AJUNTAMENT DE GAVARDA (PROVÍNCIA DE VALÈNCIA) ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA (MINUTA 4/2020).
DATA: 19 de desembre de 2020
HORA: 12.30 h

ASSISTENTS:
-

Alcalde-President: Vicente J. Mompó
Aledo.

-

Regidors:


Jose Salvador Aparicio Roig (PP)



Dª Lorena Martínez Mollá (PP)



D. Nuno Lima Pérez (PP)



Encarnación Paniagua Alfonso
(PP).



D. Francisco Sancho Prieto
(COMPROMÍS)



Adelino Pastrana Pavia
(COMPROMÍS).

EXCUSA ASISTÈNCIA:


Jacinto Aranda Pascual (PP).



Dª. Violeta Gil Guillem (PP).

SECRETARI
ACCIDENTAL
delegació): Vicent Vañó Benavent.

(per

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 Vicent Vañó Benavent, Secretari Accidental, per delegació, de
l’Ajuntament de Gavarda.
S'obri la sessió pel President i es van tractar els següents ASSUMPTES:
A) PART RESOLUTIVA:
1.- APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS (PLPIF)
INFORMAT FAVORABLEMENT PER CONSELLERIA.L’alcalde exposa la proposta d’alcaldia de data 16 de desembre de 2020:
“Vist que el Ple d’esta Corporació, en Sessió Ordinària celebrada el dia 25 de juny de
2020, entre altres, va acordar, aprovar el Pla Local Reduït de Prevenció d’Incendis Forestals del
Terme municipal de Gavarda i remetreu a la Conselleria competent en matèria d’incendis
forestals, per tal d’iniciar l’expedient d’aprovació del PLPIF per l’òrgan autonòmic competent.
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Ajuntament de Gavarda

Ajuntament de Gavarda
Vist l’informe de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència
Climàtica i Transició Ecològica, de data 9 de desembre de 2020, amb registre d’entrada en este
Ajuntament el dia 10 de desembre de 2020 (R.E. núm. 1.081), en el que expressament diu:
“... se le REQUIERE
• Que aporte, en el plazo de 10 días, un certificado que acredite la aprobación mediante
acuerdo plenario de la versión del PLPIF informada favorablemente por esta dirección territorial
con fecha de 09 de diciembre de 2020.
• La fecha de celebración de este pleno ha de ser posterior al de la firma digital que figura
en el PLPIF que se ha informado de forma favorable, al objeto de que el proceso de aprobación
quede correctamente verificado conforme a la citada Orden.
• Este certificado ha de ser aportado en un documento electrónico válido e independiente
del PLPIF.
Se le advierte que, si así no lo hiciera, se le podrá declarar desistido, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”
Es base a tot allò exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals del Terme municipal de
Gavarda (PLPIF), informat favorablement per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (PLPIF)
SEGON.- Remetre el PLPIF aprovat pel Ple municipal a la Conselleria d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per a continuar amb la
seua tramitació.
Es el que es proposa al Ple, si be éste acordarà allò que estime convenient.”
Es procedix a la votació i per UNANIMITAT s’acorda:

SEGON.- Remetre el PLPIF aprovat pel Ple municipal a la Conselleria d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per a continuar amb la
seua tramitació.

2.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 426-2020, FESTIUS LOCALS ANY 2021.
L’alcalde sotmet a ratificació el seguent Decret d’alcaldia 426/2020, de data 9 de desembre
de 2020:
“DECRET D’ALCALDIA
Vista la sol·licitud formulada per la Conselleria de Treball, Economia Sostenible, sectors
Productius, Comerç i Treball de data 05 de novembre de 2020, amb Registre d’Entrada en este
Ajuntament núm. 976, demanant-nos la remissió, a la major brevetat possible, de l’acord del
Ple de l’ajuntament de Gavarda, que determine quines seran les dos festivitats locals que amb
caràcter retribuït i no recuperable i pel seu caràcter tradicional, hauran de celebrar-se en esta
localitat durant l’any 2021, concretant de manera expressa la data i la denominació.
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PRIMER.- Aprovar el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals del Terme municipal de
Gavarda (PLPIF), informat favorablement per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (PLPIF)

Ajuntament de Gavarda
En ús de les competències atribuïdes a l’art. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local RESOLC:

PRIMER.- Determinar com a festivitats locals del municipi de Gavarda per a l’any 2021
les següents:


12 d’abril 2021 (dilluns): Sant Vicent



13 d’abril 2021(dimarts): Dia del gos.

SEGON.- Remitir a la Conselleria de Treball, Economia Sostenible, sectors Productius,
Comerç i Treball de València.
TERCER.- Ratificar el present Decret pel Ple en la pròxima sessió que se celebre.”
El Sr. Pastrana manifesta que a lo millor seria convenient en compte de declarar festiu
el dia del Gos, declarar dia festiu el dia 17 de gener Sant Antoni.
Es sotmet a votació i amb 4 VOTS FAVORABLES del grup municipal P.P. i 2
ABSTENCIONS del grup COMPROMÍS es ratifica el Decret d’alcaldia 426/2020 de 9 de
desembre.
3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 436-2020, RECOLLIDA D’ANIMALS
ABANDONATS.
L’alcalde sotmet a ratificació el següent Decret d’alcaldia 436/2020, de data 11 de
desembre de 2020:
“DECRET D’ALCALDIA

La Mancomunitat de la Ribera Alta disposa d’un servei de recollida, control i manteniment
d'animals abandonats, que es presta per gestió indirecta a través d’una empresa externa.
A la vista de la creixent sensibilitat social en relació al benestar dels animals, on cobra
importància, més enllà del cost i eficiència del servei, la transparència en el desenvolupament
de l’activitat, la Mancomunitat ha encetat un procés per a la valoració i estudi d’altres
alternatives per a donar resposta a la demanda social.
Així, les Mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa, d’acord amb els respectius
municipis, han estimat convenient que el Consorci de la Ribera assumisca la prestació d’este
servei mitjançant la fórmula de gestió per la mateixa entitat, sense recórrer a empreses
externes.
Fruit de les gestions efectuades pel Consorci de la Ribera per a la posada en marxa del
servei, es compta amb la cessió d’un solar de titularitat municipal en el municipi de Tavernes de
la Valldigna, de 3.035 m², el qual compta amb tots el requisits bàsics necessaris.
D’acord amb la informació elaborada pel Consorci de la Ribera, per al finançament de la
inversió inicial es pretén formalitzar un préstec amb un període d’amortització de 10 anys, per
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Vist que amb data 26 d’octubre de 2020 va ser presentada per la Mancomunitat de la Ribera
Alta en representació del Consorci de la Ribera amb número de registre 930 les instruccions
del servei de recollida, control i manteniment d’animals abandonats perquè els ajuntaments que
estiguen interessats s’adherisquen a aquest servei.

Ajuntament de Gavarda
la qual cosa els municipis que participen en la iniciativa haurien de romandre en el servei,
almenys, durant eixe període, per tal d’atendre les obligacions adquirides amb les entitats
financeres corresponents. Segons l’informe de viabilitat, el cost econòmic anual que suposaria
la posada en marxa del servei per gestió directa oscil·larà entre 1.25 i 2.00 €/habitant anuals (la
quantia exacta estarà en funció del nombre de municipis que finalment participen en el servei
mancomunat).
En ús de les competències atribuïdes a l’art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local RESOLC:
PRIMER.- Adherir-se al servei de recollida, control i manteniment d’animals abandonats de
la Mancomunitat de la Ribera Alta que es prestarà mitjançant el Consorci de la Ribera una
vegada efectuades les actuacions preparatòries necessàries (realització de les inversions
previstes, autoritzacions escaients, etc.), tot acceptant expressament les instruccions de
funcionament del servei i assumint el compromís de romandre en el servei durant un període
mínim de 10 anys per tal de garantir l’equilibri econòmic-financer del servei.
SEGON.- Assumir el compromís econòmic de fer efectiu l’import anual resultant, el qual serà
oportunament liquidat a l’ajuntament.
TERCER.- Comunicar el present decret al Consorci de la Ribera.
QUART.- Ratificar el present Decret pel Ple en la pròxima sessió que se celebre.”
El Sr. Pastrana pregunta si està inclòs el trasllat dels animals fins a la instal·lació i si
inclou gats i altres animals.
El Sr. Alcalde contesta que el trasllat sí que està inclòs. Que respecte a la recollida
d’altres animals, formularà la pregunta a la Mancomunitat i els contestarà.
Es sotmet a votació i per UNANIMITAT es ratifica el Decret d’alcaldia 436/2020 de l’11
de desembre.

4. TORN DE PRECS I PREGUNTES.
L’alcalde obri el torn de precs i preguntes.
El Sr. Pastrana pregunta pel cost del regal de Nadal que se repartix per les vivendes i si se
podria fer la despesa en alguna cosa més econòmica.
L’alcalde contesta que al veïnat li agrada el regal que fem i per tant continuarem fent-lo.
El Sr. Pastrana manifesta la seua felicitació pel vídeo de la campanya del comerç local i
que en eixa campanya es podien haver inclòs als autònoms.
L’alcalde contesta que s’optà solament pel comerç, perquè pel número, s’adaptava millor al
format elegit. En esta pandèmia hem col·laborat tots, també els nostres veïns i les nostres
veïnes, però hem decidit fer-ho així perquè no fóra massa llarg.
El Sr. Pastrana pregunta si s’ha informat per la ficada en funcionament d’una pàgina web,
de la Mancomunitat, per al foment del comerç local.

Cód. Validación: 99XQHAJ2YNWN79S2WM9Y525QL | Verificación: https://gavarda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 6

b) PRECS I PREGUNTES:

Ajuntament de Gavarda
L’alcalde contesta que sí.
El Sr. Sancho pregunta, referent la Pla d’Inversions de la Diputació, si ja estan el projectes
redactats.
L’alcalde contesta que estan redactant-se.
El Sr. Sancho pregunta pel cost del manteniment de l’antena.
L’alcalde contesta que sobre 900-1.000€ mensuals.
El Sr. Sancho pregunta pel Pla Reacciona i demana informació.
El Sr. Sancho pregunta per les casetes d’observació d’aus que han desaparegut.
L’alcalde contesta que dues casetes volíem traslladar-les al Parc Oest, però no va ser
possible fer-ho perquè es feien malbé. Finalment les quatre casetes se les ha emportat una
empresa.
El Sr. Pastrana manifesta que va fer un prec sobre les pistes poliesportives i pregunta al Sr.
Lima, perquè està tancada la pista de futbet?
L’alcalde contesta que està tancada per la COVID-19. Respon que havia vist el prec que va
presentar per escrit, però que entenia no pensava contestar perquè entenia que el regidor, en
plena segona onada de la pandèmia, se n’hauria adonat de perquè està tancada.
El Sr. Pastrana pregunta perquè està oberta l’altra pista?.
L’alcalde contesta que la pista del Parc Oest és una instal·lació on juguen els xiquets del
poble, que habitualment conviuen. A l’altra pista no podem controlar qui juga i, estant com
estem pel coronavirus, decidirem en el seu dia tancar-la.

L’alcalde contesta que és una obra de la Diputació.
El Sr. Pastrana pregunta també si s’ha cedit terreny a la Diputació.
L’alcalde contesta que estan millorant la carretera. Alguna corba l’han augmentat perquè no
hi haja perill.
El Sr. Pastrana manifesta que voldrien que es fera una campanya de sensibilització pel
tema del reciclatge, per al poble en general i sobretot als grans productors: bars, comerços,
etc...
L’alcalde contesta que és un tema que ja han tractat en anteriors plenaris. És el Consorci i
la Mancomunitat qui, quan corresponga, faran les perspectives campanyes.
El Sr. Sancho manifesta que hi ha contenidors que no estan subjectes i quan fa fort vent es
desplacen i poden provocar danys.
L’alcalde contesta que ho tenen en compte i que ja tenen pressuposts per a instal·lar
estructures metàl·liques. Que estan gestionant-ho.

Cód. Validación: 99XQHAJ2YNWN79S2WM9Y525QL | Verificación: https://gavarda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 6

El Sr. Pastrana pregunta si s’ha fet algun projecte de l’obra que s’està fent en la carretera
del casc antic.

Ajuntament de Gavarda
I no havent-hi més assumptes a tractar, es va alçar la sessió d’ordre de la Presidència del
que jo com a Secretari accidental done fe, sent les tretze hores i vint-i-dos minuts.
Vist i plau,
Vicente J. Mompó Aledo

Secretari accidental
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Vicent Vañó Benavent

