EXTRACTE d'acords presos pel
PLE DE L'AJUNTAMENT
Acta corresponent a la sessió ordinària del ple de l'ajuntament corresponent al dia 20 d'octubre
de 2010
ACORDS
1.
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 15 DE
SETEMBRE DE 2010.
Sotmesa a votació l'aprovació de l'acta de 15 de setembre de 2010, sent aprovada per unanimitat.
2.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD.
El Plenari de la Corporació DESESTIMA l'aprovació de la proposta.
3.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE FEM
El Plenari de la Corporació DESESTIMA l'aprovació de la proposta.
4.
PROPOSTA ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI DE RECOLLIDA
D'ESCOMBRARIES I RESIDUS SÒLIDS URBANOS.
Sotmesa la proposta a votació, el Ple de l’Ajuntament per MAJORIA ABSOLUTA dels seus
membres presents ACORDA:
PRIMER.
Aprovar inicialment l'ordenança reguladora del servei de recollida d'escombraries
i residus sòlids urbanos, amb el següent contingut:
ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I
RESIDUS SÒLIDS URBANOS.
ARTICLE 1
1. - La present Ordenança es dicta en virtut de les facultats conferides pels articles 4 i 84
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb els
articles 25 i 26 de la mateixa que, respectivament, atribueixen al municipi la competència
necessària en matèria de recollida de residus i l'estableixen com a servei municipal de prestació
obligatòria.

2.-S' aplicarà amb caràcter
supletori, la Llei 10/98, de 21 d'abril, de Residus, la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de
Residus de la Generalitat Valenciana, i el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de
13 de juny de 1986.
ARTICLE 2
1. - Per residus sòlids, als efectes d'aquesta Ordenança, s'entén tot material resultant d' un procés
de consum, utilització, neteja, fabricació o transformació quan el seu posseïdor o productor el
destina a l'abandonament o tingui l'obligació de desprendre's d'ell en virtut de les disposicions en
vigor.
2. - D' acord amb el previst a l'article 20.1 de la Llei 10/98 (esmentada), els posseïdors de
residus urbans estaran obligats a lliurar-los a les entitats locals, per al seu reciclat, valorització o
eliminació en les condicions en què determinin les respectives ordenances. Les entitats locals
adquiriran la propietat d'aquells des de l'esmentat lliurament i els posseïdors quedaran exempts
de responsabilitat pels danys que puguin causar tals residus, sempre que en el seu lliurament
s'hagin observat les ordenances i altra normativa aplicable.
ARTICLE 3
Per recollida domiciliària s'entén, a efectes d'aquesta Ordenança, la recollida als habitatges,
solars, clíniques, ambulatoris i centres o establiments comercials, industrials o de serveis,
enclavats en el terme municipal de Bellreguard, dels residus sòlids urbans en ells
produïts que per les seves característiques siguin susceptibles de ser recollits i traslladats en les
condicions normals de prestació del servei assenyalades en la present Ordenança.
CAPÍTOL II
DE LES MODALITATS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
ARTICLE 4
1. - El servei de recollida domiciliària d'escombraries o residus sòlids urbans es podrà prestar
mitjançant qualsevol de les formes de gestió, directa i indirecta, a què es refereix l'article 85 de la
Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local (esmentada), i en particular mitjançant
concessió.
2. - Correspon a l'Ajuntament Ple, valorades les circumstàncies del moment, optar per una o una
altra forma de gestió del Servei.
CAPÍTOL III
DE L'OBLIGATORIETAT DEL SERVEI
Secció primera: Del servei ordinari obligatori.

ARTICLE 5
Per a garantir la salubritat ciutadana, es considera que la utilització del Servei de recollida
d'escombraries és de caràcter general i obligatori quan es tracti d'escombraries, rebuigs o residus
sòlids, susceptibles de ser recollits i traslladats pels mitjans normals del servei diari, produïts
com a conseqüència de les següents activitats i situacions:
a) domicilis particulars (habitatges aïllats unifamiliars, comunitats o edificacions en règim de
propietat horitzontal)
b) comercials i de serveis, zones incloses esportives i d'esbarjo
c) sanitàries en hospitals, clíniques i ambulatoris
d) neteja de solars i centres industrials.
Secció segona: Del servei especial.
ARTICLE 6
1. - El servei municipal inclou, sense que suposi obligació d'utilitzar-lo amb caràcter general, les
següents activitats i situacions:
a) abandonament d'animals morts, mobles i estris i vehicles,
b) obres menors de reparació.
Així mateix, el Servei municipal inclou, sense que suposi obligació d'utilitzar-lo amb caràcter
general, altres rebuigs o residus sòlids que pel seu volum, configuració o característiques
especials no poden ser recollides pels mitjans normals del servei diari.
ARTICLE 7
El servei a què fa referència l'article anterior, serà prestat a instàncies de l'interessat que l'haurà
de sol·licitar dels Serveis municipals. A aquests efectes, els productors o posseïdors hauran de
facilitar a l'Ajuntament informació completa sobre l'origen, classe i quantitat dels residus, i
l'Ajuntament podrà exigir un preu o la seva reducció o que l'usuari col·labori amb mitjans
propis.
Secció tercera: De les activitats, situacions i matèries exceptuades.
ARTICLE 8
1. - El servei municipal no comprèn la recollida i tractament de residus líquids, rebuigs
tòxics, contaminants o perillosos, residus sòlids continguts en aigües residuals, obtinguts en
operacions d'investigació, explotació o benefici miner o qualssevol altres classes de matèries

els residus del qual o elles mateixes es regeixin per disposicions especials quant a condicions de
emmagatzemament, tractament, eliminació o aprofitament.
ARTICLE 9
1. - Els residents, siguin persones físiques o jurídiques, productors o posseïdors de residus
compresos a l'article vuit, tenen l'obligació d'informar l'Alcaldia sobre l'existència de
els esmentats residus i les seves condicions de tractament i eliminació o aprofitament. La
mateixa obligació incumbeix a aquelles persones no residents que hagin de respondre dels
residus, activitats i situacions, regulades a la present secció, que produeixin, ubiquin, discorrin o
afectin directament al terme municipal de Bellreguard.
2. - L'omissió pels responsables de l'obligació establerta en el paràgraf anterior donarà lloc
a sanció municipal en la forma i quantia prevista en la present Ordenança, sense perjudici de les
que, en el seu cas, puguin imposar altres organismes competents.
3. - L'Alcalde, mitjançant resolució motivada, podrà imposar a les persones a qui es refereix el
presenti article l'obligació de constituir abocadors propis amb les formalitats i requisits previstos
en aquesta Ordenança, o que procedeixin a l'eliminació dels residus d'acord amb l'establert en la
Llei, realitzin un tractament previ a la seva recollida per eliminar o reduir les característiques
tòxiques o perilloses, o els dipositin, pels seus propis mitjans, en la forma i lloc que s'assenyali.
CAPÍTOL IV
DELS ABOCADORS O DIPÒSITS DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
ARTICLE 10
1. - L'establiment o formació d'abocadors o dipòsits de residus sòlids urbans per
particulars o entitats públiques en el terme municipal de Bellreguard, haurà de comptar amb la
llicència prèvia i preceptiva o autorització expedida per l'Alcaldia.
2. - Tot dipòsit o abocador que no hagi estat prèviament autoritzat, serà declarat
clandestí i immediatament clausurat, impedint-se la seva utilització. L'Ajuntament podrà obligar
al responsable a que efectuï l'eliminació del dipositat o dur-la a terme, per si o a través de les
persones que determine, a costa de l'obligat; en aquest cas procedirà a exigir el import de les
despeses, danys i perjudicis ocasionats, tot això sense perjudici de les sancions que
corresponguin, d'acord amb el previst en la present ordenança i en les lleis.
ARTICLE 11

1. - Per a l'establiment o formació d'abocadors es presentarà sol·licitud dirigida al Sr.
Alcalde, acompanyada de projecte, en exemplar triplicat, en que conste, com a mínim,
justificació de la idoneïtat del lloc previst per a la seva ubicació, assenyalament de distàncies a
nuclis habitats, característiques tècniques i topogràfiques de l'abocador i sistemes de transport,
tractament i eliminacions o aprofitament de residus.
L'expedient es tramitarà d'acord amb el procediment establert per a les activitats molestes,
nocives, insalubres o perilloses.
2. - Les llicències podran ser indefinides, temporals o eventuals.
CAPÍTOL V
PROCEDIMENT I ELEMENTS DE RECOLLIDA
ARTICLE 12
1. - El servei de recollida domiciliària es prestarà en hores nocturnes tots els dies, llevat de l'
extraradi, on serà deixat amb la freqüència que l'organització del servei permeta.
2. - El disposat en l'apartat anterior no serà aplicable per als habitatges, comerços,
edificacions i instal·lacions compreses en l'extraradi del casc urbà.
3. - La delimitació del casc urbà i l'extraradi, així com la determinació de les
condicions de prestació del servei obligatori ordinari en aquest últim, s'establirà atenent a la
estructura de la trama urbana, les necessitats i les disponibilitats existents.
ARTICLE 13
1. - Com a regla general, els usuaris del servei estan obligats a col·locar les escombraries en
borses de plàstic, opaques i resistents, i a dipositar les borses a la façana dels seus habitatges o
establiments o, en el seu cas, en l'interior del contenidor més pròxim col·locat a l'efecte.
En circumstàncies especials es podrà utilitzar el sistema de galledes individuals o col·lectives de
110 litres de capacitat màxima.
2. - Els usuaris del servei ordinari de recollida d'escombraries dipositaran els residus dins de
la franja horària compresa entre les 20 i les 24 hores queden exceptuades d'aquesta obligació els
establiments públics que tinguin autoritzat reglamentàriament el tancament posteriorment a les
24 hores. L'Alcaldia dictarà les instruccions oportunes respecte al lliurament de residus per
aquests establiments, atenent les peculiaritats del seu funcionament i l'organització del servei de
recollida d'escombraries. Així mateix, l'Alcaldia podrà variar aquesta franja horària per a
determinades èpoques del any.
3. - El paper i el cartró s'haurà de dipositar en l'interior dels contenidors del servei ordinari

o en els disposats per al seu dipòsit exclusiu. Quan per la seva configuració o volum no sigui
possible disposar-lo convenientment en l'interior dels contenidors, haurà de plegar-se i lligar-se
en farcells i dipositar-se al costat del contenidor més pròxim del servei ordinari entre les 20 i les
24 hores.
4. - Les restes de poda i jardineria domèstica es lliuraran al servei ordinari en borses de
plàstic opaques i resistents, però no es dipositaran en l'interior dels contenidors sinó al costat dels
mateixos. En el cas que no sigui possible introduir-los en borses es disposaran lligalls en farcells
per a facilitar la seva retirada.
ARTICLE 14
1. - L'Ajuntament o el contractista utilitzaran vehicles especialment dissenyats per a aquest
servei, hermèticament tancats, que impedeixin les males olors i l'abocament no controlat.
El nombre de vehicles vindrà determinat pel de partides o districtes en què es divideixi la
població per a la millor prestació del servei, a raó de la trama urbana i nombre d'habitants.
2. - L'Ajuntament podrà establir una xarxa de contenidors fixos que cobreixi total o
parcialment la superfície del terra urbà.
ARTICLE 15
Les escombraries o residus sòlids seran evacuades a abocador controlat o planta de reciclatge
per a aprofitament que reuneixi les condicions degudes higiènic-sanitàries, en ordre a la
salubritat i no contaminació del medi ambient.
CAPÍTOL VI
DRETS I DEURES DELS USUARIS
ARTICLE 16
Els usuaris del servei tenen els següents drets:
a) A què l'Ajuntament o el concessionari els retiri les escombraries en els dies i hores
convingudes amb els mitjans tècnics adequats, llevat de causes de força major.
b) A què les taxes a abonar per la prestació del servei estiguin legalment fixades en Ordenança
Fiscal.
c) A què l'activitat s'ajusti, en tot cas, al principi d'igualtat davant de la llei i sigui congruent
amb els motius i fins que la justifiquin.

d) Als altres drets que es derivin de la present ordenança o vinguin fixats en
disposicions legals que siguin d'aplicació.
ARTICLE 17
Els usuaris del servei estan obligats:
a) A col·locar les escombraries en borses o recipients autoritzats, en la forma, hores i llocs
assenyalats a l'art. 13. En cap cas no es dipositaran les escombraries fora de la franja horària
compresa entre les 20 i les 24 hores, llevat de supòsits especials degudament autoritzats per
l'Alcaldia.
Així mateix, tampoc no es dipositaran les escombraries els dies que no hi hagi servei.
b) A retirar diàriament els cubs o galledes, quan sigui aquest el sistema autoritzat.
c) A no introduir a les borses, recipients o contenidors, matèries que no siguin conseqüència
de les activitats i situacions a què es refereix l'article 5.
d) A satisfer les taxes en la quantia i forma previnguda en l'Ordenança Fiscal corresponent.
e) A cumplir qualsevol altra obligació que es derivi de la present Ordenança o de
disposicions generals que siguin d'aplicació.
CAPÍTOL VII
INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 18
1. - Els subjectes seran responsables de les infraccions a la present Ordenança que cometin
ells, els seus familiars o assalariats.
2. -S'estimen infraccions:
a) La no utilització de borses i recipients adequats i previstos.
b) Col·locar en la via pública borses o recipients d'escombraries abans dels horaris fixats o
situar-les en llocs diferents dels previstos.
c) Incloure en borses, recipients o contenidors matèries que no reuneixin les característiques
assenyalades a l'article 5.

d) Col·locar borses o recipients d'escombraries en la via pública o als contenidors els dies que no
hi hagi servei.
e) La constitució d'abocadors clandestins o el dipòsit d'escombraries en els mateixos.
f) El lliurament de residus pels seus productors o proveïdors a persones diferents del
concessionari del servei o els seus empleats o els de l'Ajuntament, que no tinguin l'autorització
deguda municipal.
g) L'incompliment de les obligacions establertes o que es derivin de l'assenyalat en els articles 7 i
9 de la present Ordenança, quan es produeixi dany o gravi risc del mateix per al medi ambient.
h) Traslladar de lloc els contenidors sense motiu o causa que ho justifiqui.
i) Tot ús incorrecte dels contenidors que suposi dany o depreciació dels mateixos.
j) Foragitar, dipositar o abandonar en els espais públics a qualsevol tipus de residu, sigui
orgànic o inorgànic, tals com deposicions d'animals domèstics, papers, burilles,
ampolles o altres objectes anàlegs, amb incompliment del disposat en la present Ordenança o en
les normes de policia i bon govern municipal.
ARTICLE 19
1. - Les faltes podran ser greus o lleus.
2. - Són faltes greus:
a) Les establertes en els apartats c), i), f) i g) de l'article anterior.
b) L'establerta en l'apartat i) de l'article anterior quan el dany o depreciació excedeixi el
cinc per cent del valor en venda.
c) Les establertes amb aquest caràcter per les reglamentacions que en matèria de gestió de
residus dicti l'Administració de l'Estat o la Comunitat Valenciana no compreses en els apartats
anteriors.
d) Haver estat sancionat per la comissió de tres faltes lleus.
3. - Són faltes lleus:
a) les establertes en els diferents apartats del número 2 de l'article 18 que no tinguin
consideració de greus.
b) L'incompliment dels deures i obligacions establertes en la present Ordenança o en
normes de superior rang reguladors de la gestió de residus, sempre que no hagi de ser qualificat

com falta greu.
ARTICLE 20
1. - Per a les faltes s'aplicaran les següents sancions:
a) Apercebiment.
b) multa de 12 € a 50 €
c) multa de 50 € a 90 €
2. - Les faltes lleus només podran ser corregides amb les sancions que s'assenyalen en els
apartats a) i b) del número anterior, sense perjudici del disposat en el número següent.
3. - La quantia màxima de les multes establertes al present article podrà ampliar-se fins i tot el
límit màxim que, en el seu cas, permeti imposar a l'Ajuntament la regulació de l'Estat o de la
Comunitat Valenciana en matèria de gestió de residus.
ARTICLE 21
Les sancions seran imposades per l'Alcaldia previ expedient en el que serà sentit l'infractor.
CAPÍTOL VIIII
RECLAMACIONS I RECURSOS
ARTICLE 22
Contra qualsevol ordre o situació de fet que no tingui la qualificació d'acte administratiu
podrà reclamar-se davant de l'Alcaldia.
ARTICLE 23
Contra les multes, així com contra les resolucions de la Corporació sobre constitució,
organització, modificació o supressió del servei de recollida d'escombraries, els interessats
podran interposar recurs contenciós-administratiu.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. - Es faculta a l'Alcaldia Presidència a dictar bans de desenvolupament de la present
ordenança i a adoptar totes aquelles mesures que siguin necessàries per a la millor prestació del
servei, sempre que no contradiguin el disposat en les Ordenances i disposicions legals vigents.

Segona. - Les disposicions de la present Ordenança quedaran modificades o derogades
automàticament en la mesura que resultin incompatibles amb la legislació que, d'acord amb el
repartiment constitucional de competències, dicti sobre la matèria l'Estat o la Generalitat
Valenciana; aquestes normes, una vegada en vigor, s'aplicaran directament sense necessitat de
modificació o adaptació formal de la mateixa.
DISPOSICION FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la publicació completa del seu text
al Butlletí Oficial de la província de València.
SEGON.
SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA aquest acord, per un període de
trenta dies, per mitjà d'edicte que ha de publicar-se en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província de València perquè els interessats puguen examinar l'expedient i presentar
reclamacions, fent-se constar que en el cas que no se’n presente ninguna, l'acord provisional
passarà automàticament a definitiu.
TERCER.
PUBLICAR arribat el moment
modificació en el Butlletí Oficial de la Província.

l’acord definitiu i el text íntegre de la

5.
APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES
OBRES URBANITZACIÓ UNITAT D’EXECUCIO OEST-2.
Sotmesa la proposta a votació, el Ple de l’Ajuntament per MAJORIA SIMPLE dels seus
membres presents ACORDA:
PRIMER.
Aprovar l'expedient de modificació del contracte de les obres URBANITZACIÓ
UNITAT D’EXECUCIO OEST-2, per import de 420.775,31 Euros.
SEGON.
Ampliar el termini d'execució pel període de sis mesos, per tal de poder dur a
terme les modificacions introduïdes.
TERCER.
Aplicar a la partida 432-600.01 de l’estat de despeses del Pressupost de l' any
2010 la despesa necessària per fer front a l'augment del pressupost de l'esmentada obra.
QUART.
Notificar el present acord a l' adjudicatari del contracte ALESA PROYECTOS Y
CONTRATAS, S.A., citar-lo per a la formalització de la modificació del contracte i requerir-li
per a l' ampliació de la garantia definitiva per un import de 16.831,01 euros, en el termini de deu
dies a partir de la recepció de l' esmentada notificació.
CINQUÈ.

Facultar l'alcalde perquè en nom i representació d'aquest Ajuntament subscrigui

tots els documents que siguin necessaris per fer efectius aquests acords.
6.
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA. Per part de la
secretaria es va donar compte de les següents resolucions:
Núm.
decret
300

DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 09 DE SETEMBRE DE 2010 SOBRE
APROVACIÓ DE PAGAMENTS.

301

DECRET DE L'ALCALDIA DEL 9 DE SETEMBRE DE 2010 SOBRE APROVACIÓ DE
LIQUIDACIONS PELS SERVEIS PRESTATS PER L'ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL DE
BELLREGUARD. EXP 21/10

302

DECRET D'ALCALDIA DE DATA 10 DE SETEMBRE DE 2010 SOBRE CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ I DISSENY DE LA PÀGINA WEB D' AQUEST
AJUNTAMENT.

303

DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 10 DE SETEMBRE DE 2010 SOBRE
APROVACIÓ DE PAGAMENTS.

304

DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 10 DE SETEMBRE DE 2010 SOBRE
APROVACIÓ DE PAGAMENTS

305

DECRET D'ALCALDIA DE DATA 10 DE SETEMBRE DEL 2010 SOBRE APROVACIÓ
DEL COBRAMENT QUOTES D'URBANITZACIÓ DE LA U.E. EST DE BELLREGUARD.

306

DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 13 DE SETEMBRE DE 2009 APROVATORI
MODIFICACIONS INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDITS CORRESPONENTS A
DESPESES AFECTADES

307

DECRET DE L’ALCADIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 15 DE SETEMBRE DE 2010,
RESPECTE LIQUIDACIÓ EN CONCEPTE DE TAXA CEMENTERI 2010

308

DECRET DE L’ALCADIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 15 DE SETEMBRE DE 2010,
RESPECTE LIQUIDACIÓ EN CONCEPTE DE TAXA CEMENTERI 2010

309

DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 15 DE SETEMBRE DE 2010 SOBRE
APROVACIÓ DE PAGAMENTS.

310

DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 15 DE SETEMBRE DE 2010
APROVATORI DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 13/10.

311

DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 15 DE SETEMBRE DE 2010
APROVATORI DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 14/10

312

DECRET DE L'ALCALDIA DEL 15 DE SETEMBRE DE 2010 SOBRE APROVACIÓ DE
LIQUIDACIONS PEL SERVEI PRESTAT EN CONCEPTE DE MENJAR A DOMICILI. EXP
022/10

313

DECRET D'ALCALDIA DE DATA 15 DE SETEMBRE DE 2010 SOBRE LLICÈNCIA
URBANISTICA (EXP. 078/10)

314

RESOLUCIÓ ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE DATA 17 DE SETEMBRE DE 2010 SOBRE
AVANÇAMENTS DE CAIXA.

315

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE DATA 17/09/10 SOBRE CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

316

DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 20 DE SETEMBRE DE 2010
APROVATORI DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 15/10

317

DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 20 DE SETEMBRE DE 2010 SOBRE
APROVACIÓ DE PAGAMENTS.

318

DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 20 DE SETEMBRE DE 2010
APROVATORI DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 16/10

319

DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 20 DE SETEMBRE DE 2010
APROVATORI DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 17/10

320

DECRET DE L’ALCADIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 21 DE SETEMBRE DE 2010,
RESPECTE LIQUIDACIÓ EN CONCEPTE DE TAXA CEMENTERI 2010

321

DECRET DE L’ALCADIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 27 DE SETEMBRE DE 2010,
RESPECTE LIQUIDACIÓ EN CONCEPTE DE TAXA CEMENTERI 2010

322

DECRET D'ALCALDIA DE DATA 27 DE SETEMBRE DE 2010 SOBRE AUTORITZACIÓ
PRORROGA DE COMISSIÓ DE SERVEIS

323

DECRET D'ALCALDIA DE DATA 28 DE SETEMBRE DE 2010 SOBRE NOMENANT
PERSONAL LABORAL TEMPORAL A TEMPS PARCIAL DE L’AJUNTAMENT DE
BELLREGUARD, PLACES PROFESSORES D'EPA

324

DECRET D'ALCALDIA DE DATA 29 DE SETEMBRE DE 2010 SOBRE APROVACIÓ DE
BASES REGULADORES DE LES PROVES SEL·LECTIVES CREACIÓ DE BORSA DE
TREBALL I PROVISIÓ INTERINA DE PLACES TEMPORALS D'AGENT DE LA POLICIA
LOCAL, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, VACANTS EN PLANTILLA, MITJANÇANT
CONCURS.

325

DECRET D'ALCALDIA DE DATA 30 DE SETEMBRE DE 2010 SOBRE NOMENAMENT
SECRETARIA ACCIDENTAL.

326

DECRET D'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 30 DE SETEMBRE DE 2010 SOBRE
CESSAMENT D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL.

327

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE DATA 30 DE SETEMBRE DE 2010
SOBRE ASSIGNACIÓ GRATIFICACIONS

328

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE DATA 30 DE SETEMBRE DE 2010
SOBRE APROVACIÓ NÓMINES

329

DECRET DE L’ALCADIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 1 D'OCTUBRE DE 2010, RESPECTE
LIQUIDACIÓ EN CONCEPTE DE TAXA CEMENTERI 2010

330

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE DATA 01/10/10 SOBRE CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

331

DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 05 D'OCTUBRE DE 2010
APROVATORI DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 18/10

332

DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 05 D'OCTUBRE DE
APROVATORI DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 19/10

2010

333

DECRET D'ALCALDIA DE DATA 5 D'OCTUBRE DE 2010 RESPECTE A

LES

SOL.LICITUDS D'INSCRIPCIÓ EN EL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS.
334

DECRET D'ALCALDIA DE DATA 06 D'OCTUBRE DE 2010 SOBRE DESIGNACIÓ DE
TINENT D'ALCALDE PER A SUBSTITUCIÓ DE L'ALCALDE

335

DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 07 D'OCTUBRE DE 2010 SOBRE
APROVACIÓ DE PAGAMENTS.

336

DECRET DE L'ALCALDIA DEL 7 D'OCTUBRE DE 2010 SOBRE APROVACIÓ DE
LIQUIDACIONS PELS SERVEIS PRESTATS PER L'ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL DE
BELLREGUARD. EXP 23/10

337

DECRET DE L'ALCALDIA DEL 8 D'OCTUBRE DE 2010 SOBRE APROVACIÓ DE
LIQUIDACIONS PEL SERVEI PRESTAT EN CONCEPTE DE MENJAR A DOMICILI. EXP.
024/10

338

DECRET D'ALCALDIA DE DATA 13 D'OCTUBRE DE 2010 SOBRE AUTORITZACIÓ DE
COMISSIÓ DE SERVEIS

339

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE DATA 14/10/2010 SOBRE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

7.
PROPOSTES I QÜESTIONS.
Per part dels regidors de l'oposició es formulen
diverses preguntes que són contestades pels corresponents regidors del govern.
L'Alcalde

EL SECRETARI.

Pere Cremades Simó

Eliseo Lledó Durà

