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Ajuntament de Gavarda
AJUNTAMENT DE GAVARDA (PROVÍNCIA DE VALÈNCIA) ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA URGENT (MINUTA
3/2020).
DATA: 11 de Novembre de 2020
HORA: 18.30 h

ASSISTENTS:
-

Alcalde-President: Vicente J. Mompó
Aledo.

-

Regidors:
 Jose Salvador Aparicio Roig (PP)
 Dª Lorena Martínez Mollá (PP)
 Dª Violeta Gil Guillem (PP)
 Encarnación Paniagua Alfonso
(PP).
 D. Francisco Sancho Prieto
(COMPROMÍS)

Vicente Jose Mompo Aledo (2 de 2)
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EXCUSA ASISTÈNCIA:
 Jacinto Aranda Pascual (PP).
 D. Nuno Lima Pérez (PP).
 Adelino Pastrana Pavia
(COMPROMÍS).
Maria

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:
1.- VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA.
L’ Alcalde explica el motiu de la urgència, que és el terminis de publicació per tal que puga
entrar en vigor la modificació de l’Ordenança per a l’exercici 2021 i tots els dies festius que hi
ha en desembre i que són inhàbils a efectes de publicitat.
Es procedeix a la votació de la Urgència que s’aprova la URGÈNCIA per MAJORIA
ABSOLUTA (5 vots a favor del GM del PARTIT POPULAR i 1 vot en contra de COMPROMÍS).
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El Sr. Sancho justifica el seu vot en contra al·legant que el seu grup va presentar en maig
una moció demanant que es baixaren els imposts i per tant pensa que es podia haver aprovat
en aquell moment.
El Sr. Alcalde contesta que inicialment la proposta que van fer era únicament la de baixar la
taxa per taules i cadires i ja els va comentar que no es podia baixar perquè no es cobrava eixa
taxa al poble. Si bé, és cert que posteriorment van presentar per escrit una bateria de propostes
amb altres imposts, però la realitat és que no s’ha pogut tramitar l’expedient fins ara i fruit del
treball que s’ha dut a terme durant aquests anys anteriors, ara, en estos moments més
complicats que estem passant, és podem permetre baixar el tipus de gravamen de l’IBI.
2.- PROPOSTA D’ALCALDIA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST DE BENS IMMOBLES.
L’alcalde exposa la proposta d’alcaldia de data 11 de novembre de 2020:
“Fent ús de les competències locals reconegudes pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució, i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 20 en relació amb els articles 15 a 19
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, este equip de Govern considera oportú i necessari la modificació de
l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre Béns immobles, a causa dels següents motius:
La crisi sanitària que estem patint durant l'exercici 2020 en tot el país a
conseqüència de la COVID-19 i que està provocant una importantíssima crisi
econòmica, pèrdues d'ocupacions i per tant una crisi social, determina que per part
dels poders públics, s'adopten totes aquelles mesures que, dins de l'àmbit de les
nostres competències i des de la responsabilitat, puguen contribuir a alleujar en alguna
mesura el colp que aquesta pandèmia està causant en els ciutadans.

 Com que l'impost més important des del punt de vista quantitatiu al qual han de fer
front els veïns, és l'Impost de Béns immobles i atés que la llei fixa un marge dins de la
qual correspon a l'Ajuntament fixar el tipus a aplicar sobre la base imposable
corresponent, és voluntat d'aquest equip de govern, contribuir a alleujar la pressió fiscal
dels veïns de Gavarda, sempre des de la legalitat i la responsabilitat, rebaixant el Tipus
de Gravamen de l'IBI de naturalesa urbana del 0,9 que està en l'actualitat al 0,8 amb
efectes a partir de l'exercici 2021, i el de naturalesa rústica del 0,8 que està en
l’actualitat al 0,7 amb efectes a partir de l'exercici 2021.
Vista per tant la necessitat de modificar l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost de béns
immobles, en els termes indicats.
Vist l’Informe de Secretaria on establix el procediment a seguir així com la competència
del Ple per a l’aprovació de la modificació de l’Ordenança,
Vist l’Informe d’Intervenció relatiu al compliment de l’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
Propose al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de l’Impost de
Béns Immobles, mitjançant la redacció d’un nou article 7 “Tipus de Gravamen i Quota” que
quedaria redactat de la següent manera:
Article 7.- Tipus de gravamen i quota.
El tipus de gravamen serà el 0,8% quan es tracte de béns de naturalesa urbana i el 0,7%
quan es tracte de béns de naturalesa rústica.
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Artículo 7.- Tipo de gravamen y cuota.
El tipo de gravamen será del 0,8% cuando se trate de bienes de naturaleza urbana y del
0,7% cuando se trate de bienes de naturaleza rústica.
SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant exposició del
mateix en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament ubicat a la seu electrònica de l’Ajuntament de
Gavarda (http://gavarda.sedelectronica.es) i en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de
trenta (30) dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i plantejar
les reclamacions que estimen oportunes i que seran resoltes per la Corporació.
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l'expedient, en el
termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, i per tant, la modificació es considerarà
aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple, sobre la base de l'article 17.3
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
QUART. Una vegada aprovada definitivament la modificació de l'Ordenança municipal,
publicar en el Butlletí Oficial de la Província l'acord definitiu, o l'acord provisional elevat
automàticament a tal categoria, i el text íntegre d'aquesta.
CINQUÉ. Donar trasllat de l’acord que s’adopte al Servici de Recaptació de la Diputació
Provincial de València, als efectes oportuns.
No obstant això, la corporació, acordarà allò que estime oportú.”
Es sotmet a votació i per UNANIMITAT s’acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de l’Impost de Béns
Immobles, mitjançant la redacció d’un nou article 7 “Tipus de Gravamen i Quota” que
quedaria redactat de la següent manera:
Article 7.- Tipus de gravamen i quota.

Artículo 7.- Tipo de gravamen y cuota.
El tipo de gravamen será del 0,8% cuando se trate de bienes de naturaleza urbana y del
0,7% cuando se trate de bienes de naturaleza rústica.
SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant exposició del
mateix en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament ubicat a la seu electrònica de l’Ajuntament de
Gavarda (http://gavarda.sedelectronica.es) i en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de
trenta (30) dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i plantejar les
reclamacions que estimen oportunes i que seran resoltes per la Corporació.
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentaren reclamacions a l'expedient, en el
termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, i per tant, la modificació es considerarà
aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple, sobre la base de l'article 17.3
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
QUART. Una vegada aprovada definitivament la modificació de l'Ordenança municipal,
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El tipus de gravamen serà el 0,8% quan es tracte de béns de naturalesa urbana i el 0,7%
quan es tracte de béns de naturalesa rústica.
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publicar en el Butlletí Oficial de la Província l'acord definitiu, o l'acord provisional elevat
automàticament a tal categoria, i el text íntegre d'aquesta.
CINQUÉ. Donar trasllat de l’acord que s’adopte al Servici de Recaptació de la Diputació
Provincial de València, als efectes oportuns.
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 denou hores.

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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