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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT
BELLREGUARD CORRESPONENT AL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2019
CONCURRENTS:
Alcalde
Alexandre Ruiz Gadea

(COMPROMÍS)

Regidors

Lorena Peiró Gregori
Juanjo Giner Camarena
Marta Avargues Ciscar
Grup Municipal PP
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Grup Municipal COMPROMÍS

DE

Bellreguard, 27 de novembre de dos mil dinou,
sent 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 componen la corporació.
Assistits per la secretària de la corporació, M.
Engràcia Garcia Madrid, a fi de celebrar la
sessió extraordinària, en primera convocatòria,
per a la qual prèviament s’havia distribuït
l’ordre del dia.
Obert l’acte públic pel Sr. alcalde, de la seua
ordre es va anar donant compte dels assumptes
de l’ordre del dia de la convocatòria,
començant per la part resolutiva on es van
acordar els següents

Jaume Ascó Pastor
Fendi Borràs Sanchez
Lorenzo Millet Millet
Marola Marco Peiró
Grup Municipal PSOE
Joan Marco Pastor
Sandra Gadea Peiró
Marcos Haro Escribano
Excusa la no assistència:
El ple s’inicia en el minut 00:22 https://www.youtube.com/watch?v=TbiZXC5Lj08
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ACO RDS

ÚNIC.
PRESSUPOST EXERCICI 2020 I PLANTILLA DE PERSONAL
APROVACIÓ INICIAL.
Joan Marco Pastor, Regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica de l’ajuntament de
Bellreguard, sotmet a la consideració del ple la següent, proposta:
Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació del Pressupost i plantilla municipal per a l’exercici
2020, consistent en: Memòria que presenta l'Alcalde-President explicativa del seu contingut i
de les principals modificacions, Bases d'Execució del pressupost, Annex d'Inversions, Annex
de Personal comprensiu de la plantilla de la Corporació, Estat d'ingressos i Estat de despeses,
Informe Econòmic-Financer i Informe de Secretaria-Intervenció, així com liquidació de
l'exercici 2018 i avanç de la liquidació de l’exercici 2019 referida a octubre 2019.

PRIMER.
Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2020, fixant els
gastos i els ingressos en les xifres que per capítols s’expressen a continuació:
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Per tot el que precedeix, propose al Ple de l’Ajuntament l'adopció del següent ACORD :

PRESSUPOST DE L’ENTITAT LOCAL.
ESTAT DE GASTOS
Operacions corrents
1. Gastos de personal
1.844.747,38
2. Gastos en béns corrents i servicis
1.696.347,60
3. Gastos financers
2.000,00
4. Transferències corrents
147.763,02
5. Fons de contingència
1.000,00
Operacions de capital
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers
Total pressupost de gastos

3.691.858,00

293.157,00
269.657,00
0,00
2.000,00
21.500,00
3.985.015,00

2
___________________________________________________________________________
Clot de l’Era, 12
46713 Bellreguard (La Safor) – València
tel. 962 815 511 – fax 962 816 218
ajuntament@bellreguard.net

________________________________________________________________________
ESTAT D’INGRESSOS
Operacions corrents
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
Operacions de capital
6. Alienació d’inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers
Total pressupost d’ingressos

3.985.015,00
1.905.000,00
39.000,00
1.001.675,60
1.007.239,40
32.100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
3.985.015,00
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SEGON.
Igualment, aprovar junt amb el Pressupost les Bases d’Execució del
Pressupost General i la plantilla de personal continguda en l’Annex de Personal.
TERCER.
Exposar al públic el Pressupost inicialment aprovat junt amb la plantilla de
personal en el tauler d’anuncis i en el BOP de València, pel termini de quinze dies hàbils, a
comptar del següent al de la publicació d’este, posant a disposició del públic la corresponent
documentació. Durant este termini, els interessats podran examinar-ho i presentar
reclamacions davant del Ple.
QUART.
Considerar definitivament aprovat el pressupost general per a l’exercici 2020,
si durant l’esmentat període no s’hagueren presentat reclamacions.
CINQUÈ.
Donar compte al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques dins de les
obligacions d’informació en compliment de l’Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre pel qual es
desenrotllen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la llei orgànica
2/2012 de 27 d’Abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
INTERVENCIONS:
Sr. Joan Marco.
Avui es presenta el pressupost per al 2020, després de l’audiència
publica realitzada la setmana passada, tal i com es preceptiva que realitzarem la setmana
passada.
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Com he dit per a aquest any el pressupost ascendeix a 3.985.015€ front als 3.868.579€ de
l’any 2019.
La qual cosa suposa un increment en termes absoluts de 116.436€, representant un
percentatge d'un 3,01%.
Seguint desglossant, en el capítol d’ingressos, respecte al capitol1, impostos directes, es
preveu ingressar la quantitat de 1.905.000€, que representa un 47,80% del pressupost.
Respecte al 2019 presenta un increment de 20.000€, que vindran donats: 5.000€ de
l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, 10.000€ de l'Impost d'Increment de Valor
dels Terrenys, Plusvàlua; i 5.000 de l'Impost d'Activitats Econòmiques, IAE.
Aquestes quantitats han estat estretes de la recaptació liquida i els drets nets, sempre els
inferiors.

que representa un 0,98% del pressupost. Respecte al 2019 presenta un increment de
9.000€.
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En el capítol 2, impostos indirectes, la quantitat que es preveu ingressar puja a 39.000€,

En el capítol 3, taxes i altres ingressos, la quantitat d'aquest capítol ascendeix a
1.001.675,60€, que representa un 25,14% del pressupost, respecte al 2019 presenta un
increment de 67.059€.
Aquestos 67.059€ van a procedir de les següents partides:35.059,20€ del Subministrament
d'Aigua Potable que inclou tres sub-capítols: inclusió Sanejament, nous abonats unificació
tarifa poble-platja, 2.000€ de la Recollida de fem, 3.000€ de les Llicències Urbanístiques,
2.000€ de les Taules i Cadires dels Establiments Comercials i 9.000€ que procediran de les
Multes de Trànsit.
En el capítol 4, transferències corrents, una quantitat de 1.007.239,40€, que representa un
25,28% del pressupost. Respecte al 2019 creix en 20.376,80€, donat per les següents
circumstàncies: la Participació en Tributs de l'Estat creix en 20.000€, la Resolució de la
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Conselleria d'Educació respecte a l'Escoleta Municipal ens atorga 970,80€ mentre que per
contra el Fons de Cooperació Municipal ens minva en en 594€.
El capítol 5, ingressos patrimonials, es preveu ingressar per aquest capítol 32.100€, que
representa un 0,81% del pressupost. Respecte al 19 creix en 12.000€, degut a la seua inclusió
erronea al capítol 6.

Això pel que representa a la part d’ingressos, pel que fa de despeses, en el capitul 1 que són
les despeses de personal, va a suposar una despesa de 1.844.747,38€, la qual cosa suposa un
46,29% del pressupost. Respecte al 2019 presenta un increment de 155.346,70€, que ve
originat entre altres raons per: ajustos de nòmines, pujada del 19, més antiguitat que es
complirà durant el 20, la retribució dels càrrecs electes, retribucions de l'administració, on
s'ha dotat 1 plaça de C1Adm. (18.691,74€), s'unifica en una sola linia tot el personal de vies
públiques, es crea una linia per a l'informàtic laboral. (20.197,30€), es crea una línia que
contempla monitors de campament, de la piscina i dinamitzadora cultural. (16.173,25€),
aquestes dos últimes línies de nova creació provoca que per a la contractació de Personal es
passe de 58.000 a 50.000€, però realment es passa de disposar de 22.000€ a tindrem 50.000€,
per a contractar gent.
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En el capítol 6, alienació inversions reals, 0€, per el que acabem de dir.

Pel que fa del capítol 2, despeses de béns corrents i serveis, la despesa prevista és de
1.696.347,60€, que representa un 42,57% del pressupost. Respecte al 2019 és redueix en
31.215,28€. Les variacions més significatives les trobem: degut al canvi d'enllumenat públic
a LED en els últims exercicis anem a estalviar 10.000€ en la conservació i reparació de
d'enllumenat, s'esclarifiquen les denominacions de les partides corresponents a la
municipalització del servei d'aigua potable, amb l'objectiu del paper 0 a l'Administració i la
informatització i digitalització de molts procesos administratius s'estalviaran 3.000€ en
Comunicacions Postals, destacar l'increment de 1.500€ en la partida d'Igualtat i Polítiques
Inclusives, passant de 6.500€ a 8.000€, la nova denominació de Cultura Festiva, que aglutina
les partides de Festes del Poble, Festes de carrers del i poble i platja, i a més a més creix en
4.000€, per a sitar-se en 90.000€, es crea una nova partida de Despeses de Serveis Socials
amb 500€, per aquells casos de màxima urgència, també és nova la partida d'Agricultura.
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Consell Agrari amb 10.000€, on es preten revertir els ingresos per l'IBI RÚSTIC, mitjançant
diàleg, consesns i aportacions del Consell Agrari, creix la partida de Patrimoni i Memòria
democràtica en 4.500€, desapareix la partida del Programa Menjar a Casa, en 6.500€, que és
assolida per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la partida de Promoció
Econòmica apareix nova en aquest Capítol 2, provinent del 4, i creix en 2.400€.
En quant al capítol 3, despeses financeres, la partida està dotada en 2.000€, que representa un
0,05% del pressupost i minva 4.000€ respecte al 2019, ja que és una partida que no presenta
massa despeses en els exercicis.
El capítol 4, transferències corrents, les subvencions. En aquest capítol, la despesa prevista
ascendeix a 147.763,02€, que representa un 3,71% del pressupost. Respecte al 2019 hi ha una
minva de 10.060,47€.

Bellreguard amb una quantitat de 1.500€, subvenció 10è aniversari de la Coral,
1.000€, aixi com a la XARXA MAI MÉS DE 700€ i la Subvenció a la Solidaritat, la
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Volem destatacar la Subvenció a un nou club esportiu, com és el Club Ciclista de

dividim, apareixent la nova línia de Subvencions socials, per combatre la pobresa
energètica, entre altres coses.
També apareix la Subvenció als Grups Polítics per valor de 2.040€, aquest govern sempre ha
tingut en el seu fi dignificar la funció política. Seran 20€ fixes per grup municipal, més 10€
per regidor, amb caràcter mensual, de tal manera, que el grup de Compromís seran,
20+40=60, igual PP, mentre que el PSPV seran 20+30=50, 170*12=2040€.
Volem destacar en aquest capitul que el descens es produeix per la disminució en la
subvenció a cases de la joventut, ja que després de dos anys, el aprenentatge ha sigut eficient
i es poden gestionar millor.
Pel que fa al capítol 5, fons de contingència. En aquest capítol es consignen 1.000€, un 0,03%
del Pressupost, respecte al 2019 minva en 20.000€. Com no he tingut massa imprevistos hem
decidit reduïr.
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Fins ací, les Despeses Corrents que sumen 3.691.858,€ que representen un 92,64% del
Pressupost Total.
Pel que fa al capítol 6, d’Inversions reals. La despesa en aquest capítol està prevista en
269.657,00€, que representa 6,77% del Pressupost Total, suposant un increment de
23.865,05€ respecte al pressupost de 2019.
On anem a destinar aquestes inversions: Reflexa la segona part de les despeses referides al
Cicle de l'aigua, concretament 139.157,00€, creixent en 16.931,05 respecte al 2019, i
suposant un 51,61% de les inversions totals previstes per al 2020. També reflexa 78.000,00€,
que es destinaran a diverses inversions, creixent en aproximadament 4.500,00€, suposant un
28,92% de les inversions totals previstes per a 2020. La quantitat destinada a pressupostos
Participatius en el 2020 serà de 52.500,00€, representant un augment de 2.500,00€, respecte
El capítol 6, actius financers roman igual que l'any passat amb 2.000€, representant un 0,05%
del pressupost.
El capítol 9, passius financers, suposa una despesa de 21.500,00€, amb un increment de
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al 2019, essent un 19,47% de les inversions totals per a 2020.

2.500,00€ respecte al 2019 que suposa un 0,54% del pressupost del 2020 i que ve donada per
l'aportació municipal per completar la subvenció de l'IVACE en el canvi d'enllumenat, parcs i
jardins municipals.
En definitiva un pressupost que compleix amb el principi de l’estabilitat pressupostària, la
regla de la despesa i el limit de deute, com vostès han pogut comprovar en la documentació
adjunta a aquest pressupost.
Aquest govern segueix creguen en donar resposta la demanda de necessitats que precisa la
nostra corporació i en eixa línia van els nostres pressupostos.
Entenem que hi han necessitats i objectius que son de legislatura i entenem que aquest
pressupost real i prudent es el que cal en el 2020.
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Sr. Jaume Ascó.

En el capítol 9 es pugen 2.500€?

Sr. Joan Marco.

Si

Sr. Jaume Ascó.
En l’apartat de subvencions hem vist que totes s’han quedat igual,
meny l’Associació Cultural Coro i Rondalla San Miguel, que té un increment de 600,00€
Sr. Joan Marco.

Es tracta d’una activitat que es feia fora de conveni i ara s’ha inclòs.

Sr. Jaume Ascó.

Voldria que m’explicaren la partida de les Cases de Joventut.

Sr. Alcalde.

Es la Federació que està donant servei des de l’inici de l’activitat.

Sr. Jaume Ascó.

Voldríem informació sobre aquesta associació.
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També preguntar sobre les inversions que estaven incorporades el passat any i encara no
s’han executat. Els pressupostos han de ser reals, són inversions que realitza el propi
ajuntament i no estan realitzades
Sr. Joan Marco.

Està detallat en l’estat d’execució.

Sr. Jaume Ascó.

Estem preguntant sobre la inversió d’infraestructures d’aigua.

Sr. Alcalde.

Això és el diposit d’aigua. Que actualment està en licitació.

Sr. Jaume Ascó.
posar en el 2019.

Doncs si el diposit s’ha de fer durant el 2020, no s’haguera tingut que

Sr. Alcalde.
Si en el pressupost del 2019, no estiguera la partida d’inversions per a
fer el diposit amb pressupost suficient no es pot licitar l’obra.
Sr. Jaume Ascó.
Un altre tema es que la subvenció de la solidaritat s’ha separat en dos
subvencions solidaritat i subvenció social, supose que estarà bé, però nosaltres tenim soles
subvenció solidaritat.
Sr. Alcalde.
correcta.

Però la documentació que se li va lliurar en la convocatòria està

Sr. Jaume Ascó.

Bé, tampoc té ninguna importància.
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Sr. Jaume Ascó.
Demanem al equip de govern que la partida d’assignació a grups
polítics que són 2040, que eixa partida la canviem i que en ves de anar als grups polítics vaja
a la subvenció social per a la gent que realment ho necessita. Jo personalment estic en contra
de que sens done una subvenció, qui vulga una festa que se la pague, ho dic ací i ho dic en el
nostre partit.
Sr. Joan Marco.
Com vostè sap la partida de 500,00€ per desgràcia serà insuficient,
però no patisca que eixa partida s’incrementarà amb els diners que es necessiten, i es faran les
modificacions de crèdit pertinents. Quan es crea la partida d’assignació a grups polítics es
dignifica la política i ara vostè està fent populisme, i crec que no s’ha d’anar per ahi.
Sr. Jaume Ascó.
La paraula populisme ja ha eixit, està clar que l’ajuntament farà allò
possible per ajudar a la gent, però això es una ajuda més, però el que mana mana.

Sr. Jaume Ascó.
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Sr. Alcalde.
No faça demagògia en aquest tema, si el seu grup polític no vol rebre
aquesta ajuda, digau i s’incrementarà la partida amb la part corresponent al seu grup. Però
després no diga que nosaltres votem en contra en aquesta qüestió però volem rebreu també,
igual com ho van dir quan es va incrementar l’assistència als plens.
És molt senzill.

Sr. Alcalde.
El seu grup polític quan s’aprove el pressupost que diga que
renunciarà a aquesta aportació. Perquè aquest ajuntament sempre ha ajudat a tots els que ho
han necessitat.
Sr. Jaume Ascó.

Evidentment que no.

Sr. Alcalde.
Això és el que volia escoltar. Perquè vostè en el mateix ple ha tret
aquest tema però també ha dit que no renunciarà si el pressupost s’aprova.
Sr. Jaume Ascó.
fer amb ells.

Quan el Partit Popular reba eixa quantia farà el que crega convenient

Sr. Alcalde.
Aquesta aportació està fiscalitzada per hisenda i per tant la llei li marca
el que es pot fer amb eixos diners, i el que vostè pretén fer no li ho permet la llei.
Sr. Jaume Ascó.
Per a nosaltres les persones són el primer.
Una altra partida que té un augment del 10% és la compra d’aigua.
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Sr. Alcalde.
Es per a la previsió d’una possible demanda de més, i per una possible
pujada dels preus de l’aigua que li comprem a la mancomunitat.
Sr. Jaume Ascó.
El populisme és que no anaven a pujar la llum i ara ens hem enterat
que van a pujar la llum i això no és populisme.
Sr. Alcalde.

L’ajuntament no gestiona la llum.

Sr. Jaume Ascó.

Però l’aigua si.

Sr. Alcalde.
Vostè sap molt bé que l’ajuntament li compra l’aigua a la
mancomunitat i si hi han més altes hi haurà més despesa.
Sr. Jaume Ascó.
S'haurà de vore si eixos diners són per a eixe concepte i no per a altres
com més consum per fugues.
Estem treballant per a millorar el servei.

Sr. Jaume Ascó.
Voldríem que en la partida pressupostària estiguera separat quina
quantia correspon a agricultura i quina a medi ambient. També una cosa que ens estranya es
que la partida de festes s’ha unificat en una sola quantia, perquè l’últim any que vam estar
nosaltres era d’uns 70.000,00€ i ara hi ha un bon increment en poc de temps.
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Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde.
Jo crec que totes les despeses corresponents a les festes locals, han
d’estar en una única partida, no té sentit que per ser un dinar per a jubilats i dones vaja a la
partida de benestar social o si es fa un teatre que vaja a cultura.
Sra. Marola Peiró.
Estàs faltant a la veritat, perquè quan jo estava de regidora s'incloïa tot
en la partida de festes, les activitats de les dones, jubilats i altres despeses relacionades durant
les festes. I si vols comprovar-ho demana els informes corresponents.
Sr. Alcalde.

Impossible, perquè matemàticament no pot ser.

Sra. Marola Peirò.

Doncs pregunta a qui corresponga i que et passen informes.

Sr. Joan Marco.
Voldria informar que hi ha una errada en l’annex de personal on posa
total urbanisme borsa, on diu 52.800,00 ha de posar 50.000,00
CINQUÈ.
Donar compte al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques dins
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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Finalització de la sessió minut 45:17 https://www.youtube.com/watch?v=TbiZXC5Lj08
I quan són les vint hores i quaranta-cinc minuts, i no havent més assumptes a tractar, l’alcalde
president clou la sessió la qual jo com a secretària CERTIFIQUE.
L’ALCALDE
Alexandre Ruiz Gadea

LA SECRETÀRIA
M. Engràcia Garcia Madrid
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE.
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