l’adequació d’estos per a l’ús exclusiu de vianants, per tal de que la gent puga passejar i
practicar esport en estos espais, fomentant d’esta manera els hàbits de vida saludables i
mantenint el distanciament social imposat per la crisi sanitària actual.
Proposem que els talls es realitzen amb pilons i perfils “New Jersei”, que permeten el pas
dels vianants, bicicletes o vehicles autoritzats i s’impedeixca el pas de cotxes o altre tipus de
vehicles. A més a més, senyalitzar correctament estos talls amb la senyalització vertical i
lumínica corresponent per tal d’evitar accidents.
Els talls proposats podrien ser als següents camins o carrers:
1. La Plaça de l’Ajuntament
2. El carrer Avinguda de la Paloma i el camí que connecta amb el carrer 6 (al
poliesportiu)
3. El camí que connecta des del barri amb el poble vell (la nomenada “travessa”).
ACORDS

El Sr. Pastrana comenta que ja s’ha tallat el camí “travessa”, si bé demana que siga un tall
de caràcter permanent, almenys per al cap de setmana o en estiu, perquè per exemple hi ha
molta gent que va a passejar i és perillós que passen cotxes. A més comenta que la
senyalització era prou dèbil i la gent no complia, de manera que no s’aconseguix la finalitat
prevista.
L’alcalde contesta que en relació amb el camí de la “travessa” efectivament està totalment
d’acord que era convenient tancar-lo perquè les persones que anaven a caminar ho feren
tranquil·lament i sense perill. Es va col·locar un senyal de manera provisional per tal de veure
com funcionava i perquè no sabien si el tancament es faria de manera permanent. Per tant pren
nota i es posarà un senyal permanent i un cartell explicatiu.
Pel que respecta al tancament amb caràcter permanent de la plaça de l’Ajuntament,
l’alcalde diu que ell no ho veu necessari perquè en Gavarda no és necessari, no hi ha
problemes de trànsit de forma habitual.
En el cas del carrer Avinguda de la Paloma i el camí que connecta amb el carrer 6 (al
poliesportiu), saben que eixe carrer s’ha ampliat i a més hi ha un senyal claríssima, només cal
respectar-la com totes les altres.
Per tant, contestant la seua petició d’estudi del tall dels carrers assenyalats respon que no
pensa que siga necessari el tall de la plaça de l’Ajuntament, el de l’avinguda de la Paloma sí i
de fet hi ha un senyal i el del camí de la “travessa” ja està fet.
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1.- Estudiar el tall de carrers proposats i adequar estes vies per a l’ús exclusiu de vianants i
esportistes.
2.- Senyalitzar correctament els talls de carrers amb la corresponent senyalització vertical i
lumínica, i col·locant pilons o perfils “New Jersey” que impedeixen l’accés total dels vehicles no
autoritzats.
3.- Consensuar un tall de carrer que afecte el mínim possible als veïns del carrer Avda de la
Paloma o altres possibles veïns afectats.”

Ajuntament de Gavarda
26.- MOCIÓ DEL G.M. COMPROMIS PER GAVARDA SOBRE CREACIÓ DE BORSA DE
TREBALL CONTRACTACIÓ PERSONAL DE FORMA TEMPORAL PER A PALIAR ELS
EFECTES DE LA COVID-19.
El Sr. Sancho exposa la necessitat de la creació de borsa de treball de forma temporal per
a pal·liar els efectes de la Covid-19.
L’alcalde explica que l’Ajuntament està treballant en l’elaboració de les bases per a fer un
pla d’ocupació. De fet, en la Diputació, a instància del Grup Popular es va sol·licitar assistència
tècnica als Ajuntaments per a l’elaboració de les bases del Pla d’ocupació perquè igual que en
altres matèries, l’ocupació no és una competència pròpia municipal i cal tramitar l’autorització
del 7.4.
Es sotmet a votació i per UNANIMITAT s’aprova:
1. Què l’Ajuntament assigne part dels diners que ha rebut de la Diputació dins del
Fons de cooperació municipal a la creació d’aquestes borses/contractació personal,
i si cal, d’alguna més que siga necessària per a pal·liar els efectes del COVID-19 a
la nostra.
2. Que inicie els tràmits per a la creació/contractació, sense demora, per tal
d’incorporar als treballadors el més prompte millor.

27.- MOCIÓ DEL G.M. COMPROMIS PER GAVARDA SOBRE
FUNCIONAMENT TOTS ELS CANALS DE COMUNICACIÓ CIUDADANA.

POSAR

EN

Este punt es tracta d’un prec.
El Sr. Pastrana procedix a la lectura del prec:

Demanem a l'Ajuntament de Gavarda que pose en funcionament tots els canals de
comunicació ciutadana per a donar tota la informació necessària per supera esta crisi sanitària i
econòmica i que es puga arribar a tots aquells veïns que no tenen accés a internet o a les
xarxes socials.
Les mesures que proposem són:
 Posar en funcionament el bàndol de veu
 Posar en funcionament el bàndol del canal de televisió
 Penjar la informació en paper als comerços locals, taulers metàl·lics i al tauler oficial
de l'ajuntament.
 Altres mitjans que puguen existir.
Per l’exposat fem el següent prec: Es posen en funcionament tots els canals de
comunicació de l’ajuntament per tal d’informar al veïnat de totes les mesures i ajudes que
s’estan prenent front al covid-19.”
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“Adelino Pastrana Pavia, regidor de Compromís per Gavarda, a l'empara del que es
disposa en l'art. 97/6 del Reglament d'Organització i Funcionament de les Entitats Locals, en
relació amb l'art. 56.2 de la Llei de Bases de Règim Local, presenta per a la seua inclusió i
debat en el proper plenari el següent prec:

Ajuntament de Gavarda
El Sr. Pastrana comenta que el ban whatsapp està molt bé però que no arriba a tota la
gent. Hi ha gent que no s’assabenta dels bans. Comenta que la televisió és important i el ban
de veu també.
El Sr. Alcalde diu que accepta el prec, perquè si bé la major part de la gent utilitza el ban
whatsapp sí que és cert que de vegades és precís el ban de veu o de la tele.
28.- MOCIÓ DEL G.M. COMPROMIS PER GAVARDA SOBRE OBERTURA DE
L’AJUNTAMENT.
Este punt es tracta d’un prec.
El Sr. Pastrana procedix a la lectura del prec:
“Adelino Pastrana Pavia, regidor de Compromís per Gavarda, a l'empara del que es
disposa en l'art. 97/6 del Reglament d'Organització i Funcionament de les Entitats Locals, en
relació amb l'art. 56.2 de la Llei de Bases de Règim Local, presenta per a la seua inclusió i
debat en el proper plenari el següent prec:
Demanem a l'Ajuntament de Gavarda que s’estudie la possibilitat d’obrir el servei d’atenció
ciutadana presencial, prenent les mesures de seguretat pertinents per a preserva la salut dels
treballadors. D’esta manera, es podrà ajudar als veïns que necessiten atenció urgent o
informació per fer front al covid-19 o altres problemes importants que puguen sorgir.
Algunes de les mesures que es poden prendre per a l’obertura de l’ajuntament són:
Fer torns rotatius del personal
Horari d’atenció reduït
Sistema de cita prèvia per evitar aglomeracions
Col·locar mesures de protecció col·lectiva (com per exemple mampares)
Donar equips de protecció individual als treballadors
Etc.

Per l’exposat fem el següent prec: S’obriga el més prompte possible el servei d’atenció
ciutadana de l’ajuntament prenent les mesures de seguretat pertinents.”
En relació amb este prec, l’alcalde comenta que està reialment sorprés, perquè que este
prec el faça un veí ho entendria però... un regidor hauria de saber que el Reial Decret Llei
15/2018 establix que les administracions públiques fomentaran el teletreball fins tres mesos
després de la finalització de l’Estat d’alarma, és a dir, fins al 18 de juny de 2020. I compromís
va presentar este prec en data 17 de maig de 2020.
A pesar de valorar positivament el teletreball i considerar que tot el personal ha estat
desenvolupant les seues funcions des de casa amb voluntat i facilitant als veïns la prestació
dels servicis, també s’ha atés presencialment en l’Ajuntament, per a aquells tràmits que eren
més urgents i requerien assistència presencial, des que la situació ho va permetre. Hi ha dos
treballadors que viuen al poble i han pogut acostar-se a l’Ajuntament quan ha fet falta.

29.- MOCIÓ DEL G.M. COMPROMIS PER GAVARDA SOBRE PREGUNTES SISTEMA
RECOLLIDA DE RESIDUS.
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Ajuntament de Gavarda
Finalment el Sr. Pastrana formula una sèrie de preguntes sobre recollida de residus. Si bé,
comenta que en l’adhesió al Servei de RSU de la mancomunitat ja les hi ha contestades.
“Jo, Adelino Pastrana Pavia, com a portaveu del Grup municipal Compromís per Gavarda
en este ajuntament li formule la següent pregunta per a que em responga al proper plenari:
Pregunta
El passat mes de gener, es va demanar des de la Mancomunitat de la Ribera Alta que es
decidirà quin sistema de recollida de residus es volia realitzar en cada municipi adherit al
servei de recollida de residus mancomunat, entre els quals es troba el nostre poble. Es van
plantejar diferents sistemes de recollida de residus:
1. Quin sistema de recollida de residus ha triat l'equip de govern davant la pregunta
formulada per la mancomunitat? recollida en àrees de contenidors? recollida porta a
porta? s'ha plantejat algun altre sistema de recollida de residus?
2. Si es realitza un canvi en el sistema de recollida de residus, quan començarà a
aplicar-se?
3. S'ha pensat en realitzar campanyes de conscienciació ciutadana per reduir la quantitat
de residus?”
Respecte a quant començarà a aplicar-se, l’alcalde contesta que en la Mancomunitat els
han dit que a partir del mes de desembre.
B) ACTIVITAT DE CONTROL:
30.- DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 4T_2019 I
1T_2020.
Per part de la Secretària-Interventora es dóna compte de l’Informe d’execució Trimestral
corresponent Quart Trimestre del 2019 i al primer Trimestre del 2020.

31.- DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME DE PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT
4T_2019 I 1T_2020.
Per part de la Secretària-Interventora es dóna compte del Període Mitjà de Pagament
(PMP) corresponent al Quart Trimestre de l’exercici 2019 que és de 0,36 dies i del Primer
Trimestre de l’exercici 2020, que és de 5,76 dies.
La Corporació es dóna per assabentada.

32.- DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME ANUAL DE MOROSITAT 2019.
Per part de la Secretària-Interventora es dóna compte de l’Informe de Morositat
corresponent a l’exercici 2019.
La Corporació es dóna per assabentada.

33.- DACIÓ DE COMPTES DECRETS D’ALCALDIA (433/2019-191/2020).

Cód. Validación: 7DWAJ7QHQRLWSZNWTTQ57YHDK | Verificación: https://gavarda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 31

La Corporació es dóna per assabentada.

Ajuntament de Gavarda
L’alcalde pregunta si algun regidor vol fer alguna pregunta sobre els Decrets d’alcaldia
El Sr. Sancho pregunta pels Decrets 438/2019; 446/2019 sobre el treball que es va fer en
matèria de participació ciutadana; 448/2019 sobre les assistències que cobren els regidors,
pregunta perquè no estan Lorena i Nuno i l’alcalde contesta que perquè tenen dedicació
parcial; 471/2019 sobre el quilometratge d’alcaldia, pregunta si està justificat i l’alcalde contesta
que per descomptat.
Pregunta pel Decret 4/2020 sobre pròrroga del pressupost. L’alcalde li explica que a 1 de
gener si no està aprovat el pressupost de l’any en curs, es prorroga el de l’any anterior. El Sr.
Pastrana comenta que el sorprén que hi haja diners de sobra en la partida de Serveis Socials.
Si l’any passat va sobrar i enguany també ha sobrat, l’any vinent es baixarà la partida?
L’alcalde contesta que no, que sempre consigna en el pressupost inicial diners en la partida de
Serveis Socials a més dels que els assigna la Mancomunitat, per a qualsevol necessitat extra
que puga sorgir, si no es gasta eixe crèdit, sempre es pot utilitzar per a una modificació de
crèdit o simplement és menor despesa.
Pregunta pel Decret 10/2020 sobre una subvenció sol·licitada. L’alcalde contesta que
encara no han resolt.
Pregunta per Decret 22/2020 relatiu al nomenament de Tresorer Accidental. L’alcalde dóna
la paraula a la Secretaria-Interventora, que explica que d’acord amb una modificació legislativa
el tresorer ha de ser un habilitat estatal i si no n’hi ha un funcionari de la corporació. En este
cas, després de tramitar el corresponent expedient s’ha nomenat a un funcionari de carrera de
la corporació com a Tresorer.

C) PRECS I PREGUNTES:
34. TORN DE PRECS I PREGUNTES.
L’alcalde obri el torn de precs i preguntes.
El Sr. Pastrana llig una sèrie de preguntes que van presentar per escrit el dia anterior (24
de juny de 2020) per la seu electrònica.
L’alcalde li diu que eixes preguntes que ha presentat per escrit dirigint-se als diferents
regidors, les contestaran en el proper plenari, ja que ells les acaben de rebre.
Si bé, el Sr. Pastrana formula les preguntes perquè el públic les senta, diu, i pregunta pels
naixements i aniversaris que s’han celebrat durant el confinament i el cost de l’Ajuntament de
les tartes i els regalets.
La Sra. Mollá contesta que han sigut 13 naixements i s’han regalat unes cistelles amb
productes de la farmàcia per import de 30€ cada una; les tartes d’aniversari s’han comprat en
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Pregunta pels Decrets 43/2020; 62/2020 sobre devolució d’un sobrant d’una subvenció; pel
Decret 69/2020 sobre camins rurals; 85/2020 d’aprovació d’una certificació d’obra; 101/2020
sobre aprovació del Pla Pressupostari a mitjà termini; Decret 104/2020; 110/2020 sobre la
subvenció de la campanya de la mosca Tigre; 113/2020 que suspèn el plenari, de data 31 de
març; 125/2020: 141/2020;148/2020 sobre el INEM Agrícola; 149/2020 sobre la queixa d’un veí;
154/2020; 167/2020; 174/2020; 177/2020 en relació amb la baixa mèdica d’un operari;
181/2020 sobre la subvenció de certificació energètica; 183/2020 sobre expedient de Generació
de crèdit.

Ajuntament de Gavarda
els diferents forns del poble i el cost ha sigut de 7-8€ cada tartà.
El Sr. Pastrana proposa bonificar els naixements de xiquets al poble si bé, controlar la
despesa, és a dir, que es gaste en bolquers, menjar, etc.
L’alcalde contesta que això és una subvenció. El procediment és diferent.
El Sr. Pastrana pregunta pel cost de la desinfecció que s’ha fet als carrers. L’alcalde
contesta que el material, l’hipoclorit. Perquè els tractors van eixir a desinfectar voluntàriament i
desinteressadament i després Juanlu també.
El Sr. Pastrana comenta que ha rebut queixes de què en el metge no hi ha gel
hidroalcohòlic. L’alcalde contesta que precisament ell es va queixar a Conselleria per la falta de
material. La doctora va cridar a l’Ajuntament demanat material. Des del primer moment en què
es va declara l’Estat d’Alarma, vam demanar subministrament de gel hidroalcohòlic, guants i
mascaretes. I les primeres van portar-se al consultori mèdic.
El Sr. Sancho pregunta per la piscina.
L’alcalde contesta que la idea és obrir-la l’1 de juliol. Hi haurà un socorrista com tots els
anys, però a més una persona que controle els accessos, prenga la temperatura i realitze els
treballs de desinfecció. L’ aforo, segons informe del tècnic és de 72 persones. Es realitzarà una
separació per parcel·les respectant la distància de seguretat i se senyalitzarà un camí d’entrada
i un d’eixida.
El Sr. Sancho pregunta si estarà obert el bar de la piscina.
L’alcalde contesta que enguany no. Els concessionaris del bar van renunciar a la
concessió, tocava licitar la nova concessió però va arribar el COVID.
El Sr. Sancho pregunta pel cost del manteniment de l’antena. L’alcalde contesta que sobre
900-1.000€ mensuals.

L’alcalde contesta que ell ho va preguntar i és un tema d’orientació.
El Sr. Sancho pregunta que perquè no es fa el ban pel canal de la televisió.
L’alcalde contesta que en principi suposa que tècnicament sí que seria possible, si bé per a
fer-ho així, hauria de vindre alguna persona a l’ajuntament expressament a fer-ho. L'avantatge
del ban whatsapp és que pots informar des de qualsevol lloc i en el confinament ha funcionat
prou bé. Igual ocurrix en la megafonia, el ban s’hauria de fer des de l’Ajuntament.
El Sr. Pastrana demana la paraula i pregunta el motiu pel qual no s’ha inclòs la moció del
Canvi Climàtic que es va quedar damunt la taula.
El Sr. Pastrana pregunta també per la moció d’horts urbans. L’alcalde contesta que van
quedar en què el Sr. Sancho buscaria un altre lloc.
El Sr. Pastrana pregunta per l’Escoleta d’estiu, si es va a fer.
L’alcalde contesta que els últims anys l’ha organitzat l’AMPA. L’ajuntament s’ha posat a la
seua disposició si bé, donat la situació actual, l’AMPA no ha volgut fer-la.
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El Sr. Sancho pregunta per què no es veu Teleribera i si és la televisió andalusa.

Ajuntament de Gavarda
El Sr. Pastrana pregunta també per l’Escoleta Municipal.
L’alcalde contesta que fa molt de temps que esta parlant en la Inspectora d’Educació
perquè ens indiquen com procedir. Ens va dir que sol·licitarem una unitat més perquè haurien
d’autoritzar-nos-la. Si bé, va haver un malentés i estem peleant molt per tal que ens
autoritzaren el més ràpid possible per a poder fer les matrícules.
El Sr. Pastrana pregunta per les activitats esportives i culturals d’este estiu.
L’alcalde contesta que amb relació a les activitats esportives està el raspall i el tenis, que
controlarà Nuno. Amb relació a les activitats culturals, no hi ha res programat de moment.
Enguany no és pot fer el programa de Jazz a la fresca, si bé, estàvem plantejant-se
activitats com exposicions de pintura als balcons, etc.
El Sr. Pastrana proposa activitats que s’han vist molt durant este confinament com: murals
als carrers, fer una volta a peu virtual, etc. Activitats que permeten respectar el distanciament
social en els diferents llocs municipals.
Finalment el senyor Pastrana dona les gràcies a l’alcalde per haver atés la seua petició de
col·locar la taula en forma de “U”.

Finalment i abans de donar la paraula al públic assistent la regidora Sr. Encarna Paniagua,
demana la paraula perquè vol fer una intervenció, paraula que li és concedida pel Sr. Alcalde:
La nostra intervenció de hui va dedicada per al nostre alcalde.

Després d’este ple, només podem felicitar-te Vicent, perquè per primera vegada en la
història, el president del Partit Popular a la província de València serà de Gavarda. Sí, el nostre
municipi. Un altre motiu més per a sentir-nos orgullosos de ser d'on som Perquè no hi ha millor
campanya que està. Un jove criat als nostres carrers passarà a ocupar un dels llocs més
importants dins del panorama polític valencià. Des d’este humil lloc, voldrem donar-te les
gràcies, perquè amb el teu treball has complit amb nota eixe lema que sempre t'acompanya de
“Fent Poble”. Des de hui, presumirem allà on anem que el president del Partit Popular a la
província de València és el nostre alcalde i veí de Gavarda. Enhorabona!!!
El Sr. Alcalde agraïx les paraules que no s’esperava, i diu que ell està ben orgullós de ser
de poble. De ser d’este poble. I a pesar d’estar ocupant diversos càrrecs, de cap es sent tan
orgullós con de ser Alcalde de Gavarda.
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-quatre hores i trenta minuts.
Vist i plau,
Vicente J. Mompó Aledo
Alcalde-President

Maria Escamilla Faus
Secretaria-Interventora
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No voldríem acomiadar-nos sense parlar sobre açò. Amb estes paraules, pretenguem que
reflexionem i aplaudim, deixant de costat els personalismes, les sigles i els colors. Seré breu.

