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AJUNTAMENT DE GAVARDA -PROVÍNCIA DE VALÈNCIA-.
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 11
D’OCTUBRE DE 2017 (MINUTA 5/2017).
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: 03/11/2017
HASH: 7ebb725303e0cdc1a34a53958e02eb40

Alfonso (PP)
D.

Adelino

Pastrana

Pavia

En el Municipi de Gavarda, el dia
11 d’octubre de 2017, a les 20.00 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.

(COMPROMÍS)
D. Jacinto Aranda Pascual (PP)

Dóna

fe

de

l'acte

Dª

Maria

D. Joan Lluis Vañó Carañana

Escamilla Faus, Secretaria-Interventora

(COMPROMÍS)

de l’Ajuntament de Gavarda.

D.

Antonio

Escribà

Pérez
S'obri la sessió pel President i es

(PSOE)

van tractar els següents ASSUMPTES:
Excusa assistència:
Dª

Mª

Carmen

González

Estarlich (PP)
Dª Lorena Martínez Mollá (PP)
SECRETARIA-INTERVENTORA

Dª. Maria Escamilla Faus
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VICENTE J. MOMPÓ ALEDO (1 de 2)
ALCALDE
Fecha Firma: 03/11/2017
HASH: 93b6c77aa5438c71420c0f59989d1b36

C.I.F. P-4613200-G

1. APROVACIÓ COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’EXERCICI
2016.
El Sr. Alcalde exposa la proposta d’alcaldia de data 5 d’octubre de 2017:

“Vist que acompanyada dels informes de la Comissió Especial de Comptes, el
Compte General se sotmetrà al Ple de la Corporació perquè, si escau, puga ser
aprovada.
Vist el DICTAMEN favorable de la Comissió Especial de Comptes, i de
conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD:

PRIMER. Aprovar el Compte General de l'Ajuntament de Gavarda de l'exercici
2016.
SEGON. Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que
l’integra a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes, tal com s'establix en l'article
212.5 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març”.
El Sr. Pastrana pregunta per la diferència dels ingressos en el compte 750 de 2015 a
2016.
El Sr. Alcalde contesta que tota la documentació està a l’expedient, que de memòria no li
pot contestar. Si vol, ara en acabar el plenari pot baixar i consultar la documentació.
A continuació se sotmet a votació el compte general de l’exercici 2016 i per 6 vots a favor

per MAJORIA ABSOLUTA:
PRIMER. Aprovar el Compte General de l'Ajuntament de Gavarda de l'exercici
2016.
SEGON. Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que
l’integra a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes, tal com s'establix en l'article
212.5 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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(4 del GM del PP i 2 del GM Compromís) i 1 abstenció (del GM del PSOE), s’APROVA

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

2. RATIFICACIÓ, EN EL SEU CAS, DEL DECRET 299/2017 (sobre
acceptació per a contractar l’obra del romanent del PPOS 2016).
L’Alcalde llig el Decret 299/2017 per a votar la seua ratificació:

“Vista la resolució adoptada en virtut de la delegació efectuada pel
President de la Diputació, per Decret núm. 2850, de 7 d'abril de 2017, el qual
disposa que donat compte de la sol·licitud d’este Ajuntament sol·licitant que la
baixa esdevinguda en l’adjudicació de l’obra inclosa en el Pla Provincial
d'Obres i Servicis de 2016, es destine com a romanent a altra obra.
Estudiades les diferents alternatives sobre l'execució de l'actuació
“REPOSICIÓ DE LA SENYALITZACIÓ DE LES VIES URBANES DE GAVARDA”, en
càrrec al romanent del PPOS 2016, amb el número 1007.
RESOLC:
PRIMER.- Acceptar la delegació en aquest municipi per contractar l'actuació
esmentada anteriorment, i continguda en les directrius del Pla Provincial de
Cooperació a les Obres i Serveis Municipals (PPOS), per a l’any 2016.
SEGON.- Comprometre’s a l'exacte compliment de les directrius que
s'esmenten, en el procés d'execució de les obres.

El Sr. Pastrana pregunta per la ubicació de la senyalització.
El Sr. Alcalde contesta que es va demanar un pressupost de totes les
plaques dels noms dels carrers, ja que en la subvenció de foment del valencià
es va plantejar canviar les que estaven en pitjor estat. Si bé, la subvenció no
dóna per a canviar-les totes, de manera que amb este romanent es canviarà
la resta (perquè siguen totes iguals).
El Sr. Pastrana comenta que, ja que es van a canviar les plaques si no
s’ha plantejat canviar els noms dels carrers.
El Sr. Alcalde contesta que sí que es va plantejar fa temps però la
resposta que es va obtindre per part de la gent és que genera moltíssimes
molèsties pel que fa a gestions, canvi de domicili en moltíssima documentació,
etc.
El Sr. Pastrana contesta que es pot deixar un període transitori com
s’està fent-se en diverses ciutats i d’eixa manera es pot posar noms que facen
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TERCER.- Ratificar el present Decret en la pròxima sessió plenària que se
celebre.”

referència a festes locals, a rendir homenatge a certes persones, etc.
El Sr. Escribá diu que ell no està d’acord amb la proposta del Sr.
Pastrana. Pensa que els números són neutrals, imparcials i no generen cap
problema d’ideologia.
El Sr. Alcalde comenta que en principi ell no pensa que eixa proposta
estiga ni bé ni mal, ja que en algun moment també s’ho ha plantejat, però en
realitat el fet que els carrers siguen números, ja s’ha convertit en una
característica de Gavarda, està la broma que Gavarda es numera com New
York.
El Sr. Pastrana exposa que eixa numeració de vegades genera
problemes perquè en realitat és més fàcil associar un carrer a un nom que a
un número. Comenta que en alguna ocasió a ell li han preguntat per un carrer
per motiu d’una urgència i no ha sigut capaç de recordar el número.
L’Alcalde diu que al final preguntes a la persona que busca un carrer on
vol anar o a qui busca i saps indicar-li millor, perquè a Gavarda ens coneguem
tots, però bé, no li sembla la proposta a priori ni bé ni mal, és un tema que
s’hauria de valorar molt bé tenint en compte l’opinió de la gent del poble.
Finalment el Sr. Escribá pregunta que en realitat eixe romanent d’on ix.
El Sr. Alcalde li explica que en un PPOS es va fer el projecte
subvencionant i encara van quedar uns diners de subvenció pendent d’utilitzar
i s’ha demanat a Diputació la utilització d’eixe romanent per a fer l’actuació de
reposició de la senyalització de les vies urbanes, de la que estem parlant.
Es procedix a la votació de la ratificació del Decret 299/2017 i per
UNANIMITAT s’aprova RATIFICAR:

Estudiades les diferents alternatives sobre l'execució de l'actuació
“REPOSICIÓ DE LA SENYALITZACIÓ DE LES VIES URBANES DE GAVARDA”, en
càrrec al romanent del PPOS 2016, amb el número 1007.
RESOLC:
PRIMER.- Acceptar la delegació en aquest municipi per contractar l'actuació
esmentada anteriorment, i continguda en les directrius del Pla Provincial de
Cooperació a les Obres i Serveis Municipals (PPOS), per a l’any 2016.
SEGON.- Comprometre’s a l'exacte compliment de les directrius que
s'esmenten, en el procés d'execució de les obres.
TERCER.- Ratificar el present Decret en la pròxima sessió plenària que se
celebre.”
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“Vista la resolució adoptada en virtut de la delegació efectuada pel
President de la Diputació, per Decret núm. 2850, de 7 d'abril de 2017, el qual
disposa que donat compte de la sol·licitud d’este Ajuntament sol·licitant que la
baixa esdevinguda en l’adjudicació de l’obra inclosa en el Pla Provincial
d'Obres i Servicis de 2016, es destine com a romanent a altra obra.

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

3. PRECS I PREGUNTES.
L’Alcalde obri el torn de precs i preguntes: si bé en els plenaris de
caràcter extraordinari no és obligatori el punt de precs i preguntes, com
sempre si voleu fer algun prec o pregunta...

El Sr. Pastrana pregunta per la rotonda de l’Arnadí. Comenta que ha
vist que està asfaltada i pregunta quant ha costat.
El Sr. Alcalde respon que pavimentar no ha tingut cap cost addicional
per a l’Ajuntament, ja que s’ha fet en càrrec a una millora de l’obra de Camins
i Vials que va oferir PAVASAL. Donada la multitud de queixes i problemes
plantejats pels veïns com a conseqüència de la rotonda, des de l’equip de
govern s’ha decidit rectificar-la.
Donada la dificultat de trobar una solució a la rotonda donat l’espai tan
reduït, s’ha consultat diverses vegades a Diputació i precisament este matí
hem anat a carreteres i ens han dit que l’única solució que ens poden donar és
la de fer dos rotondes pintades i senyalitzades amb senyalització horitzontal,
la senyalització va a càrrec d’una subvenció.
El Sr. Pastrana diu que ha vist que s’han tallat unes palmeres suposa
que per motiu dels cucs però pregunta si han decidit que es posarà en lloc de
les mencionades palmeres.
El Sr. Alcalde contesta que eixe tema ho estan consultant en Josep,
l’enginyer forestal.
El Sr. Pastrana diu que ha llegit al Levante una notícia relativa a la
ubicació de l’abocador de la Ribera i li pregunta a l’Alcalde què sap sobre el
tema.
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El Sr. Pastrana pregunta si s’estan fent obres al Centre Social i al
Poliesportiu.
El Sr. Alcalde contesta que sí, que s’està arreglant el sostre del Centre
Social perquè hi havia filtracions i al poliesportiu s’estan arreglant els dos
frontons.
El Sr. Pastrana pregunta si hi ha algun altra obra adjudicada a Benisar
sobre eficiència energètica o si es tractava de la porta que s’ha posat de vidre
i les plaques del sostre.
El Sr. Alcalde contesta que l’obra d’eficiència energètica que s’ha fet
consistix a posar la porta i les plaques, tal com ha comentat el Sr. Pastrana.

Finalment, El Sr. Escribá pregunta si de l’obra a què s’ha fet referència
abans es fan Decrets.
L’Alcalde contesta que de tots els decrets que s’han fet fins a la data
s’ha donat compte en els diferents plenaris. Esta obra és un romanent del
PPOS 2016 per tant es tractarà d’un plenari de fa temps.
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L’Alcalde contesta que precisament este matí li han fet una entrevista,
un periodista del Levante li ha preguntat respecte de l’abocador i li va a
contestar el mateix que li ha dit al periodista.
Sembla que cap Alcalde vol que instal·len l’abocador al seu terme
municipal, perquè no està ben vist. Sempre fins ara s’ha tendit a instal·lar-ho
cap al Marquesat.
Ara a tots se’ns ompli la boca parlant de la nova política i la solidaritat i
després tots volem que ho tinguen els altres. Hem de ser conscients que
generem uns residus i que no val generar-los i enviar-los a altre lloc.
En la seua opinió, els tècnics de Conselleria haurien de fer algun
informe sobre el lloc més adequat per a ubicar l’abocador i els polítics hauríem
de ser solidaris i col·laborar pel bé de tots.
El Sr. Pastrana pregunta si ha oferit posar l’abocador a Gavarda.
El Sr. Alcalde contesta que en realitat, pensa que Gavarda no és
suficientment gran com per a col·locar l’abocador a una distància prudencial
respecte de les vivendes, però la realitat és que si tots ens neguem... no fem
res.
Es tracta d’un servici públic, la recollida de residus és un servici
obligatori però també és necessari fer un tractament d’eixos residus.
En realitat, si es fa bé, no ha de ser necessàriament roín, és a dir, no té
perquè suposar un problema. A més seria una font important d’ingressos per a
l’Ajuntament, a més de generar llocs de treball.
El pròxim dia 18 hi ha una reunió del Consorci i uns dels punts de
l’ordre del dia és eixe. Anirà Jose Aparicio com a representant de l’Ajuntament
al Consoci i, ja que ha tret el tema el Sr. Alcalde pregunta al Sr. Pastrana la
seua opinió al respecte.
El Sr. Pastrana contesta que està d’acord amb l’Alcalde. Està en la seua
línia, pensa que l’abocador pot ser una font d’ingressos per al municipi i
generar llocs de treball, encara que és cert que Gavarda és menut, però que
s’hauria d’estudiar la possibilitat.
El Sr. Alcalde afegix que hem de tindre en compte que també podrien
posar l’abocador en pobles veïns com Antella i en posar-lo prop de Gavarda,
tindríem tots els possibles inconvenients però cap avantatge.
El Sr. Pastrana contesta que efectivament, si es fa bé, podria ser
avantatjós pel municipi i generar ingressos.
L’Alcalde contesta que tindre una planta al municipi, si es fa bé i amb
cura, no ha de ser perillós, si bé, pensa que este tema anirà per a llarg.
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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 vint-iu minuts.

V.º B.º

La Secretaria,

L’Alcalde,
Maria Escamilla Faus
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Vicente J. Mompó Aledo

