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AJUNTAMENT DE GAVARDA -PROVÍNCIA DE VALÈNCIA-.
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 DE JUNY DE
2017 (MINUTA 3/2017).
ASSISTENTS:
Alcalde-President:
D. Vicente J. Mompó Aledo
Regidors:
D. José Salvador Aparicio Roig
(PP)
Dª

Encarnación

Paniagua

MARIA ESCAMILLA FAUS (2 de 2)
SECRETARIA-INTERVENTORA
Fecha Firma: 25/09/2017
HASH: 7ebb725303e0cdc1a34a53958e02eb40

Alfonso (PP)
Dª Lorena Martínez Mollá (PP)
D.

Adelino

Pastrana

En el Municipi de Gavarda, el dia
29 de juny de 2017, a les 21.00 hores i
sota la Presidència de D. Vicente J.
Mompó Aledo, Alcalde de la Corporació,
es reunixen en el Saló de Sessions de la
Casa Consistorial els Senyors Regidors
al marge expressats, degudament
convocats i notificats dels assumptes a
tractar.

Pavia

(COMPROMÍS)

Dóna

fe

de

l'acte

Dª

Maria

D. Jacinto Aranda Pascual (PP)

Escamilla Faus, Secretaria-Interventora

D. Joan Lluis Vañó Carañana

de l’Ajuntament de Gavarda.

(COMPROMÍS)
D.

Antonio

Escribà

Pérez

van tractar els següents ASSUMPTES:

(PSOE)
Excusa assistència:
Dª

Mª

S'obri la sessió pel President i es

Carmen

González

Estarlich (PP)
SECRETARIA-INTERVENTORA

Dª. Maria Escamilla Faus
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VICENTE J. MOMPÓ ALEDO (1 de 2)
ALCALDE
Fecha Firma: 25/09/2017
HASH: 93b6c77aa5438c71420c0f59989d1b36

C.I.F. P-4613200-G

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ

ANTERIOR (MINUTA

1/2017).
Entregada en esborrany l’acta de la sessió ordinària del Ple celebrat el
dia 30 de març de 2017 (Minuta 1/2017) s’aprova l’acta per UNANIMITAT.
2. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT.
El Sr. Alcalde exposa la proposta d’alcaldia de 23 de juny de 2017:
“Considerando la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta
el ejercicio siguiente, para los que no existe crédito suficiente en el vigente
Presupuesto Municipal, y dado que se dispone de la posibilidad de realizar
bajas de
Y visto y conocido el contenido del informe de la Secretaria-Interventora
municipal, de fecha 20 de junio de 2017.
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de
créditos nº 6/17, con la modalidad de Suplemento de Crédito, por un
total de 15.000,00€ en las aplicaciones presupuestarias que se detallen:
DESCRIPCIÓN

9200-22706 SERVICIOS ASESORAMIENTO JURÍDICO-PATRIMONIAL
TOTAL …………………………………......................

IMPORTE
15.000,00
15.000,00

SEGUNDO.- Financiar las expresadas modificaciones mediante bajas de
créditos de gastos de otras partidas del presupuesto vigente no
comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin
perturbación del respectivo servicio, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 36.1c) del RD 500/90 y el 177.4.2 del RDL 2/2004, con el
siguiente detalle:

A plic a c ió n
P re s upue s t a ria

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

1320-12000 SEGURIDAD - FUNCIONARIOS. RETRIBUCIONES BASICAS

3.537,70

1320-12006 SEGURIDAD - FUNCIONARIOS. TRIENIOS

1.012,97

1320-12100 SEGURIDAD - FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.

4.001,79

1320-12101 SEGURIDAD - FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

4.265,06

1320-16000 SEGURIDAD. CUOTA EMPRESA SEGURIDAD SOCIAL

2.182,49

TOTAL …………………………………......................

15.000,00
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A plic a c ió n
P re s upue s t a ria
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C.I.F. P-4613200-G
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TERCERO.- Exponer este expediente al público, por plazo de quince
días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia,
a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados ante el
pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante
el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

El Sr. Pastrana pregunta en què consistix eixe servei per import de
15.000 €.
El Sr. Alcalde respon que la partida a incrementar està actualment
destinada quasi en la seua totalitat a solucionar els problemes del Nucli Antic.
Si s’haguera fet en el seu moment segurament, s’hagueren estalviat prou
diners, però el cas és que ara s’està fent un treball d’investigació per tal de
poder anar treballant de forma paral·lela al Pla General. S’ha de tractar cada
cas de forma individualitzada.
El Sr. Escribà comenta que al final costarà un dineral el poble de baix.
L’Alcalde comenta que tota la documentació del treball que s’està fent
està en secretaria a la seua disposició si volen consultar-la.
El Sr. Escribà contesta que no té temps de vindre i que ell no viu de la
política.
El Sr. Alcalde li contesta que com a regidor és la seua responsabilitat.
Ell com a Alcalde els dóna totes les facilitats per a veure tota la documentació
i, molta d’ella l’envia, però és impossible enviar-la tota, a més la tenen a la
seua disposició.
El Sr. Escribà reclama que en tractar-se de terreny del poble, s’ha de
votar.
El Sr. Alcalde finalitza el debat indicant que la realitat és que el nucli
antic està fa molts anys en la situació en què està i este govern el que està
intentant és posar una solució.
Se sotmet a votació i per 7 vots a favor (5 del Grup Municipal del PP i 2
del Grup Municipal Compromís per Gavarda) i 1 abstenció del Grup Municipal
del PSOE, s’aprova per MAJORIA ABSOLUTA:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de
créditos nº 6/17, con la modalidad de Suplemento de Crédito, por un
total de 15.000,00€ en las aplicaciones presupuestarias que se detallen:
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A pesar de todo lo expuesto, la Corporación acordará lo que estime
oportuno.”

A plic a c ió n
P re s upue s t a ria

DESCRIPCIÓN

9200-22706 SERVICIOS ASESORAMIENTO JURÍDICO-PATRIMONIAL
TOTAL …………………………………......................

IMPORTE
15.000,00
15.000,00

SEGUNDO.- Financiar las expresadas modificaciones mediante bajas de
créditos de gastos de otras partidas del presupuesto vigente no
comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin
perturbación del respectivo servicio, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 36.1c) del RD 500/90 y el 177.4.2 del RDL 2/2004,, con el
siguiente detalle:

A plic a c ió n
P re s upue s t a ria

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

1320-12000 SEGURIDAD - FUNCIONARIOS. RETRIBUCIONES BASICAS

3.537,70

1320-12006 SEGURIDAD - FUNCIONARIOS. TRIENIOS

1.012,97

1320-12100 SEGURIDAD - FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.

4.001,79

1320-12101 SEGURIDAD - FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

4.265,06

1320-16000 SEGURIDAD. CUOTA EMPRESA SEGURIDAD SOCIAL

2.182,49

TOTAL …………………………………......................

15.000,00

TERCERO.- Exponer este expediente al público, por plazo de quince
días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia,
a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados ante el
pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante
el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

PAGAMENT 1T 2017.
Per part de la Secretaria-Interventora es dóna compte del Període Mitjà
de Pagament (PMP) corresponent al Primer Trimestre de l’exercici 2017 que és
de (-4,63) dies.
La Corporació es dóna per assabentada.

4. DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL
1T 2017.
Per part de la Secretària-Interventora es dóna compte de l’Informe
d’execució Trimestral corresponent al Primer Trimestre del 2017.
La Corporació es dóna per assabentada.
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3. DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME DEL PERÍODE MITJÀ DE
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5. DACIÓ DE COMPTES DECRETS D’ALCALDIA (Decrets 92207/2017).

DATA

DESCRIPCIÓ

92

27/03/2017

93
94
95
96
97
98

29/03/2017
29/03/2017
29/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
31/03/2017
31/03/2017
03/04/2017
03/04/2017
04/04/2017
05/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
07/04/2017
07/04/2017

112
113
114
115

07/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
11/04/2017

116
117
118
119
120
121

11/04/2017
11/04/2017
12/04/2017
12/04/2017
18/04/2017
18/04/2017

122
123

19/04/2017
19/04/2017

APROV CERTIF OBRA 2 ELIMINA BARRERES
COLE
INNECESSARIETAT LLICENCIA_PARCEL·LA 116
INNECESSARIETAT LLICENCIA_PARCEL·LA 124
INNECESSARIETAT LLICENCIA_PARCEL·LA 247
Sol·licitud baixa ciclomotor
Sol·licitud baixa plaques guals permanents
APROV HONORARIS PROJECTE PPOS2016 ELIM
BARRERES
adjudicació DIREC OBRA PCV 2016-17
aprovació Asunts Propis Amaya
adjudicació OBRA PCV 2016-17
Pagaments periòdics març
Sol·licitud tallar plaça del nucli antic per festa sevillana.
Sol·licitud alta al Padró d'Habitants
APROVACIO ESCRIPTURES PPOS-2016-448
Sol·licitud alta al Padró d'Habitants
Aprovació revisió padró habitants a 01-01-2017
Sol·licitud de cadires i taulers i tancament del carrer 26
Aprovació Factures 2ª Quinzena Març
targeta estacionament
Autorització muntatge d'un comerç de joguets i
llepolies en festes S. Vicent
Autorització neteja pati
ASSISTÈNCIES REGIDORS PLE MIN 1-2017
APROV CERTIF OBRA2 parc est i paloma
Autorització muntatge castell unflable (KRUSTY) en
festes S. Vicent
aprovació vacances Anna K
Autorització XVII Volta a peu
Sol·licitud llicència d'inhumació EUGENIA BAGUENA
MC-Generació de Crèdit 3_2017
sol·licitud subv. turisme
Reducció dels dies de muntatge del castell unflable
(KRUSTY) i ampliació de subministrament elèctric
Sol·licitud alta al Padró d'Habitants
APROVACIÓ PADRÓ I.M.V.T.M. 2017

DECRET
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El Sr. Alcalde dóna compte dels següents decrets d’alcaldia:

19/04/2017

125

19/04/2017

126

20/04/2017

127

20/04/2017

128

20/04/2017

129

20/04/2017

130

20/04/2017

131
132

20/04/2017
20/04/2017

133
134
135
136
137
138
139

20/04/2017
26/04/2017
26/04/2017
28/04/2017
28/04/2017
28/04/2017
02/05/2017

140
141

02/05/2017
03/05/2017

142
143

03/05/2017
03/05/2017

144
145
146
147

04/05/2017
04/05/2017
05/05/2017
05/05/2017

148
149
150

08/05/2017
09/05/2017
09/05/2017

151
152

09/05/2017
10/05/2017

153
154
155
156
157

10/05/2017
11/05/2017
11/05/2017
11/05/2017
11/05/2017

158
159
160
161

12/05/2017
12/05/2017
12/05/2017
12/05/2017

APROVACIÓ PADRÓ ENTRADA VEHICLES I GUALS
2017
APROVACIÓ PADRÓ RECOLLIDA DE FEM 2º
SEMESTRE 2016
Autorització muntatge d'un comerç d'objectes
artesanals en festes S. Vicent
Autorització ampliació horari de tancament amb motiu
de Sant Vicent CAFÉ BOHEMIOS
Autorització ampliació horari tancament amb motiu de
Sant Vicent BAR RECRES
Autorització ampliació horari de tancament amb motiu
de Sant Vicent CERVESSERIA GILDA
Autorització ampliació horari tancament amb motiu de
Sant Vicent. BAR CARLOS
Aprovació models 111 y 303
Autorització tancament carrer dia 22 d'abril des de les
12 fins a les 15. CERVESSERIA GILDA
Sol·licitud camins rurals Conselleria
Aprovació Factures 1ª Quinzena Abril
Requeriment Pagament JOSEFA
Aprovació vacances ROSA VIDAL del 13_06 al 23_06
Pagaments periòdics abril
Adjudicació contracte de servicis estudi PG
Sol·licitud del trinquet C.R.A. ESCOLES DEL
XÚQUER
Devolució Aval TRENASA
Sol·licitud del Saló d'Actes i el Saló multiusos. CLUB
DE CAÇADOR LA PERDIU
Màquines Vending
Sol·licitud de lloc de venda ambulant en el mercat.
SALAHEDDINE KHATIB
Sol·licitud exempció I.M.V.T.M.
Sol·licitud alta al padró d'habitants
Sol·licitud alta al padró d'habitants
Autorització del saló multiusos per a celebrar un
bateig. GEMA CABELLO GONZALEZ.
MC_Transf crédits gastos de personal.
Aprovació assumptes propis. AMAYA.
Sol·licitud ús del parc Est. C.R.A. ESCOLES DEL
XÚQUER
Sol·licitud reparació persiana aula 6
Sol·licitud de cadires, taulers i nevera celebració
COMUNICACIÓ GEMA TALENS BENAVENT
Sol·licitud EMCUJU
Sol·licitud canvi titularitat rebuts
Sol·licitud alta guals permanents
Sol·licitud alta gual permanent
Sol·licitud del saló multiusos, taulers i neveres. COR
DE JESÚS
Sol·licitud canvi domicili al padró d'habitants
Sol·licitud alta gual permanent
Sol·licitud EMPUJU
Sol·licitud de taulers Fco. Javier Sanjuan Mompo
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124
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162
163
164
165
166
167
168
169
170

12/05/2017
16/05/2017
16/05/2017
16/05/2017
17/05/2017
17/05/2017
17/05/2017
18/05/2017
18/05/2017

171

19/05/2017

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

22/05/2017
22/05/2017
23/05/2017
23/05/2017
24/05/2017
24/05/2017
24/05/2017
29/05/2017
29/05/2017
31/05/2017
31/25/2017

183
184
185
186 R
187
188

31/05/2017
31/05/2017
05/06/2017
05/06/2017
08/06/2017
08/06/2017

189

08/06/2017

190
191
192
193
194
195

09/06/2017
09/06/2017
09/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
15/06/2017

196

19/06/2017

197

20/06/2017

198

21/06/2017

E-mail: gavarda_sec@gva.es

Compensació deutes
PRESTACIONS ECONÒMIQUES - SS.SS
Sol·licitud vacances ANNA KHACHATRYAN
Entrada aigua BAR PISCINA
Condicions utilització àrea del dipòsit. ERONET
MC_Transf créditos igual àrea de gastos.
Adhesió Beca Dipu 2017
Aprovació Factures 2ª Quinzena Abril
Sol·licitud 20 cadires de l'Ajuntament L'ASSOCIACIÓ
DE JUBILATS I PENSIONISTES DE GAVARDA
Sol·licitud sala d'ordinadors dies 26 de maig i 2 i 9 de
juny. MANCOMUNITAT DE LA RIBERA
Sol·licitud exempció IMVTM
Sol·licitud ALTA al padró d'habitants
Sol·licitud canvi domicili al padró d'habitants
Sol·licitud ALTA al padró d'habitants
Sol·licitud ALTA al padró d'habitants
Sol·licitud romanent PPOS 2016
Aprovació Factures 1ª Quinzena Maig
Aprovació memòria INEM PROJECTE I
Aprovació memòria INEM PROJECTE II
Aprovació assumptes propis. VICENT
Informació per a poder utilitzar les escoles velles com
albergue
Pagaments periòdics maig
Sol·licitud llicència d'inhumació PATRICIA ORTEGA
Aprovacio bases dipu te beca 2017
Adhesió Servei Mancomunat de la Ribera Alta(RSU)
CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO
Autoritzar la utilització de cadires i taulers i tallar el
carrer 25 celebració fi de curs
Aprobación de las facturas de la 2ª quincena del mes
de mayo
Llicència d'inhumació
Alta al padró d'habitants
Llicència d'exhumació
SOL·LICITUD PPOS 2017
SOL·LICITUD PISCINA MUNICIPAL
Sol·licitud saló multiusos dies 19 i 21 de juny
celebració fi de curs de ballet/funky. CAROLINA
GÓNZALEZ PAU
Adjudicación contrato menos del servicio de
socorrismo 2017.
Sol·licitud per poder demanar pressupost al fuster per
reparar tamborets de laboratori
Devolució import IMVTM 2016 per pagament duplicat
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C.I.F. P-4613200-G

199

21/06/2017

200
201
202
203

21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
22/06/2017

204
205
206
207

23/06/2017
23/06/2017
26/06/2017
26/06/2017

RELACIÓ DE FACTURES F/2017/9 (DE L'01/06/2017
AL 15/06/2017)
PRORROGA BECA POST 2017
Sol·licitud d'ajuda social d'emergència.
APROV CERTIF OBRA N1 PPOS 2016 LLUM
AMPLIACIÓ DE L'HORARI DE TANCAMENT DELS
BARS PERIODE ESTIVAL 2017
CANVI DE DOMICILI EN EL MATEIX MUNICIPI.
Sol·licitud per a tallar el C/ 10
Denúncia Bar la Plaça
Convocatòria Ple Ordinari 29 de juny de 2017.

El Sr. Pastrana pregunta pel Decret 131.
El Sr. Alcalde explica que es tracta de l’aprovació del pagament de l’IVA
i de l’IRPF.
El Sr. Pastrana pregunta pel Decret 142 Màquines Vending.
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’una sol·licitud per a la instal·lació
de màquines, que estan instal·lades al barri.
El Sr. Pastrana pregunta pel Decret 197 relatiu a un pressupost per a
tamborets del laboratori.
El Sr. Alcalde explica que es referix a “taburets” i va ser sol·licitat per la
mestra.
Finalment, el Sr. Pastrana pregunta pel Decret 206 sobre denúncia Bar
la Plaça.
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’una denúncia que ha posat la
Guàrdia Civil i de la que ens ha donat trasllat i l’Ajuntament ha de tramitar-la.
la llicència (que sí que la tenen concedida); i algunes qüestions més de
l’estil....
7. PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Alcalde obri un torn de preguntes o precs.
El Sr. Pastrana pregunta per la inauguració de la carretera, si se sap
quan serà...
El Sr. Alcalde explica que en un primer moment li van dir el 10 de juny,
però ell per prudència ja va dir als regidors que seria per setembre... de
moment encara no han confirmat data.
El Sr. Pastrana pregunta si van a fer algun acte per a la inauguració.
El Sr. Alcalde contesta que normalment sí que es fa algun acte amb el
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La denúncia es referix a qüestions burocràtiques com que no tenen exposada
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Diputat Provincial. Per part de l’Ajuntament es convidarà a tots els regidors
com és normal.
El Sr. Pastrana comenta que hi ha veïns que han fet diverses peticions
en relació a la carretera i pregunta si l’Ajuntament ha intercedit.
El Sr. Alcalde explica que esta ha sigut un obra en la que l’Ajuntament
ha col·laborat moltíssim i ha ajudat molt a la Diputació i, en part, s’ha pogut
fer gràcies al fet que els veïns ho han posat fàcil. L’Ajuntament ha
acompanyat als veïns en les seues peticions i moltes ja estan resoltes i alguna
encara està en marxa.
El Sr. Pastrana pregunta si hi ha alguna empresa interessada a quedarse les escoles del nucli antic per a fer activitats de l’estil multiaventura.
El Sr. Alcalde explica que va vindre a l’Ajuntament l’empresa que està
gestionant o estava gestionant l’albergue d’Antella i l’hotel “Huerto de
Yvancos” per a interessar-se per l’edifici de les escoles velles. El problema és
que qualsevol edifici no servix per a tot. És a dir, s’ha de complir certs
requisits perquè es puga utilitzar com albergue.
L’enginyer està estudiant les dues possibilitats: com a centre de dia o
com albergue, a veure què és més factible econòmicament i burocràticament.
El Sr. Pastrana trasllada una petició veïnal de pavimentar o cobrir les
El Sr. Alcalde diu que a ell també li ha arribat la queixa i hem pensat
arreglar-ho en càrrec a una subvenció, a través d’una reforma integral de tota
la zona de la piscina; estem mirant la possibilitat d’integrar la piscina xicoteta
en la gran perquè el socorrista puga tindre una visió completa de les dos.
Per una altra banda, el Sr. Pastrana pregunta per les cases que queden
per pagar.
El Sr. Alcalde contesta que només hi ha una casa en eixa situació i esta
vesprada, un poc abans del plenari, ha vingut a firmar una cessió en favor del
fill que és el que es farà càrrec del pagament de la vivenda.
El Sr. Pastrana pregunta per la demanda que ha interposat Luis
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juntes del caminet que va a la piscina.

(l’arquitecte) a l’Ajuntament.
La Secretària explica que es tracta d’una demanda davant la jurisdicció
social, reclamant els diners que entén que li corresponen després de finalitzar
la relació “laboral” amb l’Ajuntament. En eixe sentit, és en el que es manifesta
la Inspecció de Treball, entenent que els tècnics que tenim els Ajuntaments
xicotets via conveni de Diputació és en realitat una relació laboral i per tant
quant finalitza la relació laboral té dret a cobrar la indemnització que marca la
llei.
Luis ha presentat eixa sol·licitud valorant la indemnització en 12.000 € i
després de comprovar per part de la gestoria que estava ben calculada,
l’Ajuntament ha acceptat la indemnització sol·licitada i davant el jutge hem
firmat un acord per a evitar dilatar-ho mes en el temps i donat que hem
previst al pressupost el pagament de la indemnització estem en condicions de
pagar i evitar interessos i despeses judicials.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i explica que la realitat dels pobles xicotets
seguix sent desconeguda per part dels polítics que legislen. Ens faciliten uns
tècnics a través d’un conveni que després la Inspecció de Treball diu que és
il·legal. En realitat s’haurien de posar d’acord entre ells però la realitat és que
els Ajuntaments no podem estar sense tècnics.
El Sr. Aparicio apunta que la mancomunitat està fent una borsa per a
intentar donar alguna solució al tema dels tècnics.
El Sr. Pastrana comenta que ha rebut queixes veïnals per a netejar un
descampat, el que està prop de sa casa, perquè diu que els festers deixen allí
polígon, perquè hi ha herba molt alta.
El Sr. Alcalde diu que efectivament també han rebut eixes queixes i no
sols d’eixos emplaçaments, motiu pel qual el divendres passat es va reunir el
tècnic en una empresa perquè ens pressupostaren un manteniment, ja que en
el seu dia, es va optar per un poble més verd, amb podes menys agressives i
és més bonic però més car per a mantindre.
El problema és que només tenim 2 operaris per a tot el terme, que a
més ara en estiu han d’ocupar-se de la piscina. És molt complicat mantindre
tot el terme en les condicions que ens agradaria només amb dos persones
treballant. Per una altra banda amb les subvencions ens permeten contractar
a diverses persones, però tots al mateix temps i necessitaríem poder
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llenya. També demana que es netege el parc de la pedrera que puja al
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contractar d’una manera més escalonada i durant més temps.
El Sr. Pastrana pregunta per la rotonda de l’Arnadí.
L’Alcalde contesta que en breu s’iniciarà l’obra.
El Sr. Pastrana comenta que li han preguntat pels setos de dalt de la
piscina, que estan més alts.
El Sr. Alcalde contesta que perquè es van plantar més tard i per a poder
donar-los forma primer han de créixer segons han dit els tècnics.
Finalment el Sr. Pastrana diu que ha presentat sis o set escrits a
l’Ajuntament i que no li han enviat contestació. Per això els ha portat al
plenari.
L’Alcalde contesta que li ha contestat a tots, que s’ha reunit amb ells
sempre que ho han sol·licitat, però que no té cap inconvenient en tornar a
reunir-se.
- En primer lloc fa referència a l’escrit presentat el 9 de maig de 2016
en el que es queixava que les cadires de l’Ajuntament es quedaven a la
piscina en lloc de guardar-les.
L’Alcalde contesta que en particular d’eixe escrit ja han parlat moltes
vegades, no és cert que les cadires es queden en la piscina. Sempre es
guarden al multiusos una vegada s’han utilitzat.
tanques. La de la casa de dalt ja està retirada però Bo.
L’Alcalde contesta que eixe tema el va tractar amb el tècnic. En relació
a la tanca de baix, la del drenatge de la carretera és competència de
Confederació Hidrogràfica del Xúquer i que li consta que ja se li ha requerit
perquè la retire.
- En relació a l’escrit de 9 de maig de 2016 sobre el deteriorament de la
bateria napoleònica. L’Alcalde contesta que com ja li va contestar verbalment
li agraïx molt la col·laboració per a cuidar i millorar el poble i, en relació a la
Bateria Tomàs està preparant un projecte per a demanar una subvenció per a
la Bateria.
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- A continuació l’escrit de 16 de juny de 2016 en relació a retirar unes

- En relació a l’escrit de 24 d’agost de 2016, l’Alcalde contesta que eixe
escrit es va resoldre immediatament.
- Respecte a l’escrit de 16 de juny de 2016 on es feia una relació de
punts on consideraven que faltava llum, l’Alcalde contesta que com podran
observar en càrrec als PPOS hi ha un obra per a solucionar punts obscurs en
certs llocs del poble.
- En un escrit de 16 de juny de 2016 sol·licitava que s’asfaltara el Camí
Racó del Poble i camí de la Figuera.
L’Alcalde contesta que el tema de l’asfaltat és un compromís adquirit pel
govern dins de la legislatura. Es va asfaltar mig poble que era el que estava
pitjor i ara la part que queda és la que es veu pitjor i sempre que siga possible
pressupostàriament s’asfaltarà l’altra part.
- En data 9 de maig de 2017 presentaren un escrit sol·licitant la
paralització d’unes obres de transformació que s’estaven fent en la muntanya.
L’Alcalde contesta que se li va donar trasllat de l’escrit a l’enginyer que
va fer de seguida el corresponent informe.
Com pot comprovar tot allò que el Sr. Pastrana proposa o que comunica
a l’Ajuntament s’està fent i tot és tingut en compte. No li agrada que es faça
demagògia amb això, perquè en el cas d’este últim escrit, per exemple, no es
va tan ràpidament com ens agradaria perquè entre altres coses no depén de
l’Ajuntament, és la Conselleria qui ha d’intervindre.
Pot ser que per escrit no haja rebut resposta perquè alguns dels escrits
el que feien és comunicar una situació que s’ha resolt, per tant, no requerix
sé on està la queixa, però bé, tampoc té cap problema en tornar a explicar el
que s’ha fet.
D’altra banda, l’Alcalde comenta al Sr. Pastrana que no està bé que
informe la premsa de coses que no són certes. Es referix per exemple al tema
de la retirada de la creu de l’Església. El Sr. Pastrana va dir-li al periodista,
que per altra banda va publicar-ho sense contrastar la informació, que
l’Ajuntament de Gavarda no havia fet res per a complir la llei de memòria
històrica retirant la creu de la façana de l’Església. I la realitat és molt
diferent, l’Ajuntament de Gavarda mitjançant un escrit de data 14 de juliol de
2016 va preguntar a Conselleria com procedir a la retirada complint la llei, ja
que no tenim mitjans ni per a retirar-la ni per a custodiar-la i a més a més,
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una contestació per escrit sinó d’una actuació que ha tingut lloc, per tant, no
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preguntàvem si és competència de l’Ajuntament quan l’Església és propietat
de l’Arquebisbat. Escrit que no han contestat fins que li ensenyarem
l’expedient al Sr. Pastrana i li van preguntar si podia fer alguna cosa perquè
des de Conselleria ens contestaren, i finalment després de més d’un any ens
han contestat.
Per cert, l’Alcalde també es va posar en contacte amb el periòdic que va
publicar la notícia i li va passar còpia de l’expedient on apareix tot el que s’ha
fet però clar eixa rectificació no s’ha publicat.
L’Alcalde explica que estan afrontant tots els problemes, però com
entendran no podem portar-los tots alhora i uns van més ràpids que uns
altres.
En relació a les obres de la muntanya, des de l’Ajuntament s’ha parlat
amb Conselleria així com amb els agents forestals, i des de Conselleria sabeu
quina ha sigut la resposta, per tant, no és just que diguen que des de
l’Ajuntament no s’ha fet res perquè no és cert en absolut.
El Sr. Pastrana comenta que a més de la transformació que s’ha fet en
la muntanya, al seu escrit també ha comunicat altres actuacions, una a l’hort
del Compte i una a l’Hort de la Paloma i ací sí que es pot actuar.
L’Alcalde contesta que també s’ha fet el corresponent informe tècnic on
l’altre informa que sí que haurà de demanar llicència.
El Sr. Escribá demana que se li envie tota la documentació.
El Sr. Alcalde explica que no s’envien els decrets complets perquè així
ho van demanar en un plenari, però, que si volen, podem enviar-los tots, en
lloc d’un resum.
El Sr. Aparicio demana la paraula per a dir que tot allò que s’aprova en
el dia a dia de l’Ajuntament i tota la documentació està a disposició de tota la
corporació.
El Sr. Escribá demana que s’envien només els més importants. L’Alcalde
contesta que ell no pot decidir quins són més importants, tots són importants,
depenent d’allò que vulga saber l’interessat un o altre. Per això s’envia un
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s’explica que en un cas no considera que hi haja problema pel què s’ha fet i a

resum i ell pot demanar aquell que li interesse consultar, el que no pot fer és
fer el treball del regidor. Com a tal té una responsabilitat i precisament
l’Alcalde els dóna a tots els membres de la corporació total llibertat per a
consultar tot i parlar amb els tècnics quan ho necessiten.
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-dos hores i
quinze minuts.

V.º B.º

La Secretaria,

L’Alcalde,

Maria Escamilla Faus
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Vicente J. Mompó Aledo

