AJUNTAMENT DE GAVARDA

(VALÈNCIA)

Plaça Ajuntament, 1 - C.P. 46267 – Telèfon: 96 259 41 65 – Fax: 96 259 43 55
E-mail: gavarda_sec@gva.es

AJUNTAMENT DE GAVARDA -PROVÍNCIA DE VALÈNCIA-.
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 1 DE MARÇ DE 2018
(MINUTA 3/2018).
ASSISTENTS:
Alcalde-President:
D. Vicente J. Mompó Aledo
Regidors:
D. José Salvador Aparicio Roig
(PP)
Dª Encarnación Paniagua Alfonso

VICENTE J. MOMPÓ ALEDO (2 de 2)
ALCALDE
Fecha Firma: 21/03/2018
HASH: 31f7a29287e682de74c73b693a4b7f70

(PP)

En el Municipi de Gavarda, el dia 1 de
març de 2018, a les 20.09 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.

Dª Lorena Martínez Mollá (PP)
Dª Mª Carmen González Estarlich

Dóna fe de l'acte Dª Maria Escamilla

(PP)

Faus, Secretària-Interventora de l’Ajuntament

D. Jacinto Aranda Pascual (PP)

de Gavarda.

D.

Adelino

Pastrana

Pavia

(COMPROMÍS)
D. Joan Lluis Vañó Carañana

S'obri la sessió pel President i es van
tractar els següents ASSUMPTES:

(COMPROMÍS)
D. Antonio Escribà Pérez (PSOE)

SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Dª. María Escamilla Faus
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MARIA ESCAMILLA FAUS (1 de 2)
SECRETARIA-INTERVENTORA
Fecha Firma: 21/03/2018
HASH: a6ca69481c967ee50353e085d7a96b19

C.I.F. P-4613200-G

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2018.

L’Alcalde llig la memòria i la proposta d’alcaldia de data 23 de febrer de 2018:
“MEMÒRIA D'ALCALDIA EN RELACIÓ Al PROJECTE DE PRESSUPOST PER A
l'EXERCICI 2018.
La citada memòria es realitza per a acomplir el manament establit en el RDL 2/2004
de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
L’interés d’aquest equip de govern, un any més, no és altre que continuar treballant
perquè els nostres veïns disfruten d’uns bons servicis. Pareix que l’època de contenció
de la despesa va quedant-se pel camí, i pareix que estos pressupostos, els de 2018,
seran els primers que ens conviden a somniar, a pensar que el nostre poble, en pocs
anys, podrà tindre un pressupost equilibrat sense haver de renunciar no sols a cap servici
bàsic reconegut per la legislació, sinó tampoc a cap dels que els nostres veïns senten
com a necessaris.
En 2018 no haurem de pagar cap despesa ocasionada pels governs anteriors,
després de 6 anys ho hem aconseguit, però no vol dir això que no quede feina per fer.
Com ja vos hem dit i mostrat mil i una vegades, la falta de previsió de futur, la de
mantenir el que realment era necessari, la de pensar en definitiva d’una forma
responsable pels nostres veïns en èpoques passades, ens obliga ara, en el millor dels
casos, a esforçar-nos per a acabar projectes començats anteriorment o a començar-ne
d’altres que ja fa temps, haurien d’haver-se començat. Però per això entràrem a treballar
per Gavarda, i per això continuem dia a dia dedicant hores i hores en cobrir les
necessitats dels nostres veïns.

A)

Pel que fa als ingressos, s’ha incorporat l’import atorgat al nostre Ajuntament
corresponent al Fons de Cooperació Municipal que ha concedit la Generalitat
Valenciana, mitjançant el Decret 51/2017 de 7 d’abril, del Consell, pel que es
regula el Fons de Cooperació Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana
(DOGV nº 8018, de 10/04/2017) i que a través de la resolució de 6 de febrer de
2018, del Secretari Autonòmic de Presidència (DOGV núm. 8235, de 15/02/2018),
s’assigna a l’Ajuntament de Gavarda 26.362’00 €, i per part de la Diputació
Provincial de València, es preveu una assignació a l’Ajuntament de Gavarda de
26.529’00€ com a conseqüència de l’adhesió de la Diputació Provincial de
València al Fons de Cooperació Municipal Incondicionat de la Comunitat
Valenciana.

B)

Pel que fa a les despeses corrents, continuem la línia seguida en el pressupost
anterior. Tot i desitjar poder incrementar les partides de manteniment, ens trobem
limitats per la realitat pressupostària d’ingressos, els quals es nodrixen
principalment de l’IBI i de la participació en els tributs de l’estat.
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Les línies fonamentals baix les quals se sustenta aquest document són les següents:

AJUNTAMENT DE GAVARDA

(VALÈNCIA)

Plaça Ajuntament, 1 - C.P. 46267 – Telèfon: 96 259 41 65 – Fax: 96 259 43 55
C.I.F. P-4613200-G

E-mail: gavarda_sec@gva.es

No obstant això, volem recalcar que les partides destinades a emergència social
continuen al capdavant en la nostra llista de prioritats.
C)

En relació al deute i tal com es pot vore en el quadre corresponent, podem
presumir que l’endeutament de l’Ajuntament de Gavarda continua sent 0 €.

D)

En el capítol de transferències, hem consignat les quantitats necessàries per a
atendre les aportacions a entitats supramunicipals, transferències derivades de
convenis, com el de Serveis Socials, així com a les associacions del poble, que
desenvolupen multitud d’activitats destinades a fomentar la cultura, les tradicions,
l’oci... dels nostres veïns. No es consignen inicialment al pressupost les
subvencions del PPOS, IFS, etc., ja que s’inclouran només quan estiguen
concedides, mitjançant la corresponent Modificació de Crèdit.

Una vegada elaborat el Pressupost General per a l'exercici 2018, dispose se sotmeta
a informe d'Intervenció i posteriorment s'eleve al Ple per a la seua aprovació.”

“Proposta d’Alcaldia
Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici
econòmic 2018, així com, les seues Bases d'Execució i la Plantilla de Personal
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en els
articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20
d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.

Tenint en compte el Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària, del que
es desprèn que la situació és de superàvit en termes de capacitat de finançament d'acord
amb la definició continguda en el SEC 95, i segons informe de la Interventora Municipal.
Es proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquest Ajuntament per a
l'exercici 2018, juntament amb les seues Bases d'Execució, i el resum del qual per
capítols és el següent:
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Vist i conegut el contingut de l'informe de la Secretària-Interventora municipal, de
data 1 de febrer de 2018.

PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAP.

DESCRIPCIÓN

2018
IMPORTE

CAP. 1

IMPUESTOS DIRECTOS

CAP. 2

IMPUESTOS INDIRECTOS

CAP. 3

TASAS Y OTROS INGRESOS

CAP. 4

TRANSFER. CORRIENTES

CAP. 5

INGRESOS PATRIMONIALES

CAP. 6

ENAJENACIONES INV. REALES

CAP. 7

TRANSFER. DE CAPITAL

0,00

CAP. 8

ACTIVOS FINANCIEROS

5,00

CAP. 9

PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS.....

PRESUPUESTO DE GASTOS
CAP.
CAP. 1

DESCRIPCIÓN

287.300,00
3.000,00
69.050,00
291.561,00
28.943,00
10,00

0,00
679.869,00

2018
IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

CAP. 3

280.259,00
BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
354.060,00
GASTOS FINANCIEROS
200,00

CAP. 4

TRANSFERENC. CORRIENTES

CAP. 6

INVERSIONES REALES

CAP. 7

TRANSFERENC.DE CAPITAL

CAP. 8

ACTIVOS FINANCIEROS

CAP. 9

PASIVOS FINANCIEROS

CAP. 2

TOTAL GASTOS.....

37.360,00
0,00
7.985,00
0,00
5,00
679.869,00

SEGON.- Aprovar inicialment la Plantilla de Personal, comprensiva de tots els
llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, que passem a relacionar:
1.- FUNCIONARIOS
Nº
1F
2F
3F
4F

DENOMINACIÓN PLAZA
SEGURIDAD
AGENTE
SERVICIOS GENERALES
SECRETARIO
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ESCALA/SUBESCALA/CLASE

GRUPO NIVEL

SITUACIÓN/Observaciones

ESPECIAL, SERV.ESP., POLICIA L.

C1

17

PROPIEDAD (comisión de Servicios)

HABILITADO NACIONAL
GENERAL,ADMINISTRATIVA
GENERAL,AUXILIAR

A1
C1
C2

26
19
16

PROPIEDAD (comisión de Servicios)
PROPIEDAD
PROPIEDAD (IT, cubierta interinamente)

2.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL
1LT
2LT
3LT
4LT

DENOMINACIÓN PLAZA
EDUCACIÓN
MESTRA INFANTIL
BIBLIOTECARIA
URBANISMO
OFICIAL 1ª
PEÓN MULTIUSOS

ADSCRIPCIÓN

GRUPO NIVEL

SITUACIÓN/Observaciones

GUARDERIA
TELECENTRO/BIBLIOTECA

TEMPORAL
TEMPORAL

BRIGADA OBRAS
BRIGADA OBRAS

TEMPORAL
TEMPORAL

TERCER.- Exposar al públic el Pressupost General per a l'exercici 2018, les
Bases d'Execució i Plantilla de Personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de València i tauler d'anuncis de l'Ajuntament,
a l'efecte de presentació de reclamacions pels interessats.
QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es
presente cap reclamació.
CINQUÈ. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, a la Consellería
d'Administració Pública.”
El Sr. Pastrana comenta que ara que està quadrat el pressupost espera que l'any
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Nº

AJUNTAMENT DE GAVARDA

(VALÈNCIA)

Plaça Ajuntament, 1 - C.P. 46267 – Telèfon: 96 259 41 65 – Fax: 96 259 43 55
C.I.F. P-4613200-G

E-mail: gavarda_sec@gva.es

L'Alcalde contesta que el que ha dit és que vol acabar projectes que ja s’han
iniciat però que per falta de recursos no s’han pogut completar com és el cas
d’enquitranar la resta de carrers, etc. i per exemple, encara no entén com es va canviar el
projecte de construir una depuradora per la restauració dels “ponts del rei”, quan la
depuradora és imprescindible i a més tenim a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer,
demandant-nos per fer abocaments al riu.
El Sr. Pastrana contesta que el projecte de la depuradora és de l’EPSAR, no de
l’Ajuntament, a la qual cosa l’Alcalde contesta que sí però que hi havia un conveni ja
signat per a la construcció de la Depuradora però l’equip de govern del moment, va
decidir canviar-lo per la reconstrucció dels Ponts del Rei, de manera que quan es van
adonar de la situació es va haver de començar tot el procés de nou. I la realitat és que
en l’actualitat Gavarda està sense Depuradora al nucli antic. Va ser una decisió política
signar el conveni en el seu dia i igualment va ser una decisió política desmarcar-se
d’aquest.
El Sr. Escribá pregunta a l’Alcalde com ha aconseguit quadrar el pressupost,
perquè si com ha exposat s’han pagat tots els deutes anteriors i s’ha pogut fer tot, d’on
han eixit els diners?
L’Alcalde contesta que és molt senzill d’explicar. Els deutes s’han anat pagant des
de l’any en què ells van entrar a governar i durant tot aquest temps, els recursos s’han
anat destinant no tant a allò que u es planteja fer, sinó a “netejar” la situació en què es va
trobar, per exemple,
només entrar es van trobar en un deute de 225.000 €
aproximadament com a conseqüència de deutes als proveïdors, i per a fer front al Pla de
Pagament a Proveïdors que va aprovar l’Estat, ens retenien mensualment el 50% de la
Participació en els tributs de l’Estat. Això implica que amb eixos diners es va saldar el
deute en un any, però són servicis que els veïns van deixar de percebre.
Després va arribar la sentència per la demora en el pagament del justipreu en
l’expedient de l’expropiació que vam comentar al plenari al seu moment i es va haver de
fer front a la condemna d’aproximadament 118.000 € i 90.000 € d’interessos.
L’Alcalde invita al regidor, el Sr. Escribà que si té curiositat de saber tota la
despesa que s’ha fet, ell té un seguiment cèntim a cèntim dels diners destinats a tot el
que li està contant.
Com s’ha comentat ja anteriorment, quan l’actual equip de govern va entrar, en
teoria devia existir al banc 2.500.000 € i en la pràctica només en van trobar al voltant d’1
milió d’euros. L’Alcalde exposa que ell respon de tot el que s’ha gastat d’eixe milió
d’euros però no d’allò que no estava, perquè no ho pot saber. Li ho ha preguntat moltes
vegades als regidors de compromís, no a ells directament, ja que ells no estaven en el
govern anterior, perquè ho preguntaren als responsables d’aquell moment, si bé, hui en
dia encara no ha rebut cap resposta.
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que ve no es prorrogue i també li agradaria saber quins són els projectes que vol fer, ja
que diu que ara que s’han pagat tots els deutes de governs anteriors, podrà portar a
terme els projectes que considera necessaris.

El Sr. Pastrana comenta que l’any anterior sembla que el pressupost era un poc
major, que era un poc més alt.
El Sr. Alcalde contesta que si, que enguany és un poc més baix, ja que primer
calcula els ingressos i així com l’any anterior hi havia una sèrie de vivendes que pagaven
IBI urbana i han passat a pagar com rústica (al nucli antic), això ha implicat que baixaren
un poc els ingressos però no arriba ni a un 1%.
Finalment, se sotmet la proposta a votació i per 8 vots a favor (6 vots del Grup
Municipal del PP i 2 vots del Grup Municipal Compromís per Gavarda) i 1 abstenció del
Grup Municipal del PSOE, s’acorda per MAJORIA ABSOLUTA:

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquest Ajuntament per a
l'exercici 2018, juntament amb les seues Bases d'Execució, i el resum del qual per
capítols és el següent:
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DESCRIPCIÓN

2018
IMPORTE

CAP. 1

IMPUESTOS DIRECTOS

CAP. 2

IMPUESTOS INDIRECTOS

CAP. 3

TASAS Y OTROS INGRESOS

CAP. 4

TRANSFER. CORRIENTES

CAP. 5

INGRESOS PATRIMONIALES

CAP. 6

ENAJENACIONES INV. REALES

CAP. 7

TRANSFER. DE CAPITAL

0,00

CAP. 8

ACTIVOS FINANCIEROS

5,00

CAP. 9

PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS.....

PRESUPUESTO DE GASTOS
CAP.
CAP. 1

DESCRIPCIÓN

287.300,00
3.000,00
69.050,00
291.561,00
28.943,00
10,00

0,00
679.869,00

2018
IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

CAP. 3

280.259,00
BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
354.060,00
GASTOS FINANCIEROS
200,00

CAP. 4

TRANSFERENC. CORRIENTES

CAP. 6

INVERSIONES REALES

CAP. 7

TRANSFERENC.DE CAPITAL

CAP. 8

ACTIVOS FINANCIEROS

CAP. 9

PASIVOS FINANCIEROS

CAP. 2

TOTAL GASTOS.....

37.360,00
0,00
7.985,00
0,00
5,00
679.869,00

SEGON.- Aprovar inicialment la Plantilla de Personal, comprensiva de tots els
llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, que passem a relacionar:
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CAP.

AJUNTAMENT DE GAVARDA

(VALÈNCIA)

Plaça Ajuntament, 1 - C.P. 46267 – Telèfon: 96 259 41 65 – Fax: 96 259 43 55
C.I.F. P-4613200-G

E-mail: gavarda_sec@gva.es

1.- FUNCIONARIOS
Nº
1F
2F
3F
4F

DENOMINACIÓN PLAZA
SEGURIDAD
AGENTE
SERVICIOS GENERALES
SECRETARIO
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ESCALA/SUBESCALA/CLASE

GRUPO NIVEL

SITUACIÓN/Observaciones

ESPECIAL, SERV.ESP., POLICIA L.

C1

17

PROPIEDAD (comisión de Servicios)

HABILITADO NACIONAL
GENERAL,ADMINISTRATIVA
GENERAL,AUXILIAR

A1
C1
C2

26
19
16

PROPIEDAD (comisión de Servicios)
PROPIEDAD
PROPIEDAD (IT, cubierta interinamente)

2.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL
Nº
1LT
2LT
3LT
4LT

DENOMINACIÓN PLAZA
EDUCACIÓN
MESTRA INFANTIL
BIBLIOTECARIA
URBANISMO
OFICIAL 1ª
PEÓN MULTIUSOS

ADSCRIPCIÓN

GRUPO NIVEL

SITUACIÓN/Observaciones

GUARDERIA
TELECENTRO/BIBLIOTECA

TEMPORAL
TEMPORAL

BRIGADA OBRAS
BRIGADA OBRAS

TEMPORAL
TEMPORAL

TERCER.- Exposar al públic el Pressupost General per a l'exercici 2018, les
Bases d'Execució i Plantilla de Personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de València i tauler d'anuncis de l'Ajuntament,
a l'efecte de presentació de reclamacions pels interessats.
QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es
presente cap reclamació.
CINQUÈ. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, a la Consellería
d'Administració Pública.”
2. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
2/2018 D’INCORPORACIÓ DE ROMANENTS PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT
El Sr. Alcalde exposa la proposta d’alcaldia de 23 de febrer de 2018:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits n.º 2/2018,
amb la modalitat d'incorporació de romanents de crèdits, en el qual consta l'informe
favorable d'Intervenció, propose al Ple:
PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits nº 02/2018, per
Incorporació de Romanents de Crèdits afectats a despeses, sobre el Pressupost
Prorrogat, d'acord amb l'art. 182 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i arts. 47 i 48
del R.D 500/90, el detall del qual és el següent:
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AFECTAT.

Partidas de Gastos. INCORPORACIÓN DE REMANENTES GFA :
A plic a c ió n
P re s upue s t a ria

DESCRIPCIÓN

0,00

IMPORTE

1510-46101

PRECIO PÚBLICO DIPUTACIÓN REDACCIÓN PLAN GENERAL

1510-64000

ELBORACIÓN INTRUMENTOS URBANISTICOS

1650-63303

PPOS-2017. OBRA 353 - AMPLIACIÓN INSTAL. ALUMBRADO PÚBLICO

4910-62302

PPOS-2017. OBRA 354 - SUMINISTRO-INSTAL. EQUIPO TV POR CABLE

9200-61905

PPOS-2017. OBRA_352 - HABILITACIÓN ASEOS P_BAJA AYUNTAMIENTO

9.010,00

TOTAL INCORPORACIÓN REMANENTES....................

206.111,97

12.415,00
147.186,97
30.000,00
7.500,00

SEGON.- Per al finançament d'aquest Expedient, es compta amb els
excessos de Finançament Afectat, que ascendeixen a la quantitat de
206.111,97€.
Conceptos de Ingresos. AUMENTO DE LAS PREVISIONES :
Concepto
87010

DESCRIPCIÓN
REM.TESO.FINAN.AFEC. - INCORPORACIÓN REMANENTES

TOTAL EXCESO DE FINANCIACIÓN....................

IMPORTE
206.111,97
206.111,97

L’Alcalde explica que en aquest expedient el que està proposant és incorporar tot
el crèdit que queda per destinar de la “borsa afectada” que ha comentat abans. Tot es
destina a inversions, a projectes importants per a Gavarda.
Explica partida per partida:
L’aplicació pressupostària que fa referència al Preu Públic per la redacció del Pla
General, es tracta de la liquidació que ens va a fer Diputació (no ha arribat oficialment,
però ens han dit l’import via comunicació telefònica amb Diputació) com a conseqüència
de la resolució del contracte per a la finalització del Pla General de Gavarda, que com
sabeu tenia Luís i no hi havia manera d’acabar-lo. Per tant, ara es consigna crèdit en
l’aplicació d’“Instruments Urbanístics” per tal de poder adjudicar la finalització del Pla
General, la redacció del Pla detallat, la reparcel·lació al Nucli Antic, etc. Si bé, no
s’executarà tot enguany perquè la tramitació d’alguns d’aquests instruments és molt
costosa quant a temps.
També s’ha incorporat crèdit per tal de suplementar projectes que és financen en
part a través de la Subvenció dels PPOS, com és el cas de l’equip de capçalera,
l’execució del projecte de punts obscurs, o l’obra de construcció de WC al saló multiusos.

Se sotmet la proposta a votació i per 8 vots a favor (6 vots del Grup Municipal del PP
i 2 vots del Grup Municipal Compromís per Gavarda) i 1 abstenció del Grup Municipal del
PSOE, per MAJORIA ABSOLUTA, s’acorda:
PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits nº 02/2018, per Incorporació
de Romanents de Crèdits afectats a despeses, sobre el Pressupost Prorrogat, d'acord
amb l'art. 182 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i arts. 47 i 48 del R.D 500/90, el detall del qual
és el següent:
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Sense perjudici que la Corporació acorde el que estime convenient.”

AJUNTAMENT DE GAVARDA

(VALÈNCIA)

Plaça Ajuntament, 1 - C.P. 46267 – Telèfon: 96 259 41 65 – Fax: 96 259 43 55
C.I.F. P-4613200-G

E-mail: gavarda_sec@gva.es

Partidas de Gastos. INCORPORACIÓN DE REMANENTES GFA :
A plic a c ió n
P re s upue s t a ria

DESCRIPCIÓN

0,00

IMPORTE

1510-46101

PRECIO PÚBLICO DIPUTACIÓN REDACCIÓN PLAN GENERAL

1510-64000

ELBORACIÓN INTRUMENTOS URBANISTICOS

1650-63303

PPOS-2017. OBRA 353 - AMPLIACIÓN INSTAL. ALUMBRADO PÚBLICO

4910-62302

PPOS-2017. OBRA 354 - SUMINISTRO-INSTAL. EQUIPO TV POR CABLE

7.500,00

9200-61905

PPOS-2017. OBRA_352 - HABILITACIÓN ASEOS P_BAJA AYUNTAMIENTO

9.010,00

TOTAL INCORPORACIÓN REMANENTES....................

206.111,97

12.415,00
147.186,97
30.000,00

SEGON.- Per al finançament d'aquest Expedient, es compta amb els excessos de
Finançament Afectat, que ascendeixen a la quantitat de 206.111,97€.
Conceptos de Ingresos. AUMENTO DE LAS PREVISIONES :
Concepto
87010

DESCRIPCIÓN
REM.TESO.FINAN.AFEC. - INCORPORACIÓN REMANENTES

TOTAL EXCESO DE FINANCIACIÓN....................

IMPORTE
206.111,97
206.111,97

3. PROPOSTA D’DHESIÓ AL SERVEI MANCOMUNAT D’ASSISTÈNCIA

L’Alcalde llig la proposta d’adhesió al servei mancomunat d’assistència tècnica per
a sol·licitar un arquitecte superior:
“Ateses les següents consideracions:
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta ofereix als municipis adherits, el “Servei
mancomunat d'assistència tècnica», el qual inclou la modalitat «Arquitectura Superior».
2. Este Ajuntament és coneixedor de l’objecte del servei mancomunat, així com de les
instruccions reguladores del seu funcionament i estima que resulta adient per als
interessos municipals aprovar l’adhesió, amb la finalitat de poder fer ús del servei en
considerar que els termes i les condicions dimanants del mateix per a este ajuntament,
s’ajusten a les necessitats i a les circumstàncies dels serveis públics i resulten
convenients per als interessos municipals. En particular, en un primer moment d'adhesió
al servei, en la modalitat «Arquitectura superior».
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TÈCNICA MODALITAT “ARQUITECTURA SUPERIOR”.

3. L’adhesió al servei mancomunat comporta la possibilitat d’aplicar les ordenances
fiscals aprovades per la Mancomunitat directament relacionades amb la prestació del
servei, excepció feta que el municipi en qüestió compte amb una ordenança fiscal o
normativa municipal aplicable a eixe mateix efecte i que resulte d’aplicació preferent.
4. Correspon al Ple de l’Ajuntament resoldre respecte de l’adhesió al servei mancomunat.
Per tot això es formula la següent proposta d’ACORD:
Primer. Aprovar l’adhesió al “Servei mancomunat d'assistència tècnica” en considerar
que els termes i les condicions previstes per a este ajuntament, s’ajusten a les
necessitats i a les circumstàncies dels serveis públics i resulten adients per als interessos
municipals.
Inicialment, l'adhesió es fa per a la prestació del servei en la modalitat «Arquitectura
superior», amb una dedicació de 9,5h/setmana 11 mesos/any amb un cost anual de
10.721,43€, que serà subvencionat per la Diputació, en virtut de la convocatòria per a la
concessió de subvencions destinades a l’assistència tècnica en municipis de fins a 5.000
habitants, mancomunitats i consorcis de municipis, aprovada en la Junta de Govern de
19-12-2017 (BDNS 381422) publicada al BOP nº 34 de 16 de febrer de 2018.
Este Ajuntament assoleix els compromís d’acceptar i donar compliment a les instruccions
reguladores del funcionament del servei que resulten aplicables en cada moment; tot
assolint-ne les obligacions dimanants de les condicions vigents i de la concreta modalitat
de prestació del servei per la que opte este ajuntament, en cada moment.

Tercer. Traslladar l’acord adoptat a la Mancomunitat de la Ribera Alta demanant-li que
sol·licite la subvenció corresponent a 1 arquitecte superior per al municipi de Gavarda
en virtut de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a l’assistència
tècnica en municipis de fins a 5.000 habitants, mancomunitats i consorcis de municipis,
aprovada en la Junta de Govern de 19-12-2017 (BDNS 381422) publicada al BOP nº 34
de 16 de febrer de 2018.”
El Sr. Pastrana pregunta el motiu pel qual només ens adherim a la modalitat
d’arquitectura superior.
L’Alcalde contesta que la raó és que només disposen d’eixa borsa ara. Ahir es va
publicar la borsa d’enginyers industrials, però encara han de fer tot el procés de selecció i
quan estiga constituïda també ens podrem adherir.
El Sr. Pastrana pregunta pels tècnics que van a treballar a l’Ajuntament, quins van
a ser? Van a canviar?
L’Alcalde respon que no, que Tomás, arquitecte que tenim actualment mitjançant
el Conveni de Diputació està a la Borsa de la Mancomunitat, per tant estarà treballant
igualment a l’ajuntament, però com a funcionari interí de la Mancomunitat.
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Segon. Facultar l’Alcaldia per a tot allò necessari per a l’execució d’este acord, així com
per a determinar la concreta modalitat de prestació del servei mancomunat en este
municipi.

AJUNTAMENT DE GAVARDA

(VALÈNCIA)

Plaça Ajuntament, 1 - C.P. 46267 – Telèfon: 96 259 41 65 – Fax: 96 259 43 55
C.I.F. P-4613200-G

E-mail: gavarda_sec@gva.es

Vam anar a una reunió a la Mancomunitat, precisament ahir, perquè ens
explicaren la situació i per a resoldre els dubtes que ens plantejava aquest nou sistema
d’assistència tècnica.
De manera que l’arquitecte el tindrem a través de la Mancomunitat i serà la
Mancomunitat la que demane la subvenció a Diputació.
Respecte als enginyers, tant l’industrial com el de forests, si bé li vam demanar a
la Mancomunitat que òbriga també les borses d’aquests professionals, de moment
mantindrem els tècnics que tenim en l’actualitat i que són necessaris per a donar servici
als nostres veïns, a través de la subvenció que dóna Diputació, que haurem de demanar
directament des de l’Ajuntament, com hem fet tots els anys.
De manera que l’Ajuntament seguirà prestant els mateixos servicis, amb
independència que un tècnic el facilite la Mancomunitat i els altres dos no.
El Sr. Escribá pregunta si els tècnics d’aquestes borses estan preparats per a
treballar en un Ajuntament.
L’Alcalde contesta que hi ha alcaldes que s’han queixat perquè alguns tècnics no
tenien experiència de treballar en l’administració o bé perquè s’havien presentat a
diverses borses i aprovaven qualsevol altra oposició i al cap de poc temps de començar a
treballar se n’anaven. Però això és un risc a córrer, no es pot elegir al tècnic, s’assigna
per ordre de puntuació.

PRIMER.- Aprovar l’adhesió al “Servei mancomunat d'assistència tècnica” en
considerar que els termes i les condicions previstes per a aquest ajuntament, s’ajusten a
les necessitats i a les circumstàncies dels serveis públics i resulten adients per als
interessos municipals.
Inicialment, l'adhesió es fa per a la prestació del servei en la modalitat
«Arquitectura superior», amb una dedicació de 9,5 h/setmana 11 mesos/any amb un
cost anual de 10.721,43 €, que serà subvencionat per la Diputació, en virtut de la
convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a l’assistència tècnica en
municipis de fins a 5.000 habitants, mancomunitats i consorcis de municipis, aprovada en
la Junta de Govern de 19-12-2017 (BDNS 381422) publicada al BOP nº 34 de 16 de
febrer de 2018.
Aquest Ajuntament assolix els compromisos d’acceptar i donar compliment a les
instruccions reguladores del funcionament del servei que resulten aplicables en cada
moment; tot assolint-ne les obligacions dimanades de les condicions vigents i de la
concreta modalitat de prestació del servei per la que opte aquest Ajuntament, en cada
moment.
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Se sotmet a votació i per UNANIMITAT (6 vots del Grup Municipal del PP, 2 del
Grup Municipal Compromís per Gavarda i 1 del Grup Municipal del PSOE), s’acorda:

SEGON.-. Facultar l’Alcaldia per a tot el que és necessari per a l’execució d’este
acord, així com per a determinar la concreta modalitat de prestació del servei
mancomunat en aquest municipi.
TERCER.-. Traslladar l’acord adoptat a la Mancomunitat de la Ribera Alta
demanant-li que sol·licite la subvenció corresponent a 1 arquitecte superior per al
municipi de Gavarda en virtut de la convocatòria per a la concessió de subvencions
destinades a l’assistència tècnica en municipis de fins a 5.000 habitants, mancomunitats i
consorcis de municipis, aprovada en la Junta de Govern de 19-12-2017 (BDNS 381422)
publicada al BOP nº 34 de 16 de febrer de 2018.

4. PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Pastrana comenta que fa uns mesos es van reparar els altaveus per al ban
municipal, però seguixen sense funcionar. Pregunta si es va a resoldre el problema o si
en va a perdre els diners.
El Sr. Alcalde contesta que efectivament, una altra vegada es van emportar la
sorpresa quan van començar les obres i van veure que estava molt pitjor del que
s’esperava. El cablejat estava fet pols de manera que era necessari invertir més diners
per tal de solucionar-ho. Però no es podia fer res fins que ens concediren una nova
subvenció, així que està preparant-se el projecte per tal d’executar una segona fase.
El Sr. Escribá pregunta per la plantilla de personal. En la proposta per a
l’aprovació del pressupost posa que hi ha 8 treballadors i diu que ell en compta més.
L’Alcalde contesta que en la plantilla es reflectix el personal estructural, però a
més hi ha una persona de la Dipu te Beca Post, un jardiner de la subvenció EMPUJU i
una administrativa de la subvenció EMCUJU. També hi ha gent treballant a través de la
subvenció de l’Inem agrícola, etc.
El Sr. Escribá comenta que li sembla que el personal cobra molt perquè si dividix
el Capítol 1 entre 8 persones ix un salari brut de 35.000 € anuals.
L’Alcalde contesta que efectivament això és una barbaritat, que ni de lluny es
cobra això a l’Ajuntament. Ha de tindre en compte que està pressupostat el sou del
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El Sr. Pastrana comenta que és la segona vegada que ha rebut queixes perquè
no es cobrix el servici d’ajuda a domicili, és a dir, quan la titular està de vacances o de
baixa, no es cobrix el servici. Pregunta si s’han demanat explicacions a la Mancomunitat.
L’Alcalde contesta que pren nota i diu que ho comentarà perquè no té constància
d’això. Sap que quant Maribel va estar de baixa va vindre una xica a substituir-la, però ho
preguntarà.
El Sr. Pastrana comenta que ha llegit en premsa que els pobles de la Vall de
Xúquer han implantat un servici a través de la Mancomunitat, però no figura Gavarda.
Pregunta pel motiu.
L’Alcalde diu que la Mancomunitat a la qual es referix el Sr. Pastrana no és la
Mancomunitat de la Ribera Alta a la qual pertany Gavarda, és la Mancomunitat d’aigües
Potables on no està Gavarda, és una altra mancomunitat, està Càrcer, Alcàntera de
Xúquer, Cotes i Sellent.

AJUNTAMENT DE GAVARDA

(VALÈNCIA)

Plaça Ajuntament, 1 - C.P. 46267 – Telèfon: 96 259 41 65 – Fax: 96 259 43 55
C.I.F. P-4613200-G

E-mail: gavarda_sec@gva.es

Finalmet, el Sr. Escribá pregunta en relació a l’expedient de modificació de crèdits
que s’ha aprovat abans, en què consistix exactament l’obra d’enllumenat públic per
30.000 €.
L’Alcalde contesta que es tracta de posar llum en aquells llocs que s’han quedat
més obscurs després d’haver-se canviat l’enllumenat públic a tecnologia led. S’han
observat els punts que necessitaven més il·luminació i es va a reforçar.
El Sr. Escribà pregunta per la instal·lació de Fibra Òptica.
L’Alcalde contesta que estan preparant el projecte, que en càrrec al PPOS 2017
es va a posar l’equip de capçalera que està adaptat per a fibra òptica. A finals de març
estima que estarà presentat el projecte

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 hores i cinquanta-sis
minuts.
V.º B.º
L’ALCALDE,
-Vicente J. Mompó Aledo-

LA SECRETARIA,
-Maria Escamilla Faus(Document signat electrònicament)
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policia i aquest està en comissió de servicis i el seu sou no es distribuïx entre la resta de
treballadors. També està la nòmina de l’Alcalde i tot el cost de la Seguretat Social.
És més, l’Alcalde comenta que Gavarda pot ser que tinga uns dels sous més
baixets dels pobles del voltant, pel que comenten altres alcaldes respecte al sou dels
secretaris... Per exemple, el personal de la brigada d’obres cobra al voltant de 1.000 €
nets.
De tota manera, convida al Sr. Escribà a que quant vulga, inclús ara quan acabe
el plenari, a què vaja a veure l’expedient on estan tots els sous dels treballadors per
separat i ho podrà comprovar.
El Sr. Escribà comenta que figura un lloc de bibliotecària a la plantilla i diu que en
la seua opinió eixe no és un lloc de treball necessari per a Gavarda, que estaria millor
una administrativa per a posar en ordre la documentació.
El Sr. Alcalde contesta que la bibliotecària està a mitja jornada, de fet la reducció
de la jornada va ser una de les mesures que van adoptar per a retallar despeses i poder
fer front al deute al principi d’entrar a l’Ajuntament (puntualitza el Sr. Aparicio). I la seua
feina a més d’atendre la biblioteca, és la d’atendre el Telecentre. Molta gent d’ací de
Gavarda o bé no disposa d’ordinador o bé no sap utilitzar-lo, especialment la gent més
major i des de l’Ajuntament es presta assistència com passar el Darde, demanar cita per
al metge, fer el currículum....

