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 ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2018
(MINUTA 7/2018).
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: 06/11/2018
HASH: 31f7a29287e682de74c73b693a4b7f70

(PP)

En el Municipi de Gavarda, el dia 27
de setembre de 2018, 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
Regidors
al
marge
expressats, degudament convocats i notificats
dels assumptes a tractar.

Dª Mª Carmen González Estarlich
(PP)

Dóna fe de l'acte Dª Maria Escamilla

D. Jacinto Aranda Pascual (PP)

Faus, Secretària-Interventora de l’Ajuntament

Dª Lorena Martínez Mollá (PP)

de Gavarda.

D.

Adelino

Pastrana

Pavia

(COMPROMÍS)

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

D. Joan Lluis Vañó Carañana
(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: 06/11/2018
HASH: 87bced3118c5ac24a64aafb3d12394fb

C.I.F. P-4613200-G

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (MINUTA 5 i
6/2018).
Entregada en esborrany l’acta de la sessió ordinària del Ple celebrada el dia 28 de
juny de 2018 (Minuta 5/2018) s’aprova l’acta per UNANIMITAT.
Entregada en esborrany l’acta de la sessió extraordinària del Ple celebrat el dia 3
d’agost de 2018 (Minuta 6/2018), el Sr. Pastrana comenta que en el punt de precs i
preguntes, el Sr. Vañó va preguntar ¿Quant quedava de Romanent? I no s’arreplega
aquesta pregunta a l’acta.
El Sr. Alcalde contesta que no recorda exactament la pregunta i el que va
contestar però que es consultarà el vídeo i s’afegirà a l’acta la pregunta formulada pel Sr.
Vañó amb la corresponent resposta.
Se sotmet a votació l’aprovació de l’acta amb la incorporació de la pregunta del
Sr. Vañó i s’aprova l’acta per UNANIMITAT.
2. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2017.
El Sr. Alcalde exposa la proposta d’alcaldia de data 24 de setembre de 2018:
“Vist el Compte General de l'exercici 2017, juntament amb tota la seua documentació
annexa al, segons la legislació vigent.

Vist que mitjançant anunci publicat en el BOP de data 5 de juliol de 2018 el Compte
General —juntament amb l'informe d'aquesta comissió— van ser objecte d'exposició al
públic durant el termini de quinze dies, durant els quals, i vuit més, els interessats van
poder presentar reclamacions, objeccions o observacions.
Vist que transcorregut el termini, no s'ha formulat cap reclamació, objecció o observació.
Vist l'informe 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
2017.
SEGON.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la
documentació que la 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 pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, en compliment dels mandats
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, i altra normativa concordant, al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública”.
Es procedix a la votació de la proposta d’alcaldia, i per UNANIMITAT s’acorda:
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Vist que la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data
25 de juny de 2018 va emetre el corresponent informe preceptiu en relació al Compte
General d'aquesta corporació relatiu a l'exercici 2017, sent el citat Informe FAVORABLE.

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

PRIMER. Aprovar el Compte General de l'Ajuntament de Gavarda de l'exercici
2017.
SEGON.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la
documentació que la 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 pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, en compliment dels mandats
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, i altra normativa concordant, al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

3. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL RECOLLIDA DOMICILIARIA DE FEM.
L’Alcalde exposa la proposta d’alcaldia de data 24 de setembre de 2018:
“Vista la necessitat de modificar l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa sobre
Recollida domiciliaria de fems, donat que les quotes es van a cobrar semestralment i no
trimestralment com establix l’Ordenança actualment.

Vist l’Informe de Secretaria on establix el procediment a seguir així com la
competència del Ple per a l’aprovació de la modificació de l’Ordenança, propose al Ple
l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. Aprovar la modificació dels articles 6.3, 7.2, i 8.1 i 3 de l’Ordenança
fiscal reguladora de la taxa sobre Recollida domiciliària de Fems, amb la redacció
següent:
Article 6. Quota Tributària
(...)
“3. Les quotes assenyalades en la tarifa tenen caràcter irreductible i corresponen
a un semestre.”
Article 7. Meritació
(…)
“2. Establit i en funcionament el referit servici, les quotes es meritaran el primer
dia de cada semestre natural, llevat que la meritació de la taxa es produïra amb
posterioritat a aquesta data, en aquest cas la primera quota es meritarà el primer dia del
semestre següent.”
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Així mateix, donat que l’Ordenança actualment en vigor es va a provar al BOP nº
154 d’1 de juliol de 1993, les referències que fa a la Llei General Tributària vigent en el
moment de l’aprovació de l’Ordenança, actualment s’han d’entendre referides a la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Article 8. Declaració i ingrés.
“1. Dins dels trenta dies hàbils següents a la data en què es merite per primera
vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seua inscripció en matrícula,
presentant, a aquest efecte, la corresponent declaració d'alta i ingressant simultàniament
la quota del primer semestre.”
(...)
“3. El cobrament de les quotes s'efectuarà semestralment mitjançant rebut
derivat de la matrícula.”
SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant
exposició del mateix en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de
la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran
examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimen oportunes.
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a
l'expedient, en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de
l'article 17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART. Donar trasllat al Servici de Recaptació de la Diputació Provincial de
València.
En relació a la taxa del fem, el Sr. Pastrana pregunta pel problema que va haverhi per una discrepància entre el cens que tenia Diputació i el de l’Ajuntament, pregunta si
ja s’ha solucionat.
El Sr. Alcalde contesta que sí, que va haver alguna errada en els fitxers del cens
de la taxa que tenia Diputació, però es van posar en contacte les dos administracions,
vam depurar totes les dades i ja no s’han rebut més queixes per part dels veïns.

PRIMER. Aprovar la modificació dels articles 6.3, 7.2, i 8.1 i 3 de l’Ordenança
fiscal reguladora de la taxa sobre Recollida domiciliària de Fems, amb la redacció
següent:
Article 6. Quota Tributària
(...)
“3. Les quotes assenyalades en la tarifa tenen caràcter irreductible i corresponen
a un semestre.”
Article 7. Meritació
(…)
“2. Establit i en funcionament el referit servici, les quotes es meritaran el primer
dia de cada semestre natural, llevat que la meritació de la taxa es produirà amb
posterioritat a aquesta data, en aquest cas la primera quota es meritarà el primer dia del
semestre següent.”
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Es procedix a la votació de la proposta d’alcaldia, i per UNANIMITAT s’acorda:
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Article 8. Declaració i ingrés.
“1. Dins dels trenta dies hàbils següents a la data en què es merite per primera
vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seua inscripció en matrícula,
presentant, a aquest efecte, la corresponent declaració d'alta i ingressant simultàniament
la quota del primer semestre.”
(...)
“3. El cobrament de les quotes s'efectuarà semestralment mitjançant rebut
derivat de la matrícula.”
SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant
exposició del mateix en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de
la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran
examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimen oportunes.
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a
l'expedient, en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de
l'article 17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART. Donar trasllat al Servici de Recaptació de la Diputació Provincial de
València.
4. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL DE VEHICLES.

“Vista la necessitat de modificar l’Ordenança Fiscal reguladora de l’impost de
vehicles, per tal d’introduir una bonificació sobre la quota per als vehicles històrics o
d’una antiguitat de més de vint-i-cinc anys.
Vist l’Informe de Secretaria on establix el procediment a seguir així com la
competència del Ple per a l’aprovació de la modificació de l’Ordenança, propose al Ple
l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre de
Vehicles de Tracció Mecànica mitjançant la redacció d’un article 5 “Bonificacions” que
quedaria redactat de la següent manera:
Article 5 Bonificacions.
“De conformitat amb el que preveu l'article 95.6.c) del Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, s'aplicarà una bonificació del 100% sobre la quota de l'Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, aplicable als vehicles històrics o aquells que tinguen una
antiguitat mínima de 25 anys, a contar des de la data de fabricació o, si aquesta no es
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L’Alcalde exposa la proposta d’alcaldia de data 24 de setembre de 2018:

coneix, prenent com tal, la data de la seua primera matriculació o, en defecte d'això, la
data en la qual el corresponent model o variant es va deixar de fabricar.
La bonificació s'atorgarà a instàncies de l'interessat i començarà a aplicar-se a
l'exercici següent a aquell en què se sol·licite. Els interessats hauran d'aportar el permís
de circulació del vehicle i la data de matriculació així com la resta de documents
necessaris per a acreditar el dret a la bonificació”.
Articulo 5 Bonificaciones
“Conforme se prevé en el artículo 95.6.c) del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se aplicará una bonificación del 100% sobre la cuota del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica, aplicable a los vehículos históricos o aquellos que
tengan una antigüedad mínima de 25 años, a contar desde la fecha de fabricación o, si
esta no se conociese, tomando como tal, la fecha de su primera matriculación o, en su
defecto, la fecha en la cual el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
La bonificación se otorgará a instancia del interesado y empezará a aplicarse al
ejercicio siguiente a aquel en que se solicitó. Los interesados tendrán que aportar el
permiso de circulación del vehículo y la fecha de matriculación así como el resto de
documentos necesarios para acreditar el derecho a la bonificación”.
SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant
exposició del mateix en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de
la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran
examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimen oportunes.
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a
l'expedient, en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de
l'article 17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

El Sr. Alcalde explica que es redactarà una nova Ordenança on s’introduiran
bonificacions en funció del combustible, per als vehicles elèctrics, etc. si bé això implica
fer uns estudis econòmics que porten més temps i per tal de poder introduir ja per a
l’exercici 2019 almenys aquesta bonificació, es proposa modificar l’Ordenança actual,
donat que s’han rebut diverses peticions per part de veïns.
El Sr. Pastrana comenta que no troba sentit que es bonifique als vehicles antics
que contaminen més i no als vehicles elèctrics, híbrids, en definitiva més ecològics.
El Sr. Escribà diu que ell sí que ho veu bé, ja que aquesta bonificació la tenen
molts pobles i es tracta de vehicles clàssics que no roden com qualsevol altre vehicle.
Inclús tenen bonificacions al Segur.
El Sr. Pastrana pregunta per l’import que deixa d’ingressar l’Ajuntament com a
conseqüència d’aprovar aquesta modificació.
El Sr. Alcalde contesta que, tal com figura en l’estudi econòmic, es deixarien
d’ingressar 2.828 € sobre un total de 57.000 €. Si bé, tal com s’explica a l’Informe, en
realitat un percentatge dels vehicles que figuren encara d’alta a la matrícula del padró i
que per tant estan inclosos en els 2.828 € ja ni existixen, si bé, els propietaris no els han
donat de baixa i continuen figurant com objectes tributaris. De manera que en realitat el

6

Cód. Validación: 9AP7PM3RHNZAN4CMAPNP64RD7 | Verificación: http://gavarda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 22

QUART. Donar trasllat de l’acord que s’adopte al Servici de Recaptació de la
Diputació Provincial de València.

AJUNTAMENT DE GAVARDA
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C.I.F. P-4613200-G

E-mail: gavarda_sec@gva.es

percentatge que es deixarà d’ingressar és menor que el previst.
El Sr. Pastrana proposa una bonificació per als vehicles ECO i per als vehicles
elèctrics, ja que considera que és el futur així com gravar al dièsel de més de 10 anys.
Europa ja ho està fent.
El Sr. Alcalde respon que està estudiant-se, com ha comentat abans, si bé, no és
tan fàcil traure números, ja que no està tan evident què contamina més i què contamina
menys. En qualsevol cas, no s’ha introduït ara perquè s’ha de profunditzar més en aquest
tema.
Es procedix a la votació de la proposta d’alcaldia, i per UNANIMITAT s’acorda:
PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre de
Vehicles de Tracció Mecànica mitjançant la redacció d’un article 5 “Bonificacions” que
quedaria redactat de la següent manera:
Article 5 Bonificacions.
“De conformitat amb el que preveu l'article 95.6.c) del Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, s'aplicarà una bonificació del 100% sobre la quota de l'Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, aplicable als vehicles històrics o aquells que tinguen una
antiguitat mínima de 25 anys, a contar des de la data de fabricació o, si aquesta no es
coneix, prenent com tal, la data de la seua primera matriculació o, en defecte d'això, la
data en la qual el corresponent model o variant es va deixar de fabricar.

Articulo 5 Bonificaciones
“Conforme se prevé en el artículo 95.6.c) del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se aplicará una bonificación del 100% sobre la cuota del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica, aplicable a los vehículos históricos o aquellos que
tengan una antigüedad mínima de 25 años, a contar desde la fecha de fabricación o, si
esta no se conociese, tomando como tal, la fecha de su primera matriculación o, en su
defecto, la fecha en la cual el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
La bonificación se otorgará a instancia del interesado y empezará a aplicarse al
ejercicio siguiente a aquel en que se solicitó. Los interesados tendrán que aportar el
permiso de circulación del vehículo y la fecha de matriculación así como el resto de
documentos necesarios para acreditar el derecho a la bonificación”.
SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant
exposició del mateix en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de
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La bonificació s'atorgarà a instàncies de l'interessat i començarà a aplicar-se a
l'exercici següent a aquell en què se sol·licite. Els interessats hauran d'aportar el permís
de circulació del vehicle i la data de matriculació així com la resta de documents
necessaris per a acreditar el dret a la bonificació”.

la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran
examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimen oportunes.
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a
l'expedient, en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de
l'article 17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART. Donar trasllat de l’acord que s’adopte al Servici de Recaptació de la
Diputació Provincial de València.

5. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL IBI.
L’Alcalde exposa la proposta d’alcaldia de data 24 de setembre de 2018:
Vista la necessitat de modificar l’Ordenança Fiscal reguladora de l’impost sobre
Béns Immobles, per tal d’introduir una bonificació sobre la quota íntegra a l’impost a favor
de les famílies nombroses,
Vist l’Informe de Secretaria on establix el procediment a seguir així com la
competència del Ple per a l’aprovació de la modificació de l’Ordenança, propose al Ple
l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre
béns immobles mitjançant la introducció d’un apartat tercer a l’article 5
“Bonificacions” que quedaria redactat de la següent manera:
Article 5.- Bonificacions

“3. De conformitat amb l'establit en l'article 74.4 del Reial decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
tindran dret a una bonificació en la quota íntegra de l'Impost, els subjectes passius que
ostenten la condició de membre de família nombrosa en la data de la meritació
corresponent al període impositiu d'aplicació i respecte dels immobles que constituïsquen
el seu habitatge habitual familiar.
Els percentatges de bonificació anual seran els següents, conforme a les
categories establides per la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies
nombroses:
- Categoria general: 30% de bonificació en la quota íntegra.
- Categoria especial: 50% de bonificació en la quota íntegra.
Per a la determinació d'aquesta bonificació resultaran d'aplicació les següents
regles:
1ª S'entendrà per vivenda habitual aquella unitat urbana d'ús residencial destinada
exclusivament a satisfer la necessitat permanent de vivenda del subjecte passiu i la seua
família. Es presumirà que la vivenda habitual de la família nombrosa és aquella en què
figura empadronada la família.
No s'entenen inclosos en el dit concepte els béns immobles que no constituïsquen
la vivenda pròpiament dita (places de garatge, trasters, etc.).
En el supòsit que el subjecte passiu beneficiari siga titular de més d'un immoble
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(...)
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radicat a Gavarda, la bonificació quedarà referida a una única unitat urbana, sempre que,
a més, constituïsca la vivenda habitual de la unitat familiar, sense que puga gaudir-se de
més d'una bonificació per aquest concepte. Serà requisit per a l'aplicació de la bonificació
a què es referix aquest apartat que el valor cadastral de la vivenda habitual de la unitat
familiar estiga individualitzat.
2ª La condició de família nombrosa haurà d'acreditar-se mitjançant la presentació
del corresponent llibre oficial de família nombrosa.
3ª La sol·licitud de bonificació es presentarà en les oficines de recaptació, farà
efecte en l'exercici següent al de la sol·licitud, i haurà d'anar acompanyada de la següent
documentació:
a) Document Nacional d'Identitat del sol·licitant.
b) Fotocòpia compulsada del llibre de família nombrosa.
c) Certificat d'empadronament.
4ª Els subjectes passius estan obligats a comunicar les variacions que es
produïsquen i que tinguen transcendència a l'efecte d'aquesta bonificació.
5ª En cas de no complir-se els requisits exigits per a gaudir aquesta bonificació,
haurà d'abonar-se la part de l'impost que s'haguera deixat d'ingressar com a
conseqüència de la bonificació practicada i els interessos de demora.
6ª Concedida la bonificació, aquesta es mantindrà com a màxim pels períodes
impositius coincidents amb el període de validesa del Títol de Família Nombrosa vigent
en el moment de la sol·licitud o, si escau de la renovació. En el supòsit de canvi
d'habitatge habitual, haurà de presentar-se nova sol·licitud de bonificació.”

(...)
“3. De conformidad con lo establecido en el artículo 74.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, tendrán derecho a una bonificación en la cuota
íntegra del Impuesto, los sujetos pasivos que ostenten la condición de miembro de familia
numerosa en la fecha del devengo correspondiente al periodo impositivo de aplicación y
respecto de los inmuebles que constituyan su vivienda habitual familiar.
Los porcentajes de bonificación anual serán los siguientes, conforme a las
categorías establecidas por la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las
familias numerosas:
-Categoría general: 30% de bonificación en la cuota íntegra.
-Categoría especial: 50% de bonificación en la cuota íntegra.
Para la determinación de esta bonificación resultarán de aplicación las siguientes
reglas:
1ª Se entenderá por vivienda habitual aquella unidad urbana de uso residencial
destinada exclusivamente a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del sujeto
pasivo y su familia. Se presumirá que la vivienda habitual de la familia numerosa es
aquella en que figura empadronada la familia.
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Artículo 5.- Bonificaciones

No se entienden incluidos en el dicho concepto los bienes inmuebles que no
constituyan la vivienda propiamente dicha (plazas de garaje, trasteros, etc.).
En el supuesto que el sujeto pasivo beneficiario sea titular de más de un inmueble
radicado en Gavarda, la bonificación quedará referida a una única unidad urbana,
siempre que, además, constituya la vivienda habitual de la unidad familiar, sin que pueda
disfrutarse de más de una bonificación por este concepto. Será requisito para la
aplicación de la bonificación a que se refiere este apartado que el valor catastral de la
vivienda habitual de la unidad familiar esté individualizado.
2ª La condición de familia numerosa deberá acreditarse mediante la presentación
del correspondiente libro oficial de familia numerosa.
3ª La solicitud de bonificación se presentará en las oficinas de recaudación, surtirá
efecto en el ejercicio siguiente al de la solicitud, y deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:
a) Documento Nacional de Identidad del solicitante.
b) Fotocopia compulsada del libro de familia numerosa.
c) Certificado de empadronamiento.
4ª Los sujetos pasivos están obligados a comunicar las variaciones que se
produzcan y que tengan trascendencia a efectos de esta bonificación.
5ª En caso de no cumplirse los requisitos exigidos para disfrutar esta
bonificación, deberá abonarse la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar
como consecuencia de la bonificación practicada y los intereses de demora.
6ª Concedida la bonificación, ésta se mantendrá como máximo por los
periodos impositivos coincidentes con el periodo de validez del Título de Familia
Numerosa vigente en el momento de la solicitud o, en su caso de la renovación. En el
supuesto de cambio de vivienda habitual, deberá presentarse nueva solicitud de
bonificación.”

TERCER. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a
l'expedient, en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de
l'article 17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART. Donar trasllat de l’acord que s’adopte al Servici de Recaptació de la
Diputació Provincial de València.
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’ajudar a les famílies nombroses, ja que és
una demanda que s’havia rebut per part d’alguns veïns. L’aprovació d’aquesta bonificació
implicaria a la data actual deixar d’ingressar 855€ sobre un total de 165.000€, de manera
que no afecta pràcticament a la recaptació però si pot ajudar a les famílies afectades.
.
Es procedix a la votació de la proposta d’alcaldia, i per UNANIMITAT s’acorda:
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SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant
exposició del mateix en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de
la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran
examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimen oportunes.

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

PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre
béns immobles mitjançant la introducció d’un apartat tercer a l’article 5
“Bonificacions” que quedaria redactat de la següent manera:
Article 5.- Bonificacions
(...)
“3. De conformitat amb l'establit en l'article 74.4 del Reial decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
tindran dret a una bonificació en la quota íntegra de l'Impost, els subjectes passius que
ostenten la condició de membre de família nombrosa en la data de la meritació
corresponent al període impositiu d'aplicació i respecte dels immobles que constituïsquen
el seu habitatge habitual familiar.
Els percentatges de bonificació anual seran els següents, conforme a les
categories establides per la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies
nombroses:
- Categoria general: 30% de bonificació en la quota íntegra.
- Categoria especial: 50% de bonificació en la quota íntegra.
Per a la determinació d'aquesta bonificació resultaran d'aplicació les següents
regles:

En el supòsit que el subjecte passiu beneficiari siga titular de més d'un immoble
radicat a Gavarda, la bonificació quedarà referida a una única unitat urbana, sempre que,
a més, constituïsca la vivenda habitual de la unitat familiar, sense que puga gaudir-se de
més d'una bonificació per aquest concepte. Serà requisit per a l'aplicació de la bonificació
a què es referix aquest apartat que el valor cadastral de la vivenda habitual de la unitat
familiar estiga individualitzat.
2ª La condició de família nombrosa haurà d'acreditar-se mitjançant la presentació
del corresponent llibre oficial de família nombrosa.
3ª La sol·licitud de bonificació es presentarà en les oficines de recaptació, farà
efecte en l'exercici següent al de la sol·licitud, i haurà d'anar acompanyada de la següent
documentació:
a) Document Nacional d'Identitat del sol·licitant.
b) Fotocòpia compulsada del llibre de família nombrosa.
c) Certificat d'empadronament.
4ª Els subjectes passius estan obligats a comunicar les variacions que es
produïsquen i que tinguen transcendència a l'efecte d'aquesta bonificació.
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1ª S'entendrà per vivenda habitual aquella unitat urbana d'ús residencial destinada
exclusivament a satisfer la necessitat permanent de vivenda del subjecte passiu i la seua
família. Es presumirà que la vivenda habitual de la família nombrosa és aquella en què
figura empadronada la família.
No s'entenen inclosos en el dit concepte els béns immobles que no constituïsquen
la vivenda pròpiament dita (places de garatge, trasters, etc.).

5ª En cas de no complir-se els requisits exigits per a gaudir aquesta bonificació,
haurà d'abonar-se la part de l'impost que s'haguera deixat d'ingressar com a
conseqüència de la bonificació practicada i els interessos de demora.
6ª Concedida la bonificació, aquesta es mantindrà com a màxim pels períodes
impositius coincidents amb el període de validesa del Títol de Família Nombrosa vigent
en el moment de la sol·licitud o, si escau de la renovació. En el supòsit de canvi
d'habitatge habitual, haurà de presentar-se nova sol·licitud de bonificació.”
Artículo 5.- Bonificaciones
(...)
“3. De conformidad con lo establecido en el artículo 74.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, tendrán derecho a una bonificación en la cuota
íntegra del Impuesto, los sujetos pasivos que ostenten la condición de miembro de familia
numerosa en la fecha del devengo correspondiente al periodo impositivo de aplicación y
respecto de los inmuebles que constituyan su vivienda habitual familiar.
Los porcentajes de bonificación anual serán los siguientes, conforme a las
categorías establecidas por la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las
familias numerosas:
-Categoría general: 30% de bonificación en la cuota íntegra.
-Categoría especial: 50% de bonificación en la cuota íntegra.
Para la determinación de esta bonificación resultarán de aplicación las siguientes
reglas:

En el supuesto que el sujeto pasivo beneficiario sea titular de más de un inmueble
radicado en Gavarda, la bonificación quedará referida a una única unidad urbana,
siempre que, además, constituya la vivienda habitual de la unidad familiar, sin que pueda
disfrutarse de más de una bonificación por este concepto. Será requisito para la
aplicación de la bonificación a que se refiere este apartado que el valor catastral de la
vivienda habitual de la unidad familiar esté individualizado.
2ª La condición de familia numerosa deberá acreditarse mediante la presentación
del correspondiente libro oficial de familia numerosa.
3ª La solicitud de bonificación se presentará en las oficinas de recaudación, surtirá
efecto en el ejercicio siguiente al de la solicitud, y deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:
d) Documento Nacional de Identidad del solicitante.
e) Fotocopia compulsada del libro de familia numerosa.
f) Certificado de empadronamiento.
4ª Los sujetos pasivos están obligados a comunicar las variaciones que se
produzcan y que tengan trascendencia a efectos de esta bonificación.
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1ª Se entenderá por vivienda habitual aquella unidad urbana de uso residencial
destinada exclusivamente a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del sujeto
pasivo y su familia. Se presumirá que la vivienda habitual de la familia numerosa es
aquella en que figura empadronada la familia.
No se entienden incluidos en el dicho concepto los bienes inmuebles que no
constituyan la vivienda propiamente dicha (plazas de garaje, trasteros, etc.).

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

5ª En caso de no cumplirse los requisitos exigidos para disfrutar esta
bonificación, deberá abonarse la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar
como consecuencia de la bonificación practicada y los intereses de demora.
6ª Concedida la bonificación, ésta se mantendrá como máximo por los
periodos impositivos coincidentes con el periodo de validez del Título de Familia
Numerosa vigente en el momento de la solicitud o, en su caso de la renovación. En el
supuesto de cambio de vivienda habitual, deberá presentarse nueva solicitud de
bonificación.”
SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant
exposició del mateix en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de
la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran
examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimen oportunes.
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a
l'expedient, en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de
l'article 17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART. Donar trasllat de l’acord que s’adopte al Servici de Recaptació de la
Diputació Provincial de València.
6. DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2T 2018.
Per part de la Secretària-Interventora es dóna compte de l’Informe d’execució
Trimestral corresponent al Segon Trimestre del 2018.

7.DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT
2T 2018.
Per part de la Secretària-Interventora es dóna compte del Període Mitjà de
Pagament (PMP) corresponent al Segon Trimestre de l’exercici 2018 que és de 0,59
dies.
Explica que es tracta del primer trimestre en què s’aplica la nova metodologia de
càlcul del PMP, segons el Reial Decret 1040/2017, que si bé no modifica el termini màxim
per al pagament a proveïdors (30 dies), ara el còmput comença a partir de l’aprovació de
la factura i no, com fins ara, que es computava des dels 30 dies següents a la data del
registre d’entrada de les factures.
Ara, el PMP no pot donar un resultat negatiu, a diferència del que passava abans.
La Corporació es dóna per assabentada.
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La Corporació es dóna per assabentada.

8. DACIÓ DE COMPTES DECRETS D’ALCALDIA (Decrets 236-331/2018).

DATA

DESCRIPCIÓ

236

25/06/2018

237
238

25/06/2018
27/06/2018

239

27/06/2018

240

27/06/2018

241

27/06/2018

242

28/06/2018

243

28/06/2018

244

28/06/2018

245

28/06/2018

246
247

29/06/2018
03/07/2018

248
249

04/07/2018
04/07/2018

250

04/07/2018

251

04/07/2018

252

04/07/2018

253

05/07/2018

254
255
256
257

05/07/2018
05/07/2018
05/07/2018
06/07/2018

258

09/07/2018

259

11/07/2008

260
261

12/07/2018
13/07/2018

Adjudicació del contracte menor de serveis de
Redacció del Projecte de Fibra Òptica a l'empresa
Quad play batt S.L.
Convocatòria ple ordinari 28 de juny de 2018 .
Concessió de vacances a Sara Mora des del 10 fins al
31 de juliol .
Inscripció en el padró municipal d'habitants de
Gavarda .
Inscripció en el padró municipal d'habitants de
Gavarda .
Concessió de vacances a Laura Doménech des del 11
fins al 31 de juliol.
Concessió de vacances a Juan Luis Sanchis des del
13 fins al 31 d'agost .
Concessió de vacances a Vicent Pascual López des
de l'1 fins al 10 d'agost .
Requeriment al licitador que ha presentat l'oferta més
avantatjosa.
Inscripció en el padró d'Habitants per modificació de
dades. Ruben Martínez Mompó .
Pagaments periòdics Juny 2018 .
Concessió de la llicència d'inhumació de la difunta Na.
Dolores Domínguez Guillem .
Indemnitzacions assistència òrgans col·legiats .
Adjudicació contracte obres Aseos planta baixa en
l’ajuntament.
Inscripció en el padró d'habitants per modificació de
dades. Elena Esther Chafer Garcia .
Inscripció en el padró d'Habitants per modificació de
dades. Regina Pascual Moragues .
Adjudicació Contracte menor d'obres Alejandro Benito
Beneito.
Resolució Decret Prestació Econòmica
Individualitzada (Ajuda emergència social) .
Resolució Decret Ajuda d'emergència social Juliol .
Aprovació de la certificació d’obra 2 PPOS LLUM .
MC_9/2018 Generació de crèdits per ingressos .
Concessió de neveres, taules i cadires, a més de la
utilització del poliesportiu el dissabte 7 de juliol amb
motiu d'una festa. Associació Sol i Lluna .
Concedir l'arrendament per un any més (fins al 7 de
juliol de 2019).
Atorgament de llicència municipal per a col·locar 2
làpides en el cementeri. José Teruel Vidal .
Adjudicació contracte subministrament .
Inscripció en el padró municipal d'habitants de

DECRET
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El Sr. Alcalde dóna compte dels decrets d’alcaldia que es relacionen a
continuació:

AJUNTAMENT DE GAVARDA

(VALÈNCIA)

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

262

16/07/2018

263

16/07/2018

264

19/07/2018

265

19/07/208

266

24/07/2018

267

24/07/2018

268

24/07/2018

269

24/07/2018

270

25/07/2018

271
272

25/07/2018
26/07/2018

273

27/07/2018

274

27/07/2018

275
276
277

31/07/2018
31/07/2018
02/08/2018

278

09/08/2018

279

09/08/2018

280

14/08/2018

281

14/08/2018

282

14/08/2018

283

14/08/2018

284

16/08/2018

E-mail: gavarda_sec@gva.es

Gavarda. Amine Gandouz .
Reconeixement d’obligació i pagament de factures 2ª
quinzena de Juny .
Adjudicació modificació Projecte Equip de Capçalera a
Juanjo Montoliu Marcet.
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut Obra
“Habilitación Aseos Planta Baja”.
Adhesió al servei d’Agent de Desenvolupament Local
consorci .
Atorgament llicència d'obra major. Ampliació de
vivenda unifamiliar adossada. José Garcia Valero .
Inscripció en el padró municipal d'habitants. Na. Dori
Amparito Leiton .
Inscripció en el padró municipal d'habitants. Na.
Estefania Úbeda i família .
Concessió de cadires i taules per a un esdeveniment
familiar el dissabte 28 de juliol de 2018. Jose Pascual
Ortega .
Resolució Targeta Estacionament Salvador Artes
Pavia .
Resolució Decret Targeta d'Estacionament .
Concessió de cadires i taules per a la festa de fi de
curs de l'escola d'estiu.
Concessió de vacances a Mª Amaya de Roba Noguera
del 30 de juliol fins al 5 d'agost i del 27 d'agost fins al 9
de setembre de 2018.
Concessió de cadires, altaveus i llum, a més de no
aparcar en el pàrquing de la plaça de l'Ajuntament. La
Burra Parda .
Ple extraordinari 3 d’agost .
Pagaments periòdics mes de juliol de 2018.
Reconeixement d’obligacions i pagament de factures
agost .
Concessió per col·locar taules al C/ 8 els mesos
d'agost i setembre. Xavier Garcia Guixart .
Concessió de taules, cadires, neveres, barra. A més
de tallar el C/2 el dissabte 11 d'agost per al “sopar de
quadrilles “, Associació Sol i Lluna .
Inscripció en el padró municipal d'habitant per alta
d'En. Yassine El Guendouzi .
Sol·licitud de llicència municipal per a col·locar làpida
en el cementeri. Rosario Pavia Sales.
Concessió de la llicència d'inhumació del difunt En.
Antonio Llàcer Roig .
Inscripció en el padró d'habitant per alta de Na.
Elizabeth Anaya Talón.
Manteniment en obres R. Ortega S.L. Arrendament
magatzem nucli antic .
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C.I.F. P-4613200-G

20/08/2018

286

20/08/2018

287

21/08/2018

288

22/08/2018

289
290

22/08/2018
23/08/2018

291

28/08/2018

292

28/08/2018

293

28/08/2018

294

29/08/2018

295
296

30/08/2018
31/08/2018

297

31/08/2018

298

04/09/2018

299

05/09/2018

300

06/09/2018

301

06/09/2018

302

06/09/2018

303

07/09/2018

304

07/09/2018

305

07/09/2018

306

07/09/2018

307

12/09/2018

308
309
310
311
312

12/09/2018
12/09/2018
12/09/2018
12/09/2018
13/09/2018

Inscripció en el padró d'habitants per alta de Na. Sara
Sabater Pascual .
Inscripció en el padró d'habitants per alta de En.
Fernando Javier Rodrigo Márquez i el seu fill Andreu
Rodrigo Guillem .
Concessió d'assumptes propis a Na. Sara Mora Tormo
(23 d'agost de 2018).
Concessió de vacances a Jorge Aparici Garcia el
divendres 24 d'agost de 2018.
Línies fonamentals del pressupost 2019.
Requeriment de documentació i suspensió de l'obra de
la vivenda del C/ 5 Núm. 20. Mª Dolores Oltra
Mahiques .
Sol·licitud de baixa del Gual permanent número 2,
situat al carrer 2 Nº8. Mercedes Masip Tormo .
Sol·licitud d’un Gual permanent per al garatge -MARIA
Vicenta Pascual Sala .
Sol·licitud de llicència municipal d’inhumació de Na.
Francisca Galbis Domenech .
Sol·licitud de baixa del Gual permanent Nº 27, situat al
carrer 21 Nº3- Mª Remedios Artés Chafer .
Pagaments periòdics mes d’Agost 2018.
Sol·licita dies de vacances del 3 al 16 de Setembre.
Vicente Pascual Lopez .
Sol·licitud de 30 cadires i 5 taules per a celebrar un
esdeveniment a la piscina el dia 1 de setembre –
Andrea Laura Carballo Allieti .
Sol·licitud de cadires i altre moblatge de l’Ajuntament
,tallar el C/ 2, i col·locar una barra per a celebrar un
sopar el dia 08/09/2018.Xaro Domenech Ribes .
Concessió d’ajuda d’emergència social a Najoua El
Guendouzi .
Aprovació certificació obra 3 i última PPOS 2017
enllumenat
Concessió d’ajuda d’emergència social a Isabel
Carañana Artés .
Contracte menor d’obres “Mejora de los
revestimientos en la Calle de Pilota Valenciana”
Concessió d’ajuda d’emergència social a Margarida
Benavent Chafer .
Sol·licita un Gual permanent per al garatge situat en
carrer 16 Núm 17.- Miguel Angel Gil Cruzans .
Reconeixement d’obligació i pagament de factures
mes d’agost de 2018.
Nomenament mestra escola infantil per baixa de la
titular.
Sol·licitud de canvi de nom en els rebuts municipals i
domiciliacions . Ana María Mompó Aledo .
Recurs Contenciós-Administratiu P.O. 234/2018
Aprovació projecte equip capçal modificat .
Sol·licitud IFS 2018
MC 10/2018 Generació de crèdits per ingressos .
Trasllat informe desfavorable de l'obra d'ampliació de
vivenda i reforma de garatge. Amelia Soler Martínez .
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Concessió d'assumptes propis a En. Vicent Vañó
Benavent (17 de setembre de 2018)
Sol·licitud de canvi de nom en els rebuts municipals.
Maria Pilar Molla Martín .
Atorgament llicència obra major. reformar i ampliar
vivenda en C/ 10 Núm. 12. Juan Carlos Martínez
Molla.
Concessió del dijous 20 de setembre de 2018 com dia
d'assumptes propis. Mª Amaya de Roba Noguera .
Trasllat de l'informe urbanístic municipal respecte a la
sol·licitud de Declaració Responsable de 1a. ocupació
de vivendes existents. Francesc Bellvert Aliaga.
Concessió de cadires i taules per a un esdeveniment
els dies 28 i 29 de setembre. Laura Doménech Ribes.
Concessió de la llicència d'inhumació del difunt En.
Vicente Dominguez Valera.
Concessió de la llicència d'inhumació del difunt En.
Luis Jordan Martínez.
Concessió del Servei d’Ajuda a Domicili , àrea de
benestar social i educació .
Concessió del local multiusos per a la celebració del
concert del "Retrobem la Nostra Música" el divendres
5 d'octubre de 2018.
Aprovar la certificació d'Obra núm. 1, PPOS "Aseos
planta baixa de l’ajuntament ”.
Arrendament del terreny en C/ Sant Vicent , Nº 4
(Casc antic).
Arrendament del terreny en C/ 9 d'Octubre Nº 19
(Casc antic).
Contracte menor d’obres (subvenció pluges 2016).
Reconeixement d’obligacions i pagament de factures
1ª quinzena de Setembre de 2018 .
Trasllat de l'informe de l'enginyer de Monts sol·licitat la
neteja de la pujada del poble de Gavarda (talús del
carrer 5). Jose Fernández Ramos .
Al·legacions als projectes de Servei Públic de transport
interurbà per a viatgers CV-111(La Ribera AltaValencia) i CV-112 (Xàtiva Nord).
Inscripció en el padró d'habitants de Gavarda per alta
d'En. Jose Bernardo Romero Martínez .
Inscripció en el padró d'habitants del Gavarda per alta
d'En. Vicente Garcia Arlandis i Na. Clara Calp Galbis .

L’Alcalde dóna la paraula als regidors.
El Sr. Pastrana pregunta pel Decret 244 “Requeriment al licitador que ha
presentat l'oferta més avantatjosa.
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El Sr. Alcalde contesta que no pot saber pel resum a qui contracte es referix però
que pot anar a secretaria a consultar el decret i l’expedient complet quan vulga. Sembla
que es tracte del licitador que ha resultat adjudicatari i com en principi presenten una
declaració responsable, abans d’adjudicar el contracte li requerim que aporte la
documentació.
El Sr. Pastrana pregunta per l’obra del Carrer de Pilota a què fan referència els
Decrets 252 i 302, si es tracta de la subvenció d’instal·lacions esportives o és una altra
subvenció.
El Sr. Alcalde contesta que sí, efectivament es tracta de la Subvenció
d’Instal·lacions Esportives de Conselleria. No s’ha donat a molts ajuntaments però
enguany la vam demanar i sí que ens l’han concedit i s’ha destinat a arreglar el Carrer de
Pilota i especialment a reforçar la part baixa per a un millor rebot de la pilota. L’obra del
frontó creu recordar que és de Diputació, si bé està el cartell per a confirmar-ho.

El Sr. Pastrana pregunta pel Contenciós a què es referix el Decret 308/2018.
El Sr. Alcalde contesta que és un tercer, que ha impugnat una adjudicació perquè
diu que no va ser invitat a participar.
El contracte es va adjudicar conforme a la Llei de contractes anterior i es va fer un
procediment negociat. Aquesta persona va enviar una instància demanant ser invitat a
qualsevol contracte que es licitara, però és impossible recordar en genèric a totes les
persones que inclús envien correus electrònics demanant ser invitats sense especificar a
quin contracte volen optar.
La defesa la porta Diputació a què hem passat l’expedient i sembla que aquesta
persona ha presentat molts recursos en molts Ajuntaments impugnant les licitacions. Ja
vorem com queda el juí.
El Sr. Pastrana pregunta per Projecte de Fibra òptica, si se sap quan es va a
executar.
El Sr. Alcalde contesta que encara no estan elaborats els plecs, ja que la dificultat
que tenim ací, a Gavarda, no és implantar la fibra òptica en si, sinó trobar una solució a
l’antena de Televisió. Cap empresa de les que s’han posat en contacte amb l’Ajuntament
s’ha mostrat interessada en gestionar l’antena de televisió. Les empreses més grans
diuen que necessiten tindre tot l’espai de la fibra.
Hui mateix ha parlat en una empresa que sembla que sí que està disposta a ferse càrrec de la instal·lació de l’antena de Televisió, però no està sent fàcil.
El Sr. Pastrana pregunta si el projecte de la Fibra inclou també el Nucli Antic.
El Sr. Alcalde respon que el projecte sí que està inclòs, si bé les empreses ja ha
fet constar que desplegar la fibra al Nucli Antic serà més car, perquè és més complex.
La fibra com a tal per a donar servicis als veïns arribarà perquè a les empreses
els interessa, la dificultat i pel que s’està lluitant és per aconseguir que l’empresa que
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El Sr. Pastrana pregunta en relació al Decret 260/2018 sobre l’adjudicació d’un
contracte de subministrament de senyalització. Pregunta si ja s’han col·locat els senyals i
on.
El Sr. Alcalde contesta que es tracta d’un romanent del PPOS de 2016, es va
sol·licitar a Diputació utilitzar eixe romament (al voltant de 1.200€) per a comprar senyals
(bàsicament es tracta de senyals per als operaris; stops, etc.).
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Plaça Ajuntament, 1 - C.P. 46267 – Telèfon: 96 259 41 65 – Fax: 96 259 43 55
C.I.F. P-4613200-G
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oferisca servicis a través de la fibra òptica, mantinga també a través d’eixa via el senyal
de Televisió per tal que els veïns puguen fer efectiu el seu dret a vore la televisió sense
necessitat de contractar amb una empresa.
El Sr. Pastrana pregunta finalment pel Decret 326/2018 relatiu al Contracte menor
d’obres (subvenció pluges 2016).
Pregunta si la data 2016 és correcta o es tracta d’una errada.
El Sr. Alcalde contesta que no és una errada, es tracta d’una subvenció que naix
dels desperfectes ocasionats per les fortes pluges produïdes en novembre i desembre de
2016.
En 2017 la Diputació convoca una subvenció i demana una memòria tècnica que
descriga els danys ocasionats en camins. D’eixa memòria que estava al voltant de
15.000€ la Diputació ens subvenciona 8.000€ i la Conselleria en 2018 concedix una
subvenció per la diferència fins a arribar als 15.000€ de la memòria. O al revés la
Diputació 6000 i la Conselleria 8000€.
I amb eixe crèdit s’ha adjudicat el contracte pel total de l’import de la memòria.
9. PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Pastrana pregunta per un escrit que va entrar per Registre d’Entrada en el
que diverses persones sol·licitaven que s’obrira el carrer de darrere del dipòsit que
comunica en Monte Júcar, i pregunta perquè no s’ha contestat eixe escrit.
El Sr. Alcalde contesta que la proposta d’obrir el carrer va eixir d’ell (de l’Alcalde).
Va anar a parlar amb l’Alcalde d’Alberic perquè és un problema que afecta als dos
municipis. A més, a l’estar redactant-se el Pla General podríem solucionar el problema
amb la redacció d’aquest. Sobre aquest tema ja es va reunir amb els propietaris dels
comerços per a explicar-los-ho.
Ha de dir que encara que en l’escrit posa “en representació dels comerços de
Gavarda”, la gran majoria d’ells no tenien coneixement del segon escrit que s’havia
presentat a l’Ajuntament. De totes maneres, insistim que estem en el mateix punt que al
principi, i serà, com ja hem dit, a través del Pla General, on solucionem el problema. De
totes maneres, parlarem amb els propietaris dels comerços per a aclarir el problema.
El Sr. Pastrana pregunta per la tramitació del Pla General i per l’estat actual del
Pla Especial.
L’Alcalde contesta que té el compromís per part de l’equip redactor de presentar
el Pla General en l’exercici 2018.
El Sr. Pastrana pregunta pel Portal de Transparència.
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El Sr. Alcalde dóna la paraula als regidors perquè formulen els precs o preguntes
que consideren.

El Sr. Escribá comenta que ha observat més faroles, pregunta si s’està duplicant
la instal·lació de la llum.
L’alcalde explica que no, no s’està duplicant res. És cert que s’han posat més
faroles pel poble però el procés ha sigut el següent: en un primer moment, mitjançant una
subvenció que es va sol·licitar, es va fer l’obra més important, van ser 600 punts de llum
(va costar al voltant de 200.000€).
Després en va fer una segona fase de 30 punts més de llum (30 sobre 600 no és
duplicar). La qüestió va ser que, en canviar les boles de llum que hi havia abans per les
lluminàries actuals, es va detectar que hi havia carrers on es quedaven punts obscurs.
Ara es va a fer una tercera fase d’aproximadament 20 punts de llum més, que
està localitzada bàsicament en el Poble Vell, en la pujada al polígon i en el Parc de dalt
del dipòsit, que s’ha quedat un poc obscur i creguem que és necessari que especialment
per un tema de seguretat, que la gent puga passejar i poder vore bé.
Una vegada instal·lades aquestes lluminàries només quedarà fer, la part de la
plaça l’església, una part del poliesportiu i els exteriors de l’escola. Amb això s’hauran
substituït totes les lluminàries a led, en tot el poble.
Ha implicat un estalvi molt considerable i quan estiga tota la instal·lació de led,
encara es notarà més.
El Sr. Escribà comenta si el problema dels punts obscurs no es deurà al fet que
les lluminàries no són suficientment bones.
El Sr. Alcalde i el Sr. Pastrana coincidixen en contestar que no, que el problema
està en l’altura del pal.
És més, l’Alcalde puntualitza que les lluminàries són Phillips, que és una marca
coneguda, no són les lluminàries de la subvenció aquella que va donar Diputació i que
van donar tants problemes. En el nostre cas l’Ajuntament en els plecs puntuava la
qualitat de les lluminàries precisament per a evitar problemes i va licitar obertament el
contracte perquè qualsevol empresa poguera concursar.
El Sr. Escriba comenta que l’estalvi desapareixerà si s’han de posar més
lluminàries.
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El Sr. Alcalde contesta que el portal està tal qual el va deixar Clara, becària de la
Dipu et Beca Post.
La realitat és que la transparència és necessària i comptar amb un Portal de
Transparència està molt bé, però aprofita per a posar de manifest la falta de personal per
a poder no sols implantar, cosa que va fer magníficament Clara, sinó per a mantindre i
actualitzar el Portal.
La realitat de l’administració local és que ens atribuïxen moltes competències però
sense pensar en què no disposem de recursos ni materials ni molt menys de personal.
Amb el mateix personal, no es pot triplicar les funcions, i a més, la tècnica de traure
subvencions per a contractar a personal durant 6 mesos, provoca que quan eixa persona
acaba el contracte se’n va i ningú pot mantindre o acabar el treball realitzat per eixa
persona i si tornen a traure la subvenció, pot ser que entre a treballar una persona
diferent que ha de posar-se al dia des del principi.
El Sr. Aparicio demana la paraula per a senyalar que encara que és cert el que ha
dit l’Alcalde, la realitat és que l’Ajuntament és transparent, ja que qualsevol regidor pot
preguntar com estan els contes i està tota la informació a la seua disposició i abans no
era així.
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Finalment, el Sr. Escribá pregunta si és cert que es va acordar que les persones
que es van quedar a viure al Poble Vell, haurien de pagar-se ells els servicis.
El Sr. Alcalde contesta que si la pregunta és si ell ha sentit això, la resposta és
que sí que ho ha sentit, però no sap si va haver-hi acord o no. De totes maneres tots són
veïns del poble i no se’ls pot deixar sense servicis.
El Sr. Escribà comenta que el fet de mantindre eixos servicis li costa al poble tres
vegades més que al poble nou i que el 99% de les persones que viuen baix son del seu
partit (del Partit Popular).
El Sr. Alcalde contesta que no sap a qui voten o deixen de votar els veïns, però li
pot assegurar que no és un fet determinant a l’hora de prendre decisions.
De tota manera, l’Alcalde pensa que no paga la pena generar mal ambient, ara
que les coses estan més tranquil·les. Diu que ell no va viure els moments del trasllat del
poble, però de tots és sabut que va haver-hi problemes, tensions i discussions. Ara toca
continuar avançant per a intentar viure i donar suport als veïns de la millor forma
possible.
El Sr. Aparicio exposa que a més els veïns que viuen al Nucli Antic tenen dret a
quedar-se allí per una Ordre del Consell de Ministres de l’època. Diu que no sap com la
van aconseguir, però que la realitat és que existix.
El Sr. Escribà diu que ell sí que ho sap, si vol li ho explica.
El Sr. Aparicio diu que en la primera reunió que van tindre amb els veïns del Poble
Vell on estava ell i també l’alcalde recorda perfectament que els van dir textualment:
“Aneu a fer bo a Pere”. Els veïns del Poble Vell els han reclamat promeses de
Corporacions anteriors i la resposta que ells els han donat ha sigut que les reclamen a
qui els ha fet la promesa, però hi ha coses que consideren que no es deuen fer.
L’Alcalde talla la conversació i conclou explicant que les decisions que pren
l’equip de govern no estan fonamentades en si són o no votants d’ells. Tots som veïns de
Gavarda i el que intentem és fer, amb el pressupost que hi ha, el millor que es pot per a
millorar la vida dels veïns de Gavarda.
El Sr. Escriba contesta que si, però que els veïns de baix exigixen molt. L’alcalde
contesta que tots exigim molt i en realitat hi ha coses que són realitzables i altres que no,
però en sentit comú es va fent coses.
Per últim, l’Alcalde puntualitza que la realitat és que al poble vell no tenen tots els
servicis que hi ha ací dalt, és cert que els servicis al nucli antic són més cars però també
és cert que disposen dels servicis essencials i bàsics, i pensa que ara el clima és més
tranquil i paga la pena conservar-lo.
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El Sr. Alcalde contesta que l’enginyer ha portat perfectament controlat el càlcul de
l’estalvi, i de fet s’ha passat d’una despesa de 110.000€ a 60.000€ en subministre
d’energia elèctrica, i això que encara hi ha lluminàries pendents de canviar com ha
comentat abans.

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-una hores i cinquanta-cinc
minuts.

-Vicente J. Mompó Aledo-

LA SECRETARIA,

-Maria Escamilla Faus-

(Document signat electrònicament)
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