ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE BELLREGUARD
CORRESPONENT AL DIA 03 DE JULIOL DE 2019.

CONCURRENTS:
Alcalde
Alexandre Ruiz Gadea (COMPROMÍS)
Regidors
Grup Municipal COMPROMÍS

Grup Municipal PP
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Juanjo Giner Camarena
Marta Avargues Ciscar

Jaume Ascó Pastor
Fendi Borràs Sanchez
Lorenzo Millet Millet
Marola Marco Peiró

A Bellreguard, tres de juliol de dos mil
dinou, essent les vint hores, s’inicia el
plenari pel Sr. Alcalde, Alexandre Ruiz
Gadea, al saló de sessions de l’Ajuntament,
amb tots els membres que composen la
Corporació. Assistits per la secretaria de la
Corporació, M. Engràcia Garcia Madrid, a
l'objecte de celebrar la sessió extraordinària,
en primera convocatòria, per la qual
prèviament havia estat distribuït l'Ordre del
Dia.
Obert l’acte públic pel Sr. Alcalde, de la
seua ordre es va anar donant compte dels
assumptes continguts en l’ordre del dia de la
Convocatòria, començant per la part
resolutiva on es van a cordar els següents,

Grup Municipal PSOE
Joan Marco Pastor
Sandra Gadea Peiró
Marcos Haro Escribano
Excusa la no assistència:
Lorena Peiró Gregori
ACO RDS
El ple s'inicia en el minut 00:18 https://www.youtube.com/watch?v=G22CVDe1PqY
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1.
APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 15 DE JUNY
DE 2019.
El Sr. Alcalde pregunta si hi ha alguna observació a l'acta de la sessió del dia 15 de juny de
2019.
No havent observacions es sotmet a votació l'aprovació de l'acta de 15 de juny de 2019, sent
aprovada per UNANIMITAT dels presents.
El resultat de la votació es el següent; DEU VOTS A FAVOR, 3 vots a favor corresponents als
representants de COMPROMÍS, Alexandre Ruiz Gadea, Juanjo Giner Camarena, Marta
Avargues Ciscar, 3 vots a favor corresponents als representants del PSOE Joan Marco Pastor,
Sandra Gadea Peiró, Marcos Haro Escribano, 4 vots a favor corresponents als representants del
PP, Jaume Ascó Pastor, Fendi Borrás Sánchez, Lorenzo Millet Millet, Marola Marco Peiro.
Inici del punt minut 00:18 finalització del punt minut 0:53
v=G22CVDe1PqY
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2.

https://www.youtube.com/watch?

CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS.

Per part de la secretaria, es dona compte de les següents comunicacions, que tot d'acord amb el
que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, es
detallen a continuació:
Entrada 1341 presentada pel Grup Polític Municipal SOCIALISTA
Portaveu:
Suplent portaveu:

Joan Marco Pastor
Sandra Gadea Peiró

Entrada 1342 presentada pel Grup Polític Municipal COMPROMÍS PER BELLREGUARD.
(COMPROMÍS)
Portaveu:
Juanjo Giner Camarena
Suplent de portaveu: Lorena Peiró Gregori
Entrada 1459 presentada pel Grup Polític Municipal Partit Popular (PP)
Portaveu:
Suplent Portaveu:

Jaume Ascó Pastor
Fendi Borrás Sánchez

Els regidors assistents al plenari es donen per assabentats.
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Inici del punt minut 00:53 finalització del punt minut 1:50
v=G22CVDe1PqY
3.
DACIÓ DE COMPTE
MATÈRIA DELEGACIÓ

https://www.youtube.com/watch?

DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA EN

Per part de l’alcaldia es dóna compte de les resolucions de l'alcaldia que seguidament es
transcriuen:
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 175 DE DATA 21 DE JUNY DE 2019, SOBRE DELEGACIONS DE
SERVEIS MUNICIPALS.
Després de les eleccions locals del dia 26 de maig de 2019, i havent-se constituït la corporació en sessió
extraordinària del dia 15 de juny de 2019.
Tot d'acord amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; i 35.2.d) del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre,

PRIMER.
Efectuar les següents delegacions, respecte de serveis municipals que s'especifiquen, a favor
dels regidors que a continuació s'hi indiquen :
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HE RESOLT:

Alexandre Ruiz Gadea

ALCALDIA.
 Personal.
 Policia Local.
ÀREA DE GESTIÓ SOSTENIBLE DEL MUNICIPI:
Regidoria de l’Aigua.
Regidoria d’Urbanisme Sostenible.
Regidoria de Turisme i Platja.
Regidoria de Patrimoni i Memòria Democràtica.
Regidoria de Transparència i Govern Obert.

Lorena Peiró Gregori

Regidoria de Cultura Festiva.
Regidoria d’Agermanament entre Pobles.

Juanjo Giner Camarena

ÀREA DE CULTURA DEMOCRÀTICA.
 Regidoria de Participació Ciutadana i Qualitat
Democràtica.
 Regidoria d'Infància, Adolescència i Joventut.
 Regidoria de Cultura.
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Marta Avargues Císcar

Regidoria d’Educació.

Joan Marco Pastor

Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica.

Sandra Gadea Peiró

Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
Regidoria de Benestar Social i Salut.

Marcos Haro Escribano

Regidoria d’Esports.
Regidoria d’Agricultura i Medi Ambient.

SEGON.
Les delegacions efectuades comprendran les facultats de direcció, organització interna i
gestió dels corresponents serveis, amb exclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que
afecten a tercers.
TERCER.
Notificar aquesta resolució a les persones designades per tal que efectuen l'acceptació dels
susdits càrrecs, si s'escau.
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QUART.
Remetre anunci dels nomenaments indicats perquè siguen inserits en el butlletí Oficial de la
Província i també fer-los públics en el tauler d'anuncis municipal.
CINQUÈ.

Donar compte d'aquesta resolució al Ple en la primera sessió que celebre.

SISÈ.

Els nomenaments efectuats seran efectius des del dia següent de la data d'aquesta resolució.

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 176 DE DATA 21 DE JUNY DE 2019, SOBRE NOMENAMENT DE
TINENTS D'ALCALDE
Després de les eleccions locals del dia 26 de maig de 2019, i havent-se constituït la corporació en sessió
extraordinària el dia 15 de juny de 2019.
Tot d'acord amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; i 35.2.d) del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
HE RESOLT:
PRIMER.

Nomenar com a titulars de la tinència d'alcaldia als següents regidors:

JOAN MARCO PASTOR
JUANJO GINER CAMARENA
MARCOS HARO ESCRIBANO

Primera Tinència d'Alcaldia
Segona Tinència d'Alcaldia
Tercera Tinència d'Alcaldia

SEGON.
Correspondrà als nomenats substituir, a aquesta alcaldia en l'exercici de les seues atribucions
en els supòsits legalment previstos.
TERCER.
Notificar aquesta resolució a les persones designades per tal que efectue l'acceptació del
susdit càrrec, si s'escau.
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QUART.
Remetre anunci dels nomenaments indicat perquè siga inserit en el Butlletí Oficial de la
Província i també fer-ho públic en el tauler d'anuncis municipal.
CINQUÈ.

Donar compte d'aquesta resolució al Ple en la primera sessió que celebre.

SISÈ.

Els nomenaments efectuats seran efectius des del dia següent de la data d'aquesta resolució.

Els regidors assistents al plenari es donen per assabentats
Inici del punt minut 01:50 finalització del punt minut 6:30
v=G22CVDe1PqY
4.

https://www.youtube.com/watch?

PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

Després de les eleccions locals del dia 26 de maig de 2019, i havent-se constituït la corporació
en sessió extraordinària del dia 15 de juny de 2019.
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Alexandre Ruiz Gadea, Alcalde de l'Ajuntament de Bellreguard.

Atès allò disposat en els articles 20.1.b) i 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; i 35.2.d) i 52 i ss.
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot el que precedeix, i sotmesa la proposta a votació, el Ple de l’Ajuntament per MAJORIA
ABSOLUTA dels seus membres presents ACORDA:
PRIMER.
Constituir la Junta de Govern Local, l'objecte del qual serà l'assistència
permanent a l'Alcalde en l'exercici de les seues atribucions, així com exercir, si escau, les
atribucions que l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegue o les que li atribuïsquen les lleis.
SEGON.
La Junta de Govern Local estarà integrada per l'Alcalde, que serà el seu
president, i per un nombre de 3 Regidors que seran nomenats lliurement per l'Alcalde com a
membres d'aquesta.
TERCER.
La Junta de Govern Local ajustarà el seu funcionament al que es disposa en els
articles 112 i 113 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, als efectes del qual es proposa
que la Junta celebre sessió ordinària amb la següent periodicitat: cada quinze dies, les sessions
ordinàries, a les 19 hores.
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INTERVENCIONS:
Jaume Ascó.

Sol.licita ser membre i participar en la JGL

Sr. Alcalde. Comunica que sols poden ser membres de la JGL els tinents d’alcalde, però
estudiarà la seua petició.

Inici del punt minut 01:50 finalització del punt minut 9:07
v=G22CVDe1PqY
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El resultat de la votació es el següent; SIS VOTS A FAVOR, 3 vots a favor corresponents als
representants de COMPROMÍS, Alexandre Ruiz Gadea, Juanjo Giner Camarena, Marta
Avargues Ciscar, 3 vots a favor corresponents als representants del PSOE Joan Marco Pastor,
Sandra Gadea Peiró, Marcos Haro Escribano, QUATRE ABSTENCIONS corresponents als
representants del PP, Jaume Ascó Pastor, Fendi Borrás Sánchez, Lorenzo Millet Millet, Marola
Marco Peiro.
https://www.youtube.com/watch?

5.
FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES DE
L'AJUNTAMENT.
Alexandre Ruiz Gadea, Alcalde de l’Ajuntament de Bellreguard, sotmet a la consideració del
ple la següent, proposta:
Després de les eleccions locals del dia 25 de maig, i havent-se constituït la corporació en sessió
extraordinària del dia 15 de juny de 2019.
Vist l’article 46.2 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, que estableix que el Ple celebrarà sessió ordinària
com a mínim cada tres mesos, i l’article 47.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, que els dies de les sessions ordinàries seran fixats prèviament per acord de la corporació.
En compliment de les disposicions esmentades i de l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals.
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Per tot el que precedeix, i sotmesa la proposta a votació, el Ple de l’Ajuntament per
UNANIMITAT dels seus membres presents ACORDA:
ÚNIC.
Fixar les sessions ordinàries del Ple de l'ajuntament, amb periodicitat mensual, el
segon dimecres a les vint hores, cas que aquest dia fos festiu la sessió es realitzarà el dia hàbil
immediat anterior. Els mesos de gener i setembre serà el tercer dimecres a la mateixa hora.

El resultat de la votació es el següent; DEU VOTS A FAVOR, 3 vots a favor corresponents als
representants de COMPROMÍS, Alexandre Ruiz Gadea, Juanjo Giner Camarena, Marta
Avargues Ciscar, 3 vots a favor corresponents als representants del PSOE Joan Marco Pastor,
Sandra Gadea Peiró, Marcos Haro Escribano, 4 vots a favor corresponents als representants del
PP, Jaume Ascó Pastor, Fendi Borrás Sánchez, Lorenzo Millet Millet, Marola Marco Peiro.

6.
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Inici del punt minut 09:07 finalització del punt minut 9:45
v=G22CVDe1PqY

https://www.youtube.com/watch?

CONSTITUCIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.

Alexandre Ruiz Gadea, Alcalde de l’Ajuntament de Bellreguard, sotmet a la consideració del
ple la següent, proposta:
Després de les eleccions locals del dia 25 de maig, i havent-se constituït la corporació en sessió
extraordinària del dia 15 de juny de 2019.
Essent la Comissió Especial de Comptes un òrgan municipal necessari i atès allò disposat en els
articles 20.1 e) i 116 de la LRBRL 7/85, de 2 d'abril, i en els articles 38 i 125 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Tenint en compte que l'Alcalde de la Corporació, es el President nat de la Comissió Especial de
Comptes, podent delegar la Presidència en qualsevol membre de la Corporació, a proposta de
l'esmentada Comissió, desprès de la corresponent elecció efectuada en el seu sé.
Atès que segons disposa l'art. 125 c) l'adscripció concreta dels membres de la Corporació que
han de formar part de la mateixa en representació de cada grup, es realitzarà mitjançant escrit
del portaveu del mateix dirigit al Alcalde, i del que es donarà compte al Plenari, podent
designar-se, de igual forma, un suplent per cada titular.
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Atenent al criteri de proporcionalitat existent entre els distints grups polítics representats en la
Corporació.
Per tot el que precedeix, i sotmesa la proposta a votació, el Ple de l’Ajuntament per
UNANIMITAT dels seus membres presents ACORDA:
PRIMER.

Establir la següent composició de la Comissió Especial de Comptes:

Membres del Grup Municipal Popular:

Jaume Ascó Pastor
Lorenzo Millet Millet

Membres del Grup Municipal PSOE:

Joan Marco Pastor

SEGON.
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Membres del Grup Municipal Compromís: Alexandre Ruiz Gadea
Marta Avargues Ciscar

Comunicar als efectes esmentats el present acord als Grup Municipals.

El resultat de la votació es el següent; DEU VOTS A FAVOR, 3 vots a favor corresponents als
representants de COMPROMÍS, Alexandre Ruiz Gadea, Juanjo Giner Camarena, Marta
Avargues Ciscar, 3 vots a favor corresponents als representants del PSOE Joan Marco Pastor,
Sandra Gadea Peiró, Marcos Haro Escribano, 4 vots a favor corresponents als representants del
PP, Jaume Ascó Pastor, Fendi Borrás Sánchez, Lorenzo Millet Millet, Marola Marco Peiro.
Inici del punt minut 09:45 finalització del punt minut 11:30
v=G22CVDe1PqY

https://www.youtube.com/watch?

7.
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS
SUPRAMUNICIPALS.
Alexandre Ruiz Gadea, Alcalde de l’Ajuntament de Bellreguard, sotmet a la consideració del
ple la següent, proposta:
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Després de les eleccions locals del dia 25 de maig, i havent-se constituït la corporació en sessió
extraordinària del dia 15 de juny de 2019.
Vist que segons l'article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel que s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, dintre dels
trenta dies següents a la sessió constitutiva, l'alcalde convocarà sessió extraordinària del Ple de
la Corporació per tal de determinar el següent punt:
- Nomenaments de representats de la Corporació en tota mena d'òrgans col·legiats en que
haja d'estar representada.
Per tot el que precedeix, i sotmesa la proposta a votació, el Ple de l’Ajuntament per MAJORIA
ABSOLUTA dels seus membres presents ACORDA:
PRIMER.
Nomenar representants de l'ajuntament en els òrgans que a continuació es
detallen als següents regidors, una vegada vistes les diferents propostes dels grups polítics:

Alexandre Ruiz Gadea
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Consorci Provincial Extinció d'Incendis

Consells Escolars Municipal, CEIP, IES
Marta Avargues Císcar
Consorci Pla Zonal de Residus
titular: Joan Marco Pastor
suplent: Marcos Haro Escribano
Xarxa de municipis valencians cap a la sostenibilitat
titular: Alexandre Ruiz Gadea
suplent: Juanjo Giner Camarena
Calaix Jove
Juanjo Giner Camarena
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SEGON.

Donar trasllat del present acord als organismes corresponents.

INTERVENCIONS:
El Sr. Jaume Ascó pregunta perquè s’han eliminat diverses comissions i el Sr. Alcalde li contesta
que perquè no han tingut moviment durant la passada legislatura.
El resultat de la votació es el següent; SIS VOTS A FAVOR, 3 vots a favor corresponents als
representants de COMPROMÍS, Alexandre Ruiz Gadea, Juanjo Giner Camarena, Marta
Avargues Ciscar, 3 vots a favor corresponents als representants del PSOE Joan Marco Pastor,
Sandra Gadea Peiró, Marcos Haro Escribano, 4 VOTS EN CONTRA corresponents als
representants del PP, Jaume Ascó Pastor, Fendi Borrás Sánchez, Lorenzo Millet Millet, Marola
Marco Peiro.
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Inici del punt minut 11:30 finalització del punt minut 14:55
v=G22CVDe1PqY

https://www.youtube.com/watch?

8.
DESIGNACIÓ COM A REPRESENTANT DEL MUNICIPI EN EL PLE DE LA
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR
Alexandre Ruiz Gadea, Alcalde President de l’Ajuntament de Bellreguard.
Ateses les següents consideracions:
I. El passat dia 15 de juny de 2019 va quedar constituïda l’actual corporació, sorgida del resultat
de les eleccions municipals celebrades el 26 de maig de 2019.
II. L’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2.568/1986, de 28 de novembre, preveu que dins del
termini de trenta dies posteriors a la sessió constitutiva el Ple de l’Ajuntament, es procedirà al
nomenament de representants de la corporació en altres òrgans col·legiats, entre els quals es
troba a Mancomunitat de Municipis de la Safor.
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III. L’article 20.2 de la Llei 21/2018 de la GV, de Mancomunitats de la CV, estableix: Cada
municipi estarà representat en el ple de la mancomunitat per l’alcalde o l’alcaldessa i un altre
regidor o regidora, elegit pel ple corresponent i que es mantindrà fins que no el revoque el ple
que el va triar o perda la condició de regidor. El vot serà emés individualment per cadascun
dels representants.
IV. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament, tot requerint-se e l’efecte majoria simple.
Per tot el que precedeix, i sotmesa la proposta a votació, el Ple de l’Ajuntament per MAJORIA
ABSOLUTA dels seus membres presents ACORDA:
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PRIMER.
Designar com a representant del municipi en el Ple de la Mancomunitat de
Municipis de la Safor, amb dret de vot, juntament amb l’Alcalde Alexandre Ruiz Gadea, al
següent regidor:
Nom i cognoms

Joan Marco Pastor

NIF

20019912E

Grup Polític

PSOE

SEGON.
Notificar aquest acord a la Presidència, en funcions, de la Mancomunitat de
Municipis de la Safor.
El resultat de la votació es el següent; SIS VOTS A FAVOR, 3 vots a favor corresponents als
representants de COMPROMÍS, Alexandre Ruiz Gadea, Juanjo Giner Camarena, Marta
Avargues Ciscar, 3 vots a favor corresponents als representants del PSOE Joan Marco Pastor,
Sandra Gadea Peiró, Marcos Haro Escribano, QUATRE ABSTENCIONS corresponents als
representants del PP, Jaume Ascó Pastor, Fendi Borrás Sánchez, Lorenzo Millet Millet, Marola
Marco Peiro.
Inici del punt minut 14:56 finalització del punt minut 17:12
v=G22CVDe1PqY

https://www.youtube.com/watch?
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9.

PROPOSTA RÈGIM D'ASSISTÈNCIES DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ A
ÒRGANS COL·LEGIATS.
Alexandre Ruiz Gadea, Alcalde President de l’ajuntament de Bellreguard,
Vist l’article 75 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local.
Vist que només els membres de la corporació que no tinguen dedicació exclusiva ni dedicació parcial
percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació
que formen part, en la quantia assenyalada pel ple d’aquesta.

Per tot el que precedeix, i sotmesa la proposta a votació, el Ple de l’Ajuntament per MAJORIA
ABSOLUTA dels seus membres presents ACORDA:
PRIMER.

Règim d’assistències:
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S’estableixen les següents retribucions per assistència als membres dels òrgans col·legiats:
Per assistència a les sessions del Ple: 180 euros.
Per assistència a les Juntes de Govern Local: 120 euros.
Per assistència a la Comissió Especial de Comptes: 50 euros.

SEGON.
Que es publique en el Butlletí Oficial de la Província de forma íntegra el present
Acorde, a l'efecte del seu general coneixement, donada la seua transcendència, així com al tauler
electrònic de l’Ajuntament i a la web de Transparència de l’Ajuntament
https://transparencia.bellreguard.net/organizacion?sectionId=01.
INTERVENCIONS:
El Sr. Jaume Ascó pregunta el perquè de la pujada de les assistències, i el Sr. Alcalde contesta
que des de l’any 2007 que no s'actualitzaven els preus i que consideren que era convenient
actualitzar els imports.
El resultat de la votació es el següent; SIS VOTS A FAVOR, 3 vots a favor corresponents als
representants de COMPROMÍS, Alexandre Ruiz Gadea, Juanjo Giner Camarena, Marta
Avargues Ciscar, 3 vots a favor corresponents als representants del PSOE Joan Marco Pastor,
Sandra Gadea Peiró, Marcos Haro Escribano, QUATRE VOTS EN CONTRA corresponents
als representants del PP, Jaume Ascó Pastor, Fendi Borrás Sánchez, Lorenzo Millet Millet,
Marola Marco Peiro.
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Inici del punt minut 17:12 finalització del punt minut 25:30
v=G22CVDe1PqY

10.
RECONEIXEMENT DE DEDICACIÓ
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

https://www.youtube.com/watch?

EXCLUSIVA

O

PARCIAL

ALS

PROPOSTA D’ALCALDIA.
Alexandre Ruiz Gadea, Alcalde President de l’Ajuntament de Bellreguard.
Ateses les següents consideracions:

Atés l’informe de Secretaria de data 26 de juny de 2019 sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Amb data 26 de juny de 2019 l'Alcaldia va elaborar una memòria-proposada sobre aquest tema.
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Vista la Provisió d'Alcaldia, es va iniciar de l'expedient de reconeixement de dedicació exclusiva
o parcial als membres de la Corporació.

Amb data 26 de juny de 2019 es va emetre informe per Intervenció sobre la no existència de
crèdit adequat i suficient per a fer-se càrrec de la despesa e informant de la necessitat d’iniciar
un expedient de modificació de crèdit mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari. I, per tant,
es considera una clàusula suspensiva de l’acord que es pretén aprovar sota la modificació prèvia
del crèdit pressupostari.
D’acord amb la legislació aplicable que és la següent:
— Els articles 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
— La Disposició addicional trentena cinquena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018.
— L'Ordre de 12 de març de 1986 sobre Alta i Cotització al Règim General de la
Seguretat Social dels membres de Corporacions Locals amb Dedicació Exclusiva.
D’acord amb l'article 13.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, correspon al
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Ajuntament en Ple fixar les retribucions que en relació als càrrecs podran ser parcials o
exclusives.

PRIMER.
Determinar que els càrrecs de Alcalde i Primer Tinent d’Alcalde realitzen les
seues funcions en règim de dedicació exclusiva i parcial corresponentment, d’acord amb les
responsabilitats que assumeixen, i havent de tenir una presència efectiva en l’Ajuntament de 20
hores setmanals mínim, en el cas de la dedicació parcial.
SEGON.
Establir a favor dels membres de la Corporació que exercisquen els seus càrrecs
en règim de dedicació exclusiva, les retribucions que a continuació es relacionen, que es
percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l'any i les dues
restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-los d'alta en el règim
general de la Seguretat Social, havent d'assumir aquesta Corporació el pagament de les quotes
empresarials que corresponga.
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— El càrrec d’Alcalde- President una retribució anual bruta de 36.000 euros.
TERCER.
Establir a favor dels membres de la Corporació que exercisquen els seus càrrecs
en règim de dedicació parcial, les retribucions que a continuació es relacionen, que es percebran
en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l'any i les dues restants
corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-los d'alta en el règim general de la
Seguretat Social, havent d'assumir aquesta Corporació el pagament de les quotes empresarials
que corresponga.
— El càrrec de Primer Tinent d'Alcaldia una retribució anual bruta de 18.000 euros.
QUART.
Aquest acord no serà executiu fins que no es realitze la modificació
pressupostaria escaient al efecte d’habilitar crèdit adequat i suficient.
CINQUÈ.
Publicar de forma íntegra en el Butlletí Oficial de la Província l'Acord del Ple, a
l'efecte del seu general coneixement.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest Ajuntament
https://bellreguard.sede.dival.es/opencms/opencms/sede/index.html

També, d’acord amb la Llei de Transparència Valenciana 2/2015, estarà disponible en la web de
transparència de l’ajuntament https://transparencia.bellreguard.net/organizacion?sectionId=01
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SISÉ.
Notificar aquest Acord als interessats i al Servei de personal i intervenció perquè
en prengui coneixement i efectes.
INTERVENCIONS:
El Sr. Lorenzo Millet, diu que tots han entrat per a servir i no per a servir-se del poble, per tant
als regidors del PP no els pareix correcte que l’alcalde i el regidor tinguen retribucions.
El Sr. Alcalde, el Sr. Juanjo Giner i el Sr. Joan Marco, li expliquen el perquè de les retribucions.

Inici
del
punt
minut
25:31
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=G22CVDe1PqY
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El resultat de la votació es el següent; SIS VOTS A FAVOR, 3 vots a favor corresponents als
representants de COMPROMÍS, Alexandre Ruiz Gadea, Juanjo Giner Camarena, Marta
Avargues Ciscar, 3 vots a favor corresponents als representants del PSOE Joan Marco Pastor,
Sandra Gadea Peiró, Marcos Haro Escribano, QUATRE VOTS EN CONTRA corresponents
als representants del PP, Jaume Ascó Pastor, Fendi Borrás Sánchez, Lorenzo Millet Millet,
Marola Marco Peiro.
del

punt

minut

1:11:00

I quan són les vint-i-una hores i onze minuts, i no havent més assumptes a tractar l'alcalde
president clou la sessió del que jo com a secretaria CERTIFIQUE.
L'ALCALDE

LA SECRETARIA
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