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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE BELLREGUARD
CORRESPONENT AL DIA 13 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

Bellreguard, 13 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 ordinària, 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 00:15: https://www.youtube.com/watch?v=WOmaZ5zcWu0
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ACORDS

A

PART RESOLUTIVA

1.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS DEL DIA 16
D’OCTUBRE DE 2019.
El Sr. alcalde pregunta si hi ha alguna observació a l’acta de la sessió extraordinària del dia
16 d’octubre de 2019.

El Sr. alcalde pregunta si hi ha alguna observació a l’acta de la sessió ordinària del dia 16
d’octubre de 2019.
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Sotmesa l’aprovació a votació, el Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT dels seus
membres presents ACORDA aprovar l’acta de la sessió extraordinària del dia 16 d’octubre de
2019.

Sotmesa l’aprovació a votació, el Ple de l’Ajuntament per MAJORIA ABSOLUTA dels seus
membres presents ACORDA aprovar l’acta de la sessió ordinària del dia 16 d’octubre de
2019.
El resultat de la votació es el següent: SET VOTS A FAVOR, 4 vots a favor corresponents
als representants de COMPROMÍS, Alexandre Ruiz Gadea, Lorena Peiró Gregori, 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.
Inici
del
punt
minut
00:16,
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=WOmaZ5zcWu0

del

punt

minut

1:20:
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PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
BELLREGUARD A LA “XARXA DE MEMÒRIA I DE PREVENCIÓ
DEL FEIXISME, MAI MÉS”
2.

Alexandre Ruiz Gadea, alcalde – president de l’Ajuntament de Bellreguard, com a titular de
la Regidoria de Memòria Democràtica, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i
aprovació, si escau, la següent proposta d’acord d’adhesió de l’Ajuntament de Bellreguard a
la “Xarxa de Memòria i de Prevenció del Feixisme, Mai Més”.
La recuperació i defensa de la memòria històrica, és un deure indefugible de les societats
democràtiques. Recuperar i defensar, però sobre tot prevenir, perquè esdeveniments com la
barbàrie nazi no es tornen a repetir.

I això, fer-ho a partir de les experiències personals, de les històries de persones de la localitat
que el feixisme va internar en els camps nazis. Són projectes “amb rostre”, projectes que han
d’aportar a la ciutadania i a la joventut la memòria que ha d’esdevenir compromís.
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El projecte “Xarxa de Memòria i de Prevenció del Feixisme, Mai Més”, té com a objectiu
fonamental recuperar els valors republicans, defensar la memòria dels deportats i deportades
espanyoles, i sensibilitzar perquè “mai més” es repeteisquen situacions semblants.

L’Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d’Espanya és una
associació fundada l’any 1962, en plena dictadura, per un grup d’antics deportats amb la
finalitat de defensar els seus drets morals i materials, donar-se suport mutu i engegar, en la
mesura del què permetien les circumstàncies polítiques, una tasca de divulgació de la seua
tràgica experiència. Actualment l’associació, la més antiga d’Espanya en el camp de la
preservació de la memòria del passat, compta gairebé amb un miler de persones associades
repartides per tot l’estat i també a d’altres països d’Europa i Amèrica. La seu de l’entitat és a
Barcelona, però té delegacions a Andalusia, Aragó, Astúries, Galícia, Madrid, País Basc,
Extremadura i País Valencià.
A nivell internacional, l’Amical ostenta la representació espanyola als Comités Internacionals
de Mauthausen, Buchenwald i Sachsenhausen, i manté estretes relacions amb amicals dels
diversos camps, a França i d’altres països, que ha permés la implicació en projectes d’abast
europeu.
La preservació de la memòria de la deportació republicana, amb la falta de testimonis
directes, apunta la necessitat d’engegar estratègies que vinculen les experiències del passat
amb reflexions sobre el present, especialment entre els i les joves. La contínua vulneració
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dels Drets Humans arreu del món i els intents, sovint malintencionats, de deformar el passat
de lluita per les llibertats dels republicans i republicanes deportades, ens obliguen a treballar
en la línia de l’anàlisi històrica i del seu coneixement i reconeixement.
L’associació Amical recull l’experiència personal de la deportació, l’exili, el pas pels camps
francesos i la dissortada vivència en els camps nazis; però també l’experiència i la lluita per
la república i els valors republicans de la igualtat, la solidaritat i la fraternitat, en el gran marc
de l’humanisme i la justícia social.
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D’aquesta experiència i voluntat esdevé la missió de l’Amical de Mauthausen: treballar per la
conservació de la memòria històrica de la deportació, i treballar per a la prevenció del
feixisme i el projecte Amical que recull aquestes premisses: MEMÒRIA, DEPORTACIÓ I
PREVENCIÓ DEL FEIXISME, sota el lema de dos camps emblemàtics: PROJECTE
BUCHENWALD - MAUTHAUSEN.
Per al desenvolupament d’aquest projecte i dels seus objectius, de conservar la memòria
històrica de la deportació republicana i prevenir i sensibilitzar contra el feixisme, s’impulsen
els projectes des del món local, els projectes amb rostre, a partir de les vides de les persones
concretes de cada vila o ciutat, com ara del nostre veí Fernando Seguí Garcia, deportat al
camp nazi de Mauthausen (Àustria) el 27 de setembre de 1940 i assassinat al camp annex de
Gusen (Àustria) el 15 d’agost de 1941, i de les seues experiències en el relat històric de l’exili
i la deportació i es vol comptar amb el suport del municipi, del seu Ajuntament i de les
entitats cíviques, acadèmiques o de memòria existents, i especialment amb la participació
dels centres de secundària.
Les accions a desenvolupar es transformen en programes d’activitats que contemplen entre
d’altres: projectes pedagògics, xarrades i conferències, cicles de cinema sobre la deportació,
exposicions, la commemoració del Dia Internacional de l’Holocaust o els viatges als camps.
Activitats que este Ajuntament ja du treballant en els darrers anys amb l’IES Joan Fuster de
Bellreguard.
Per a l’execució dels objectius i del projecte s’impulsa el projecte «Xarxa de Memòria i de
Prevenció del Feixisme, Mai Més». Una xarxa, que a partir del món local, dels pobles i de les
ciutats, i dels projectes amb rostre, vol sumar municipis, entitats i centres educatius del país,
que es coordinen amb altres xarxes de l’estat i amb ciutats i xarxes d’Europa.
Una vegada finalitzat el debat i sotmesa la proposta a votació pel Sr.Alcalde, el Ple de
l’Ajuntament per MAJORIA ABSOLUTA dels presents, ACORDA :
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PRIMER.
Adherir-se a la «Xarxa de Memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai Més»,
per a participar conjuntament amb l’Amical de Mauthausen en la tasca de sensibilització i
divulgació i prevenció del feixisme, i amb la recerca històrica del deportat Fernando Seguí
Garcia i d’altres deportats i deportades de la localitat que pogueren aparéixer en les recerques
històriques que se duen a terme. Amb la implicació d’altres entitats culturals i cíviques de
Bellreguard, especialment amb l’IES Joan Fuster, i la creació de l’Escola Democràtica
«Vicenta Seguí», vocal del Consell Municipal des del 6 de juny de 1938 fins al 13 de març de
1939, designada com a delegada per a les Escoles el 13 de juny de 1938-, és a dir, primera, i
única, dona regidora de l’Ajuntament de Bellreguard durant la II República, represaliada pel
franquisme i germana de Fernando Seguí; definir i realitzar conjuntament un programa
d’activitats que faça de la nostra societat una societat més justa, solidària, tolerant i lliure de
feixisme, amb què honorar totes les persones que han lluitat per la democràcia i les llibertats
fins a les últimes conseqüències.

TERCER.
Facultar a l’Alcaldia per a la firma de l’esmentat conveni, així com per a la
realització dels actes executius que se’n deriven.
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SEGON.
Signar un conveni de col·laboració amb l’Amical de Mauthausen i altres
camps i de totes les víctimes del nazisme d’Espanya per a l’impuls i desenvolupament de les
activitats de la Xarxa Mai Més i del Projecte Buchenwald - Mauthausen.

QUART.
Traslladar aquest acord a l’Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les
víctimes del nazisme d’Espanya, així com a l’IES Joan Fuster de Bellreguard i a totes les
entitats bellreguardines inscrites en el Registre Municipal d’Associacions.
CINQUÈ.
Traslladar aquest acord a la família del deportat bellreguardí Fernando Seguí
Garcia, com a mostra de desgreuge per tants anys de silenci institucional; així com a mostra
de respecte de l’Ajuntament de Bellreguard cap al record de Fernando i la seua dignitat i el
seu honor.
INTERVENCIONS:
Sr. alcalde.
No vaig a afegir res més, sols donar trasllat de l’agraïment per part de la
família de Fernando i Vicenta. Fernando que va ser assassinat i Vicenta va tindre que exiliarse del nostre poble, per mantindre’s ferma en les seues ideologies, i va ser cessada com a
regidora per oposar-se al cap de l’Estat. Vicenta va ser internada a la presó de València i mai
més va tornar a ser veïna de Bellreguard, es tracta de treballar amb els més joves com per
exemple a l’IES Joan Fuster.
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La família està molt agraïda, sobretot jo he parlat molt amb Vicenta Telló Seguí, i està molt
agraïda amb les tasques que està realitzant l’Ajuntament de Bellreguard, per la memòria de
sa mare.

Sr. Juanjo Giner.
Volia comentar una història que justet va passar ahir, tots sabeu que
estan passant un georadar buscant les fosses comuns al cementeri de Gandia. Vaig tindre
l’oportunitat de parlar amb un home major, fill d’un assassinat i li vaig preguntar quin era
l’interés en buscar el cos. L’home va contestar que interés en els ossos no en té, sinó que ell
vol que no torne a passar mai més, amb la búsqueda dels cossos està fent-se justícia i
reparació, perquè per no obrir ferides avui hi ha 52 feixistes al Congrés i 10 a les Corts.
No volem que torne a passar mai més, i que es dignifiquen a les persones que van ser
afusellades en la repressió franquista i conscienciar als joves per a que no torne a passar mai
més.
Vull agrair a Alex la presentació d’aquesta moció, perquè els familiars més que buscar els
ossos estan buscant que esta barbàrie no torne a passar i els 40 anys de dictadura genocida no
torne a passar, i crec que avui en aquest plenari estem posant un granet de sorra per a una
dignificació de les víctimes, i per Fernando, per Vicenta i per tantes víctimes més, avui més
que mai, feixisme mai més i no passaran.
https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV6R5WZKJMB2LK67UNGGINBSGY - Página 6 de 21

(1/2) 28/11/2019 11:48:03
ALEXANDRE RUIZ GADEA (Alcalde/sa)

(2/2) 28/11/2019 12:04:00
MARIA ENGRACIA GARCIA MADRID (Secretaria)

Sr. Jaume Ascó.
Per part del grup municipal de Partit Popular. volem afegir que passes
el seu agraïment a la família. També volem demanar que per part de l’Ajuntament no
s’enfoque el feixisme i nazisme sols en una direcció.

Sr. Jaume Ascó.
No sé com explicar-me perquè no vull obrir ferides sinó que es tracta
de tancar ferides.
Avui s’ha dit que hi ha 52 feixistes al Congrés, també hi ha etarres en el congrés però mai
s’ha dit. Hi ha que saber que la memòria està ahi i que no torne a passar però mirant
endavant.
Sr. Juanjo Giner.
Aixó de dos «bandos» és molt típic, jo demanaria que deixàreu el
llastre del feixisme, perquè el que va deixar milers d’assassinats a les cunetes va ser el
franquisme, no la República. Recordar els fets no obri ferides, el que es vol és tancar-les però
amb dignitat a les víctimes, i mitjançant la memòria democràtica s’ha de defensar la memòria
dels demòcrates i no dels feixistes.
Sr. Joan Marco.
Al final ens hem distanciat un poc de l’origen de la moció i jo voldria
fer arribar el nostre suport a la família de Vicenta i Fernando i a la seua filla en especial.
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Sra. Marola Marco. Joan ho acaba de definir, coses així ens distancien i eixe és el problema
real del que passa, nosaltres feixistes no som i no portem cap lastre, sou vosaltres els que
s’empenyeu en recordar-ho.
Sr. Juanjo Giner.

Els 52 feixistes no era per vosaltres.

Sr. alcalde.

No voldria que entràrem en aquest tipus de qüestions.

Sr. Jaume Ascó.
Explique el sentit del vots que anem a fer, votem en contra, però volem
tornar a agrair a la família i a la resta de famílies amb eixa situació en el poble.

Inici
del
punt
minut
01:21,
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=WOmaZ5zcWu0
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El resultat de la votació és el següent: SET VOTS A FAVOR, 4 vots a favor corresponents
als representants de COMPROMÍS, Alexandre Ruiz Gadea, Lorena Peiró Gregori, 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

23:10:

3.
MOCIÓ 25 NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE
LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

Na Sandra Gadea i Peiró, regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Bellreguard,a l’empara del
que preveu la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat
Valenciana, i de conformitat amb i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals;
presenta la següent proposta de resolució perquè s’incloga en l’ordre del dia de la propera
sessió del Ple que es convoque, als efectes del seu debat i votació la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Com cada any, el recompte de dones assassinades i de menors es fa insuportable, enguany
amb xifres que van de les 50 a les 80 dones segons els criteris utilitzats: dins la parella, o
també aquells que no eren parella o diversos vincles familiars, com ara mares, o en
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prostitució; i de 9 menors, a més dels assassinats que estan encara en investigació. Aquestes
morts són la màxima representació de la violència masclista que, sotmetent les dones en tots
els àmbits de la seua vida, representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de
més de la meitat de la població a la nostra societat. Aquestes violències tenen el seu origen i
nucli en la pervivència d’un sistema patriarcal, present a totes les estructures de la societat,
que assumeix com a natural la desigualtat, organitza la societat classificant jeràrquicament les
tasques, considera les tasques de cura responsabilitat de les dones, resta credibilitat i autoritat
a les dones, mentre cosifica el seu cos i consolida pautes culturals que transmeten i
reprodueixen comportaments discriminatoris i sexistes.
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El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l’Assemblea General de l’ONU
va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència
contra les Dones. Una data que ha de servir, per a la reflexió per part de tota la societat i
també per a la renovació dels esforços per part de totes les institucions polítiques i socials,
per lluitar per la transformació social necessària i urgent. La violència masclista és la primera
causa de mort prematura entre les dones, el masclisme mata i ha de ser una qüestió política de
primer ordre.
Les dramàtiques conseqüències de la violència de gènere, fruit de les desigualtats socials que
situen les dones en una situació de vulnerabilitat per patir múltiples agressions, malgrat la
progressiva conscienciació, no minven, i fan evident que a banda de les adhesions i
manifestacions necessàries per mostrar el rebuig, són necessaris compromisos i accions
coherents amb les dimensions i la transcendència del problema.
Tot i que manca molta feina, tant ciutadana com institucional, l’any passat va nàixer el primer
Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista així com el Pacte Estatal Contra
la Violència de Gènere i Masclista.
El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere ha nascut per donar solució al conflicte
polític i social que suposa en l’actualitat el terrorisme masclista. Les línies estratègiques
desenvolupades per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives són: garantir una societat
lliure i segura contra la violència de gènere, feminitzar la societat, coordinar el treball en
xarxa per a l’atenció de dones víctimes de violència masclista i de les seues filles i fills així
com la sociabilització, per tal que aquest tipus de violència siga concebut com un conflicte
polític i tinga una dotació de pressupost estable per poder desenvolupar i implementar els
objectius consensuats per partits polítics, agents econòmics i socials, associacions feministes,
institucions públiques, universitats, poder judicial valencià, forces de seguretat i tercer sector.
El Pacte Estatal contempla 200 mesures amb 1.000 milions d’euros per als primers cinc
anys. Una de les mesures més remarcable és la de creació de protocols en l’atenció primària
sanitària i en les urgències per tal que el personal sanitari puga contribuir a detectar possibles
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víctimes de violència en els primers abusos, tal com ja es fa a la Comunitat Valenciana. Una
altra mesura a celebrar és el reforçament i ampliació en tots els nivells educatius del foment
dels valors igualitaris i la prevenció del masclisme i conductes violentes, treballant de forma
especial amb menors, i donar formació específica al professorat. Però pactes i lleis han de ser
desenvolupats.
Els Ajuntaments, per ser les Administracions més properes a la ciutadania, són els governs
que poden donar una resposta més ràpida i eficaç a aquest problema social. En aquest sentit,
el nostre Ajuntament vol reafirmar el seu compromís amb la lluita contra la violència
masclista i les desigualtats que la legitimen i perpetuen.
Així mateix manifestem la nostra preocupació pels possibles errors comesos pel sistema
institucional, que eviten que una dona que haja denunciat maltractament reste sense l’ajuda
necessària per a la seua protecció per falta de mitjans, formació o coordinació dels
responsables de procurar-li-la.

Una vegada finalitzat el debat i sotmesa la proposta a votació pel Sr. Alcalde, el Ple de
l’Ajuntament per UNANIMITAT dels presents, ACORDA:
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També ens preocupen els models de relacions afectiu-sexuals difosos sovint als mitjans de
comunicació i a les xarxes. La pornografia és consumida en aquests moments habitualment
per adolescents menors de quinze anys i la prostitució -en aquests moments estem entre els
tres Estats al món amb més prostitució- és habitual entre joves de menys de trenta anys.

PRIMER.
Manifesta un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones
assassinades per violència de gènere i farà un acte públic en senyal d’homenatge i de
reconeixement on es llegiran els seus noms, com a visibilització de la seua identitat, al temps
que expressa el seu rebuig a totes les manifestacions d’aquesta violència, manifesta el seu
compromís amb les víctimes i declara tolerància zero amb els maltractadors.
SEGON.
Instar al Govern de l’Estat a que desenvolupe la legislació necessària per a
incloure com a violència masclista totes les violències contra les dones, reconegudes al
Conveni d’Istanbul.
TERCER.
Exigir al Govern de l’Estat el desenvolupament dels PGE (Pressupostos
Generals de l’Estat) amb perspectiva de gènere, com a principi per fer efectiva la legislació i
la normativa.
QUART.
Declara el seu compromís de fer, de la prevenció contra les violències
masclistes i la desigualtat, una política prioritària i transversal, que impregne totes les
polítiques desenvolupades a través de les seues regidories. Les accions municipals han de
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tindre un caràcter pedagògic i transformador i tenir-ho en compte a l’hora de planificar les
accions de totes les regidories, cosa que s’ha de fer sempre amb perspectiva de gènere (tenint
present com cada decisió incideix de forma específica en la vida de la ciutadania, i que en la
pràctica no siguen motiu de discriminació de les dones).
CINQUÈ.
Insta al Consell de la Generalitat perquè s’adrece al Congrés, per exigir que
s’accelere l’aplicació, els treballs de seguiment i l’avaluació sobre el desenvolupament del
Pacte d’Estat per part de la Comissió Permanent no legislativa al Congrés.
SISÈ.
Es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals disposa, tot
tipus de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats
entre dones i homes i de la violència masclista. I en tant que entitat subvencionadora, el
nostre Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en els quals l’entitat organitzadora
utilitze el cos de les dones de forma sexista com a reclam publicitari.
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SETÈ.
Instem a la Conselleria de Justícia, al Ministeri de Justícia i al Consell General
del Poder Judicial que intensifiquen les tasques de formació dels membres de la judicatura i
que revisen els protocols d’actuació.
VUITÈ.
Declarem el nostre terme municipal espai contra la tracta de persones, i per
això dins les nostres competències, desenvoluparem companyes perquè aquesta greu violació
dels drets humans desaparega, proporcionarem ajuda a les dones objecte de la tracta i farem
campanyes de conscienciació per visibilitzar aquesta injustícia. Ens comprometem a donar
formació al funcionariat local, des de la policia al treball social, per tal de poder actuar
correctament.
NOVÈ.
És absolutament necessari l’ensenyament afectiu-sexual dins del sistema
educatiu, és per això que instem el Govern d’Espanya a incloure l’ensenyament afectiusexual dins del sistema educatiu perquè siga coeducador. Per això demanem la derogació de
la LOMQE.
DESÈ.
Es donarà trasllat d’aquests acords a les associacions del poble, així com es
farà difusió en tots els mitjans municipals de comunicació.

INTERVENCIONS:
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Sra. Sandra Gadea. M’agradaria que algun dia no fora necessari fer aquestes declaracions
ni mocions. Des de la Regidoria estem treballant fent tallers i xarrades en diversos grups,
perquè des de l’educació i la prevenció és la forma d’acabar amb la violència de gènere.
Sra. Marola Marco. Des del PP recolzem aquesta moció, és una lacra i lamentem les morts
de les dones. Esperem que poc a poc s’acabe la lacra.
El resultat de la votació és el següent: ONZE VOTS A FAVOR, 4 vots a favor corresponents
als representants de COMPROMÍS, Alexandre Ruiz Gadea, Lorena Peiró Gregori, 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.
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Inici
del
punt
minut
23:11,
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=WOmaZ5zcWu0

del

punt

minut

36:10

:

4.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE BELLREGUARD PER A MODIFICAR EL
REGLAMENT D’EXPLOSIUS (RD 130/2017 DE 24 DE FEBRER) QUE ORDENA
L’ÚS D’ARMES D’ARCABUSSERIA EN LES MANIFESTACIONS FESTERES
Jaume Ascó Pastor, portaveu del Grup Municipal Popular de l’Ajuntament de Bellreguard, en
nom i representació d’aquest, a l’empara de l’article 97.3 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta al ple, per al seu debat i
aprovació la següent
MOCIÓ
Exposició de motius
1.- La Union Nacional d’Entitats Festeres de Moros i Cristians, UNDEF, associació que
aglutina a la immensa majoria de poblacions del territori nacional que celebren festes de
moros i cristians i té presència en 72 poblacions 7 províncies i 4 comunitats autònomes,
cadascuna d’elles amb la seua pròpia idiosincràsia, però tenint en comú totes elles la defensa
de les nostres tradicions històric-culturals i festives, han mostrat des de sempre una especial
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preocupació i ocupació pel tema dels actes d’arcabusseria, ocupació que s’ha vist
notablement incrementada amb l’entrada en vigor del Reial decret 130/2017 de 24 de febrer
pel qual s’aprova el Reglament d’Explosius.
2.- El 4 de març de 2017 es publicava en el B.O.E. el nou Reglament d’Explosius, que la seua
ITC 26 (“Manifestacions festives amb ús d’armes de avancarga”) afecta de forma dràstica a
les manifestacions festeres amb actes d’arcabusseria

4.- Transcorreguts catorze mesos des de la publicació del citat Reglament d’Explosius,
UNDEF consideren que l’aplicació de la seua ITC 26 en la major part de les festivitats en les
quals es desenvolupen actes de tir d’arcabusseria ha oferit una àmplia casuística, l’anàlisi de
la qual és particularment preocupant per la repetició i la persistència de certes disfuncions
detectades en el mateix.
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3.-El propi Reglament prèvia un període d’adaptació que va acabar el 31 de desembre de
2018, a partir del qual el reglament s’aplica en tot el seu contingut. Durant aquest període
transitori UNDEF, tenint com a nord la defensa i representació dels interessos de quasi
100.000 festers en tota Espanya, va aprovar al setembre de 2017, un document de millora del
reglament que es va pesentar davant la Subdirecció General de Mines i la Intervenció Centra
d’Armes i Explosius, on hi ha sèrie de mesures i criteris interpretatius del Reglament perquè
la seua aplicació anara mes coherent amb la realitat dels actes
d’arcabusseria

Hi ha una sèrie de problemes derivats de la implementació de ITC 26 pel seu impacte i abast,
i per la urgencia la seua resolució. Un d’ells és el referit als terminis designats per al
repartiment i magatzematge de la pólvora en funció del nombre de participants actius,
determinats en els punts 6.3 i 6.4 de l’esmentada ITC; el segon guarda relació amb el
procediment que s’ha de seguir per a aquest repartiment i, més en concret, quant afecta al
transvasament de la pólvora, igualment tractat en el citat punt 6.3 de la ITC; el tercer, del qual
són causa indirecta, però no única, les exigències contingudes tant en la ITC 26 com en el
conjunt del Reglament d’Explosius, és el pronunciat increment que està experimentat el preu
de la pólvora destinada a actes de tret d’arcabusseria.
A les dificultats esmentades s’afigen, com queda dit, unes altres que, si bé produeixen
molèsties de consideració, admeten per la seua menor gravetat un abordatge més pausat i
distanciat, raó per la qual no seran tractades en aquesta Moció.
5.- El primer dels problemes assenyalats en el punt anterior constitueix un escull
pràcticament insalvable per a les entitats responsables de l’organització i desenvolupament
dels actes d’arcabusseria, al punt que en nombroses poblacions ha obligat a alterar
substancialment dits actes, ocasionant amb això trastorns considerables en el conjunt dels
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seus programes (molts d’ells amb un fort component tradicional) i, la qual cosa és pitjor,
introduint un important factor de risc en aquests actes. En efecte, la
impossibilitat d’emmagatzemar pólvora més enllà de 72 hores (en festejos amb menys de 500
participants actius) o, en el millor dels casos, de 96 hores (en festejos amb més de 500
participants actius), obliga a realitzar dos o més repartiments de pólvora en localitats en les
quals els actes de tir es desenvolupen al llarg d’un període de temps més llargs que aquests
terminis. Aquests repartiments (especialment, el segon i posteriors, si n’hi haguera) han de
realitzar-se invariablement en el transcurs de les festes, la qual cosa comporta, en primer lloc,
una alteració substancial, quan no la suspensió, dels actes afectats; en segon lloc, agreuja la
perillositat del repartiment, realitzat en un context festiu que resulta ser el menys idoni per a
extremar les mesures de seguretat; en tercer lloc, propícia que el repartiment no es complete
en els termes previstos, atès que, com a conseqüència de la pròpia celebració i, en concret, de
la complexitat i densitat dels actes associats a aquesta, així com de les responsabilitats que
comporta la seua organització i coordinació, hi ha peticionaris de pólvora que es veuen
impedits d’acudir a retirar-la, circumstància aquesta que ocasiona, al seu torn, greus molèsties
i onerosos desemborsaments a les entitats organitzadores.
6.- Un altre problema, que porta causa parcial de l’aplicació de la nova norma, amenaça
greument, si no se li posa prompte i eficaç remei, amb precipitar en el curs de pocs anys la
desaparició dels actes de tir en contextos festius. En efecte, en l’alça desaforada i contínua del
preu de la pólvora que s’adquireix per a tals actes influeixen en gran manera les limitacions i
exigències que tant el Reglament d’Explosius com el seu ITC 26 imposen per al seu transport
i repartiment final, si bé el factor que per damunt de qualsevol altre determina aquest
increment és l’existència de facto de pràctiques frontereres del monopoli, que deriven
igualment de les condicions imposades per la norma a la fabricació, magatzematge i
distribució de la pólvora.
7.- Les consideracions exposades res resten a la constatació que l’aplicació del Reglament i,
en particular, del seu ITC 26 també ha portat amb si certes millores: la més important, la
seguretat de comptar amb una referència legal que obliga, però també protegeix, a tots; en
segon lloc, la introducció de factors de racionalització en certes parts del procés d’adquisició
i ús de la pólvora (si bé, com queda dit, en altres parts del mateix procés aquest s’ha vist
complicat i dificultat en excés); finalment, l’existència d’un procediment de seguiment i
control que assegura l’ús de la pólvora per a les finalitats a què està destinada.
8.-Així mateix, el passat 5 de setembre es va produir una reunió en la qual van estar presents
la Presidenta i Tresorer de la UNDEF, i altres associacions, al costat de diputats de la Regió
de Múrcia, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana. En la reunió es va analitzar la
problemàtica i es va prendre l’acord de portar als diferents parlaments autonòmics,
diputacions i ajuntaments iniciatives de suport a l’arcabusseria i instant al Govern d’Espanya
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a la modificació de la normativa de 4 de març de 2017, B.O.E. relativa al Reglament
d’Explosius (RD 130/2017, de 24 de febrer).
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Una vegada finalitzat el debat i sotmesa la proposta a votació pel Sr. alcalde, el Ple de
l’Ajuntament per UNANIMITAT dels presents, ACORDA:
PRIMER.
Instar al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme a modificar el reglament
d’explosius (RD 130/2017 de 24 de febrer) que ordena l’ús d’armes d’arcabusseria en les
manifestacions festeres, amb els objectius de:
- Simplificar els tràmits per a l’ús de la pólvora als actes d’arcabusseria de la nostra Festa de
Moros i Cristians.
- Permetre a les pirotècniques que complisquen els requisits de seguretat exigits al reglament,
no solament comercialitzar, sinó també fabricar pólvora negra per a arcabusseria, de manera
que es facilite la concurrència al mercat d’un major nombre d’operadors que puguen assumir
la fabricació, magatzematge i distribució de pólvora.
- que la duració del temps de custòdia siga l’equivalent a la duració dels actes d’arcabusseria
que se celebren en la població durant les festes de Moros i Cristians. Per al supòsit que no
s’admeta, Igualar el temps permès de custòdia de la pólvora a totes les celebracions festeres,
sent aquest de 96 hores a totes les poblacions, independentment del nombre de participants.
-Respecte a la destrucció, reutilització i reciclatge dels residus de pólvora segons estableix la
ITC-12, la pólvora ha de ser destruïda preferentment mitjançant combustió contínua o
discontínua, en un depòsit que ha de comptar amb l’autorització de la delegació del govern de
la respectiva comunitat autònoma, en l’actualitat comptem amb molt pocs tallers pirotècnics
autoritzats per a la destrucció, es requereix que s’autoritzen a tots els tallers de fabricació que
complisquen els requisits que estableix el reglament de Pirotècnia. Una alternativa al sobrant
de residu de pólvora seriosa el depòsit mitjançant registre identificat del producte en un taller
pirotècnic per a la seua utilització pel seu propietari amb totes les garanties de seguretat en la
pròxima manifestació festera. Simplement amb un llibre registre d’entrades i eixides de
pólvora en el taller pirotècnic, que arreplegue el nom del propietari fester, la quantitat de
pólvora i la seua identificació (traçabilitat) es podria utilitzar en el pròxim esdeveniment pel
mateix fester.
-Considerar la cantimplora traspassada en el polvorí com a envàs original.
SEGON.
Instar al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme a la creació d’una Taula de
Treball on participen les administracions estatals, autonòmiques i locals competents, amb la
UNDEF conjuntament hauran d’aconseguir al menor termini de temps possible l’objectiu de
modificar la literalitat de la ITC 26, perquè els requisits legals no impedisquen la celebració
de les nostres tradicions i que aquestes puguen adaptar-se als compliments dels objectius de
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seguretat al transport, transvasaments, traçabilitat, custòdia de la pólvora i celebració dels
actes amb trets d’arcabusseria.
TERCER.
L’Ajuntament de Bellreguard fa manifest el seu suport a les gestions que
UNDEF du a terme per a aconseguir que una tradició tan arrelada i estesa com la dels actes
d’arcabusseria en contextos festius deixe de ser vista i tractada com un problema en la
normativa vigent i, per contra, tinga la consideració i protecció que mereix en atenció al seu
arrelament i a la seua notòria importància històrica, cultural i socioeconòmica.
QUART.
Remetre còpia dels acords a la Presidència de la La Unió Nacional d’Entitats
Festeres de Moros i Cristians (UNDEF) amb seu nacional a Cocentaina, carrer Pare Balaguer,
10, i al Ministeri d’Indústria.
INTERVENCIÓ.

Sr. Jaume Ascó.
Tot això, està regulat amb el RD 130/2017. La ITC sols modifica el
transport i magatzematge de la pólvora.
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Sr. Marcos Haro.
Voldria comentar, quan es dispara serà persones amb permís d’armes o
qualsevol persona podrà disparar?

El resultat de la votació és el següent: ONZE VOTS A FAVOR, 4 vots a favor corresponents
als representants de COMPROMÍS, Alexandre Ruiz Gadea, Lorena Peiró Gregori, 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
36:11,
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=WOmaZ5zcWu0
5.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
REGULADORA DE LA TAXA PER
ADMINISTRATIUS.

del

punt

minut

49:20:

DE
L’ ORDENANÇA FISCAL
EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
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El Regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica, sotmet a la consideració del ple la següent,
proposta:
Vist l’informe emès per secretaria-intervenció relatiu a projecte de modificació de l’
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.
Atès que el procediment d’aprovació d’aquestes modificacions s’ha d’ajustar a allò previst
als articles 15 i 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, relatius a la imposició i ordenació,
contingut i elaboració, publicació i publicitat de les ordenances fiscals.

PRIMER.
APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de l’ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ
DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS, incloent-hi la tarifa per INFORME POLICIAL LOCAL
A INSTÀNCIA DELS INTERESSATS, per la qual cosa l’article 6 de l’ordenança quedarà d’acord
amb el següent:
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Una vegada finalitzat el debat i sotmesa la proposta a votació pel Sr.Alcalde, el Ple de
l’Ajuntament per MAJORIA ABSOLUTA dels presents, ACORDA :

Article 6.- Tarifa.
FOTOCÒPIES / CÒPIES

Fotocòpia documents administratius

0,15

Fotocòpia compulsada

1,00

Còpia plànols urbanístics poble, platja i dels immobles

13,00

CERTIFICACIONS ESTADÍSTICA

- Certificat de residència

2,0

- Certificat de convivència

2,0

- Certificat d’empadronament

2,0

- Certificat de baixa en padró

2,0

CERTIFICACIONS HISENDA

- Certificat de pagament tributs.

2,0

- Certificat inclusió en el padró fiscal

2,0
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- Certificat figurar com a deutor en els registres municipals.

2,0

- Certificat servei escoleta infantil

2,0

- Certificat de qualsevol qüestió tributària i de recaptació

2,0

- Certificat de bens (Padró fiscal Ibi / I Vehicles)

2,0

- Certificat quotes urbanització

2,0

CERTIFICACIONS URBANISME

- Certificat d’antiguitat de vivenda.

2,0

- Certificat disponibilitat de vivenda adequada

6,0

- Certificat identificació de finques.

2,0

- Certificat referència cadastral.

2,0

- Certificat de qualificació urbanística.

2,0

- Certificat canvi cultiu parcel·la rústica.

2,0
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CERTIFICACIONS POLICIA LOCAL

- Certificacions de signes externs.

2,0

- Certificats o compareixença d’identificació de persones.

2,0

CERTIFICACIONS ACORDS I RESOLUCIONS MUNICIPALS

2,0

INFORME TÈCNIC O JURÍDIC EMÈS PELS TÈCNICS MUNICIPALS

33,00

BASTANTEIG DE DOCUMENTS

33,00

INFORME POLICIAL LOCAL A INSTÀNCIA DELS INTERESSATS

33,00

QUALSEVOL ALTRE CERTIFICAT NO CATALOGAT ANTERIORMENT

2,0

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

INTERVENCIONS:
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Sr. Joan Marco.
S’ha valorat la tasca que realitza la Policia Local amb 33 euros, i per
tant es modifica l’ordenança.
Sr. Jaume Ascó.
Està clar que la tasca s’ha de pagar, el que sí veig és que quan una
persona sol·licita un informe policial per ser assegurat que ha tingut un sinistre, i per poder
cobrar, pense que deuria de deixar la moció damunt la taula i quan siga un propietari el que
ho demane que se li cobre una quantitat menor.
Sr. Joan Marco.
Entenc el que vosté diu, però s’ha valorat el cost del temps per part del
funcionariat, i és eixa la quantia correcta.
Sr. alcalde.
Són informes que sol·liciten les companyes asseguradores a la Policia Local.
No les persones físiques, concretament està modificació fa rellevància als informes que la
companyia asseguradora sol·licita.

Sr alcalde.
Són informes que sol·liciten la companyia asseguradora, i són les companyies
les que ho tramiten.
https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV6R5WZKJMB2LK67UNGGINBSGY - Página 18 de 21

(1/2) 28/11/2019 11:48:03
ALEXANDRE RUIZ GADEA (Alcalde/sa)

(2/2) 28/11/2019 12:04:00
MARIA ENGRACIA GARCIA MADRID (Secretaria)

Sr. Jaume Ascó.
El qui demane el certificat no és la companyia asseguradora, és la
persona, i si no se li facilita el certificat la persona no cobra.

El resultat de la votació és el següent: SET VOTS A FAVOR, 4 vots a favor corresponents
als representants de COMPROMÍS, Alexandre Ruiz Gadea, Lorena Peiró Gregori, 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.
Inici
del
punt
minut
49:21,
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=WOmaZ5zcWu0

B

del

punt

minut

57:55:

CONTROL I FISCALITZACIÓ (ART. 46 – 2 E DE LA LLEI 7/1985
DE 2 D’ABRIL)

6.
DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA. Per part de la
secretària es dona compte de les resolucions d’Alcaldia, des de la resolució núm. 409 fins a la
resolució núm. 455.
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7.

PROPOSTES, QÜESTIONS I CONTESTACIÓ A PREGUNTES.

Sr. Jaume Ascó.
El Decret núm. 425 és l’aprovació d’un projecte d’asfaltat de
C/Mondúver i plaça Abili Orts, és l’obra que es va fer en el seu dia?
Sr. alcalde.

Sí.

Sr. Lorenzo Millet. Hi ha una entrada del dia 06 de novembre, en la que un ciutadà
sol·licita que es modifique l’Ordenança, penseu fer alguna modificació.
Desconec l’entrada que em pregunta.

Sr. Marcos Haro.
Eixa entrada me l’han passada a mi.
L’Ordenança el que diu és que hi ha que deixar un pas per a traure la taronja i un pas per les
canals de regar. Ell el que diu és que com no es rega per canals, perquè es rega per degoteig,
no fa falta deixar tant de límit entre bancal i bancal. Però si torna a posar-se en funcionament
el motor les canals tornaran a fer falta, per tant els tècnics estan avaluant la petició.
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Sr. alcalde.

Sr. Lorenzo Millet. La justificació dels imprevistos de 23.000,00 €, veiem que està
justificat, han tardat 3 anys, està firmat pels tècnics però jo ho veig un poquet oscur, l’obra fa
3 anys que està acabada. La justificació es signa 3 anys després... no sé fins quin punt es pot o
no creure.
Sr. Joan Marco.
Jo sé que té el seus dubtes. Eixe informe està sense firmar i m’he
preocupat de que els tècnics ho firmen. Vosté sempre veu negror en la casa de la música,
voldria que algun dia gaudira de la Casa de la Música, perquè no hi ha res que amagar, l’obra
està ahi, i si no està tot be, ja sap on pot anar.
Sr. Lorenzo Millet. Jo intente gaudir del lloc on estic, però tinc els meus dubtes. Perquè jo
he fet números i encara falten mil i pico euros per justificar. Imagine que en algun lloc
estaran perquè la meua feina és fiscalitzar.
Sr. Joan Marco.
Recorda vosté que li vaig explicar que hi havien mil i pico euros en
excés de medicions.
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Sr. Lorenzo Millet. Tu parles d’excés de medicions però no està en l’informe. La meua
feina és la fiscalització i jo estic fiscalitzant i aclarint coses, es veu que tu no ho has fet, i tu
tens carrera i jo no.
Sr. Joan Marco.
Ja ha eixit el tòpic de les carreres, i jo tinc molt clar que l’escola de la
vida ensenya molt més.
Sr. Jaume Ascó.
S’ha arreglat la trapa de l’entrada de la platja, penseu fer alguna
actuació amb la resta que estan en males condicions?
Sr. alcalde.

Sí, estan totes controlades i aniran fent-se.

Sr. alcalde.

L’informe està demanat.

Sr. Lorenzo Millet.

També demane informe sobre l’Av. de la Mar.

Sra Fendi Borras.
Les factures entregades estan sense firma de conformitat. Això és
aixina, com es controlen les factures.
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Sr. Lorenzo Millet. Sé que soc molt repetitiu, però li demane que el tècnic municipal faça
informe sobre el piso de la biblioteca, si està en condicions o no.

Sr. alcalde.

Les factures entren per registre, es comptabilitzen i es paguen.

Sra. Fendi Borras.

Estan totes amb el segell i sense firma.

Sr. alcalde.

El document que tenen vostés és previ a la conformitat.

Sr. Lorenzo Millet.

Doncs no, és documentació que no es correcta.

Sr. alcalde.
El control de pagament de les factures es realitza mitjançant els decrets
de pagament de factures.
Sr. Lorenzo Millet. Doncs no donen les factures amb el segell de conformitat
complimentat o lleva el segell.
Sr. alcalde.
Jo ni pose ni lleve els segells, és una tasca administrativa, i jo no dic
als funcionaris de la casa com han de fer la seua feina.
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Sr. Jaume Ascó.
Nosaltres demanem les factures quan veiem el decret de pagament i el
que volem saber és qui ha autoritzat els pagaments d’eixes factures, i això no és dir-li al
funcionari com ha de treballar, nosaltres no déiem com s’ha de fer la feina
8.

TORN OBERT DE PARAULA.

Finalització de la
v=WOmaZ5zcWu0

sessió

minut

1:15:33:

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

I quan són les vint-i-una hores i quinze minuts, i no havent més assumptes a tractar, l’alcalde
president clou la sessió la qual jo com a secretària CERTIFIQUE.
L’ALCALDE

M. Engràcia Garcia Madrid

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE.
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Alexandre Ruiz Gadea

LA SECRETÀRIA
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