Ajuntament de Gavarda

MARIA ESCAMILLA FAUS (1 de 2)
SECRETARIA-INTERVENTORA
Fecha Firma: 23/09/2019
HASH: db9fae33feff64a53a2d53e3cf30573d

Expedient núm.: 359/2019

AJUNTAMENT DE GAVARDA (PROVÍNCIA DE VALÈNCIA) ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
D’ORGANITZACIÓ DE L’ AJUNTAMENT (MINUTA 9/2019).
DATA: 04 de juliol de 2019
HORA: 20.00 h

ASSISTENTS:
Regidors:
 Vicente J. Mompó Aledo. (PP).
 Encarnación Paniagua Alfonso
(PP).
 Lorena Martínez Mollá (PP)


Mª Violeta Gil Guillem (PP).

 Nuno Lima Pérez (PP).

 Francisco Sancho Prieto
(COMPROMÍS per Gavarda).
EXCUSA ASISTÈNCIA:
 Jacinto Aranda Pascual (PP).
 Adelino Pastrana Pavia
(COMPROMÍS per Gavarda).
SECRETÀRIA-INTERVENTORA:
Escamilla Faus.

Maria

Amb l’objectiu de procedir a l’organització de l’Ajuntament i de conformitat amb
l’article 38 del ROF, es reunixen en sessió pública els regidors dalt indicats, per a
tractar els assumptes que a continuació es relacionen:
En primer lloc i abans de procedir a tractar els assumptes de l’ordre del dia, ha de
prendre possessió el regidor En Jose Salvador Aparicio Roig, que no va poder assistir
a la sessió constitutiva de l’Ajuntament. L’alcalde l’invita que procedisca a prestar
jurament o promesa per a poder prendre possessió del càrrec,
El Sr. JOSE SALVADOR APARICIO ROIG dóna lectura a la fórmula de
jurament o promesa:
“JURE PER LA MEUA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES
OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR AMB LLEIALTAT AL REI, GUARDAR I
FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT”
A continuació en regidor En Jose Salvador Aparicio Roig, passa a ocupar el seu
lloc con a Regidor.
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VICENTE J. MOMPÓ ALEDO (2 de 2)
ALCALDE
Fecha Firma: 23/09/2019
HASH: 069fa62e4ef2033073661232b7b7844a

 José Salvador Aparicio Roig (PP).

Ajuntament de Gavarda

PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Entregada en esborrany l’acta de la sessió extraordinària del Ple de constitució
de l’Ajuntament de data 15 de juny de 2019, com a conseqüència de la celebració
d’eleccions municipals el 26 de maig de 2019, (Minuta 8/2019), s’aprova l’acta per
UNANIMITAT.
SEGON.- DACIÓ DE COMPTES DE LA COMPOSICIÓ DELS DIFERENTS
GRUPS MUNICIPALS, AIXÍ COM ELS SEUS PORTAVEUS I SUPLENTS.
Amb data 18 de juny de 2019 (R.E. d’Entrada núm. 56), es va presentar escrit
per part de Adelino Pastrana Pavía, representant del Partit Polític Compromís per
Gavarda, manifestant la seua voluntat de constituir-se en Grup Municipal.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 25 del Reial Decret 2568/1986,
de 26 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Ple pren coneixement de la constitució del
següent Grup Polític:
Denominació del Grup Municipal: COMPROMÍS PER GAVARDA
COMPOSICIÓ:
— En. Francisco Sancho Prieto.
— En. Adelino Pastrana Pavía.
DESIGNACIÓ DE PORTAVEU:
Titular: En. Adelino Pastrana Pavía.
Suplent: En. Francisco Sancho Prieto

De conformitat amb el que es disposa en l'article 25 del Reial decret 2568/1986,
de 26 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Ple pren coneixement de la constitució del
següent Grup Municipal:
Denominació del grup municipal: GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR
COMPOSICIÓ:
— En Vicente Jose. Mompó Aledo.
— Na Encarna Paniagua Alfonso.
— En Jacinto Aranda Pascual.
— Na Lorena Mª Martínez Mollá.
— En José Salvador Aparicio Roig.
— Na Mª Violeta Gil Guillem.
— En Nuno Lima Pérez.
DESIGNACIÓ DE PORTAVEU:
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Amb data 25 de juny de 2019 (R.E. núm. 796) es va presentar escrit per part de
Vicente J. Mompó Aledo, representant del Partit Polític PARTIT POPULAR manifestant
la seua voluntat de constituir-se en Grup Municipal.

Ajuntament de Gavarda
Titular: En Jose Salvador Aparicio Roig.
Suplent: En Vicente J. Mompó Aledo.
El Ple de la corporació es dona per assabentat de la referida composició dels
Grups Municipals així com la designació dels corresponents Portaveus.
TERCER.- DACIÓ DE COMPTES
NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE.

DEL

DECRET

D’ALCALDIA

DE

El Sr. Alcalde dóna compte del Decret 228/2019 d’1 de juliol de 2019:
“L’article 23.1 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local,
estableix que els Tinents d’alcalde substitueixen, per l’ordre del seu nomenament i en
els casos de vacant, absència o enfermetat, a l’Alcalde, sent lliurement designats i
remoguts d’entre els membres de la Junta de Govern Local i si no existeix, d’entre els
regidors.
L’article 46 del RD 2568/1986 estableix que els tinents d’alcalde seran
nomenats i cessats lliurement per l’Alcalde d’entre els membres de la Junta de govern,
en cas de no existir, d’entre els regidors.
Els nomenaments així com els cessaments seran mitjançant resolució
d’alcaldia que es donarà compte en la primera sessió plenària que se celebre,
notificant-se de manera personal als nomenats, publicant-se al Butlletí Oficial de la
Província, sense perjudici de la seua efectivitat des de l’endemà següent al de la
signatura de la resolució per l’Alcaldia.

PRIMER.- Designar com a Tinents d’alcalde als següents regidors:
•
1era: Encarna Paniagua Alfonso
•
2ona: Lorena Martínez Molla
•
3er: José Salvador Aparicio Roig
SEGON.- Notificar personalment la present resolució als designats que es
considerarà acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa, i remetre la
Resolució de Nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seua publicació.
Igualment publicar la Resolució al tauler d’anuncis de l’ajuntament, sense perjuí de la
seua efectivitat des de el dia següent al de la firma de la Resolució per l’alcalde.
TERCER.- Donar compte del present Decret en la propera sessió plenària que
se celebre”.
El Ple de la corporació es dóna per assabentat del nomenament dels Tinents
d’Alcalde.
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Vista la celebració de les eleccions municipals el dia 26 de maig de 2019 i
constituïda la nova corporació el dia 15 de juny de 2019, en virtut de les atribucions
que em confereix l’article 21.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim
Local i 46.1 del Reglament d’Organització, funcionament i Règim jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Decret 2568/1986, RESOLC:

Ajuntament de Gavarda
QUART.- DACIÓ DE COMPTES DEL DECRET D’ALCALDIA DE
DELEGACIONS DE REGIDORIES.
El Sr. Alcalde dóna compte del Decret 229/2019 d’1 de juliol de 2019:
“Celebrades les eleccions municipals el dia 26 de maig de 2019 i constituïda la
nova corporació el dia 15 de juny de 2019.
En virtut de les atribucions que em confereixen els articles 43 i 44 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals,
RESOLC:
PRIMER. Delegar l’àrea de Cultura, Benestar Social i Comerç local a la
Regidora Sra. Dª. Encarna Paniagua Alfonso (Grup municipal PP ).
SEGON. Delegar l’àrea Camins i Terrenys agrícoles al Regidor Sr. D. Jacinto
Aranda Pascual (Grup municipal PP).
TERCER. Delegar l’àrea d’Instal·lacions educatives i Infància a la Regidora
Sra. Dª. Violeta Gil Guillem (Grup municipal PP).
QUART. Delegar l’àrea d’Hisenda al Regidor Sr. D. Jose Salvador Aparicio
Roig (Grup municipal PP).
CINQUÉ. Delegar l’àrea de Gent Gran, Igualtat i festes a la Regidora Sra. Dª.
Lorena Martínez Mollá (Grup municipal PP).
SISÉ. Delegar l’àrea d’ Esport i joventut al Regidor Sr. D. Nuno Lima Perez
(Grup municipal PP).

HUITÉ. Notificar personalment la present Resolució als designats, que es
considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa; i remetre la Resolució
de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seua publicació en el mateix,
igualment publicar la Resolució en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici
de la seua efectivitat des del dia següent de la signatura de la Resolució per l’Alcalde.”
El Ple de la corporació es dóna per assabentat.
CINQUÉ.- PROPOSTA D’ALCALDIA DE PERIODICITAT DE LES SESSIONS
DEL PLE
L’alcalde llig la proposta d’alcaldia de data 1 de juliol de 2019:
L’article 38 del RD 2568/1986 fixa que dins dels 30 dies següents al de la
sessió constitutiva, l’Alcalde convocarà sessió extraordinària amb la finalitat de
determinar la periodicitat de les sessions plenàries.
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SETÉ. Assumir l’Alcaldia les d’Urbanisme, Habitatge, Personal i Medi
Ambient.

Ajuntament de Gavarda
L’article 46 de la Llei 7/1985 determina que el Ple celebrarà sessió ordinària
com a mínim cada tres mesos en els municipis de menys de 5.000 habitants.
De conformitat amb l’anteriorment exposat PROPOSE al Ple:
PRIMER.- L’Ajuntament celebrarà sessió ordinària cada 3 mesos, i tindrà lloc
l’últim dijous del mes corresponent, i extraordinàries quantes siguen necessàries. Si
l’últim dijous del mes corresponent al ple ordinari fóra festiu, es podrà traslladar
qualsevol dia laborable d’eixa setmana.
SEGON.- Les sessions ordinàries se celebraran a les 20.00 hores.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estime convenient.
L’alcalde pregunta si algun regidor vol comentar alguna cosa.

L’alcalde contesta que precisament l’experiència a què fa referència el Sr.
Sancho, és la que aconsella mantindre els plenaris ordinaris amb una periodicitat de 3
mesos, per diversos motius. A més fer un plenari no és només vindre ací i tractar una
sèrie d’assumptes, sinó que porta un treball previ (expedients, convocatòries, etc...) i
posterior (actes, notificacions...) i com sabeu no estem sobrats de personal a
l’ajuntament. Respecte als motius que comentava, un d’ells és que ja en diverses
ocasions ens ha passat que al anar a formar l’ordre del dia per al Ple ordinari, no hi
havia assumptes substantius. Per una altra banda, si bé als plens extraordinaris no hi
ha obligació legal d’incloure precs i preguntes, podeu consultar les actes dels plenaris i
voreu en tots siguen ordinaris o extraordinaris, incloem el punt de precs i preguntes, de
manera que sempre aneu a poder plantejar el que considereu o preguntar el que
vulgueu. A més si bé és cert que hi ha un percentatge legal perquè per part dels
regidors es puga sol·licitar la celebració d’un plenari, encara que no arriben al
percentatge requerit des d’ací comunica ja al Sr. Sancho que si el seu grup vol
plantejar la celebració d’un plenari i portar algun assumpte que siga important que
parlen en ell i es convocarà.
Pel que respecta al dia de celebració dels plenaris, el Sr. Alcalde manifesta que
no està d’acord que el divendres siga més adequat ni per al públic ni per a conciliar, ja
que precisament el divendres a les 20 hores és quan les famílies s’organitzen el cap
de setmana o aprofiten per a comprar, considera precisament per este motiu més
adequada la proposta que s’ha fet.
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El Sr. Sancho comenta que efectivament la llei diu que per als ajuntaments
menors de 5.000 habitants, el Ple haurà de celebrar Ple com a mínim cada 3 mesos, si
bé això suposa 4 plenaris ordinaris a l’any. En la seua opinió i per experiència, els
plenaris queden massa allunyats en el temps i els assumptes no es poden tractar com
cal. Per una altra banda demanen canviar el dia de celebració del plenari, en lloc del
dijous, celebrar-lo el divendres, ja que entén que és més fàcil per al públic acudir un
divendres que un dijous, i és més fàcil conciliar.

Ajuntament de Gavarda
El Sr. Sancho apunta que el Sr. Pastrana està fora i el dijous no pot vindre però
en divendres sí.
El Sr. Alcalde explica que sempre en tots els plenaris s’ha adaptat a l’horari del
Sr. Pastrana i del Sr. Vañò. El Sr. Escribà tenia un horari més flexible encara que
també li consultava la seua disponibilitat. De manera que encara que hi haguera
regidors del Grup Municipal del PP que no podien assistir al plenari, en ser més,
considerava més important que tots els grups municipals estigueren representats als
plenaris, almenys en algun dels seus membres i convocar els plens extraordinaris el
dia i a l’hora que millor s’adaptara a les circumstàncies laborals dels regidors de
l’oposició. I pensa seguir esta legislatura en eixa línia.
Es procedix a la votació i per sis (6) vots a favor del Grup Municipal del PP i un
(1) vot en contra del G.M de Compromís per Gavarda, s’aprova per MAJORIA
ABSOLUTA:
PRIMER.- L’Ajuntament celebrarà sessió ordinària cada 3 mesos, i tindrà lloc
l’últim dijous del mes corresponent, i extraordinàries quantes siguen necessàries. Si
l’últim dijous del mes corresponent al ple ordinari fóra festiu, es podrà traslladar
qualsevol dia laborable d’eixa setmana.
SEGON.- Les sessions ordinàries es celebraran a les 20.00 hores.
SISÉ.- PROPOSTA D’ALCALDIA DE COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ
ESPECIAL DE COMPTES.

“Considerant l’article 127 RD 2568/1986, que estableix que la Comissió
Especial de comptes és d’existència preceptiva. La seua constitució, composició i
integració i funcionament s’ajustarà a les mateixes normes establides per a les altres
comissions informatives, en els articles 123 i següents del RD 2568/1986.
L’article 125 del ROF disposa que l’Alcalde és el president nato de les
Comissions informatives. Cada comissió estarà integrada de forma que la seua
composició s’adeqüe a la proporcionalitat existent entre els diversos grups polítics
representats en la Corporació.
De conformitat amb l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985, RESOLC:
PRIMER.- Constituir la Comissió Especial de Comptes amb la següent
composició i adscripció concreta dels membres que formen part d’esta en
representació de cada Grup municipal en base als escrits presentats pels
representants dels distints grups municipals:
President: Vicente J. Mompó Aledo (Alcalde-President)
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L’Alcalde exposa la proposta d’alcaldia de data 1 de juliol de 2019 sobre la
composició de la Comissió Especial de Comptes:

Ajuntament de Gavarda
Grup municipal Partit Popular: 2 regidors:
 Titular: Jose Salvador Aparicio Roig
Suplent: Lorena Martínez Mollá
 Titular: Encarna Paniagua Alfonso.
Suplent: Violeta Gil Guillem
Grup municipal Compromís per Gavarda: 1 regidor:
 Titular: Adelino Pastrana Pavía.
Suplent: Francisco Sancho Prieto.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estime convenient.”
El Sr. Sancho pregunta per la proporcionalitat de la composició de la Comissió
Especial de Comptes.

Es procedeix a la votació i per sis (6) vots a favor del Grup Municipal del PP i
un (1) vot en contra del GM Compromís per Gavarda, s’aprova per MAJORIA
ABSOLUTA:
PRIMER.- Constituir la Comissió especial de comptes amb la següent
composició y adscripció concreta dels membres que formen part d’esta en
representació de cada Grup municipal en base als escrits presentats pels
representants dels distints grups municipals:
President: Vicente J. Mompó Aledo (Alcalde-President)
Grup municipal Partit Popular: 2 regidors:
 Titular: Jose Salvador Aparicio Roig
Suplent: Lorena Martínez Mollá
 Titular: Encarna Paniagua Alfonso.
Suplent: Violeta Gil Guillem
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El Sr. Alcalde explica que en realitat es compleix la proporcionalitat en
detriment del PP, ja que si el grup municipal tinguera un vocal més, tres vocals més
l’alcalde són quatre del PP i un de compromís i en realitat en el ple els regidors del PP
no són set, no huit, per tant, no seria reial. No obstant això, a llevar un vocal del PP de
la comissió especial de Comptes tampoc es reprodueix exactament la composició del
ple, ja que tenen 7 regidors i no sis. No obstant això, entén que en tampoc es tracta de
fer una Comissió que pràcticament semble un ple, així que entén suficient la
representació a la Comissió.

Ajuntament de Gavarda
Grup municipal Compromís per Gavarda: 1 regidor:
 Titular: Adelino Pastrana Pavía.
Suplent: Francisco Sancho Prieto.
Abans de passar al següent punt, l’alcalde puntualitza que la composició de la
Comissió Especial de Comptes s’establix legalment, que no és una decisió política,
simplement per aclarir-ho.
SETÉ.- PROPOSTA D’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DELS
DIFERENTS ÒRGANS COL·LEGIATS DELS QUALS L’AJUNTAMENT DE
GAVARDA FORMA PART.
L’alcalde exposa la proposta d’alcaldia de data 1 de juliol de 2019:
“A fi de donar compliment a què disposa l'article 38 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals sobre
nomenament de representants de la Corporació en els òrgans col·legiats que haja
d'estar representada.
Esta Alcaldia proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció del següent acord:
1r.- Nomenar com a representant del CONSORCI DE BOMBERS:
Titular: Vicente J. Mompó Aledo
Suplent: Jose Salvador Aparicio Roig
2n.- Nomenar com a representant del CONSELL ESCOLAR:

3r.- En relació amb la designació dels representants dels Ajuntaments en el Ple
de la MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA RIBERA ALTA i segons l’article 20.2
de la Llei 21/2018 de la GV (estarà representat per l’alcalde i per un altre regidor/a el
qual tindrà dret a vot):
Titular: Vicente J. Mompó Aledo
Suplent: Lorena Martínez Mollá
Titular: Encarna Paniagua Alfonso
Suplent: Jose Salvador Aparicio Roig
4t.- Nomenar com a representant en el CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA:
Titular: Jose Salvador Aparicio Roig
Suplent: Vicente J. Mompó Aledo
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Titular: Violeta Gil Guillem
Suplent: Encarna Paniagua Alfonso

Ajuntament de Gavarda
5é.- Nomenar com a representant en el CONSELL AGRARI:
Titular: Jacinto Aranda Pascual

6é.- Nomenar com a representant en la Ass. DESARROLLO SOSTENIBLE
MUNICIPIS CAROIG-XÚQUER-SERRA GROSSA:
Titular: Vicente J. Mompó Aledo
Suplent: Encarna Panigua Alfonso”
El Sr. Sancho comenta que als regidors del Grup Municipal de Compromís de
Gavarda, els agradaria poder participar en els òrgans col·legiats. Diu que no hi ha res
més transparent a deixar participar a l’oposició en la presa de decisions. Comenta que
ells podrien aportar idees per exemple al consorci de residus.
També demana participar a títol informatiu, és a dir, demana ser informat d’allò que es
tracte en els òrgans col·legiats.
Finalment pregunta perquè no se’ls ha inclòs al Consell Agrari ni al Consorci de
Residus.

En contestació a allò que ha exposat el Sr. Sancho l’alcalde explica que des del
seu punt de vista es considera un govern transparent. Sempre com a alcalde ha donat
facilitats a l’oposició per a assistir a les reunions que convoquen els diferents òrgans
col·legiats i de fet els comunica les reunions. De manera que si volen acudir, poden
estar puntualment informats i no de manera indirecta ni per la premsa sinó directament
acudint a les reunions, evidentment sense vot però poden aportar el que consideren.
L’alcalde comenta que ell mateix en aquells òrgans dels quals no és membre amb vot
però en el que es tracta algun assumpte que considera d’importància per al poble, ha
acudit com a públic. Els invita a fer el mateix. Si bé, entén que la representació de
l’Ajuntament designant representants a veu i vot ha de ser de membres de l’equip de
govern, com és lògic, ja que així ho ha decidit el poble.
De tota manera els invita que si tenen qualsevol dubte o volen preguntar qualsevol
cosa, li telefonen, ja que el dia a dia fa totalment impossible que puga traslladar la
informació de totes les nombroses reunions que té al llarg del dia.
El Sr. Sancho contesta que demana que encara que no vagen a les reunions
l’alcalde els trasllade la informació. L’alcalde respon que cap problema, però almenys
que li criden ells, perquè insistix que són moltes les reunions i li és impossible
anotar-ho i comunicar-ho tot. Que li pregunten ells allò que els interesse i sense cap
problema els comunicarà tota la informació de la qual dispose.
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El Sr. Alcalde revisa la constitució del Consell Agrari i ho comenta amb la
Secretaria i efectivament comunica que es tracta d’una errata, ja que mitjançant escrit
de data 25 de juny de 2019 R.E. número 59, el Grup Municipal Compromís per
Gavarda nomena com a representant al Consell Agrari Municipal al regidor Francisco
Sancho Prieto i com a suplent al regidor Adelino Pastrana Pavia.
Per tant s’inclourà com a membre representat i suplent de Compromís per
Gavarda als regidors dalt esmentats i també el regidor substitut per part del Grup
Municipal del Partit Popular, En Jose Salvador Aparicio Roig.

Ajuntament de Gavarda
Es procedeix a la votació i per UNANIMITAT s’acorda:
1r.- Nomenar com a representant del CONSORCI DE BOMBERS:
Titular: Vicente J. Mompó Aledo
Suplent: Jose Salvador Aparicio Roig
2n.- Nomenar com a representant del CONSELL ESCOLAR:
Titular: Violeta Gil Guillem
Suplent: Encarna Paniagua Alfonso
3r.- En relació amb la designació dels representants dels Ajuntaments en el Ple
de la MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA RIBERA ALTA i segons l’article 20.2
de la Llei 21/2018 de la GV (estarà representat per l’alcalde i per un altre regidor/a el
qual tindrà dret a vot):
Titular: Vicente J. Mompó Aledo
Suplent: Lorena Martínez Mollá
Titular: Encarna Paniagua Alfonso
Suplent: Jose Salvador Aparicio Roig
4t.- Nomenar com a representant en el CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA:
Titular: Jose Salvador Aparicio Roig
Suplent: Vicente J. Mompó Aledo

Titular: Jacinto Aranda Pascual
Suplent: Jose Salvador Aparicio Roig
Titular: Francisco Sancho Prieto
Suplent: Adelino Pastrana Pavia
6é.- Nomenar com a representant en la Ass. DESARROLLO SOSTENIBLE
MUNICIPIOS CAROIG-XÚQUER-SERRA GROSSA:
Titular: Vicente J. Mompó Aledo
Suplent: Encarna Panigua Alfonso”
VUITÉ.- PROPOSTA D’ALCALDIA PER A DETERMINAR EL RÈGIM DE
DEDICACIONS.
L’alcalde exposa la proposta d’alcaldia de data 1 de juliol de 2019:
“Es proposa al Ple la relació de càrrecs que s’hauran de desenvolupar en
règim de dedicació parcial, amb dret a retribució i alta en Seguretat Social, així com
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5é.- Nomenar com a representant en el CONSELL AGRARI:

Ajuntament de Gavarda
les quanties corresponents en atenció al grau de responsabilitat assumit i sense
superar el límit legal establert en la Llei de pressupostos de l’Estat:
PRIMER. Determinar el règim de retribucions amb dedicació PARCIAL per als
següents regidors:
-Lorena Martinez Mollá: dedicació parcial de 500€ bruts/mes (salari marcat per a la
Dipu te Beca) durant dos mesos (del 20/12 al 20/01, variable en funció de la data de
Sant Antoni i el mes d’abril, variable també en funció de quant es celebre cada any la
festa de Sant Vicent).
-Nuno Lima Pérez: dedicació parcial de 500€ bruts/mes (salari marcat per a la Dipu
te Beca) durant el mes de juliol (variable en funció de l’organització dels campionats
esportius).
SEGON. Determinar el règim d’assistències als òrgans col·legiats (Ple i
Comissió especial de Comptes) per als regidors sense dedicació, que serà de 30€
bruts per cada sessió.
TERCER. Que es publique en el Butlletí Oficial de la Província el present
Acord, a l'efecte del seu general coneixement.

El Sr. Sancho pregunta pel significat del Salari de la “Dipu te Beca”.
El Sr. Alcalde contesta que si bé, només per la responsabilitat que implica esta
tasca, els regidors ja haurien de cobrar més, el criteri que han decidit tindre en compte
a l’hora de posar un “sou” a estos regidors ha sigut el sou que cobra un becari dels
que venen tots els anys a través del programa “La Dipu te Beca”.
Normalment Lorena, amb l’ajuda dels voluntaris i quan hi ha festers, amb la seua
col·laboració també, s’encarrega d’organitzar totes les festes, contactar en proveïdors,
fer decorats, organitzar i coordinar la volta a peu, però al davant de tot i estant allí en
les diferents activitats sempre ha estat l’alcalde. Com sabran, ara, va a desenvolupar
un càrrec a la Diputació i si bé pensa que serà bo per a Gavarda, perquè va a lluitar
per defensar Gavarda com a objectiu fonamental, en la pràctica això també implicarà
que tindrà disponibles menys hores per a fer tota eixa faena que no es veu, però que
és molt important i que és la que més temps ocupa, són moltes hores supervisant que
estiga tot a punt, atenent a la gent, a les empreses que porten les begudes, anar per
cadires... Mil coses. De manera que ara hauran d’estar fent tot això i com a
responsables tant Nuno com Lorena. Si bé des del seu punt de vista, el “sou” que es
proposa per a ells, és més simbòlic que altra cosa, però també és cert que els que ens
dediquem a açò tenim clar que ho fem desinteressadament i perquè volem fer-ho pel
poble. De manera, que amb esta dedicació només es pretén cobrir les despeses com
el telèfon, combustible... I poc més.
El Sr. Sancho pregunta que perquè ara cobren si abans ho feien “gratis” i
quines són les seues tasques, encara que en certa manera ja li ha contestat.
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No obstant la Corporació acordarà el que estime convenient.”

Ajuntament de Gavarda
El Sr. Alcalde diu que si, que les tasques són fonamentalment les que li ha
comentat ja, perquè són moltes les hores que es dediquen a preparar les coses i a
estar “fent hores” per si hi ha algun problema, donar-li solució.
Si bé en realitat el treball es fa durant tot l’any, és cert que per a delimitar-ho
d’alguna manera, s’ha focalitzat en les dos festes grans de Gavarda, Sant Antoni i Sant
Vicent, per a fixar la dedicació de Lorena, si bé, com s’exposa a la proposta, en funció
de quant se celebre cada any la festa en qüestió podrà variar el període, però així
queda clar que cobrarà dos mensualitats a l’any.
Respecte a Nuno, ell s’encarrega de la part d’organització esportiva, dels
campionats, que si bé, normalment són en juliol, també s’indica que podria variar si se
celebrara en altra data.
El Sr. Sancho pregunta pel sou d’estos dos regidors. Si estava pressupostat o
si és el cas, quina modificació de crèdit s’ha tramitat.

Partint, d’esta base, han de tindre en compte que al pressupost 2019, com van
poder comprovar, estava pressupostat el sou que ell cobrava d’alcalde per a l’any
complet. El seu sou era de 1.450€/mes, i com ha dit moltes vegades, ell és defensor
de què el sou dels alcaldes estiga fixat per llei, perquè si bé la llei de pressuposts
marca que per als ajuntaments de menys de 5.000 habitants la dedicació exclusiva per
anar des de 35.000 fins a 40.000€, ell porta huit anys cobrant 26.000€, i encara
sempre que s’acosten eleccions ix el tema del seu sou, fins i tot ha ensenyat la
nòmina, hi el que cobra és el que hi ha pressupostat, però bé. Com sabran des del dia
15 de juny de 2019, quant es va constituir la nova corporació, ell va deixar de cobrar,
de fet des d’eixe moment seguix treballant sense cobrar ni com alcalde ni com a
Diputat, ja que fins al 10 de juliol que és quant, sinó passa res, es constituirà la
Diputació i quan corresponga s’aprove el sou dels Diputats.
Podria haver convocat un ple organitzatiu per tal d’aprovar la seua dedicació
només constituir-se l’ajuntament, com han fet alguns alcaldes, ell no ho ha fet, però
que sapient que es pot fer i només en el sou d’eixe mes que ell no ha cobrat
pràcticament cobrix el crèdit del sou dels regidors que s’està proposant ara. Però a
més “sobrarà” el sou pressupostat per fins a desembre 2019.
L’alcalde diu si té alguna pregunta més.
El Sr. Sancho anava a preguntar que quina dedicació anava a cobrar l’alcalde,
però diu que ja li ha contestat.
El Sr. Alcalde contesta que cap.
El Sr. Aparicio, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular, demana la
paraula per a dir que estem parlant d’un sou de l’alcalde, del voltant de 1.500€/mes,
quant abans, en este Ajuntament, l’alcalde estava cobrant molt més. Per una altra
banda, respecte de les tasques de Lorena, explica que tota l’organització de la Volta a
Peu l’està portant ella, junt amb els voluntaris que col·laboren, i darrere hi ha
moltíssima feina.
Finalment es procedix a la votació i per sis (6) vots a favor i una (1) abstenció,
s’aprova per MAJORIA ABSOLUTA:
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L’alcalde contesta que el seu equip de govern sempre ha previst primer el crèdit
abans de proposar una despesa, no com es feia abans, que s’ha arribat no només a
proposar, sinó a fer obres sense tindre crèdit.

Ajuntament de Gavarda
PRIMER. Determinar el règim de retribucions amb dedicació PARCIAL per als
següents regidors:
-Lorena Martinez Mollá: dedicació parcial de 500€ bruts/mes (salari marcat per a la
Dipu te Beca) durant dos mesos (del 20/12 al 20/01, variable en funció de la data de
Sant Antoni i el mes d’abril, variable també en funció de quant se celebre cada any la
festa de Sant Vicent).
-Nuno Lima Pérez: dedicació parcial de 500€ bruts/mes (salari marcat per a la Dipu
te Beca) durant el mes de juliol (variable en funció de l’organització dels campionats
esportius).
SEGON. Determinar el règim d’assistències als òrgans col·legiats (Ple i
Comissió especial de Comptes) per als regidors sense dedicació, que serà de 30€
bruts per cada sessió.
TERCER. Que es publique en el Butlletí Oficial de la Província el present
Acord, a l'efecte del seu general coneixement.
Si bé, és un ple extraordinari i no hi ha precs i preguntes, l’alcalde pregunta si
algú vol fer alguna aportació o comentari, si bé, no hi ha.
I no havent-hi més assumptes a tractar es va alçar la sessió d’ordre de la
Presidència del que jo com a Secretària done fe, sent les vint hores i quaranta-sis
minuts.
Vist i plau,
La Secretària,
Maria Escamilla Faus
(Document signat electrònicament)
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L’Alcalde
Vicente J. Mompó Aledo

