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En el Municipi de Gavarda, el dia i l’hora assenyalades 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:
A) PART RESOLUTIVA:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (MINUTA 1/2020).
Entregada en esborrany l’acta de la sessió ordinària del Ple celebrada el dia 25 de juny de
2020 (Minuta 1/2020), el Sr. Pastrana demana que se transcriguen literalment les mocions de
Compromís que falten.
Per part de Secretaria se contesta que van demanar als dos regidors de Compromís les
mocions en word per tal de transcriure-les íntegrament, el Sr. Pastrana les va remetre i estan
transcrites, si bé el Sr. Sancho no les va aportar al·legant problemes informàtics, de manera
que es va fer un resum succint tal com indica la llei.
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SECRETÀRIA-INTERVENTORA:
Escamilla Faus.
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Es procedeix a la votació i per UNANIMITAT s’aprova l’Acta 1/2020.
2.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2019.
L’alcalde exposa la proposta d’aprovació del Compte General de 2019:
Acompanyat dels Informes d’Intervenció i sotmés a Dictamen de la Comissió Especial de
Comptes, el Compte General se sotmetrà al Ple de la Corporació perquè, si escau, puga ser
aprovat.
Vist el Dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes de data 27 de juliol de
2020, 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 2019.
SEGON. Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que l’integra a la
fiscalització de la Sindicatura de Comptes, tal com s'estableix en l'article 212.5 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març.
Es procedeix a la votació i per UNANIMITAT s’acorda:
PRIMER. Aprovar el Compte General de l'Ajuntament de Gavarda de l'exercici 2019.
SEGON. Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que l’integra a la
fiscalització de la Sindicatura de Comptes, tal com s'estableix en l'article 212.5 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març.
3.- DECLARACIÓ FESTIUS ESCOLARS PER AL CURS 2020-2021.





7 de desembre de 2020.
17 de març de 2021.
18 de març de 2021

El Sr. Pastrana comenta que com la resta dels anys, es tracta d’una proposta del Claustre i
l’accepta però reitera que la data del 17 i 18 de març està relacionada amb les falles i pensa
que és una festa que no té cap relació amb el nostre poble com podria ser San Vicent o el dia
del gos, per exemple.
L’alcalde contesta que efectivament, però Sant Vicent i el dia del Gos són ja festes locals i
han de triar altres dies i també és cert que encara que a Gavarda no hi ha falles, sí que hi ha
molts xiquets músics que toquen en la banda eixos dies.
Es procedeix a la votació i per UNANIMITAT s’acorda:
PRIMER.- Aprovar els següents dies no lectius per al curs 2020-2021:


7 de desembre de 2020.
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L’alcalde exposa la proposta del Claustre del professorat del C.R.A. Escoles del
Xúquer, celebrat el dia 15 de juny de 2020 en el que s’han triat els següents dies no lectius per
al proper curs 2020-2021:

Ajuntament de Gavarda



17 de març de 2021.
18 de març de 2021.

SEGON.- Sol·licitar la mencionada declaració de no lectius davant la Direcció Territorial de
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
4.- MOCIÓ DE COMPROMÍS- PROPOSTA D’HORT URBÀ SOCIAL A GAVARDA.
El Sr. Pastrana exposa la moció:
PROPOSTA D’HORT URBÀ SOCIAL A GAVARDA
“Gavarda és un poble eminentment agrícola que sempre ha estat envoltat de camps de
fruiters, arrossars, hortalisses i altres cultius de regadiu, però part d’esta proximitat a l’horta es
va perdre quan es va decidir el trasllat del nostre poble a la ubicació actual.
A més a més, l’agricultura a Gavarda ha anat perdent força des de fa 30 anys cap ací, els
problemes pels que passa el cultiu del taronger i la competència de països emergents ha
produït una baixada de preus de la taronja, i això també ha comportat que la gent jove no vulga
treballar al camp. No obstant, gran part de l’economia gavardina es basa i es sustenta en
l’agricultura.
Per combatre estos dos problemes que estan fent perdre les arrels al nostre camp, des de
Compromís per Gavarda pensem que és una bona proposta la construcció d’un hort urbà social
que puga ser lloc d’encontre entre majors i xiquets i on s’ensenye als xiquets a cultivar fruites i
hortalisses.
Per la seua proximitat al centre social i a les escoles pensem que una bona ubicació seria
la parcel·la de davant del centre social. També entenem que pels temps en que vivim i com no
pot ser d’altra manera, la producció d’estos horts ha de ser ecològica.
Obres previstes:
 Construcció d’un tancat amb palets o arbustos.
 Formació de parcel·les cultivables amb bards d’obra.
 Instal·lació de reg gota a gota
* Estes obres les tornaríem a la situació actual quan cesse l’activitat agrícola o quan
l’Ajuntament de Gavarda decideisca executar les construccions per a les quals està destinada
esta parcel·la.
*

Respectant també els arbres que es troben en esta parcel·la.

Localització: Parcel·la municipal abandonada davant del centre social
Superfície: 485 m2.
Distribució de l’hort urbà:
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 Condicionament del terreny amb terra orgànica.
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Imatge d’hort urbà fet amb bards.

El Sr. Pastrana explica que el Sr. Sancho ha estat fent un hort urbà en el col·legi i ha tingut
molt bona experiència i a més, pensa que és bo que les persones majors ensenyen als xiquets
tècniques de cultiu i que transmeten el seu coneixement. Si bé, les condicions de la ubicació
actual no són les idònies perquè no hi ha prop aigua i perquè consideren que l’espai que
assenyalen és molt més adequat.
El Sr. Alcalde contesta que esta moció que es porta al present plenari, és una moció que
es va quedar damunt la taula fa dos plenaris per tal de consensuar-la, el Sr. Sancho va quedar
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“
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en què parlaria en el propietari d’un terreny que també considerava idoni, i fins al dia de hui, no
han tornat a parlar de cap cosa. Per tal el sorprén que es torne a presentar la moció tal qual es
va presentar la primera vegada. Perquè ja saben quina va ser l’opinió del seu grup. El Sr.
Alcalde explica que l’ha introduït l’ordre del dia perquè va ser el GM Compromís el que ho va
demanar al plenari de juny, en el que no es va introduir perquè encara no s’havia parlat cap
cosa.
L’alcalde comenta que poden fer-se dues coses: la primera seria passar a la votació de la
moció en els mateixos termes en què es va presentar la primera volta i que ara es torna a
presentar. La segona seria tornar a deixar la moció damunt la taula i seure’s i parlar tal com es
va quedar la primera vegada, però amb la finalitat d’arribar a un consens, ja que tal com va dir
la primera vegada, el seu grup entén que precisament en Gavarda que és essencialment rural,
no veu necessari fer un hort urbà i menys situar-lo al centre del poble. Ara bé, es pot plantejar
una altra ubicació i en eixe cas, no veu inconvenient en instal·lar un hort urbà.
En qualsevol cas, l’alcalde avança que encara que s’arribe a un acord, fins que se
solucione la crisi de la COVID-19 això no es podrà posar en funcionament. Així que tenen
temps per a veure una altra opció.
Per UNANIMITAT tots els regidors acorden deixar-la damunt la taula i buscar una
alternativa.

5.- MOCIÓ DE COMPROMÍS-DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA.
El Sr. Pastrana exposa la moció sobre “Declaració d’emergència Climàtica”:
“Francisco Sancho Prieto, com a regidor de l’Ajuntament de Gavarda, en representació del
grup municipal COMPROMÍS PER GAVARDA, presenta per a la seua inclusió i debat al
següent ple ordinari, la següent PROPOSTA per al seu debat i aprovació si s’escau:
Declaració d’emergència climàtica.

L’Ajuntament de Gavarda reconeix que el planeta, així com els essers vius i els
ecosistemes, es troben en greu perill, prova d’això son els informes del Grup
Intergovernamental sobre Biodiversitat i Serveis Ecosistèmics (IPBES) i el Grup
Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC) que alerten sobre l’estat de la biodiversitat i
l’escalfament global del planeta, i que ens porta a l’extinció d’una gran part dels ecosistemes
terrestres. No respondre davant la crisi ecològica i civilitzadora suposarà la mort de milions de
persones, a més de l’extinció d’espècies imprescindibles per a la vida en la terra.
En eixe sentit acceptem la veritat de la crisis climàtica i la gravetat de la situació. Admetre
les evidències científiques, així com, el camí de reducció de les emissions d’efecte hivernacle
proposat, sent l’única forma de protegir el futur per al nostre municipi. La ciutadania ha
d’entendre la urgència i la irreversibilitat d’aquesta situació, i l’Ajuntament de Gavarda pot
exercir un paper clau en la formació, educació, conscienciació i informació sobre el necessari
fre a la reducció a les emissions i realitzar una vital adaptació a les conseqüències de
l’increment de la temperatura global.
Declarar l’emergència climàtica requereix assumir el compliment de compromisos polítics
reals i vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, amb la consegüent assignació
econòmica de recursos per a fer front a esta crisi. Un full de ruta vinculant capaç de garantir les
reduccions de gasos d’efecte hivernacle, abandonar els combustibles fòssils, apostar per una
energia 100 % renovable i reduir a zero les emissions de carboni. Un estat d’emergència
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Recollint la crida de l’Aliança per l’emergència climàtica formada per nombroses entitats
que han instat als ajuntaments i als grups polítics per al reconeixement de l’estat d’emergència
climàtica en el qual ens trobem i l’adopció de distintes mesures per a mitigar aquesta situació.

Ajuntament de Gavarda
implica redirigir tots els recursos disponibles dels ajuntaments per afrontar la crisi climàtica amb
els problemes associats que comporta.
Davant aquesta emergència, l’Ajuntament de Gavarda es compromet a iniciar este
procés de transformació social i assegurar, amb les següents mesures:
1. Fomentar el comerç de proximitat i l’economia local
2. Fomentar l’agricultura ecològica amb cursos de formació.
3. Crear un banc de terres per a recuperar els bancals abandonats.
4. Potenciar la mobilitat sostenible (compra de vehicles municipals elèctrics, instal·lació de
punts de recarrega per a vehicles elèctrics, etc)
5. Utilització d’energies renovables als edificis municipals (instal·lació de plaques solars)
6. Xerrades d’estalvi energètic.
7. Millorar l’eficiència energètica de tots els edificis municipals.
8. Caminar cap a la reducció de residus, bé siga amb la implantació d’un sistema de
recollida porta a porta on s’incorpori també la recollida d’orgànica o amb altres mesures com el
compostatge.
9. Reduir la utilització de plàstics i envasos d’un sol ús, com per exemple, la compra de
gots reutilitzables per a les festes locals.
10.Construcció d’una depuradora ecològica per al poble vell que frene els vessaments
d’aigües residuals al Xúquer.
11. Proposar cursos de formació i conscienciació a la població contra el canvi climàtic.
12.I qualsevol altre tipus de mesures que puguin ajudar a mitigar el canvi climàtic.”
El Sr. Alcalde explica que esta moció també es va deixar damunt la taula fa dos plenaris i
que s’ha inclòs a l’ordre del dia perquè ho van demanar al plenari de juny.

Dos plenaris després tornen a presentar exactament la mateixa moció. Dels punts que
indica, hi ha coses que s’estan fent, per exemple:
-

El punt 1. “Fomentar el comerç de proximitat i l’economia local”.

-

El punt 4. Potenciar la mobilitat sostenible (compra de vehicles municipals elèctrics,
instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, etc.), ara s’acaba de
demanar una subvenció per a un vehicle elèctric i ja es va demanar el punt de
recàrrega.

-

El punt 7. “Millorar l’eficiència energètica de tots els edificis municipals”. S’ha reduït el
consum en pràcticament tots els edificis municipals i s’han fet els certificats energètics
de tots els edificis municipals, ara està fent-se el de l’escola.

-

La proposta 9 per exemple, la considera aplicable i és la idea que ell proposava, definir
objectius concrets.

-

Respecte al punt 10. La construcció d’una Depuradora, són coneixedors que com està
el tema. La generalitat té aprovat el projecte de la nostra Depuradora en els seus
pressuposts des de 2018 creu recordar, si bé, encara no l’han executada. El Sr.
Pastrana pregunta si hi havia problemes en les parcel·les. L’alcalde contesta que no,
que des de la Conselleria van instar a l’ajuntament a buscar una parcel·la per ubicar la
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Va comentar la primera vegada que ho van presentar, que es tractava d’una moció molt
genèrica en alguns punts i que pensava que era convenient concretar-la i adaptar-la a la realitat
de Gavarda.
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depuradora i l’Ajuntament ja fa temps que va fer un contracte en el propietari de la
parcel·la condicionat a què la Conselleria executara l’obra. L’arquitecte va parlar no fa
massa temps en la Conselleria i li van dir que sembla que els problemes que tenien en
l’empresa adjudicatària que era el motiu pel qual no pogueren executar l’obra, s’han
desenquistat, així que esperem que ens diguen alguna cosa prompte.
El Sr. Pastrana comenta que és cert que alguns dels punts de la moció si s’han fet, però bé,
queden coses per fer.
El Sr. Sancho comenta que d’esta moció si van seure a parlar.
L’alcalde diu que és cert que van comentar alguns punts però que en realitat no s’ha
canviat la moció. És a dir, es tractaria de llevar tot allò que ja s’ha fet i afegir tot allò que es pot
fer o millorar.
El Sr. Pastrana diu que no, que es vote tal qual està.
Es procedeix a la votació i per 2 vots a favor (Compromís) i 5 Abstencions (PP), s’aprova
per Majoria Simple:
Davant aquesta emergència, l’Ajuntament de Gavarda es compromet a iniciar este
procés de transformació social i assegurar, amb les següents mesures:
1. Fomentar el comerç de proximitat i l’economia local
2. Fomentar l’agricultura ecològica amb cursos de formació.
3. Crear un banc de terres per a recuperar els bancals abandonats.
4. Potenciar la mobilitat sostenible (compra de vehicles municipals elèctrics, instal·lació de
punts de recarrega per a vehicles elèctrics, etc)
5. Utilització d’energies renovables als edificis municipals (instal·lació de plaques solars)
6. Xerrades d’estalvi energètic.
7. Millorar l’eficiència energètica de tots els edificis municipals.

9. Reduir la utilització de plàstics i envasos d’un sol ús, com per exemple, la compra de
gots reutilitzables per a les festes locals.
10.Construcció d’una depuradora ecològica per al poble vell que frene els vessaments
d’aigües residuals al Xúquer.
11. Proposar cursos de formació i conscienciació a la població contra el canvi climàtic.
12.I qualsevol altre tipus de mesures que puguin ajudar a mitigar el canvi climàtic.”

B) ACTIVITAT DE CONTROL:
6.- DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2T_2020.
Per part de la Secretària-Interventora es dóna compte de l’Informe d’execució Trimestral
corresponent Segon Trimestre del 2020.
La Corporació es dóna per assabentada.
7.- DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME DE PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT
2T_2020.
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8. Caminar cap a la reducció de residus, bé siga amb la implantació d’un sistema de
recollida porta a porta on s’incorpori també la recollida d’orgànica o amb altres mesures com el
compostatge.

Ajuntament de Gavarda
Per part de la Secretària-Interventora es dóna compte del Període Mitjà de Pagament
(PMP) corresponent al Segon Trimestre de l’exercici 2020, que és de 0,12 dies.
La Corporació es dóna per assabentada.

8.- DACIÓ DE COMPTES DECRETS D’ALCALDIA (192/2020-305/2020).
L’alcalde pregunta si algun regidor vol fer alguna pregunta sobre els Decrets d’alcaldia
El Sr. Sancho pregunta pel Decret 201/2020 referent a la sol·licitud d’ampliació d’una unitat
en l’Escoleta La Milotxa.
L’alcalde contesta que encara no hem rebut resposta. La regidora Violeta Gil explica que de
moment ens han ampliat la ràtio, de manera que ara hi ha 17 xiquets a l’escoleta, però no
podràs entrar més xiquets si no ens autoritzen la segona unitat.
El Sr. Sancho pregunta si tenim una única aula on estan els 17 xiquets.
La Sra. Gil contesta que no, que tenim una unitat, si bé, abans que començarà el curs es va
habilitar una altra aula i també es va contractar a un tècnic d’educació infantil perquè cada aula
dispose d’una persona i mantindre els “grups burbuja” que marca Conselleria.
Abans teníem una aula i una mestra i ara tenim dos aules i dos mestres (1 mestra i un
tècnic).
De totes maneres ens urgix que ens concedisquen la segona unitat, ja que hi ha xiquets
que estarien interessats a entrar a l’escoleta i si no ens autoritzen la segona unitat, no podran
entrar.
El Sr. Pastrana pregunta en relació amb el Decret 205/2020 si s’han aprovat totes les
inversions que hem sol·licitat.

El Sr. Sancho pregunta en relació amb el Decret 230/2020 pel qual s’adjudica la redacció
d’un estudi geològic per a la ubicació del cementeri, si ja tenim l’informe i on s’ha fet l’estudi.
El Sr. Alcalde contesta que s’ha adjudicat l’elaboració de l’Estudi. L’empresa estarà a punt
d’entregar-lo. L’estudi té com a finalitat avaluar l’aptitud o no d’un terreny per a la ubicació d’un
cementeri. On és tècnicament viable o no. Amb les opcions que ens oferisca el resultat de
l’estudi es farà una consulta al poble, perquè abans d’oferir possibilitats s’ha de saber si es pot
tècnicament fer o no.
L’alcalde explica en quina zona està fent-se l’estudi i el Sr. Pastrana indica que en eixa
zona la séquia fa de barrera i el camí alguna vegada s’ha inundat, ell ho ha vist diverses
vegades.
El Sr. Pastrana considera que s’hauria de consultar als veïns i el Sr. Alcade contesta que
efectivament, que a més de ser una qüestió tècnica i/o política, per l’envergadura que té una
decisió d’estes característiques, s’ha de consultar als veïns.
El Sr. Sancho pregunta pel Decret 233/2020 que parla de la Fibra de Movistar.
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L’alcalde contesta que sí que van resoldre esta setmana i ens han resolt la concessió de la
subvenció per a les inversions sol·licitades.
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El Sr. Alcalde contesta que en el tema de la fibra, hi ha diverses empreses (tres) que es
troben en una situació similar.
En Movistar el problema és que Movistar diu que la canalització és propietat de Movistar i
l’Ajuntament defén que la canalització és municipal, ja que es va adquirir amb la recepció de
l’Obra nova del poble.
Un parell d’empreses estan fent la seua instal·lació fent cas a allò que els indica Movistar i
ens estan causant incidents en les nostres infraestructures municipals.
El Sr. Sancho comenta que precisament quan una empresa instal·ladora de fibra va obrir
una arqueta, va veure que està inundada, plena d’aigua.
L’alcalde diu que no sols eixa, estan totes igual. És més, hi ha arrels d’arbres que estan
envadint la xarxa i és quasi impossible passar cable per ací.
Finalment, el Sr. Sancho pregunta pel Decret 291/2020, que fa referència a la sol·licitud de
la subvenció Reacciona. Pregunta pel contingut de cada sol·licitud.
L’alcalde contesta que és una subvenció prou complexa, perquè hi ha diverses possibilitats,
i hem demanat només aquelles a les que podíem concórrer, no obstant això, si vol conéixer
detalladament les opcions, li comenta que es pose directament en contacte amb Juanjo,
l’enginyer i li podrà explicar cada actuació de manera més detallada.

C) PRECS I PREGUNTES:
9.- PREGUNTES FORMULADES PEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS.

Les preguntes que l’equip de Govern respon i que es van presentar per escrit el dia 24 de
juny de 2020, són les següents:
“Que presenta el Grup Municipal Compromís i en el seu nom el portaveu del Grup Francisco
Sancho Prieto per a la seua formulació de manera oral i resposta també oral i per escrit en el
Ple ordinari a l’empar i pel procediment establert en l’article 97 punts 6 i 7 de el RD
2598/1986, de 28 de maig pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les entitats locals que, en sentit literal, diu: “Les preguntes formulades per
escrit seran contestades ordinàriament en la sessió o, per causes degudament motivades en la
següent”.
1-. Al Sr Vicente José Mompó Aledo (PREGUNTA)
L’Ajuntament de Gavarda ha rebut ajudes directes de diverses administracions per tal de
pal·liar els efectes del COVID-19.
-

Quin import ha rebut de cada administració? Ens pot indicar quantitat, data d’ingrés i
administració competent?

El SR. Alcalde contesta que han rebut les següents ajudes:
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El Sr. Pastrana va presentar per escrit una sèrie de preguntes a través de la seu electrònica
el dia 24 de juny de 2020, i que va formular al plenari que es va celebrar l’endemà (25 de juny).
L’alcalde li va contestar que les contestarien al proper plenari, ja que ells les acaben de rebre.

Ajuntament de Gavarda
 De la Diputació, han rebut 78.316€, a través del Fons de Cooperació Incondicionat. Si
bé, aclareix que no és un ajuda COVID, és a dir, no és un Fons per a gastar en factures
relacionades en el COVID-19, sinó que són uns diners que la Diputació concedeix als
Ajuntaments per a gastar en allò que necessite, i òbviament també en les necessitats
que origine la pandèmia.
 La Mancomunitat, ha concedit una ajuda per a la protecció de les persones afectades
per la COVID-19 de 1.679,60€, i posteriorment una ajuda d’habitatge COVID-19 de
850,79€.
2. Al Sr Vicente José Mompó Aledo (PREGUNTA)
Ens pot indicar el cost de les següents campanyes?
-

Repartiment de mones i llonganisses de pasqua al veïnat.
Compra de mascaretes, a l’empar de la iniciativa de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
Tarta d’aniversari per als xiquets i xiquetes fins al 15 de juny.
Regal de nounats fins al 15 de juny.
Desinfecció dels carrers del poble al llarg de l’estat d’alarma.
Epi’s i elements de seguretat per als treballadors municipals al llarg de l’estat d’alarma.

L’alcalde i la regidora la Sra. Martínez, indiquen els següents costs:

-

Repartiment de mones i llonganisses de pasqua al veïnat: El cost total va ascendir a
3.056,25€.
Compra de mascaretes, a l’empar de la iniciativa de la Mancomunitat de la Ribera Alta:
2.500€.
Tarta d’aniversari per als xiquets i xiquetes fins al 15 de juny: 402,60€
Regal de nounats fins al 15 de juny: 650€.
Desinfecció dels carrers del poble al llarg de l’estat d’alarma: El cost de l’hipoclorit que
ascendeix a 857€.
Epi’s i elements de seguretat per als treballadors municipals al llarg de l’estat d’alarma:
el cost del material de seguretat adquirit ascendeix a 1.308,40€.

3. Al Sr. Jacinto Aranda, regidor de camins i terrenys agrícoles (PREGUNTA)
-Ens pot indicar els treballs que té previstos que realitzaran els peons agrícoles que es
contractaran mitjançant el SEPE aquest estiu?
-Quines accions té previstes fer davant dels hort abandonats?
-Que van a fer davant la plaga de conills que tenim?
-Llauradors ens comuniquen que hi ha molts desperfectes en camins per reparacions fetes per
la Séquia real del Xúquer, pensen prendre mesures per solucionar estos desperfectes?
El Sr. Aranda ha excusat la seua assistència al Ple per motius laborals per tant, respon el
Sr. Alcalde:
-

Respecte als treballs a realitzar a través de la subvenció del SEPE, ja s’han fet
este estiu, i com tots els anys s’han fet treballs de neteja i poda de camins i
desbrosse del perímetre del poble.

-

En relació amb les actuacions previstes en els horts abandonats, com ha comentat
ja en diverses ocasions, l’Ordenança d’Usos i costums rurals vigent no contempla
cap actuació el respecte, per tant, ja està acabada la redacció de la nova
Ordenança, i és cert que va dir que la portaríem a este plenari però per motius de
temps i la necessitat de donar publicitat i la suspensió de terminis per l’Estat
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-

Ajuntament de Gavarda
d’alarma, no s’ha pogut portar a este plenari, no obstant no esperarem al pròxim
ple ordinari, sinó que quan estiga preparat es convocarà un ple extraordinari. En
l’esborrany que té el Sr. Sancho i que haurà pogut comprovar, està prevista la
possibilitat d’executar per part de l’ajuntament les tasques de neteja que no
realitze voluntàriament el propietari i a càrrec seu.
-

En relació amb la plaga de Conills, l’alcalde explica que ja s’ha parlat en el Consell
Agrari i el Sr. Sancho també estava present i s’ha quedat en arreplegar firmes i
portar-les a la federació de caça. El Sr. Sancho comenta que ja té moltes firmes i
encara li falta arreplegar unes quantes més. El Sr. Sancho aprofita per a demanar
la convocatòria del Consell Agrari perquè hi ha algun tema per a tractar. El Sr.
Alcalde pren nota, si bé, li aclarix que el tema a què es referix el Sr. Sancho l’ha
seguit de prop i ja està solucionat.

-

En relació amb els desperfectes en camins per reparacions fetes per la Séquia
real del Xúquer, l’alcalde comenta en primer lloc, que en general els camins de
Gavarda estan en unes molt bones condicions perquè no s’ha deixat de reparar
camins, l’últim que es va reparar perquè estava en molt mal estat va ser el de
Racó de Polacos i pot ser que hui en dia encara queden camins en mal estat, però
la majoria dels que tenia previst reparar estan ja reparats. El pròxim a fer és el del
Llavador que està fatal.
Dit açò, l’alcalde contesta que és cert que en general els treballadors de la séquia
actuen en els camins sense demanar permís i quant els hem demanat que
arreglen els camins afectats justifiquen que ho fan així perquè assega bé i després
tenen previst arreglar-ho però després no ho fan.

4. A la Sra. Violeta Gil, regidora d’instal·lacions educatives i infància (PREGUNTA)

Entre altres recomanacions, com limitació de contactes, mesures de prevenció personal...,
hi ha un punt dedicat a la neteja, desinfecció i ventilació del centre. Algunes de les mesures que
indica el document en aquest aspecte és la neteja dels lavabos almenys 3 voltes al dia, i tenir
especial atenció a zones d'ús comú i superfícies de contacte freqüent com poms, mobles,
passamans...
Pensa que amb l'actual plantilla de la neteja i les hores que fan es poden portar a terme
totes aquestes mesures? Pensa posar en funcionament altres mesures?
A la vista de les recomanacions que Conselleria d’Educació va enviar als Ajuntaments el
30/4/2020, demanant que s’adopten mesures de neteja i condicionament dels centres escolars,
perquè abans de l’11/5/2020 estiguen nets i desinfectats.
- Quines mesures s’han pres en eixa línia?
La Sra. Gil, contesta que per descomptat que es coneixedora dels protocols a seguir als
centres docents i en relació amb les mesures adoptades explica que s’ha dotat a la mestra i a
la tècnica de tot el material necessari de protecció individual i tot el que han demanat com
desinfectant, estoreta, termòmetre per a mesurar la temperatura dels xiquets, etc.
Per una altra banda s’han ampliat les hores de neteja a l’escola. Amb l’ampliació treballaran
un total de 8 hores/dia.
El Sr. Pastrana pregunta per la contractació del personal de neteja, si s’ha triat d’alguna
borsa.
La Sra. Gil contesta que no, que és l’empresa l’encarregada del personal i en este cas, el
que han fet és ampliar les hores de treball de les persones que té contractades.
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-El Ministeri d'Educació i Formació professional ha fet arribar als Centres Educatius, un
document, de data del 22/6 amb Mesures de Prevenció, Higiene i Promoció de la Salut front el
COVID-19 per a Centres Educatius al Curs 2020-2021. És vosté sabedora d'aquest document?

Ajuntament de Gavarda
5. A la Sra. Encarna
(PREGUNTA)

Paniagua, regidora de Cultura, Benestar Social i Comerç local

- Alguns veïns i veïnes ens han informat que al Centre de Salut no hi ha gel hidroalcohòlic a
l’abast dels usuaris del servei. És sabedora d’aquesta situació? L’ajuntament ha lliurat aquest
producte de desinfecció al Centre?
Pel que respecta a esta qüestió, ja es va contestar verbalment al ple anterior i actualment al
Centre de Salut hi ha gel hidroalcohòlic a l’entrada i sí que s’ha subministrat el material que ens
han demanat.
El Sr. Sancho confirma que ell va passar l’altre dia i efectivament hi havia gel a l’entrada.
- Ens pot indicar si han augmentat els usuaris dels serveis socials durant l’estat d’alarma? S’ha
pres alguna mesura en aquest sentit, per tal de reforçar el servei?
La Sra. Paniagua contesta que pràcticament s’ha duplicat les ajudes concedides. Està
permanentment en contacte amb la treballadora social per veure si és necessari incrementar la
partida pressupostaria i de fet, a part de l’import destinat a Serveis Socials que subvenciona la
Mancomunitat, l’Ajuntament ha incrementat considerablement la partida.

PREGUNTES
Que presenta el Grup Municipal Compromís i en el seu nom la portaveu adjunt del Grup En
Francisco Sancho Prieto per a la seua formulació de manera oral i resposta també oral i per
escrit en el Ple ordinari a l’empar i pel procediment establert en l’article 97 punts 6 i 7 de el RD
2598/1986, de 28 de maig pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les entitats locals que, en sentit literal, diu: “Les preguntes formulades per
escrit seran contestades ordinàriament en la sessió o, per causes degudament motivades en la
següent”.
Vist l’expedient 296/2020 de l’Ajuntament de Gavarda on s’adjudica un contracte menor
per a la realització del “Estudio hidrogeológico para nuevo cementerio en término municipal de
Gavarda”, vull preguntar:

2.
Quin cost tindria el trasllat del cementeri? Quant de temps es tardaria en realitzar el
trasllat?
3.

S’ha plantejat la reparació i ampliació de l’actual cementeri? Quin seria el seu cost?

4.

Es pretén consultar al poble sobre esta decisió?

El Sr. Alcalde contesta que ja els ha contestat en relació amb l’estudi hidrogeològic i que
encara no s’ha rebut el resultat de l’estudi, si bé, pel que es va parlar l’última vegada pensa que
no tardaran molt a rebre’l, ja que pràcticament el tenien fet.
En relació amb el cost del trasllat i el temps que tardaria, no està en condicions de contestar
perquè ni tenen el resultat de l’estudi.
Respecte a la reparació de l’actual tampoc, ja que tot depén de la viabilitat o no de
traslladar-lo.
Quant a la consulta al poble, com ha comentat també abans, per descomptat que es
consultarà, ja que és un assumpte de suficient entitat per a demanar l’opinió del poble.

10. PREC- COMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ I INFORMACIÓ PER A L’ÚS
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1.
S’ha fet un estudi de les diferents alternatives on construir el nou cementeri? On es vol
situar este nou cementeri?

Ajuntament de Gavarda
RESPONSABLE DE MASCARETES.
“Gavarda 20/07/2020
En Francisco Sancho Prieto, regidor de l'Ajuntament de Gavarda i en representació del
Grup Municipal de Compromís, a l'empara del que es disposa en l'art. 97/6 del Reglament
d'organització i funcionament de les entitats locals, en relació amb l'art. 56.2 de la Llei de bases
de règim local, presenta per a la seua inclusió i debat en el Ple ordinari del mes de Juliol de
2020 el següent prec:
Vista la RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l’Acord de 19
de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció front a la COVID-19. [2020/5852], on entre
d’altres, recull l’obligatorietat de l’ús de les mascaretes.
Vist que hem rebut demandes veïnals amb la preocupació davant l’obligació de l’ús de les
mascaretes, ja que suposen una despesa addicional per moltes famílies.
Vist que la ciutadania en general, una volta s’ha entrat en esta “Nova Normalitat”, està
relaxant les mesures de seguretat com l’ús de mascaretes, neteja de mans o distància social.
Per tot el que s’ha exposat, faig el següent PREC:
1. Que per part d’aquesta Alcaldia es pose en marxa una campanya de Conscienciació i
Informació per a l’ús responsable de mascaretes amb dues finalitats:

1.2 Acció d’educació i Conscienciació Medi Ambiental: posar el focus en el fet que els
materials no són reciclables i les mascaretes no poden llançar-se en qualsevol lloc, per tant, si
les tirem a terra estem ficant en perill la nostra gent, el nostre entorn i el nostre planeta,
involucrant així el nostre municipi en la lluita pel Medi Ambient combatent el canvi climàtic i
apostant per la responsabilitat local i la sostenibilitat, sensibilitzant a la ciutadania amb accions
d’educació ambiental.
2. Què aquesta Alcaldia faça una nova campanya de repartiment de mascaretes entre el
veïnat, igual que es va fer en abril, vist l’obligatorietat de l’ús d’aquesta, i la despesa que
suposa per al veïnat, i al mateix temps aprofitar aquest repartiment per a realitzar la campanya
de conscienciació ciutadana, tant del seu ús obligatori com del prejudici per al medi ambient del
seu mal ús”.
El Sr. Alcalde contesta que atén el prec i el te en compte. Abans, al principi de la pandèmia
no hi havia stock de mascaretes, si bé ara no és el cas. A més, l’ajuntament està en disposició
de comprar-ne en cas de ser necessari. També l’Ajuntament ha estat enviant missatges per a
conscienciar a la ciutadania la necessitat de fer un bon ús de les mascaretes.
Aprofita per a reivindicar el paper de l’ajuntaments en esta època de crisis, com a
administració més pròxima al ciutadà i aquella que ha d’assumir les seues competències i de
vegades les que no són seues i reclama el recolzament per part de les administracions
superiors.
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1.1 Què el veïnat faça ús de mascaretes per evitar contagis front el Covid-19: recordar l’ús
de mascaretes com a mesura per evitar contagis front el Covid-19 i el seu ús obligatori en llocs
públics.

Ajuntament de Gavarda
11. TORN DE PRECS I PREGUNTES.
L’alcalde obri el torn de precs i preguntes.
El Sr. Pastrana pregunta en relació amb les obres del Parc Oest, si s’han fet les millores
que va oferir la empresa adjudicatària del contracte.
El Sr. Alcalde contesta que no recorda de memòria les millores que van oferir, si bé, pot
consultar l’expedient i comprovar-ho, ja que si l’acta de recepció està firmada, és perquè el
tècnic ho haurà comprovat.
El Sr. Pastrana diu que ha consultat les millores en l’expedient i llig les que va oferir
l’empresa que són traslladar les “pajareres” al parc per tal de “reutilitzar-les” com magatzem i
com serveis.
L’alcalde contesta que si, que efectivament l’empresa va retirar les “pajareres” i van veure
que per l’estat en el qual es trobaven no era possible traslladar-les, de manera que les van
retirar, és a dir, van tractar-se com a retirada de residus i es va fer la gestió corresponent i
donat que les millores estaven valorades econòmicament en el plec, es va substituir eixa
millora per una altra de valor similar i s’ha col·locat la tanca que no estava al projecte. De totes
maneres, està parlant de memòria, si volen veure-ho, amb exactitud poden accedir a
l’expedient o preguntar-ho al tècnic. A més, les dos “pajareres que queden després que
l’empresa haja retirat les altres dos, també es llevaran. De fet tenim ja un pressupost per a això.
El Sr. Sancho, en relació amb el Parc Oest comenta que es podrien posar més taules
perquè la que hi ha està de gom a gom.
El Sr. Alcalde contesta que sí, que també ho han observat i que està previst posar més
taules i més papereres.
El Sr. Pastrana pregunta si ja s’ha finalitzat el projecte.

El Sr. Pastrana pregunta si s’ha fet alguna subcontracta, i l’alcalde contesta que això és
cosa de l’empresa adjudicatària i de memòria li podria dir dos empreses subcontractades com
és la que va instal·lar el tancat i l’empresa que col·loca les pedres.
El Sr. Pastrana pregunta pels tobogans. L’alcalde li contesta que els tobogans no estaven
inclosos al projecte, està previst adjudicar la instal·lació ara.
El Sr. Pastrana vol fer un prec, comenta que al parc infantil hi ha una zona amb un pendent
del voltant de tres metres, que necessita alguna mesura de seguretat. L’alcalde contesta que
està previst, eixes rampes s’han fet per als tobogans i l’operari ha col·locat unes tanques. El Sr.
Pastrana comenta que convindria posar també tanques des de la vorera perquè pot ser que
algú no ho veja i caiga. L’alcalde contesta que pren nota i ho mirarà. No obstant això, està
previst instal·lar un “street gym” que unirà tot el parc.
El Sr. Sancho pregunta si s’ha plantejat plantar alguna morera més.
El Sr. Alcalde contesta que han previst plantar-ne més, però estan pensant instal·lar més
jocs i s’ha d’estudiar en conjunt.
El Sr. Pastrana pregunta per l’enquesta de participació ciutadana que van fer als veïns ja fa
mesos, si tenen ja els resultats.

Cód. Validación: 3FEYXEHFWPGPPQPSNZTP9RXMC | Verificación: https://gavarda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 16

L’alcalde contesta que l’obra no, el projecte sí.

Ajuntament de Gavarda
El Sr. Alcalde contesta que això va ser una part d’un projecte de transparència que
subvencionava la Diputació.
Contesta que ho mirarà en l’expedient i els farà arribar l’estudi.
El Sr. Pastrana pregunta pel “Centre de Dia”.
L’alcalde contesta que es van reunir en febrer i en març va passar tot el tema de la
COVID-19. Ell s’ha reunit amb la Diputada de Serveis Socials i està pendent de què el
convoquen a una reunió. El plantejament de l’ajuntament és ubicar-lo en les Escoles Velles.
L’última sorpresa és que han furtat les finestres.
El Sr. Sancho pregunta si no s’han plantejat netejar les escoles Velles. L’alcalde explica al
respecte que no es pot ni imaginar tot el que s’ha de netejar. Els operaris treballen sense
descans netejant camins, carrers, parcs, etc. A més com ha explicat sempre la problemàtica de
tindre dos nuclis de població duplica les despeses i les obligacions de manteniment i el
personal que tenim és el que hi ha. Per descomptat que ha pensat netejar-ho, però no hi ha
més hores.
El Sr. Pastrana, en relació amb el Pla d’Inversions de Diputació, comenta que ha vist que
s’ha demanat alguna cosa relacionada amb un centre Juvenil i demana si ho pot explicar.
Pregunta si s’ha redactat el projecte i si s’ha consultat amb els joves i amb les associacions.
L’alcalde contesta que s’ha demanat habilitar la part superior del centre de salut per a posar
un Centre Jove i sí que s’ha fet les corresponents consultes de les quals ha tret com a
conclusió que consideraven que l’espai estava massa compartimentat i volien un espai més
diàfan per tal de poder fer més reunions.

El Sr. Sancho valora que s’haja decidit fer un centre per a joves, perquè tinguen algun lloc
al poble on puguen reunir-se.
El Sr. Alcalde està orgullós de les instal·lacions de què disposa el municipi a pesar de ser
un poble tan menut. Per a ell el més important és cuidar i mantindre les instal·lacions de les
quals disposem, més que incrementar el nombre d’instal·lacions, cuidar i millorar les que ja
tenim (a excepció de la pista de pàdel que no existia i es farà nova).
El Sr. Pastrana recorda que al plenari anterior va demanar que es realitzara alguna
campanya de foment del comerç local com es fa per Nadal i l’alcalde va comentar que anava a
fer un vídeo. Pregunta si s’ha fet el vídeo.
L’alcalde contesta que es va preparar, però desprès no s’ha pogut editar perquè sempre hi
havia alguna cosa més urgent pel tema COVID, però sí que pensen portar-lo avant.
El Sr. Pastrana comenta que s’han realitzat tres monòlegs, però pregunta si tenen prevista
alguna programació cultural.
La Sra. Mollá comenta que estava previst una sèrie d’activitats per al 9 d’octubre, però s’ha
suspès tot, estan estudiant la manera de reinventar les activitats per a programar alguna cosa,
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No s’ha fet cap projecte perquè ens acaven de comunicar la concessió. Ara s’haurà
d’adjudicar la redacció del projecte, etc. De fet és la inversió més important econòmicament
parlant. De moment per a la sol·licitud s’ha presentat una memòria i segons la memòria hi havia
un WC, una habitació més menuda i la resta un únic espai. Es proposava canviar l’accés i les
finestres. Era l’espai municipal que faltava per rehabilitar. S’han anat arreglant a poc a poc tots
els locals municipals.

Ajuntament de Gavarda
com fer alguna actuació al col·legi, ja que almenys els xiquets estan molt controlats amb
protocols molt estrictes.
El Sr. Pastrana opina que sí que es podria fer alguna cosa en espais oberts, respectant les
mesures de seguretat.
L’alcalde contesta que estan evitant fer actes multitudinaris i estan estudiant dos tipus
d’actes: en l’escola i alguna classe d’espectacle que vaja a la gent en lloc de ser la gent la que
acudeix a un lloc a veure un espectacle.
El Sr. Pastrana pregunta si es va enviar la moció que es va aprovar a l’anterior plenari
sobre la beca menjador. Per part de secretaria s’explica que totes les mocions que s’aproven es
comuniquen, pot ser que com vam tardar a elaborar l’acta també s’haja enviat més tard, però si
no l’han rebut, no tardarà.
Finalment el Sr. Sancho pregunta a l’alcalde si la línia del seu telèfon la paga l’Ajuntament o
ara la paga la Diputació i l’alcalde respon que els dos. Porta dos telèfons.
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 minuts.

En Gavarda, a la data de la signatura electrònica.
Vist i Plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT
Vicente J. Mompó Aledo

LA SECRETARIA-INTERVENTORA
María Escamilla Faus
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