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Maria

En el Municipi de Gavarda, el dia i l’hora assenyales i baix la Presidència de Vicente J.
Mompó Aledo, Alcalde de la Corporació, es reunixen en el Saló de Sessions de la Casa
Consistorial els Regidors dalt anomenats, degudament convocats i notificats dels assumptes a
tractar.
Dóna fe de l'acte Maria Escamilla Faus, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de
Gavarda.
S'obri la sessió pel President i es van tractar els següents ASSUMPTES:
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (MINUTA 7/2018).
Entregada en esborrany l’acta de la sessió ordinària del Ple celebrada el dia 27 de
setembre de 2018 (Minuta 7/2018) s’aprova l’acta per UNANIMITAT.
2. NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT.
El Sr. Alcalde exposa la proposta d’alcaldia de data 20 de desembre de 2018:
“A la vista de què està previst que en el mes de desembre de 2018 queden vacants els
càrrecs de Jutge de Pau, titular i substitut, amb data 8 d’octubre de 2018 es remet al
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 Joan Lluis Vañó Carañana
(COMPROMÍS).

Ajuntament de Gavarda
Butlletí Oficial de la Província, un edicte de l’Ajuntament de Gavarda, pel que s’obri un
període de presentació d’instàncies per a cobrir els càrrecs de Jutge de Pau, titular i
substitut, en el Municipi. Sent exposat l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província núm. 205
de data 19 d’octubre de 2018 i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
En data 5 de novembre de 2018 finalitzà el termini de presentació de sol·licituds,
havent-se presentat les següents:
1. En David Navarro Fayos, D.N.I. núm. 20245837-H.
2. Na Rosa Josefa Martínez Gascó, D.N.I. núm. 25382674-N.
3. N’Ana Pastrana Pavía, D.N.I. núm. 34768469-J.
Vist allò que establix en el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, els
articles 99 a 103 i l’article 395 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial.
Propose al Ple:
PRIMER. El nomenament:
-

Com a Jutge de Pau Titular: Rosa Josefa Martínez Gascó, amb DNI 25382674-N i
domicili al C/6 núm. 38 de Gavarda.
Com a Jutge de Pau Suplent: Ana Pastrana Pavia, amb DNI 34768469-J i amb
domicili al C/28 núm. 25 de Gavarda.

SEGON. Comunicar el nomenament al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana.
No obstant això, la Corporació acordarà allò que estime pertinent”.
Es procedix a la votació de la proposta d’alcaldia, i per UNANIMITAT s’aprova:

-

Com a Jutge de Pau Titular: Rosa Josefa Martínez Gascó, amb DNI 25382674-N i
domicili al C/6 núm. 38 de Gavarda.

-

Com a Jutge de Pau Suplent: Ana Pastrana Pavia, amb DNI 34768469-J i amb
domicili al C/28 núm. 25 de Gavarda.

SEGON. Comunicar el nomenament al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana.
3. APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ/RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS
MUNICIPAL.
L’Alcalde exposa la proposta d’alcaldia de data 19 de desembre de 2018:
“Vista la necesidad de proceder a actualizar/rectificar el inventario municipal de
Gavarda, en su epígrafe correspondiente a bienes inmuebles (Epígrafe 1º), con el objeto
de corregir los errores detectados, introducir la valoración de los inmuebles (dada la nueva
ponencia de valores catastrales) e incorporar los caminos públicos.
Vista la documentación presentada al respecto por la mercantil GESTIONA JURÍDIC,
INMOBILIARI, URBANISME I MEDI AMBIENT, S.L.
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PRIMER. El nomenament:

Ajuntament de Gavarda
Visto el informe emitido por la Secretaria de esta Corporación de fecha 19 de diciembre
de 2018.
Visto que el artículo 33 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (en adelante RBEL) establece
que “la rectificación del inventario se verificara anualmente, y en ella se reflejaran las
vicisitudes de toda índole de los bienes y derechos durante esa etapa”.
Vista la normativa aplicable, en especial los artículos 17 a 36 del RBEL, 32 a 40 de la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y 85 y
86 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local.
Se eleva al Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la actualización/rectificación del inventario municipal de Gavarda,
en su epígrafe correspondiente a bienes inmuebles (Epígrafe 1º), con el objeto de corregir
los errores detectados, introducir la valoración de los inmuebles (dada la nueva ponencia
de valores catastrales) e incorporar los caminos públicos.
SEGUNDO.- Proceder a incorporar al inventario municipal el soporte documental
establecido en los artículos 29 y 30 del RBEL (planos, fotografías, etc.), con la
correspondiente reseña en el mismo del lugar de archivo donde figure la referida
documentación, para garantía de la plena identificación de los bienes.
TERCERO.- Solicitar al Registro de la Propiedad los datos de inscripción registral de
los bienes inventariados para su debida reseña.
CUARTO.- Remitir copia de la actualización/rectificación aprobada a la Administración
del Estado y a la Administración Autonómica.
QUINTO.- Continuar con los trámites conducentes a la inscripción de todos los bienes
municipales en el Registro de la Propiedad.

No obstante, el Pleno acordará lo que estime conveniente”.
El Sr. Pastrana pregunta quins són els errors de l'inventari que es rectifiquen.
L’alcalde explica que pràcticament s’actualitza tot l’inventari, ja que es va aprovar en
1994-1995 i s’ha incorporat algunes coses però altres no.
El Sr. Pastrana pregunta pel cost de l’elaboració de l’Inventari.
El Sr. Alcalde contesta que el treball d’actualització/rectificació de l’Inventari està inclòs en
el contracte d’assessorament jurídic que es va adjudicar a Gestiona jurídic, immobiliari,
Urbanisme i Medi ambient, S.L.
Es procedix a la votació de la proposta d’alcaldia, i per quatre vots a favor (del G.M. del
Partit Popular) i tres abstencions (dos del G.M. Compromís per Gavarda i una del G.M.
PSOE), s’acorda:
PRIMERO.- Aprobar la actualización/rectificación del inventario municipal de Gavarda, en
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SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto.
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su epígrafe correspondiente a bienes inmuebles (Epígrafe 1º), con el objeto de corregir los
errores detectados, introducir la valoración de los inmuebles (dada la nueva ponencia de
valores catastrales) e incorporar los caminos públicos.
SEGUNDO.- Proceder a incorporar al inventario municipal el soporte documental
establecido en los artículos 29 y 30 del RBEL (planos, fotografías, etc.), con la correspondiente
reseña en el mismo del lugar de archivo donde figure la referida documentación, para garantía
de la plena identificación de los bienes.
TERCERO.- Solicitar al Registro de la Propiedad los datos de inscripción registral de los
bienes inventariados para su debida reseña.
CUARTO.- Remitir copia de la actualización/rectificación aprobada a la Administración del
Estado y a la Administración Autonómica.
QUINTO.- Continuar con los trámites conducentes a la inscripción de todos los bienes
municipales en el Registro de la Propiedad.
SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto.
4. DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 3T 2018.
Per part de la Secretària-Interventora es dóna compte de l’Informe d’execució Trimestral
corresponent al Tercer Trimestre del 2018.
La Corporació es dóna per assabentada.
5. DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 3T 2018.
Per part de la Secretària-Interventora es dóna compte del Període Mitjà de Pagament
(PMP) corresponent al Tercer Trimestre de l’exercici 2018 que és de 0,36 dies.
La Corporació es dóna per assabentada.

El Sr. Pastrana en representació del G.M. compromís per Gavarda, presenta per
Registre d’Entrada núm. E-62 de 18 de desembre de 2018 una moció per a ser inclosa al
plenari per al seu debat i votació sobre la Taronja Africana.
MOCIÓ: TARONJA AFRICANA
Al setembre del 2016 COMPROMÍS va presentar una proposició no de llei perquè el
Govern no ratificarà l’Acord D’Associació Econòmica de la Unió Europea amb la Comunitat
d’Estats d’Àfrica del Sud subscrit per la Comissió Europea, on ja alertàvem dels danys que
aquest acord produiria a la citricultura espanyola. I assenyalàvem que una altra vegada les
produccions mediterrànies pagarien, una vegada més, el cost de les relacions comercials i
polítiques de la UE amb països tercers. Tractant-se d’un acord que anava a beneficiar a un
únic país, Sud-àfrica, ja alertem que s’obria amb aqueix acord la porta a l’increment del
volum de cítrics d’aquests país en el mercat comunitari i coincidiria amb el període en el
qual la producció europea s’estaria comercialitzant. Al mateix temps, demandàvem en
aqueixa proposició que es garantirà que les importacions procedents de Sud-àfrica
compliren amb els mateixos requisits que la producció europea, i alertàvem del perill de
contagi de la plaga de la “taca negra” o citrus black espot, plaga d’extrema gravetat que
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6. MOCIÓ DEL G.M. COMPROMÍS PER GAVARDA SOBRE LA TARONJA AFRICANA.

Ajuntament de Gavarda
pateix la producció d’aqueix país i que pot arribar amb els cítrics que s’importen d’aqueix
país i afectar la citricultura europea. Això suposaria la ruïna d’aquest sector si penetrarà en
la Unió Europea la malaltia de la taca negra dels cítrics causada pel fong Guignardia
citricarpa (anamorfo Phyllositcta citricarpa), que afecta principalment als fruits, encara que
també a les fulles i tiges.
Aquesta proposició no de llei va ser transaccionada i, entre altres qüestions, es va
acordar instar al Govern a vigilar el compliment estricte de l’Acord citat i sol·licitar si escau
l’activació de la clàusula de salvaguarda que marca el propi text de l’Acord. I ara
comprovem que ha succeït el que alertem i que el Govern ha fet cas omís de la proposició
aprovada, sense haver actuat i sense mostrar sensibilitat alguna sobre aquest tema.
Ens trobem que l’actual campanya citrícola s’ha vist truncada, que els preus són
ruïnosos per al citricultor, que la fruita s’està amuntegant en els camps, les varietats
extraprimerenques no han tingut eixida comercial plena –les que no s’han malvenut
segueixen en l’arbre-. S’està en plena campanya i ha entrat la psicosi en els citricultors de
taronja primerenca, de manera que s’estan aprofitant dels citricultors intentant comprar-los
la taronja a preus ridículs, la qual cosa es traduirà en pèrdues per al sector que poden
portar a la desaparició dels agricultors.
Per això, i a la vista del que assenyala l’Acord d’Associació Econòmica de la Unió
Europea amb la Comunitat d’Estats d’Àfrica del Sud en el seu article 34 apartat 2:

1. un perjudici greu a la indústria nacional que produeix productes similars o directament
competidors en el territori de la SACU o de la Part importadora, segons el cas;
2. pertorbacions en un sector de l’economia que produeix productes similars o
directament competidors, particularment quan causen problemes socials considerables
o dificultats que puguen implicar una greu deterioració de la situació econòmica de la
SACU o de la Part importadora, segons el cas; o
3. pertorbacions dels mercats de productes agrícoles similars o directament competidors
en el territori de la SACU o de la Part importadora, segons el cas.
Aquestes mesures de salvaguarda no excediran del necessari per a remeiar o evitar el
perjudici greu o les pertorbacions.”
És evident que es compleixen els tres supòsits regulars transcrits en el territori de la UE
i en aqueix mateix article es regula la forma que podran adoptar les mesures de
salvaguarda, durada i altres requisits. Aquest problema es produirà en totes les campanyes
citrícoles i quan la Comissió reaccione i actue la pertorbació ja s’haurà donat, la qual cosa
haurà aprofundit la ruïna dels citricultors. No és just que per a beneficiar a uns pocs,
s’arruïne per aquestes pràctiques a sectors que donen treball a moltes persones con és el
cultiu de cítrics i la seua comercialització, que permet repartir de forma molt distributiva
rendes en zones rurals i entre milers de treballadors.
En aquests moments de la campanya, s’han descarregat tones suficients de cítrics
(especialment clementines i taronges) d’Àfrica del Sud per a pertorbar al sector citrícola.
ACORD
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“Podran adoptar-se les mesures de salvaguarda de durada limitada que suposen una
excepció a allò acordat, si com a conseqüència de les obligacions d’una Part en virtut del
present Acord, incloses les concessions aranzelàries, un producte originari d’una Part
s’està important en el territori de l’altra Part o de la SACU, segons el cas, en quantitats
cada vegada majors i en condicions tals que causen o amenacen causar:

Ajuntament de Gavarda
1. Instar al Govern Espanyol a què amb caràcter urgent sol·licite a la Comissió de la
UE l’aplicació de la clàusula de salvaguarda de l’article 34 del citat Acord perquè
no s’importen cítrics d’Àfrica del Sud sense garanties per a evitar el contagi de la
“taca negra” o citrus Black espot, garantint el control mitjançat una inspecció
adequada.
a) Que sol·licite a la Comissió de la UE l’aplicació de les tres mesures que contempla
l’art. 34 apartat 3 en un grau suficient per a evitar les pertorbacions en el sector
citrícola.
b) Que inste a la Comissió Europea que agilitze els tràmits per a facilitar a les
Organitzacions de Productors la retirada de 250.000 tones de cítrics del mercat en
fresc, dotant amb suficient pressupost els programes operatius destinats a tal
mesura.
c) Que es genere una partida pressupostària suficient per a la retirada de cítrics del
mercat en fresc d’aquells agricultors no pertanyents a cap Organització de
Productors.”
2. Enviar còpia d’aquest acord als:
 Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes.
 Grups Parlamentaris del Congrés.
 Grups Parlamentaris del Senat.
 Parlamentaris espanyols a l’Eurocàmera.
 A les associacions del camp UNIÓ DE LLAURADORS i AVA-ASAJA.
El Sr. Pastrana explica que ha llegit la moció presentada pel Partit Popular al punt següent
del Ple i únicament afegix respecta de la presentada per Compromís la sol·licitud de l’exempció
de l’impost del IBI rústic.
El Sr. Alcalde contesta que efectivament, es tracta de mocions molt similars, si bé el motiu
pel qual el GM del Partit Popular ha decidit incloure una moció al seté punt del Plenari, és per
debatre i en el seu cas aprovar la moció de la FVMP, per tal de no polititzar el tema, donat que
eixa moció ja ha sigut consensuada per tots o quasi tots els grups polítics en la FVMP.

El Sr. Escribá proposa que s’unifiquen i es consensuen.
Els tres Grups municipals acorden per UNANIMITAT unificar les dues mocions.
El Sr. Pastrana, no obstant això, comenta que li costa entendre que quant estaven
governant no van demanar-ho i ara presenten la moció.
El Sr. Alcalde li contesta que el que el sorprén a ell és que el Sr. Pastrana vulga fer política
de la taronja. En la seua opinió, cap valencià, siga del partit polític que siga, va anar en contra
dels interessos de l’agricultura, quan és un sector que ens afecta a tots.
En realitat explica que s’ha estat informant amb persones que entenen més de la
problemàtica de l’agricultura, especialment en este tema de la taronja i del funcionament dels
Convenis europeus en la matèria i segons li han explicat, pel que fa a la clàusula de
salvaguarda, és una clàusula que s’inclou a tots els convenis europeus i podria preguntar-li al
representant del PSOE o al Compromís com a soci de Govern, perquè la Ministra no ha
demanat l’aplicació de la citada Clàusula. Si no ho ha fet, és perquè sap perfectament quina és
la resposta: per a demanar l’aplicació de la Clàusula és necessari estar almenys 2-3 anys per a
demostrat que el Conveni és la causa directa de les pèrdues dels agricultors.
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El Sr. Vañó comenta que les dues mocions tenen punts en comú i altres que se sol·liciten
en una sí i en l’altra no.
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En definitiva, en la seua opinió, el que s’hauria de fer ara és formar una espècie de lobby
en el parlament espanyol i buscar suport en Europa perquè la realitat en què és necessari lluitar
i fer força. Comenta que ell va estar a la manifestació que es va fer l’altre dia en València en
defensa de la taronja i des del seu punt de vista, no estaven ni tots els sindicats, ni tots els
sectors afectats, ni tots els agricultors... És una llàstima que no estiguem tots units per a lluitar
pel que ens uneix. És cert que des de Gavarda, el que podem fer per exemple és açò: aprovar
conjuntament esta moció.
7. MOCIÓ DEL G.M. DEL PARTIT POPULAR A FAVOR DE LA POSADA EN MARXA DE
MESURES QUE CONTRIBUISQUEN AL MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT
AGROPECUÀRIA.
“Sr. Vicente J. Mompó Aledo, alcalde-president, portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular de l’Ajuntament de Gavarda en el seu nom i representació, per mitjà del present
escrit, i fent ús de les atribucions que li conferix i a l’empara d’allò que s’ha establit per la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i de conformitat amb
l’article 97.3 del Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, eleva al Ple de
la Corporació per al seu debat aprovació, la MOCIÓ a favor de la posada en marxa de
mesures que contribuïsquen al manteniment de l’activitat agropecuària.
E X P O S I C I Ó DE M O T I U S
La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, institució representativa del
municipalisme de la Comunitat Valenciana, davant la situació per la qual estan passant els
agricultors, recull el malestar manifestat pels càrrecs electes municipals que ens fan arribar
la complicada i difícil realitat de la citricultura de la Comunitat Valenciana.

És evident que l'ampliació del període d'importació facilita l'entrada d'alts volums de
cítrics amb la possibilitat de la presència de taronges sud-africanes en els mercats
europeus, amb una afectació, clara i directa, a les produccions valencianes, que provoca
una pressió dels preus a la baixa en origen, i per tant, una greu pertorbació del mercat de la
Comunitat Valenciana.
Hem donat suport sempre l'agricultura de cítrics pel seu pes i arrelament en l'economia
de la Comunitat Valenciana, un sector que troba moltíssimes dificultats per a subsistir pel
que cada vegada es fa més imprescindible l'actuació de les administracions en defensa
d'un sector que es reivindica com una de les grans fonts de creació d'ocupació i que
entenem que des de les administracions públiques hem de continuar lluitant per a fer-lo
més competitiu i evitar l'escanyament d'una activitat amb greus conseqüències
econòmiques i mediambientals. Ens veiem abocats a un abandó de l’horta i del camp
valencians.
La demostració més palpable es veu en els nostres camps, amb collites senceres per
recollir i a les nostres botigues, amb un mercat inundat de diferents varietats cítriques de
procedència de tercers països. Amb el fet agreujant de la falta de reciprocitat de les
normatives europees en matèria fitosanitària i laboral de les produccions agràries
procedents de països tercers, on es fa palesa l'exigència de tractament en fred a tots els
cítrics procedents de països tercers amb plagues de quarantena.
Per tant, les produccions sud-africanes que entren a Europa són un vertader perill per a
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L’FVMP va aprovar una moció en 2016 en la qual ja s'advertia de les conseqüències
negatives de l'acord 14 de setembre de 2016 d'associació econòmica entre la Unió
Europea i els estats de l'AAE (estats de l'Àfrica Meridional) de la SADC, quant a la
regulació de les relacions comercials amb Sud-àfrica.
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les nostres taronges per la possibilitat certa de portar-nos plagues i malalties d'efecte
devastadors que no estan encara presentes ací. A més, les condicions sociolaborals no són
per a res equiparables a les nostres, en són quasi d'explotació laboral.
Els preus estan per terra (fins al 23% menys que en la campanya anterior) i la fruita
sud-africana està a tot Europa, milers de tones de mandarines -sobretot satsumes i
clementines- s'han quedat sense recollir, amb unes pèrdues reconegudes superiors a 85
milions d'euros en tot el territori valencià.
Són molts els alcaldes de municipis, la principal activitat econòmica dels quals radica
en el sector citrícola, que veuen amb preocupació el futur econòmic dels seus veïns, davant
la impotència tant dels acords del Parlament Europeu com per la diferència de condicions
de sanitat vegetal exigides en funció del país origen de la mercaderia.
És necessària la solidaritat amb el sector agrícola de la Comunitat Valenciana, per ser
de justícia la defensa del sector per la seua importància en l'economia i desenvolupament
dels nostres municipis.
Per tot això, presentem al ple els següents ACORDS:

SEGON. Reforçar les mesures de defensa fitosanitària dels cítrics europeus, per a
augmentar la seguretat de les plantacions citrícoles comunitàries. Exigir les màximes
cauteles i controls als productes importats des de països amb plagues de quarantena, siga
el que siga el lloc d'entrada a la Unió Europea, i minimitzar amb això el risc de contagi de
plagues i/o malalties. Establir a les produccions de països tercers una reciprocitat, quant a
requisits de tota mena, exigits a les produccions comunitàries, per a garantir la seguretat
alimentaria dels consumidors, reciprocitat en les exigències als nostres llauradors i
obligació de la implantació del tractament en fred dels cítrics procedents de països amb
plagues de quarantena.
TERCER. La defensa de les normes establides en la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de
mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentaria, garantint els drets dels
productors agraris davant la distribució.
QUART. Reclamar el suport del Govern Espanyol a les administracions i parts
afectades per la crisi del sector citrícola valencià, emplaçant-lo que lidere davant la
Comissió Europea un procés de renegociació amb els països de l'Àfrica Meridional
(Sud-àfrica) sobre les importacions de cítrics que minore els aspectes negatius per als
productors nacionals, incloent-hi tant els aspectes fitosanitaris, com els sociolaborals i
econòmics.
Així mateix, cal requerir el suport del Govern Espanyol i que exigisca les mesures,
controls i tractaments fitosanitaris legals a la Unió Europea, tant als països d'origen com a
aquelles varietats que s'introduïsquen en la Unió Europea.
CINQUÉ. Demanar al Govern Espanyol que s'aplique la clàusula de salvaguarda
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PRIMER.- Instar la modificació de l'acord de l'Associació Econòmica signat per la Unió
Europea i sis països de la Comunitat de Països d'Àfrica Meridional, entre ells Sud-àfrica,
que contempla una reducció progressiva, fins a la desaparició, dels aranzels aplicables a
les taronges importades en un període (del 16 d'octubre al 30 de novembre) en el qual els
nostres camps estan en plena campanya de comercialització, i en defecte d'això, que
s'aplique la clàusula de salvaguarda, motivada per la caiguda generalitzada dels preus de
les nostres taronges, que preveu el tractat comercial europeu per a protegir el futur del
nostre camp.

Ajuntament de Gavarda
(article 34, apartat 2 de l'acord amb Sud-àfrica), motivada per la caiguda generalitzada dels
preus de les nostres taronges i en conseqüència provoca una perillosa crisi del sector
citrícola valencià i nacional.
SISÉ. Sol·licitar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació que s'apliquen les
mesures necessàries per a:





Compensació pertinent als productors afectats, especialment la retirada de cítrics en
fresc).
Incloure els productes cítrics en la llista de vegetals d'alt risc per a previndre plagues.
Evitar el contagi de la taca negra o citrus black spot, i garantir el control amb una
inspecció adequada.
Instar a la Comissió Europea perquè agilite el tràmit de facilitar a les Organitzacions de
Productors la retirada de 250.000 tones de cítrics.

SETÉ. Instar al Govern de la Nació a arbitrar mesures per a l'exempció de l'Impost
sobre Béns immobles de Naturalesa Rústica corresponent a l'exercici 2018/2019 de
titularitat d'agricultors afectats per les pluges, sempre que s'acrediten danys materials
directes en immobles i explotacions agràries i no n’estiguen coberts per cap fórmula
d'assegurança pública o privada.
Així mateix, que la disminució d'ingressos a IBI de naturalesa rústica siga compensada
amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat, de conformitat amb el que s'estableix en
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
HUITÉ. Donar trasllat de la moció al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació del
Govern Espanyol, a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana, a l'Associació Valenciana
d'Agricultors, a la Unió de Llauradors i Ramaders, a la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies i a l’FVMP.

El Sr. Vicente J. Mompó Aledo, alcalde-president, portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular de l’Ajuntament de Gavarda en el seu nom i representació; el Sr. Adelino Pastrana
Pavía, portaveu del Grup Municipal Compromís per Gavarda, en el seu nom i representació, i el
Sr. Antonio Escribá Pérez, portaveu del Grup Municipal PSOE, en el seu nom i representació,
per mitjà del present escrit, eleven al Ple de la Corporació per al seu debat i aprovació, la
MOCIÓ a favor de la posada en marxa de mesures que contribuïsquen al manteniment de
l’activitat agropecuària.
E X P O S I C I Ó DE M O T I U S
La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, institució representativa del
municipalisme de la Comunitat Valenciana, davant la situació per la qual estan passant els
agricultors, recull el malestar manifestat pels càrrecs electes municipals que ens fan arribar la
complicada i difícil realitat de la citricultura de la Comunitat Valenciana.
L’FVMP va aprovar una moció en 2016 en la qual ja s'advertia de les conseqüències
negatives de l'acord 14 de setembre de 2016 d'associació econòmica entre la Unió Europea i
els estats de l'AAE (estats de l'Àfrica Meridional) de la SADC, quant a la regulació de les
relacions comercials amb Sud-àfrica.
És evident que l'ampliació del període d'importació facilita l'entrada d'alts volums de cítrics
amb la possibilitat de la presència de taronges sud-africanes en els mercats europeus, amb una
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Vista la voluntat d’unificar les dues mocions, per UNANIMITAT s’aprova la següent moció:

Ajuntament de Gavarda
afectació, clara i directa, a les produccions valencianes, que provoca una pressió dels preus a
la baixa en origen, i per tant, una greu pertorbació del mercat de la Comunitat Valenciana.
Hem donat suport sempre l'agricultura de cítrics pel seu pes i arrelament en l'economia de
la Comunitat Valenciana, un sector que troba moltíssimes dificultats per a subsistir pel que cada
vegada es fa més imprescindible l'actuació de les administracions en defensa d'un sector que
es reivindica com una de les grans fonts de creació d'ocupació i que entenem que des de les
administracions públiques hem de continuar lluitant per a fer-lo més competitiu i evitar
l'escanyament d'una activitat amb greus conseqüències econòmiques i mediambientals. Ens
veiem abocats a un abandó de l’horta i del camp valencians.
La demostració més palpable es veu en els nostres camps, amb collites senceres per
recollir i a les nostres botigues, amb un mercat inundat de diferents varietats cítriques de
procedència de tercers països. Amb el fet agreujant de la falta de reciprocitat de les normatives
europees en matèria fitosanitària i laboral de les produccions agràries procedents de països
tercers, on es fa palesa l'exigència de tractament en fred a tots els cítrics procedents de països
tercers amb plagues de quarantena.
Per tant, les produccions sud-africanes que entren a Europa són un vertader perill per a les
nostres taronges per la possibilitat certa de portar-nos plagues i malalties d'efecte devastadors
que no estan encara presentes ací. A més, les condicions sociolaborals no són per a res
equiparables a les nostres, en són quasi d'explotació laboral.
Els preus estan per terra (fins al 23% menys que en la campanya anterior) i la fruita
sud-africana està a tot Europa, milers de tones de mandarines -sobretot satsumes i
clementines- s'han quedat sense recollir, amb unes pèrdues reconegudes superiors a 85
milions d'euros en tot el territori valencià.
Són molts els alcaldes de municipis, la principal activitat econòmica dels quals radica en el
sector citrícola, que veuen amb preocupació el futur econòmic dels seus veïns, davant la
impotència tant dels acords del Parlament Europeu com per la diferència de condicions de
sanitat vegetal exigides en funció del país origen de la mercaderia.

Per tot això, aprovem per UNANIMITAT els següents ACORDS:
PRIMER.- Instar la modificació de l'acord de l'Associació Econòmica signat per la Unió
Europea i sis països de la Comunitat de Països d'Àfrica Meridional, entre ells Sud-àfrica, que
contempla una reducció progressiva, fins a la desaparició, dels aranzels aplicables a les
taronges importades en un període (del 16 d'octubre al 30 de novembre) en el qual els nostres
camps estan en plena campanya de comercialització, i en defecte d'això, que s'aplique la
clàusula de salvaguarda, motivada per la caiguda generalitzada dels preus de les nostres
taronges, que preveu el tractat comercial europeu per a protegir el futur del nostre camp.
SEGON. Reforçar les mesures de defensa fitosanitària dels cítrics europeus, per a
augmentar la seguretat de les plantacions citrícoles comunitàries. Exigir les màximes cauteles i
controls als productes importats des de països amb plagues de quarantena, siga el que siga el
lloc d'entrada a la Unió Europea, i minimitzar amb això el risc de contagi de plagues i/o
malalties. Establir a les produccions de països tercers una reciprocitat, quant a requisits de tota
mena, exigits a les produccions comunitàries, per a garantir la seguretat alimentaria dels
consumidors, reciprocitat en les exigències als nostres llauradors i obligació de la implantació
del tractament en fred dels cítrics procedents de països amb plagues de quarantena.

Cód. Validación: 7H64QCGW3ZZP3FNHJCX5RKDT6 | Verificación: http://gavarda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 22

És necessària la solidaritat amb el sector agrícola de la Comunitat Valenciana, per ser de
justícia la defensa del sector per la seua importància en l'economia i desenvolupament dels
nostres municipis.
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TERCER. La defensa de les normes establides en la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de
mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentaria, garantint els drets dels
productors agraris davant la distribució.
QUART: Reclamar el suport del Govern Espanyol a les administracions i parts afectades
per la crisi del sector citrícola valencià, emplaçant-lo que lidere davant la Comissió Europea un
procés de renegociació amb els països de l'Àfrica Meridional (Sud-àfrica) sobre les
importacions de cítrics que minore els aspectes negatius per als productors nacionals,
incloent-hi tant els aspectes fitosanitaris, com els sociolaborals i econòmics.
Així mateix, cal requerir el suport del Govern Espanyol i que exigisca les mesures, controls i
tractaments fitosanitaris legals a la Unió Europea, tant als països d'origen com a aquelles
varietats que s'introduïsquen en la Unió Europea.
CINQUÉ. Demanar al Govern Espanyol que s'aplique la clàusula de salvaguarda (article
34, apartat 2 de l'acord amb Sud-àfrica), motivada per la caiguda generalitzada dels preus de
les nostres taronges i en conseqüència provoca una perillosa crisi del sector citrícola valencià i
nacional.
SISÉ Sol·licitar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació que s'apliquen les mesures
necessàries per a:





Compensació pertinent als productors afectats, especialment la retirada de cítrics en fresc.
Incloure els productes cítrics en la llista de vegetals d'alt risc per a previndre plagues.
Evitar el contagi de la taca negra o citrus black spot, i garantir el control amb una inspecció
adequada.
Instar a la Comissió Europea perquè agilitze el tràmit de facilitar a les Organitzacions de
Productors la retirada de 250.000 tones de cítrics.

Així mateix, que la disminució d'ingressos a IBI de naturalesa rústica siga compensada amb
càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat, de conformitat amb el que s'estableix en el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
HUITÉ. Donar trasllat de la moció al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern
Espanyol, a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
de la Generalitat Valenciana, a l'Associació Valenciana d'Agricultors, a la Unió de Llauradors i
Ramaders, a la FEMP i a la FVMP.

8. DACIÓ DE COMPTES DECRETS D’ALCALDIA (Decrets 332-442/2018).
El Sr. Alcalde dóna compte dels decrets d’alcaldia que es relacionen a continuació:
DECRET

DATA

DESCRIPCIÓ

332

24/09/2018

Concessió subvencions nominatives 2018 a la Unió musical de
Gavarda .

333

24/09/2018

Convocatòria Ple Ordinari 27/09/2018.
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SETÉ. Instar al Govern de la Nació a arbitrar mesures per a l'exempció de l'Impost sobre
Béns immobles de Naturalesa Rústica corresponent a l'exercici 2018/2019 de titularitat
d'agricultors afectats per les pluges, sempre que s'acrediten danys materials directes en
immobles i explotacions agràries i no n’estiguen coberts per cap fórmula d'assegurança pública
o privada.

334

25/09/2018

Concessió de llicència d'exhumació de les restes d'un familiar del
difunt Luis Jordan Martínez .

335

26/09/2018

Canvi de nom de l’obra pluges 2016,Diputació .

336

26/09/2018

Sol·licitud d’anul·lació del rebut de recollida de fem. Jose Badia
Escriva .

337

27/09/2018

Notificació de la liquidació d’interessos de demora del programa xarxa
de llibres (Diputació de València).

338

27/09/2018

MC_11/2018 Generació de crèdit per ingressos.

339

27/09/2018

Autorització muntatge d'un lloc de venda ambulant de joguets i
llepolies en la Fira d'octubre de 2018.

340

27/09/2018

Concessió de la llicència d'inhumació del difunt En. José Sanz Mompó
.

341

27/09/2018

Adjudicació de la Redacció projecte y EBSS, SOM/2018/479
(Contracte Menor).

342

27/09/2018

Aprovació projecte d’obra “pavimentació del camí de la finca del
Vendrell del municipi de Gavarda”.

343

28/09/2018

Concessió de cadires per a la celebració d'uns esdeveniments
familiars els dissabtes 29 de setembre i 6 d'octubre de 2018. Mónica
Pascual Mollà.

344

28/09/2018

Pagaments periòdics mes de setembre de 2018.

345

02/10/2018

Sol·licitud de trienni per Alicia Real Velez.

346

03/10/2018

Concessió de la utilització del saló multiusos per a fer una reunió el
dia 3 d'octubre. Manteniment en Obres R. Ortega, S.L.

347

03/10/2018

Sol·licitud pròrroga redacció projecte de serveis i obres municipals
(SOM) 2018-19 .

348

04/10/2018

Sol·licitud de canvi de nom en els rebuts municipals de la vivenda en
C/12 , Núm.12. Pau Alonso Doménech .

349

04/10/2018

Sol·licitud de canvi de domicili al padró municipal , en C/5,Núm 9.
Charo Doménech Ribes .

350

05/10/2018

Concessió de subvencions nominatives 2018.

351

05/10/2018

Sol·licitud del dia 8 d’Octubre de vacances ,Jorge Aparisi Garcia.

352

05/10/2018

Concessió per a col·locar taules i cadires al C/ 8 el pròxim 9 d'octubre.

353

05/10/2018

Sol·licitud del camionet per arreplegar llenya i traslladar-la al poble.
Festers Sant Antoni 2019.
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354

05/10/2018

Aprovació i certificació 2 i última PPOS 2017/352.

355

10/10/2018

Concessió de cadires i altre moblatge, a més de col·locar una barra
per a celebrar el 12 d'octubre de 2018

356

10/10/2018

Concessió de cadires per al pròxim 19 d'octubre. Vicent Vañó
Benavent.

357

11/10/2018

Concessió de vacances a Vicent Vañó Benavent des del 15 al 21
d'octubre de 2018.

358

11/10/2018

Sol·licitud de devolució Aval Trenasa PPOS/2016/447.

359

11/10/2018

MC 12/2018 Generació de crèdits per ingressos.

360

11/10/2018

Reconeixement d’obligacions i pagament de factures 2ª Quinzena de
Setembre 2018.

361

15/10/2018

Comissió de servicis Alicia Real Vélez.

362

16/10/2018

Adjudicació del contracte menor d’obres "Construcción de 32 nichos
en el cementerio municipal ".

363

16/10/2018

Adjudicació contracte menor d’obres “Reacondicionament edifici del
Ajuntament”.

364

16/10/2018

Concessió del dijous 25 d'octubre de 2018 com dia d'assumptes
propis. Mª Amaya De Roba Noguera.

365

16/10/2018

Inscripció en el padró d'habitants del Gavarda per alta de Na. Tatiana
Caballero Sanfelix

366

16/10/2018

Modificació de dades en el padró d'habitants de Jose Javier Caraset
Escribà per canvi de domicili en el mateix municipi.

367

17/10/2018

Concessió d'una nevera a l'AMPA per a la fira els dies 27 i 28
d'octubre de 2018

368

17/10/2018

Atorgament de llicència d'obra menor: Instal·lació d'una rampa per a
entrar al garatge del carrer 7.Ferràn España Cucarella.

369
17/10/2018

Trasllat de l'informe urbanístic municipal respecte a la sol·licitud de
Declaració Responsable de 2a. ocupació de vivendes existents.Vicent
Garcia Arlandis.

370

17/10/2018

Aprovació i Certificació núm. 1 i única ,Obra PLUGES.

371

17/10/2018

Sol·licitud nou arrendament 18/10/2018-18/10/2019.

372

18/10/2018

Adjudicació obra subministre i instal·lació d’equip de capçalera de
televisió per cable per a fibra òptica PPOS/2017/354.
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l'OCTOBERFEST.

373

18/10/2018

Atorgament de llicència d'obra major. Ampliació de vivenda en C/ 13
Núm. 10. Carla Cháfer González.

374

19/10/2018

Aprovació del projecte d’obra “Reforma de la instal·lació d’aire
condicionat en l’Ajuntament de Gavarda (IFS/2017). Fase I.

375

22/10/2018

Aprovació del pla de seguretat i salut “Subministre i instal·lació d’equip
de capçalera de televisió per cable per a fibra òptica” PPOS/2017/354.

376

24/10/2018

Inscripció en el padró d'habitants de Gavarda per alta de En. Lluís
Antoni González Escribà.

377

24/10/2018

MC 13/2018 Generació de crèdits per ingressos.

378

24/10/2018

Concessió de taules ,neveres i altre moblatge per al sopar de
Halloween del 31 d'octubre de 2018. Associació Sol i Lluna.

379

25/10/2018

Sol·licitud de baixa del gual permanent Num.51,situat al carrer Les
Eres Núm 3.Isabel Mollà Gomez.

380

25/10/2018

Concessió de cadires, taules i utilització del saló multiusos a la Unió
Musical Gavarda els dies 24 i 25 de novembre de 2018 per a la
celebració de Santa Cecília.

381

25/10/2018

Sol·licitud d’un gual permanent per al garatge en C/19,Núm.6. Elena
Pascual Escrihuela .

382

25/10/2018

Reconeixement d’obligacions i pagament de factures 1ª quinzena
d’Octubre 2018.

383

29/10/2018

Acceptació de la subvenció Camins rurals 2018.

384

29/10/2018

Atorgament de llicència municipal per a col·locar una làpida al difunt
Lorenzo Martínez Palomares en el cementeri.

385

29/10/2018

Trasllat informe de l'enginyer respecte al cessament de l'activitat de
l'establiment "DE TOT UN POC".

386

29/10/2018

Sol·licitud d’exempció de l’IIVTNU
d’infraestructures de la generalitat (EIGE).

387

30/10/2018

Reclamació de quantitat sobre la base del contracte de Gestió de
Servei Públic del Bar de la Piscina Municipal de Gavarda mitjançant
Concessió.

388

31/10/2018

MC 14/2018 Transferència de crèdit.

389

31/10/2018

Pagaments periòdics mes d’Octubre de 2018.

390

31/10/2018

Concessió de la plaça d'estacionament per a persones amb mobilitat
reduïda a Máximo Juan Bataller Pérez en el C/ Les Eres, núm.12.

391

31/10/2018

Certificació d’obra núm. 1 y última, de l’obra "subministrament i
instal·lació d’equips de capçalera de televisió per cable per a fibra

per

part

de

l’entitat
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392

31/10/2018

Esmena de la incidència en el clavegueram del C/ les Eres, núm. 4.
Isabel Domenech Contreras.

393

02/11/2018

Certificació d’Obra núm. 1 y última, d’obra "Mejora de los
revestimientos en la calle de pilota valenciana”.

394

05/11/2018

Reconeixement d’obligacions i pagament de factures 2ª quinzena
d’Octubre 2018.

395

06/11/2018

Constitució d’una Borsa de treball per a mestre/a infantil en l'escoleta
municipal "La Milotxa".

396

09/11/2018

Concessió de llicència d'obra menor a Beatriz Benavent Ramón.
Reforma de vivenda en C/ 29 Núm. 7

397

09/11/2018

Trasllat de l'informe urbanístic municipal respecte a la sol·licitud de
Declaració Responsable de 2a. ocupació de vivendes existents.
Beatriz Benavent Ramón.

398

09/11/2018

Sol·licitud de canvi de nom en els rebuts municipals de la vivenda en
Carretera Real de Madrid, Núm.11.Rafael Martinez Navarrete .

399

09/11/2018

Sol·licitud d’un Gual permanent per al garatge en C/Les Eres,Núm
1.Rafael Martinez Navarrete .

400

09/11/2018

Sol·licitud de canvi de nom en els rebuts municipals de la vivenda, en
C/19 , Núm 3.Mª Mercedes Pareja Rodrigo.

401

13/11/2018

Concessió de vacances a Vicente Pascual López des del 3 fins al 7 de
desembre de 2018.

402

13/11/2018

Sol·licitud de baixa al padró municipal d’habitants de Gavarda.

403

15/11/2018

Esmena de errada del Decret 374/2018.

404

15/11/2018

Concessió de llicència d'obra menor a Juan Carlos Martínez Molla.
Pujar paret mitgera que limita amb la vivenda del C/9 Núm. 35.

405

15/11/2018

Sol·licitud de canvi de nom en els rebuts municipals de la vivenda. En
C/28,Núm 25. Ivan Martinez Mompó.

406

15/11/2018

Adjudicació del Contracte menor d’obres “Reacondicionamiento
fachada e interior edificio Ayuntamiento” a Ortega Integra S.L.

407

16/11/2018

Adhesió a la campanya de control de vectors (Mosca Negra i Mosquit
Tigre) del Consorci de la Ribera.

408

16/11/2018

Concessió de subvencions nominatives.

409

20/11/2018

Concessió de llicència d'exhumació a Na. Encarnación Paniagua de
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òptica”.

Ajuntament de Gavarda
les restes dels pares del difunt José Alfonso Martínez.
410

21/11/2018

Sol·licitud per a liquidar l’import derivat de l’impost IBI dels anys 2015 i
2016 en C/28, Núm 23. Ruben Mtnez. Mompó.

411

22/11/2018

Sol·licitud de llicència municipal d’inhumació. Funeraria “El Amparo
S.L”

412

22/11/2018

Adjudicació “Reforma de la
l’ajuntament de Gavarda Fase I"

413

23/11/2018

Sol·licitud d’alta al padró municipal d’habitants de Gavarda en C/5,
Núm 14.Louiza El Bouhayoufi.

414

23/11/2018

Reconeixement d’obligacions i pagament de factures 1ª quinzena de
Novembre de 2018.

415

27/11/2018

Arrendament magatzem en carrer Major 41 (nucli antic).

416

28/11/2018

Adjudicació “Reforma de la instal·lació d’aire condicionat
l’Ajuntament de Gavarda fase I” DK Veiga Estudio S.L.

417

29/11/2018

Desestimar com a inversió l'execució de la instal·lació d'un nou
variador de velocitat en el pou municipal de Gavarda.

418

30/11/2018

Pagaments periòdics mes de Novembre de 2018.

419

30/11/2018

Reconeixement d’obligacions i pagament de factures 2ª quinzena de
Novembre 2018.

420

30/11/2018

Sol·licitud,dia d’assumptes propis:07/12/2018. Mª Amaya de Roba
Noguera.

421

30/11/2018

Sol·licitud d’alta al padró municipal d’habitants de Gavarda en Carrer
29,Núm 19.Todor Dzhenev Pashov.

422

03/12/2018

Comisssió de servicis Maria Escamilla Faus.

423

04/12/2018

Sol·licitud del local multiusos i el projector per a una reunió el dia 7 de
Desembre. Adelino Pastrana Pavia.

424

04/12/2018

Sol·licitud d’informació de diversos immobles.

425

05/12/2018

Sol·licitud del saló multiusos i cadires per al festival de nadal.

426

05/12/2018

Borsa de treball per a mestre/a infantil en l'escoleta municipal "LA
MILOTXA".

427

07/12/2018

Llista d'admesos i exclosos Borsa de Tècnis Superiors d'Educació
Infantil.

428

07/12/2018

Sol·licitud del saló multiusos i del saló de plenaris per a la celebració
d’actes del IX circuit caixa popular Ribera del Xúquer.

d’aire

condicionat

a

a
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instal·lació

429

07/12/2018

Adjudicació d’obra “pavimentació del camí finca del Vendrell en
Gavarda”.

430

10/12/2018

Sol·licitud de vacances des del 26 fins al 28 de desembre de
2018.Sara Mora Tormo.

431

10/12/2018

Adquisició de 5 contenidors R.S.U. mancomunat.

432

10/12/2018

Contracte menor d’obres “reforma en el bando municipal”.

433

12/12/2018

MC 15/2018 Generació de crèdits per ingressos.

434

14/12/2018

Paga Extraordinària de Nadal 2018.

435

14/12/2018

Reconeixement d’obligacions i pagament de factures 1ª quinzena de
desembre 2018.

436

17/12/2018

Concessió subvencions nominatives 2018.

437

17/12/2018

Aprovació llistat definitiu dels admesos i exclosos de la borsa de
treball per a mestre/a infantil en l'escoleta municipal "LA MILOTXA".

438

18/12/2018

Aprovació llistat definitiu dels admesos i exclosos de la borsa de
treball per a Tècnic Superior en l'escoleta municipal " LA MILOTXA".

439

18/12/2018

Sol·licitud de 30 cadires i 4 taules per a celebrar un berenar de
l’associació de jubilats i pensionistes de Gavarda.

440

19/12/2018

Aprovació del pla de seguretat i salut de l'obra “pavimentació camí
Vendrell”.

441

19/12/2018

Ampliació de l'horari de tancament dels bars en les festes de Nadal
2018.

442

19/12/2018

Aprovació del projecte SOM 2018-2019.

L’Alcalde dóna la paraula als regidors.
El Sr. Pastrana, en relació amb el Decret 332/2018 que es refereix a la concessió d’una
subvenció nominativa a la Unió Musical, comenta que fa temps es va comentar en un plenari la
conveniència de signar convenis amb les associacions per a rebre subvencions i pregunta si
s’ha fet.
El Sr. Alcalde contesta que la formalització dels convenis és una de les coses que tenen
pendent fer, si bé com el dia a dia ens supera i sempre hi ha coses urgents per terminis o per
qualsevol altra cosa, i donat que al final les associacions reben els diners, sempre es va
quedant al final de les “coses pendents”, però sí que estava prevista la formalització de
convenis amb les associacions.
El Sr. Pastrana pregunta si es presta alguna ajuda o assessorament a les associacions
perquè es constituïsquen com a tal, perquè sinó no està clar que reben ajudes.
L’alcalde diu que si, de fet, ara s’acaba de constituir l’associació Sol i Lluna i aclarix que
només reben subvencions aquelles associacions que estiguen constituïdes legalment com a tal,
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de fet Sol i Lluna encara no ha rebut cap subvenció, precisament per no estar constituïda.
El Sr. Pastrana pregunta pels Decrets 341/2018 i 347/2018 que fan referència al Projecte
del Parc Oest.
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’una subvenció (SOM 2018-2019), que és la que abans
s’anomenava PPOS. L’alcalde explica que s’ha decidit destinar eixa subvenció per a fer el Parc
Oest, ja que era un compromís per a la legislatura. El Projecte està ja presentat en l’Ajuntament
perquè s’havia de justificar abans del 31 de desembre de 2018. Dins del projecte també hi ha
una part menuda que es destinarà a acabar o arreglar alguna cosa del Parc Est.
L’alcalde invita als regidors a veure el projecte que està a l’expedient.
El Sr. Pastrana, en relació al Decret 372/2018 (Adjudicació obra subministre i instal·lació
d’equip de capçalera de televisió per cable per a fibra òptica PPOS/2017/354), pregunta pel
tema de la fibra òptica.
El Sr. Alcalde contesta que és un tema complex. Juanjo, l’enginyer, és el que està
coordinant totes les propostes o possibilitats que tenim.
Hi ha ja tres propostes presentades, però el problema que hi ha a Gavarda i que ens
preocupa és com mantindré l’antena de televisió.
No és fàcil trobar empreses que estiguen interessades a quedar-se el manteniment de la
fibra òptica incloent el manteniment de l’antena de televisió.
Només hi ha alguna empresa com Mas Móvil, OPTLC i alguna altra que s’han interessat
però han de fer els seus números.
Si es licita la implantació de la Fibra òptica hi ha tres parts:

El Sr. Alcalde comenta que hi ha una part de decisió política (l’estètica del poble al no tindre
l’impacte visual d’antenes i cables), però també hi ha criteris tècnics, ja que hi ha parts del
poble, on el senyal de televisió no aplega amb la tecnologia actual, de manera que ja no és una
decisió purament tècnica, tots els veïns haurien de tindre el mateix dret a poder veure la
televisió i amb el sistema actual no tots podrien.
En definitiva, és un tema complex i inclús si cap empresa estiguera interessada a implantar
la fibra, s’està estudiant la possibilitat d’executar a través de mitjans propis la inversió (el
projecte té un cost al voltant de 200.000€).
Finalment, el Sr. Pastrana pregunta, en relació al Decret 432/2018, sobre el Ban. S’ha fet
una altra reforma en l’obra del ban i pregunta quan va acabar-se.
El Sr. Alcalde respon que li agradaria contestar-li que ja està acabada, de fet com va
comentar en altres plenaris, es projecta una cosa i quan es comença l’obra, resulta que l’estat
de les instal·lacions de sota terra estan en males condicions. Espera que amb esta reforma ja
estiga tot correcte, perquè el que es va fer és demanar-li a l’empresa que estudiara la situació i
presentara ella les necessitats.
9. PRECS I PREGUNTES (Pregunta formulada per escrit per part de Compromís per
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a) Desplegar la xarxa troncal.
b) Connectar la xarxa troncal amb els habitatges.
c) El manteniment de la xarxa.

Ajuntament de Gavarda
Gavarda).
El Sr. Alcalde dóna la paraula als regidors perquè formulen els precs o preguntes que
consideren.
El Sr. Pastrana va presentar una pregunta per Registre d’Entrada (R.E. 55 de 30 de
novembre
de
2018)
sol·licitant
que
se
li
responguera
de
forma oral al plenari:
“N’Adelino Pastrana Pavia, regidor/portaveu del Grup Municipal de Compromís en aquest
ajuntament, exposa que: S’ha informat d’una nova convocatòria de la borsa de treball de
l’escoleta municipal “La Milotxa”, quan ja fa mesos que està oberta i esperant la resolució
d’aquesta convocatòria. En virtut d’allò que exposa, i entenent que aquesta borsa va caducar
l’any 2016 i que ja va haver-hi un període d’entrega de documentació i selecció de personal
amb entrevistes personals, volem saber a què és degut el retràs en la resolució i el perquè
d’aquest nou termini d’entrega de documentació, i és per això que SOL.LICITE:
Que se’m done resposta en el pròxim plenari a aquestes qüestions i se m’informe del
funcionament de la borsa de treball de l’escoleta “La Milotxa”.

El problema és que la mestra de l’escoleta, Marisa, es va posar malalta i li van donar la
baixa (sent la primera vegada que li passava des que està treballant a Gavarda) i era urgent
buscar un substitut, per tant es va obrir un nou procediment selectiu diferent de la selecció de
tècnics, ja que en una unitat escolar necessàriament ha d’haver-hi una mestra, i no teníem cap
borsa de mestres. Eixe és el motiu pel qual es va convocar una borsa de mestre d’educació
infantil. És a dir, es tracta de dos llocs de treballs diferents, no és, com diu en la seua pregunta
el Sr. Pastrana que s’ha obert ara una nova convocatòria per al mateix lloc de treball, sinó que
són dos borses totalment distintes.
La Secretaria-Interventora explica que com que no era urgent substituir a la mestra per a
atendre als xiquets de l’escoleta i basant-se en diverses consultes jurídiques que així ho
recolzaven, van acudir a la borsa de tècnics (la que estava aprovada encara que caducada) i
d’entre les persones que tenien el títol de mestra d’educació infantil i per ordre de puntuació es
va buscar a una persona que estiguera interessada a incorporar-se a l’escoleta de firma
immediata. L’única persona que estava disponible va ser Gema Cabello que és la mestra que
està substituint ara a Marisa, durant la seua baixa mèdica.
En relació a la borsa de tècnics, es va fer una consulta a ES PÚBLICO i en data 11 de
setembre de 2018 ens responen la consulta en el sentit de què sí que hem d’admetre als
aspirants que a pesar de no estar en possessió del títol de Tècnic d’educació infantil, si tenen el
títol de mestre d’educació infantil. Una vegada resolt el dubte jurídic s’ha continuat amb la
tramitació de la borsa de Tècnics que s’ha desenvolupat de manera paral·lela a la de mestres.
Respecte a la borsa de tècnics és cert que les persones candidates havien presentat ja els
mèrits, si bé tots els tenien presentats a la data en què es va acabar el termini i no s’ha tingut
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El Sr. Alcalde explica que hi havia una borsa de tècnics superiors d’educació infantil que va
caducar i per tant es va convocar una altra, una vegada presentada la documentació i en el
moment d’elaborar per part de la Comissió de Valoració la llista d’inclosos i exclosos va sorgir
un dubte que va ser el següent: un aspirant que està en possessió del títol de mestre
d’educació infantil però que no disposa del títol de Tècnic Superior d’Educació Infantil, pot ser
admés per considerar que qui pot més pot menys? O pel contrari s’ha d’excloure per considerar
que no reunix el requisit d’estar en possessió del títol de Tècnic Especialista en Educació
Infantil? El procediment es va “paralitzar” perquè no teníem clar esta qüestió. I una vegada
més, el dia a dia ens sobrepassa i com que ens va sorgir un altre problema més urgent es va
quedar parat.

Ajuntament de Gavarda
en consideració cap altre posterior, de forma que el tracte és igualitari per a tots els candidats.
Les persones que han presentat mèrits ara el 2018 ha sigut per a la borsa de mestres. Són
dues borses diferents.
Per una altra banda, el Sr. Pastrana pregunta pel magatzem del Poble Vell, que li han
comentat que estan fent una nova activitat.
El Sr. Alcalde contesta que el magatzem està llogat als Ortega. Està previst vendre’l
mitjançant el procediment que corresponga, però mentre està llogat.
El Sr. Pastrana comenta que el magatzem té un ús agrícola.
L’alcalde diu que és increïble que pregunte això. En qualsevol cas té el vistiplau dels
tècnics i a més en gener o febrer espera que estiga preparada la venda.
El Sr. Pastrana pregunta pel Pla d’Emergència que es va deixar damunt la taula en una
altra ocasió.
El Sr. Alcalde contesta que pren nota perquè realment no ha tingut temps de revisar-ho.
Faltava actualitzar les dades del personal i la cartografia. Pren nota.
De tota manera, l’alcalde comenta que en la seua opinió, totes estes qüestions de caràcter
tècnic i que legalment hem de tindre tots els municipis, hauria d’ocupar-se la Diputació. Ens fan
signar mil convenis i acords i en realitat, en la seua opinió, la Diputació hauria d’estar per a
recolzar als ajuntaments menuts en estes matèries, ja que no disposem de personal ni mitjans
suficients per a tot.
De fet, hui ha arribat una denegació d’una subvenció que hem sol·licitat a través de la
Mancomunitat (la del mosquit tigre) per no tindre aprovat el Pla d’Igualtat, que precisament
estem fent-lo en el suport dels tècnics d’Igualtat de la Mancomunitat.

L’alcalde contesta que no, que l’ajuntament el que ha fet és deixar les pistes i per tant
assumix el cost de la llum, en tot cas.
El Sr. Pastrana aprofita per a reivindicar que és promociones més l’esport femení, ja que
s’organitzen partits de futbol, pilota, etc. Però pràcticament tot està dirigit a homes i proposa
que es fomente l’esport femení.
L’alcalde contesta que no està d’acord en eixa afirmació. En la seua opinió, es fomenta
l’esport en general, sense pensar si es practica un home o una dona. Quant alguna dona que
està competint per exemple li ha demanat la piscina per a entrenar li l’ha oferit exactament igual
que a un home. La qüestió és que no hi ha tantes dones que demanen la utilització de les
instal·lacions o assistència per a l’organització d’algun campionat o competició.
Des de l'Ajuntament es dóna suport a qualsevol esportista que demane ajuda o
col·laboració, siguen homes o dones. De fet, abans es disputaven partides de frontó masculines
i femenines però la femenina va desaparéixer perquè no s'apuntaven suficients dones. De tota
manera, si coneix alguna dona, equip o grup femení que necessite suport, o utilitzar les
instal·lacions esportives, per descomptat que ho comunique o els convide a posar-se en
contacte amb ell.
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El Sr. Pastrana comenta que han vist anunciat que es va a fer una lliga de futbol-sala i
pregunta si l’Ajuntament ha pagat alguna cosa per a esta lliga.

Ajuntament de Gavarda
El Sr. Pastrana comenta que li han dit que la nit de cap d'any organitzaran alguna cosa en
el multi usos i voldria saber de què es tracta.
L'alcalde contesta que l'Ajuntament no ha organitzat res, el que ocorre és que molta gent li
havia sol·licitat poder estar en el multi usos aqueixa nit i s'ha decidit obrir-ho perquè puga
acudir qui ho desitge, si bé, hi haurà un llistat amb la gent que vulga anar per a controlar que no
se supera l'aforament permesa.
El Sr. Pastrana pregunta per la barana del carrer de Pilota, si ja s’ha arreglat.
L’alcalde respon que els tècnics estan estudiant una solució, ja que el problema no és la
barana en si, sinó la pendent fins al sol.
El Sr. Pastrana pregunta pel cost de les flors de Nadal que s’han repartit enguany.
L’alcalde contesta que no recorda exactament el cost, de fet la factura està ací per si vol
consultar-la, però al voltant de 2.000 o 2.000 i pico euros.
El Sr. Pastrana contesta que ja sap la seua opinió sobre les plantes de Nadal.
El Sr. Pastrana felicita l'equip de govern per la campanya que s'ha fet del comerç local i de
les bosses que s'han repartit. És una cosa que s'està fent alguns anys i li agrada molt.
El Sr. Pastrana pregunta per la subvenció de Diputació sobre infraestructures educatives,
que segons comenta el Sr. Vañó han resolt eixe mateix matí.
L’Alcalde pregunta si es referix a la dels 38.000 €, en principi des de Diputació van dir que
no entràvem dins de la subvenció, ja que l’escola no és de titularitat municipal.
El Sr. Pastrana pregunta si amb eixa subvenció es podria traslladar l’escoleta al Centre
Social i l’alcalde contesta que no, que el cost d’un possible trasllat és molt superior.

El Sr. Pastrana pregunta per l’obra de la pavimentació. L'Alcalde contesta que la idea era
fer l'obra abans que s'acabara l'any, però no ha sigut possible, ja que en tractar-se d'un import
d'aproximadament 142.000 €, ha de licitar-se en la plataforma de contractació i per procediment
obert. Es farà al més prompte possible.
El Sr. Pastrana comenta que, bo, ja veu que no s'aprovarà el pressupost de l'any que ve...
L’alcalde contesta que anem acurtant terminis. L’any passat l’aprovàrem en març i enguany
volem aprovar-lo en gener.
Finalment, el Sr. Escribá pregunta per la carretera de Diputació que creua el poble vell.
L’alcalde contesta que s'ha reunit amb Pablo Seguí, el diputat de carreteres, per a parlar
del tema, i la realitat és que la reunió ha sigut molt positiva.
Hem arribat a un acord, cedirem els carrers del Nucli Antic per on els vehicles tornen
d’Antella a la Diputació, i la Diputació ens cedirà a nosaltres la carretera que creua el poble.
També tractàrem l’accés a la Llenca, la millora d’algunes infraestructures o l’ampliació del
pont de la séquia, entre d’altres.
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En relació a l’escola l’alcalde comenta que sí que han estat mirant la supressió de les
passarel·les però no sap si es podran eliminar o no.

Ajuntament de Gavarda
Finalment el Sr. Escribá pregunta si és possible fer peatonal el tros de la carretera que va
fins a l’església.
L'Alcalde contesta que això ja és una decisió municipal. Quan fem la permuta ens podrem
plantejar este assumpte, perquè com qualsevol decisió, té pros i contres; seria més segur que
no passaren cotxes per allí, però d'altra banda, caldria veure si es perjudica a l'únic negoci que
queda al nucli antic.
No hi ha més preguntes de manera que només queda desitjar a tots Bones Festes.
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 vint minuts.

Vist i plau,
L’Alcalde,
Vicente J. Mompó Aledo

La secretària,
Maria Escamilla Faus
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