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 16 DE
NOVEMBRE DE 2017 (MINUTA 6/2017).
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: 30/01/2018
HASH: 7ebb725303e0cdc1a34a53958e02eb40

Alfonso (PP)
Dª Lorena Martínez Mollá (PP)

En el Municipi de Gavarda, el dia
16 de novembre de 2017, a les 19.15
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.

D. Jacinto Aranda Pascual (PP)
D.

Adelino

Pastrana

Pavia

(COMPROMÍS)
Joan

Lluis

Dóna

fe

de

l'acte

Dª

Maria

Escamilla Faus, Secretaria-Interventora

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: 29/01/2018
HASH: 7b022e1909f97c23ca8245bc08519c1f

C.I.F. P-4613200-G

1.

DELEGACIÓ

COMPETÈNCIES

DE

RECAPTACIÓ

EN

LA

DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA.
El Sr. Alcalde exposa la proposta d’alcaldia de data 13 de novembre de
2017:
“El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals atribuïx a les Entitats Locals
determinades facultats de gestió tributària així com les de recaptació de tributs i d’altres
ingressos de dret públic.
La complexitat que la realització d’estes matèries comporta i així mateix la seua
rellevància dins del més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsellen la utilització de
fórmules que permeten un eficaç i adequat exercici de les facultats mencionades, dins
dels sistemes que per a este fi preveu la normativa local aplicable.
En l’actualitat, l’Ajuntament té delegades en la Diputació de València, les funcions
tributàries de gestió i recaptació voluntària i executiva dels Impostos sobre Béns
Immobles i d’Activitats Econòmiques.
Considerant convenient l’ampliació de la delegació d’estes funcions en la Diputació de
València i sent conforme a dret la citada delegació en virtut d’allò que establix l’article 7
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL) i l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, es proposa al PLE:
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Primer.- Ampliar la delegació en la Diputació de València, a les facultats que esta entitat
té atribuïdes en les matèries que a continuació es detallen, a l’empara d’allò que preveu
l’article 106.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 7 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals:

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

Segon.- Acceptar les “Bases reguladores dels servicis tributaris i altres ingressos de Dret
Públic prestats per la Diputació de València als Ajuntaments i altres ens públics”
aprovades pel Ple de la Corporació, i on consta l’abast, límits, contingut i condicions de la
delegació a la qual es referix el present acord.

La vigència de la delegació s’estendrà fins a la comunicació acordada pel Ple de
l’Ajuntament d’extingir, totalment o parcialment la delegació efectuada. La citada
comunicació haurà d’efectuar-se amb anterioritat a l’inici de l’últim trimestre de l’any
anterior a l’efectivitat de la mencionada revocació.
Quart.- El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de València a l’efecte de què
procedisca a l’acceptació de la delegació ací conferida, i acceptada esta, es publicarà al
Butlletí Oficial de la Província de València per a general coneixement, d’acord amb allò
que preveu a l’article 7.2 del TRLHL.
Se sotmet a votació i per unanimitat (5 vots del Grup Municipal del PP,
2 del Grup Municipal Compromís per Gavarda i 1 del Grup Municipal del
PSOE), s’aprova per UNANIMITAT:
Primer.- Ampliar la delegació en la Diputació de València, a les facultats que esta entitat
té atribuïdes en les matèries que a continuació es detallen, a l’empara d’allò que preveu
l’article 106.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 7 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
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Tercer.- La present delegació entrarà en vigor, una vegada acceptada pel Ple de la
Diputació de València, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València, el dia
un (1) de gener de l’exercici següent a l’adopció del corresponent acord.

Segon.- Acceptar les “Bases reguladores dels servicis tributaris i altres ingressos de Dret
Públic prestats per la Diputació de València als Ajuntaments i altres ens públics”
aprovades pel Ple de la Corporació, i on consta l’abast, límits, contingut i condicions de la
delegació a la qual es referix el present acord.
Tercer.- La present delegació entrarà en vigor, una vegada acceptada pel Ple de la
Diputació de València, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València, el dia
un (1) de gener de l’exercici següent a l’adopció del corresponent acord.
La vigència de la delegació s’estendrà fins a la comunicació acordada pel Ple de
l’Ajuntament d’extingir, totalment o parcialment la delegació efectuada. La citada
comunicació haurà d’efectuar-se amb anterioritat a l’inici de l’últim trimestre de l’any
anterior a l’efectivitat de la mencionada revocació.
Quart.- El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de València a l’efecte de què
procedisca a l’acceptació de la delegació ací conferida, i acceptada esta, es publicarà al
Butlletí Oficial de la Província de València per a general coneixement, d’acord amb allò
que preveu a l’article 7.2 del TRLHL.
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Reguladora de les Hisendes Locals:
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2. ASSUMPCIÓ DE COMPETÈNCIES DELS SERVICIS URBANS
REPOSATS DESPRÉS DE LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES DE LA
CARRETERA CV-557 D’ACCÉS A GAVARDA DES DE L’A7.
El Sr. Alcalde exposa la proposta d’alcaldia de data 13 de novembre de
2017:

“Vist l’escrit de data 24 de juliol de 2017, amb Registre d’entrada en este
Ajuntament núm. 752 de 31 de juliol, del Director de Carreteres de la Diputació
Provincial de València, en el que sol·licita que per acord del PLE de l’Ajuntament
de Gavarda es formalitze l’assumpció de les competències de manteniment,
conservació i explotació dels servicis d’enllumenat, d’aigua i sanejament, així com
de jardineria i ornamentació, servicis que són de titularitat municipal i que han
sigut reposats després de la finalització de les obres. Tot allò sense perjudici de
les obligacions que competent a la Diputació i a l’empresa contractista PAVASAL,
durant el termini de garantia de les obres (1 any des de la data de recepció de les
obres per Diputació).

a)
b)
c)

El certificat final de les obres, emés pel tècnic director de l’obra.
Relació de materials utilitzats.
Proves realitzades de les instal·lacions assenyalades pel tècnic.

Vist l’Informe favorable de l’empresa concessionària de la gestió de l’aigua
potable i del sanejament de data 27 de setembre de 2017 amb Registre d’entrada
núm. 937 de 28 de setembre de 2017, així com la documentació presentada per
la Diputació Provincial de València de data 2 de novembre de 2017 i Registre
d’entrada en este Ajuntament núm. 1.127 de 6 de novembre de 2017.
Vist l’Informe del tècnic municipal de data 8 de novembre de 2017, en el que en el
que manifesta que no troba cap inconvenient perquè l’Ajuntament de Gavarda
assumisca les competències dels servicis tal com sol·licita la Diputació al seu
escrit,
PROPOSE AL PLE:
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Vist l’Informe emés pel tècnic municipal en data 9 d’agost de 2017, en el que
sol·licita informe a les empreses de manteniment de l’aigua potable, sanejament i
enllumenat públic, perquè exposen si tenen algun inconvenient amb l’execució de
les obres i també se sol·licita a la Diputació Provincial de València:

Primer.- Acordar l’assumpció per part de l’Ajuntament de Gavarda de les
competències dels servicis urbans reposats relatius a l’obra “Acondicionamiento y
ampliación de plataforma en la carretera CV-557. Tramo de enlace A-7 a
intersección con la CV-558)”, en els termes contemplats a l’escrit remes pel servei
de Carreteres i Infraestructures de la Diputació de València de data 24 de juliol de
2017.
Segon.- Remetre el present acord plenari a la Diputació Provincial de València”.
El Sr. Pastrana pregunta si està instal·lat el reg per degoteig a la rotonda.
El Sr. Alcalde contesta que encara està pendent posar-ho.
Se sotmet a votació i per 5 vots a favor del Grup Municipal del PP, 2 del
Grup Municipal Compromís per Gavarda i 1 del Grup Municipal del PSOE,
s’aprova per UNANIMITAT:

Primer.- Acordar l’assumpció per part de l’Ajuntament de Gavarda de les
competències dels servicis urbans reposats relatius a l’obra “Acondicionamiento y
ampliación de plataforma en la carretera CV-557. Tramo de enlace A-7 a
intersección con la CV-558)”, en els termes contemplats a l’escrit remes pel servei
de Carreteres i Infraestructures de la Diputació de València de data 24 de juliol de
2017.
Segon.- Remetre el present acord plenari a la Diputació Provincial de València.
3. PRECS I PREGUNTES.

Pren la paraula el Sr. Pastrana i formula les següents preguntes:


L’altre dia van mantindre una reunió amb l’Alcalde en relació al
servici de policia local i sobre l’abocador, i pregunta si ja tenen
clar allò que volen demanar a l’Ajuntament d’Alberic per a
mancomunar el servici.

El Sr. Alcalde respon que com va explicar a la reunió, de moment
només tenen clar el que volen per a Gavarda, que és el millor servici possible
(policia local 24 hores), però en un servici mancomunat no és possible, de
manera que espera que mitjançant les negociacions es millore el servici
actual. Alberic que és el que té més policia és el que té més força, però
intentarem obtindre avantatges per a tots.
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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.

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

El Sr. Pastrana pregunta quants diners es destinen a este Servici.
El Sr. Alcalde respon que el crèdit que tenim consignat al pressupost
per a policia local en concepte de salari i Seguretat Social.
El Sr. Pastrana pregunta al regidor, Sr. Aparicio, en tant que
representant de l’Ajuntament de Gavarda en el Consorci de
Residus, què és el que es va explicar en la reunió del consorci del
passat dia 18 d’octubre de 2017.

El Sr. Aparicio respon que el tècnic de la mancomunitat va fer un
informe relatiu als pobles on és més adequat ubicar l’abocador tenint en
compte el Patricova, el subsòl, aspectes econòmics com la proximitat a la
xarxa de carreteres, etc. pel tema d’abaratir costos.
S’ha confeccionat una llista seguint paràmetres d’idoneïtat, i en un
primer escaló estaven pobles com Turís, Montserrat, Catadau... si bé, estos
pobles rebutjaren la possibilitat d’ubicar l’abocador el seu terme municipal.
Al següent escaló estan Gavarda, Antella, Guadassuar... que són els
pobles que estan ara proposats.
Traslladar els residus de tots els pobles a l’actual abocador que està a
Múrcia, costa 1.800.000 € a més de la contaminació que implica el transport
dels camions per carretera.
El Consorci ha marcat com a línia d’actuació, que no es va a obligar a
cap poble i a pesar que l’informe tècnic siga favorable, si el poble no està
d’acord, en principi es descarta.
En última instància, si no hi ha cap poble, serà la Conselleria la que en
funció de criteris tècnics decidisca la ubicació adequada, però no es vol arribar
a eixe extrem.


El Sr. Pastrana pregunta per les trapes que s’han canviat al
Carrer 6, que ells van demanar el passat 31 de març de 2016.
Pregunta qui ha assumit el cost.

El Sr. Alcalde contesta que hi ha diverses categories de trapes: de
telefònica, Aigües de València i les municipals per a l’antena de televisió (que
són a les que pensa que es referix el Sr. Pastrana en la seua pregunta) i la
resposta és que la substitució s’ha fet a càrrec d’una subvenció de Diputació.
Respecte a les trapes de telefònica, com els va comentar en un altre
plenari, el tècnic municipal seguix insistint que les canvien.
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Respecte a la rotonda de l’Arnadí, és cert que se li ha donat una
solució, i pregunta si és la solució definitiva, ja que no és elevada
i la gent se la bota i ell posaria algun bol·lard.

El Sr. Alcalde contesta que pensa que sí que s’ha solucionat perquè si es
té en compte l’espai on està, no es pot donar moltes més solucions i el tema
que la gent no respecte la senyalització és un assumpte d’educació, ja que
també es pot botar un stop o un semàfor.
Eixa solució ve dirigida per Diputació assenyalant que era un espai
complicat.
El Sr. Aparicio comenta que és cert que es poden equivocar en les
solucions que es puguen donar a aspectes com la rotonda, però almenys han
intentat solucionar un problema després de 25 anys.
Respecte a la rotonda, el Sr. Alcalde comenta que és cert que es podria
posar alguna classe de material per a reduir la velocitat però es realitzarà si és
el cas, l’any vinent, si tenim consignació pressupostària.


El Sr. Pastrana pregunta per la subvenció de “La Dipu te Beca
Post” i si ja està operatiu el Portal de la Transparència.

El Sr. Alcalde contesta que es va concedir la pròrroga de la Beca molt
tard i Clara està ja treballant des de l’1 de novembre. Respecte al Portal de
la Transparència, està en preproducció perquè el Ministeri exigix un període
de proves i segons Clara no tardarà molt a estar operatiu. De tota manera, si
vol consultar o veure com funciona només ha d’anar a l’Ajuntament i Clara li
ho mostrarà.
El Sr. Pastrana comenta que va llegir en premsa que la
Conselleria compraria terreny municipal per a ajudar a pobles
amb dificultats i pregunta si estaria d’acord en cedir el poble vell.

El Sr. Alcalde contesta que no es pot perdre de vista que al poble vell
viuen persones, que també són veïns de Gavarda i l’Ajuntament atendrà totes
les propostes que porten riquesa al poble, si bé sempre que no posen en risc o
dificulten la qualitat de vida dels veïns.


El Sr. Pastrana pregunta si s’ha contractat un Gabinet de premsa
o de comunicació o similar.

El Sr. Alcalde contesta que sí, que han canviat, abans hi havia una xica
que s’encarregava de portar la web i ara, en el marc de la voluntat de
mancomunar servicis, s’ha contractat una empresa que està portant tots els
temes relatius a notícies i comunicació de tots els pobles de la Vall.

8

Cód. Validación: 3T6A5LLMA5W2SS29DF2Z2NRTG | Verificación: http://gavarda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 9



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

El Sr. Pastrana comenta, en relació a la retirada dels símbols
franquistes, que s’ha retirat una placa però falta una. I pel que fa
a la creu, l’Alcalde va trobar a faltar suport econòmic i ells han
vist que en març de 2017 va eixir una subvenció al respecte. No
sap si el pròxim any eixirà però ho comenta perquè ho tinguen en
compte.

Pren la paraula el Sr. Escribá i pregunta per la subvenció de l’Església.
¿Perquè ens la donen si és de l’Església?
El Sr. Alcalde contesta que així és. No té sentit.
El Sr. Escribá diu que ell no les donaria, que l’Església s’arregle els seus
propis edificis.
El Sr. Escribá felicita a l’alcalde perquè ja ha canviat la placa del seu
carrer i ha col·locat la placa de direcció prohibida. Tard però aplega. Falta
posar un espill i un senyal de prohibit aparcar en la corba de la pujada al
polígon.
El Sr. Alcalde contesta que primer s’hauria de determinar una zona
d’estacionament perquè si no causaria molèsties als veïns.
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 dinou hores i
cinquanta-cinc minuts.
V.º B.º

La Secretària,

L’Alcalde,
Vicente J. Mompó Aledo

Maria Escamilla Faus
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El Sr. Alcalde comenta que la intenció era parlar amb els veïns perquè
ells, voluntàriament, retiraren les plaques. U d’ells sí que ho ha fet i l’altre
esperen que ho faça i si no haurà de procedir a la retirada l’Ajuntament.
Pel que fa a la creu de l’Església, han parlat amb el retor una altra
vegada perquè tenim sol·licitada des de 2015 una subvenció i encara no ens
han resolt. La subvenció és per a restaurar la façana de l’Església i si ens la
concedixen, de pas que restauren la façana, l’empresa podria retirar la creu,
de manera que no s’hauria de contractar a una empresa per a retirar la creu
i aprofita per a demanar als regidors si poden indagar perquè no han resolt
res encara.

