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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE BELLREGUARD
CORRESPONENT AL DIA 16 D’OCTUBRE DE 2019.
CONCURRENTS:
Alcalde
Alexandre Ruiz Gadea (COMPROMÍS)
Regidors
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Grup Municipal COMPROMÍS
Lorena Peiró Gregori
Juanjo Giner Camarena
Marta Avargues Ciscar
Grup Municipal PP

Bellreguard, 16 d’octubre 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 ordinària, 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 és va anar donant compte dels assumptes
continguts en l’ordre del dia de la
Convocatòria, començant per la part resolutiva
on és van a cordar 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:
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El ple s'inicia en el minut 00:32 https://www.youtube.com/watch?v=B-bvBW7a4y8
ACO RDS

A

PART RESOLUTIVA

1.
APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 17 DE
SETEMBRE 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 del dia 17 de setembre de 2019.
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El Sr. alcalde pregunta si hi ha alguna observació a l'acta de la sessió del dia 17 de setembre
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.
Intervencions:
Jaume Ascó. No estem d’acord amb l’acta perquè són molt «escuetes», haurien de ser més
explicites.
També comentar que en la intervenció de la modificació de l’ordenança de vehicles, el PP en
l’apartat d’intervencions no diu el que consta en acta, el que diu és: «ens pareix be la
modificació però afegir que els vehicles híbrids tinguen una bonificació del 75% i que els
elèctrics la tinguen del 100%, i els vehicles històrics com consta a la modificació»
Inici del punt minut 00:33 finalització del punt minut 2:35 https://www.youtube.com/watch?
v=B-bvBW7a4y8
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2.
PROPOSTA D'ACORD PER A FOMENTAR L’ÚS DELS ÀRIDS RECICLATS
EN LES OBRES MUNICIPALS
Alexandre Ruiz Gadea, alcalde – president de l'Ajuntament de Bellreguard, com a delegat de
l'Àrea de Gestió Sostenible del Municipi, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i
aprovació, la següent proposta d'acord a iniciativa de la Plataforma Construir la sostenibilitat:

El Programa de Prevenció del Pla Integral de Residus de la CV estableix de conformitat
amb el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, l’obligació de fomentar la prevenció i utilització
de productes procedents de la valorització de residus de construcció i demolició, indicant
entre d’altres mesures les següents:
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Actualment, una gran part dels projectes d’obra, plecs de prescripcions tècniques, memòries
tècniques valorades així com els plecs de clàusules administratives de contractació d’obres
per part del sector públic valencià no contemplen la utilització d’àrids d’origen reciclat. És
més, fins i tot solem trobar l’exigència d’usar àrids provinents de front de pedrera en usos que
podrien ser perfectament substituïts pels àrids reciclats (rebliment de rases, terraplens, bases
i subbases )

Mesura 4.2. Promoure la inclusió en els plecs dels contractes d’obra que duga a terme
l’Administració de la Generalitat de criteris mediambientals de caràcter objectiu de
prevenció i reutilització per a valoració de l’adjudicació.
D’acord amb això, en els plecs de clàusules administratives particulars que s’elaboren per a
l’adjudicació de contractes d’obra, s’incorporaran com a criteris mediambientals de
caràcter objectiu, sempre que siga possible per la naturalesa del contracte i/o tècnicament
viable l’ocupació de materials procedents de processos de valorització de residus, en
particular la utilització d’àrids reciclats.
Mesura 4.4. Incentivar la utilització de determinats residus de construcció i demolició com a
residus inerts adequats en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb fins de
construcció.
Mesura 4.5. Difusió entre els sectors implicats de les prescripcions tècniques exigides en la
normativa específica per a la utilització d’àrids reciclats en el sector de la construcció.
Actualment els àrids reciclats s’utilitzen principalment en els ferms de carreteres, els
rebliments i els drenatges. Els àrids han de complir la normativa tècnica que a l’Estat
Espanyol, nacional s’ha desenrotllat en les especificacions tècniques en el plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3) i el plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Conservació de Carreteres (PG-4).
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Per altra banda, els àrids reciclats tenen un cost econòmic molt inferior als àrids naturals,
amb la introducció d’estos en les obres no sols aconseguim reduir la quantitat d’enderrocs en
els abocadors –controlats o no- i reduir l’impacte ambiental de les explotacions
d’extracció sinó una millor gestió econòmica reduint el Pressupost d’Execució Material de
les obres públiques.
Per tot el que precedeix, i sotmesa la proposta a votació, el Ple de l’Ajuntament per
UNANIMITAT dels seus membres presents ACORDA:
PRIMER.
Que en els projectes, memòries valorades o plecs de prescripcions tècniques
que encomane l'Ajuntament de Bellreguard s’eviten les restriccions per als usos regulats i
permesos dels àrids reciclats.

TERCER. Iniciar el procediment administratiu adient per a aprovar la corresponent
ordenança reguladora del control de residus de la construcció i la demolició.
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SEGON.
Que en els plecs de clàusules administratives, elaborats per l'Ajuntament de
Bellreguard per a l’adjudicació d’obres, s’incorpore com a criteri objectiu la utilització
d’àrids reciclats.

INTERVENCIONS.
Sr. Alcalde. Aquesta és una moció que ens fa arribar a les alcaldies la plataforma Construir
la Sostenibilitat amb l’objectiu de que per part dels ajuntaments es reutilitzen els àrids
ocasionats pels ajuntaments, perquè suposarà un foment dels hàbits sostenibles, i com
administració pública tenim que donar exemple.
Jaume Ascó. El PP sempre ha estat a favor de la sostenibilitat i per tant votarà a favor.
El resultat de la votació es 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 02:36 finalització del punt minut 8:58 https://www.youtube.com/watch?
v=B-bvBW7a4y8
3.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
DE
L'ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT MUNICIPAL D’AIGUA
POTABLE EN EL MUNICIPI DE BELLREGUARD.
El Regidor de la Regidoria de l’Aigua, sotmet a la consideració del ple la següent, proposta:
Vist l'informe emès per la secretaria-intervenció relatiu a projecte de modificació de
l'ordenança fiscal reguladora de la Taxa pel subministrament municipal d’Aigua Potable en el
Municipi de Bellreguard.

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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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 la Taxa pel subministrament municipal d’Aigua Potable en el Municipi de
Bellreguard. , la qual quedaria redactada de la següent manera:
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT
MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE EN EL MUNICIPI DE BELLREGUARD
Article 1r. FONAMENT LEGAL.
Aquest Ajuntament d’acord amb el que disposa l'article 106 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local i d'acord amb el que es preveu en els art. 15 a 19, en relació amb l'article 20,4,t) del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, estableix la Taxa
per distribució d'aigua potable a domicili, inclosa els drets d'enganxament de línies i col·locació de
comptadors, que es regularà per la present Ordenança, redactada conforme al que es disposa en l'article 16
del RDL 2/2004, de 5 de març.
Article 2n. OBJECTE.
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És objecte d'aquesta exacció la utilització i percepció dels diferents serveis derivats del subministrament
d'aigua potable i de manera especial la disponibilitat d'aquest i
el seu consum.
Per raons de sanitat i higiene, aquest Ajuntament declara obligatori l'ús del servei d'aigua potable per a tots
els habitatges, establiments comercials i industrials, no autoritzant-se la construcció d'edificis ni la seva
ocupació, si no compten amb les corresponents instal·lacions adequades per a la recepció d'aquest servei.
Aquesta obligatorietat exigeix que els interessats adopten les mesures d'instal·lació, tècniques i
administratives, per a estar en condicions de rebre el subministrament d'aigua potable.
Per a realitzar el càlcul de la quantia d'aquesta taxa s'utilitzaran dos paràmetres sobre la base del
comptador, que seran:
1. El consum realitzat en el període posat de manifest mitjançant les lectures del comptador.
2. Les quotes fixes per manteniment de la xarxa i instal·lació de subministrament, que aniran en funció del
calibre del comptador.
3. Altres quotes fixes, en concepte d'inversions, per a l'ampliació i millora de les instal·lacions del servei.
Article 3er. FET IMPOSABLE.

Article 4t. SUBJECTE PASSIU
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Constitueix el fet imposable d’esta taxa l’activitat municipal desenrotllada per a prestar el servici de
distribució d’aigua a domicili, inclosos els drets d’enganxada, subministrament i conservació de
comptadors.

Són subjectes passius d’esta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com
les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que sol·liciten o resulten beneficiades
o afectades pel servei que presta l’entitat local, conforme al supòsit que s’indica en l’article anterior.
Tindran la condició de substituts de contribuents els propietaris d’immobles ocupats pels que es beneficien
o es vegen afectats per la prestació del servei.
Com a norma general, els contractes de subministrament s’estendran a nom del propietari de l’immoble. En els
casos de vivendes o locals destinats a lloguer el propietari serà titular dels drets i obligacions que conferix la
pòlissa independentment de la persona que ocupe el local o vivenda. No obstant això, a petició del propietari i
de l’inquilí, el pagament podrà domiciliar-se en el compte corrent que designen ambdós de comú acord. Les
incidències relatives a la domiciliació seran exigibles, en tot cas, al titular del contracte, independentment dels
efectes civils que el pacte privat entre ells tinga.
Article 5t. RESPONSABLES
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a qui es refereixen els art. 38 i 39 de la Llei General Tributària.
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2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o
liquidadors de fallida, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast previstos en
l’article 40 de l’esmentada Llei.
Article 6t. MERITACIÓ
Esta taxa es merita:
El dia de la presentació de la sol·licitud que inicie l’actuació o l’expedient, que no es realitzarà o tramitarà
sense que s’haja efectuat el pagament corresponent.
Si no mediara sol·licitud, quan s’inicie la prestació del servici o la realització de l’activitat.
Article 7é. DECLARACIÓ E INGRÉS
1.- Les quantitats exigibles pels servicis regulats en la present ordenança es liquidaran per acte o servei
prestat.
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L’Ajuntament procedirà a la lectura i facturació dels consums amb caràcter trimestral. El consum o factura
pels períodes de lectura indicats, es determinarà per les diferències de l’indicador del comptador al principi
i final de cada període.
En el cas que no es puga realitzar la lectura per impossibilitat del personal municipal d’accés al comptador,
es podrà imputar un consum estimat de 15 m3 en l’esmentat trimestre. Posteriorment, quan es dispose de
lectura real, es regularitzarà en l’import total a pagar en el trimestre o trimestres posteriors, amb el consum
que es realitze.
El procediment de facturació que s’ha de seguir, en el cas de falta de lectura, per causa no imputable a
l’Ajuntament, a fi de facturar el període actual i la de regularitzar els anteriors que procedisquen, es
realitzarà:
En els consums estacionals, prenent com a consum el del mateix període de l’any
anterior.
En els consums no estacionals, prenent la mitjana dels dos períodes de facturació
anteriors, o el consum registrat pel nou comptador instal·lat, durant un període conegut
i extrapolant-ho a la totalitat del període a facturar.
Tant les altes com les baixes es liquidaran per trimestres complets.
Les quotes referides a la col·locació i utilització de comptadors s’exigiran en règim d’autoliquidació en
ocasió de l’alta en el servici. Les quotes successives de caràcter periòdic s’exigiran pel procediment de
cobrament d’exacció per matrícula o padró.
2.-Les liquidacions de la taxa es notificaran als subjectes passius amb expressió dels requisits previstos en
l’article 124 de la Llei General Tributària.
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3.- El pagament dels esmentats drets s’efectuarà pels interessats en la Tresoreria Municipal o entitat
financera col·laboradora, per la qual s’expedirà el corresponent justificant d’ingrés.
4.- Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari es faran efectives en via de constrenyiment,
d’acord amb les normes del vigent Reglament General de Recaptació. Tot això sense perjudici que es
procedisca al tall del subministrament d’aigua potable, en els supòsits i d’acord amb el procediment
reflectit en el Reglament del Servei de proveïment d’aigua potable en el Terme Municipal de Bellreguard.
5.- Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no hagen pogut fer-se
efectives pel procediment de constrenyiment, per a la declaració de les quals es formalitzarà l’oportú
expedient, d’acord amb el que preveu l’esmentat reglament.
Article 8é. BONIFICACIONS
D’acord amb el que disposa l’article 24.4 del TRLHL, s’estableixen dos trams per a
exempció subjectiva en la taxa, estos seran:

gaudir d’una

- Obtinguen ingressos anuals inferiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI), quantitat que
s’incrementarà anualment de conformitat amb la Llei d’acompanyament de pressupostos.
- No poseesquen més bens de naturalesa urbana que la vivenda on habiten.
- No poseesquen bens de naturalesa rústica superiors a tres fanecades.
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A) Del 50 per 100 de la tarifa, aquells contribuents que reunesquen les següents condicions:

B) Del 75 per 100 de la tarifa, aquells contribuents que reunesquen les següents condicions:
- Obtinguen ingressos anuals inferiors al 50 per 100 del Salari Mínim Interprofessional (SMI),
quantitat que s’incrementarà anualment de conformitat amb la Llei d’acompanyament de pressupostos.
- No poseesquen més bens de naturalesa urbana que la vivenda on habiten.
- No poseesquen bens de naturalesa rústica superiors a tres fanecades.
Article 9é. QUOTA TRIBUTÀRIA.
La quantitat a liquidar i exigir per esta taxa seran les següents:
1- Quota de conservació de comptadors
CALIBRE
COMPTADOR (mm)

QUOTA CONSERVACIÓ
COMPTADOR (€/mes)
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13
15
20
25
30
40
50
60
65
80
100
125

0,762
1,155
1,916
2,679
3,834
7,667
11,500
15,334
15,334
19,168
26,847
42,180

2-Quota d’inversió

1,720
3- Quota de sanejament
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QUOTA DE INVERSIÓ (€/mes)

QUOTA DE SANEJAMENT
(€/mes)
0,333
4- Quota de servici
CALIBRE
QUOTA DE SERVICI
COMPTADOR (mm)
(€/mes)
13
15
20
25
30
40
50

2,501
3,749
6,250
8,748
12,499
24,998
37,497
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CALIBRE
QUOTA DE SERVICI
COMPTADOR (mm)
(€/mes)
60
49,995
65
49,995
80
62,496
100
87,492
125
137,488
Boca d’incendis
7,499
5- Quota de consum

BLOC

CONSUM
DOMÈSTIC
POBLE (€/m3)

ALTRES CONSUMS
(€/m3)

Fins 25 m3
Entre 25 i 50 m3
Mes de 50 m3

0,111
0,455
0,603

0,122
0,501
0,663

Article 10é. TARIFES PER ESTABLIMENT DE PUNTS DE SUBMINISTRAMENT.
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BLOC I
BLOC II
BLOC III

CONSUM AL
TRIMESTRE

La quota d'alta per a noves altes es liquidarà, depenent del tipus que ésta siga, en funció de la tabla
següent:
ALTES AMB CONNEXIÓ A LA RED GENERAL
CALIBRE COMPTADOR (mm)
15
20
25
30
40
50
60
65
80
100

QUOTA (€)
281,00
281,00
340,32
379,98
439,47
528,71
662,56
863,34
1.164,50
1.616,26

ALTES SENSE CONNEXIÓ A LA RED
GENERAL

CALIBRE COMPTADOR
(mm)

QUOTA (€)

15
20
25
30
40
50
60
65
80

52,88
52,88
79,32
118,98
178,47
267,71
401,56
602,34
903,50

10
___________________________________________________________________________
Clot de l’Era, 12
46713 Bellreguard (La Safor) – València
tlfn. 962 815 511 – fax 962 816 218
ajuntament@bellreguard.net

________________________________________________________________________
125

2.293,88

100
125

1.355,26
2.032,88

Article 11é. QUALIFICACIÓ DELS CONSUMS.
Als efectes de gestió d'aquesta taxa el consum i per extensió els comptadors, gaudiran de la següent
qualificació, tot d'acord amb el que s'estableix per al cànon de sanejament per part de la Generalitat
Valenciana:
- Consum d'ús domèstic: Els consums d'aigua realitzats en habitatges generats
pel metabolisme humà i activitats domèstiques.

principalment

- Altres consums. Els consums d'aigua no destinats al consum humà o domèstic,
com
a
consums d'ús industrial o comercial, és a dir, consums realitzats per a
efectuar qualsevol activitat
comercial o industrial.
*Genèricament, qualsevol ús no estrictament domèstic es qualificarà com a industrial.
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Article 12é. INFRACCIONS I SANCIONS
En tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries i les sancions que a les mateixes
corresponguen en cada cas, s’aplicarà el que disposen els articles 77 i següents de la Llei General
Tributària i en les disposicions que la complementen i desenrotllen, d’acord amb el que estableix l’article
11 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Article 13é. VIGÈNCIA
La present ordenança entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la Província, i
començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2020, fins que s’acorde la seua modificació o derogació.
DISPOSICIONS ADICIONALS
ÚNICA. Totes les instal·lacions per a subministrament d'aigua que es realitzen tindran un comptador. Les
instal·lacions construïdes anteriorment, i que no tinguin comptador, tindran l'obligació d'instal·lar-ho en el
moment en que aquests abonats sol·liciten la modificació d'una instal·lació, o bé quan es detecte un estat
defectuós de la mateixa, que produisca dificultat al subministrament d'aigua potable, conforme estableix
l'ordre del 9 de desembre de 1975 "Normes Bàsiques per a instal·lacions interiors de subministraments
d'aigües".
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
ÚNICA. Queden derogades les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que es disposa en la
present Ordenança i que estaguessin en vigor fins ara.

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
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INTERVENCIONS:
Sr. Alcalde. Pel que respecta al contingut de la proposta de modificació, les novetats
principals són que en primer lloc s’unificaran les tarifes de l’aigua, en la platja hi havia un
preu més barat i en el poble més car, el que s’intenta és la unificació de les tarifes, i que tots
paguen el mateix, això suposarà una baixada en el preu del poble. Una altra qüestió es que en
la platja també s’aplicarà el consum per blocs, amb això es penalitzarà als grans consumidors
d’aigua, perquè l’aigua es un be escàs i necessari. Amb aquesta unificació de tarifes el
augment a la platja suposarà uns 46 cèntims al trimestre.
Una altra novetat és la creació d’una quota de sanejament que suposarà un euro trimestral per
a la conservació i manteniment periòdic de la xarxa de clavegueram. Introdueix una quota
d’alta, amb dos tipus d’alta: connexió a la xarxa general d’aigua, altes sense connexió a la
xarxa.
Una novetat important és una nova bonificació, a banda de la del 50%, també es donarà a
gent en condicions econòmiques i personals especials que tindran una bonificació del 75%
Jaume Ascó. El PP va a abstindre’s, però voldríem que es tinguera en compte una
bonificació per a les famílies nombroses.
Sr. Alcalde. Es va estudiar però legalment no es possible eixe criteri. Respecte a
l’ordenança els preus no estan recollits perquè hi han publicacions de les empreses que
gestionaven el serveis, separades del poble i de la platja.
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Sr. Lorenzo Molió. Acabes de dir que l’aigua és un dret universal i que s’ha de penalitzar
l'excés de consum, però una família nombrosa consumirà més aigua perquè són més membres
en la família, i no estaran malgastant l’aigua. Per tant s’hauria de controlar el consum amb els
membres de la família.
Sr. Alcalde. El que s’ha dit és que es penalitzarà el consum excessiu com puga ser canviar
l’aigua de les piscines, però no el penalitzar a les famílies, perquè les dades estan calculades
en el consum mitjà del poble, que és aproximadament de 25 m3 per família.
Sr. Lorenzo Molió. Jo el que dic es que un matrimoni que estiga sols i que reguen les
plantes gastarà 25m3 i pagarà 0,11€ i un matrimoni amb quatre fills gastarà 30 m3 i pagarà
0,45€, gastaran més perquè són més membres en la família, i tal vegada la parella haja
malgastat l’aigua i la família gasta més perquè són més membres. I crec que no és just,
s’hauria de vigilar qui té piscines i malgastant l’aigua.

Sr. Lorenzo Millet. Deixa estar l’abans, actualment estàs fent pagar més a les famílies que
tenen més membres en la seua família, i això és injust.
Sr. Alcalde.
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Sr. Alcalde. Depén del punt de vista, perquè li pareix just que abans es pagara més en el
poble que en la platja.

És la seua opinió, en aquesta ordenança es pagarà menys.

Sr. Jaume Ascó.
Vostès estan calculant que la mitjana de consum per família és de 25
m3, però jo he fet averiguacions i consultes i la mitjana de consum per família és de 30 m3,
per tant hauríeu de modificar la tarifa i que pujar-ho a 30 m3.
Sr. Alcalde.

Això també es va calcular però no era viable.

Sr. Jaume Ascó.
Jo el que dic es que es pugen els metres cúbics, que el primer tram en
compte de posar 25 m3 es pose 30 m3. Perquè segons la meua informació la família mitjana
utilitza uns 30m3, per tant s’hauria d’augmentar el primer tram en 5 m3.
Sr. Alcalde. Però el que s’està fent és unificar les tarifes, i es parteix d’unes dades ja
fixades i segons l’estudi econòmic no es poden modificar els trams per a no augmentar el
tercer bloc.
Sr. Jaume Ascó.
Jo sols et dic que s’augmente el primer tram, els demés trams no cal
que els modifiques, no ho modifiques perquè no vols. Jo mire per les famílies que tenen més
membres.
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Jaume Ascó. Voldria que aquesta intervenció apareguera totalment a l’acta, tota la
intervenció o la majoria de la intervenció, perquè nosaltres votem en contra no de que
s’unifiquen els preus sinó pel tema que s’ha parlat.
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 08:59 finalització del punt minut 41:25 https://www.youtube.com/watch?
v=B-bvBW7a4y8

Juanjo Giner Camarena, com Regidor d'Infància, Adolescència i Joventut d'aquest
ajuntament, sotmet a la consideració del ple la següent PROPOSTA D’ACORD:
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4.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL DE
XIQUETES I XIQUETS DE BELLREGUARD

Vista la proposta realitzada per la regidoria d'Infància, Adolescència i Joventut, per tal de
modificar el reglament del Consell de Xiquetes i Xiquets de Bellreguard.
Atès que el procediment de modificació d’este reglament s’ha d’ajustar a allò previst al
article 49 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Per tot el que precedeix, propose al ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.
Aprovar provisionalment la modificació del reglament Consell de Xiquetes i
Xiquets de Bellreguard, amb el següent sentit:
Article 5
Integren el Plenari del Consell de Xiquetes i Xiquets de Bellreguard:
Els representants i les representants de l'alumnat d'entre 10 i 12 anys del CEIP Gregori Mayans i
Císcar de Bellreguard, amb una durada màxima de dos anys.
El regidor o regidora de l’Àrea d'Infància, Adolescència i Joventut, o regidoria similar relacionada
amb l’àrea d'Infància, Adolescència i Joventut
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Un dinamitzador o dinamitzadora nomenat/da per l’alcalde/essa, a proposta del regidor o regidora de
l'Àrea de Participació Ciutadana.
La presidència del Consell correspondrà al regidor o regidora d'Infància, Adolescència i Joventut, o
regidoria similar relacionada amb l’àrea d'Infància, Adolescència i Joventut

SEGON.
SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA este 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 cap, 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

Sr. Juanjo Giner.
Aquesta és una petició que realitza UNICEF per a que es cree una
regidoria d'infància i que les activitats que es facen des del Consell de xiquetes i xiquets
depenga de la regidoria d’infància.
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INTERVENCIONS:

El resultat de la votació es 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 08:59 finalització del punt minut 44:02 https://www.youtube.com/watch?
v=B-bvBW7a4y8
5.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
DE
L'ORDENANÇA
REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

FISCAL

Joan Marco Pastor, Regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica, sotmet a la consideració del
ple la següent, proposta:
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Vist l'informe emès per secretaria-intervenció relatiu a projecte de modificació de
l'ordenança fiscal reguladora de la TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
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.
Per tot el que precedeix, propose al Plenari de la Corporació l'adopció del següent ACORD
PRIMER.
APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de la TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
liquidació i

Cas d'efectuar un trasllat de sepultura (restes cadavèriques o cendres) a l'interior del
cementiri, s'ha d'assignar nou nínxol o columbari i es descomptarà de la liquidació per trasllat
el valor del nínxol o columbari usat que revertirà a l'Ajuntament, atenent a la valoració dels
nínxols buits i prèviament ocupats.
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1.- Es modifica l'article 6, modificant i afegint el següent respecte la
valoració per trasllat de sepultura:

Cas d'efectuar un trasllat de sepultura (restes cadavèriques o cendres) al cementiri d'una altra
població, es descomptarà de la liquidació per trasllat el valor del nínxol o columbari usat que
revertirà a l'Ajuntament, atenent a la valoració dels nínxols buits i prèviament ocupats.
La valoració dels nínxols buits i prèviament ocupats, es realitzarà de la següent forma:
----

Des de la primera ocupació fins al catorzè any
A partir del quinzè any fins al vint-i-cinquè
A partir del vint-i-sisè any fins a l’any trentè

25% sobre valor actual
15% sobre valor actual
5% sobre valor actual

L’assignació de nínxol prèviament ocupat i que ha revertit a l’Ajuntament, 50% del valor del
nínxol
L’assignació de nínxol ja ocupat, 50% del valor del nínxol
2.- Es modifica l'article 6, apartat F) modificant i afegint el següent:
F1) TRASLLAT DE LES RESTES CADAVÈRIQUES AL CEMENTERI D'ALTRA
POBLACIÓ.
La tarifa serà de 140,00 € en concepte de trasllat de restes.
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F2) TRASLLAT DE CENDRES AL CEMENTERI D'ALTRA POBLACIÓ.
La tarifa serà de 60,00 € en concepte de trasllat de restes.
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 cap, 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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Joan Marco. El que s’afegeix en aquesta modificació de l’ordenança és el trasllat d’un
columbari a un altre municipi, que fins ara no estava contemplat.
El resultat de la votació es 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 44:02 finalització del punt minut 47:55 https://www.youtube.com/watch?
v=B-bvBW7a4y8
6.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
DE
L'ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL RELATIU A
PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS
SITUATS AL TERRENYS D'US PÚBLIC I INDÚSTRIES CARRERENQUES I
AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC.
El Regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica, sotmet a la consideració del ple la següent,
proposta:
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Vist l'informe emès per secretaria-intervenció relatiu a projecte de modificació de
l'ordenança fiscal reguladora de la taxa dalt detallada.
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.
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.
APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de la TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’ APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL RELATIU A PARADES, BARRAQUES,
CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS AL TERRENYS
D'US PÚBLIC I INDÚSTRIES CARRERENQUES I AMBULANTS I RODATGE
CINEMATOGRÀFIC, d'acord amb el següent:

Article 5t.- Quota tributària.
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1.- Es modifica l'article Article 5, 6 i 7 de l'ordenança fiscal:

La quota tributària regulada en aquesta Ordenança, serà el resultant d’aplicar la següent
tarifa:
PLATJA
Per cada metre lineal de lloc de venda en el mercat platja (dijous) es
pagarà per temporada (Instal·lació permanent)

60,00 €

Per cada metre lineal de lloc de venda en la platja (fora del mercat del
dijous) es pagarà per dia (Instal·lació no permanent)

8,00 €

POBLE
Per cada metre lineal de lloc de venda en el mercat poble (dimarts) es
pagarà per dia (Mínim 3,00 €). Instal·lació permanent

0,80 €

Per cada metre lineal de lloc de venda en el mercat poble (dimarts) es
pagarà per dia (Mínim 4,00 €). Instal·lació no permanent «fallo»

1,25 €

Per cada metre lineal de lloc de venda en el poble, parades, barraques,
casetes de venda, es pagarà per dia. (Mínim 30,00 € per dia)

4,50 €
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POBLE – PLATJA
Per ocupació de terrenys o via pública tant en el poble com en la platja, per
espectacles o atraccions, (matalafets i castells inflables, o activitats
similars) es pagarà per m2 i dia (Mínim 30,00 €)

3,00 €

Per ocupació de terrenys o via pública tant en el poble com en la platja, per
industries ambulants (com circs, atraccions de fireta, o similars) es pagarà
per dia.

100,00 €

Article 6.- Meritació.
La taxa es merita i per tant naix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’ús privatiu o
l’aprofitament especial.
El mercat del poble es podrà abonar de forma fraccionada:
PRIMER PAGAMENT

SEGON PAGAMENT

TERCER PAGAMENT

QUART PAGAMENT

5 DE GENER

5 DE FEBRER

5 DE MARÇ

5 D'ABRIL
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El mercat de la platja es podrà abonar de forma fraccionada:
PRIMER PAGAMENT

SEGON PAGAMENT

TERCER PAGAMENT

5 D'ABRIL

5 DE MAIG

5 DE JUNY

En el cas de ser el dia de pagament festiu, passarà al següent dia hàbil.
La Policia impedirà que munten la paradeta corresponent, cas que no estiga pagada
íntegrament la taxa municipal, per la qual cosa serà imprescindible la presentació del carnet
que expedirà l'Ajuntament de Bellreguard i que haurà de recollir-se en les oficines municipals
abans del primer dia de mercat.
Article 7.- Normes de gestió.
1. Les persones naturals o jurídiques interessades en l’obtenció d’aprofitaments regulats en
esta Ordenança presentaran en l’Ajuntament sol·licitud detallada de la seua naturalesa,
adjuntant-hi la documentació següent:
Per a espanyols, fotocòpia del D.N.I. De la persona sol·licitant.
Per a estrangers, documentació acreditativa d'haver obtingut els corresponents permisos de residència i de
treball per compte propi, així com del compliment de la resta de disposicions vigents que li siguen aplicables.
Documentació acreditativa de què es troba d'alta en l'epígraf o epígrafs corresponents de l'Impost d'Activitats
Econòmiques, i al corrent en el pagament de la quota.
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Documentació acreditativa d'estar en situació d'alta o assimilada en el règim corresponent de la Seguretat
Social i al corrent en el pagament de la quota.
Documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries locals i en especial de no mantindre
cap deute amb la Hisenda Municipal en concepte de taxa que per a este tipus de venda (Sols per a veïns de
Bellreguard)
Declaració responsable sobre el compliment dels requisits d'accés per a la venda no sedentària.
Còpia de l'ingrés d'haver satisfet per la taxa corresponent, i cas de fracció, el primer pagament realitzat.
Relació dels productes que seran posats a la venda: en el supòsit de venda dels productes alimentaris, carnet
de manipulador d'aliments, i la seua adequació a les reglamentacions tecnicosanitàries i la resta de normes
aplicables.

2. L'autoliquidació presentada en la sol·licitud tindrà caràcter provisional i quedarà subjecta a
posterior comprovació pels tècnics municipals.

4. Es respectarà el procediment i el calendari següent a l'hora de concedir les corresponents
llicències del mercat de la platja de Bellreguard:
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3. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o subarrendades a
tercers. L’incompliment d’este mandat donarà lloc a l’anul·lació de la llicència, sense
perjudici de les quanties que corresponga abonar als interessats.

FEBRER

L'Ajuntament farà pública la data de presentació de les sol·licituds dels llocs fixes (existents a
l'any immediat anterior), així com la documentació a aportar

MARÇ

Presentar la sol·licitud de llocs fixes i documentació per a accedir al mercat platja, d'acord amb la
circular informativa realitzada al mes de febrer

ABRIL

SORTEIG 1. Sorteig entre els interessats de llocs fixes per a millorar lloc. Té la consideració de
lloc fixe, aquell que a l'any immediat anterior l'actual ha estat ocupat pel mateix interessat.

ABRIL

SORGEIG 2. Sorteig entre els interessats no inclosos als llocs fixes per a accedir als llocs buits.
Realitzat els sorteig 2, els beneficiaris hauran de presentar la corresponent sol·licitud, aportant la
documentació establerta a l'article 7,2 d'aquesta ordenança.
Al que no se li ha atorgat plaça entrarà una llista d'espera en funció de la data de la sol·licitud
presentada.

5. Cas de liquidacions complementàries, resultat de les comprovacions municipals, no es
concediran les autoritzacions, fins que siguen subsanades les diferències pels interessats i
realitzats els ingressos complementaris.
6. No es permetrà cap ocupació e la via pública fins que s'haja realitzat l'ingrés de la taxa em
la seua totalitat i s'haja obtingut pels interessat l'autorització escaient, expedint en aquest cas
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'ajuntament de Bellreguard, document que acredite tindre la llicència municipal d'ocupació
corresponent.
7. Les autoritzacions s'entendran prorrogades mentre no s'acorde per l'Alcaldia la seua
caducitat o es presente baixa justificada per l'interessat o els seus representants legals.
8. Per a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic relatiu a paredes,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, industries carrerenques, situats als
terrenys d'ús públic, se sol·licitarà prèviament a la seua instal·lació assegurança de
responsabilitat civil vigent, així com certificat del tècnic competent sobre seguretat i solidesa
dels elements a instal·lar.
9. El finalitzar la jornada així com al final de la temporada, la via pública haurà de quedar en
condicions adequades de salubritat i higiene.

11. Haurà de dipositar una fiança mínima de 100€, en qualsevol de les formes admeses en
dret, que serà tornada una vegada finalitzada l'activitat i prèvia comprovació de l'estat del
domini públic per part dels serveis municipals. L'import de la fiança serà determinat pel
tècnic competent de l'ajuntament, depenent de la naturalesa de l'ocupació i metres a ocupar
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10. El lloc i condicions del muntatge/tancat, seran indicats pels serveis tècnics municipals.

12. El subministrament elèctric, en el cas que ho proporcione l'ajuntament, serà liquidat a
l'interessat, segons lectura que assenyale el comptador instal·lat a l'efecte. Si l'ajuntament no
proporciona el subministrament, l'interessat haurà de disposar d'un grup electrogen o similar.
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
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INTERVENCIONS:
Sr. Joan Marco.
En aquesta modificació es pretén modificar tres temes principalment,
deixar per escrit tot el procés de la concessió dels llocs del mercat, que en la platja es realitze
el pagament complet abans de que comence l’activitat, i en tercer lloc eliminar el fallo.
Sr. Jaume Ascó.

En les normes de gestió apartat 1 posa «Documentació acreditativa d'estar al
corrent de les obligacions tributàries locals i en especial de no mantindre cap deute amb la Hisenda Municipal
en concepte de taxa que per a este tipus de venda (Sols per a veïns de Bellreguard). Nosaltres suggerim que
un veí de Gandia que tinga propietats a Bellreguard, no estaria inclòs en aquesta normativa,
per tant s’hauria d’eliminar o modificar.
Eixe punt no s’ha modificat.

Sr. Jaume Ascó.

Ara hem detectat eixe error.

Sr. Joan Marco.

Correcte, és tracta d’un error.

Sr. Secretaria.

Per tant es posarà «deutors de Bellreguard»

Sr. Jaume Ascó.
També on s’indica que no es muntarà sino està pagat el total de la taxa,
parla de la platja, però i el poble?
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Sr. Alcalde.

Sr. Joan Marco.
S’ha tingut en compte les dimensions del mercat, en el poble com hi
han poques paraetes, se’ls facilita que puguen pagar fins abril.
Sr. Jaume Ascó.
Ens pareix correcte però en l’ordenança no queda reflexat. Hauria
d’afegir-se el calendari de pagaments, perquè si figura que no podran muntar fins que no
estiga pagat.
Sr. Alcalde.

S’introduiran les modificacions detallades.

El resultat de la votació es 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 44:02 finalització del punt minut 59:47 https://www.youtube.com/watch?
v=B-bvBW7a4y8

B

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

S’ha facilitat als regidors còpia de l’acta de la reunió de la comissió interna de seguiment i
control del PLIAJBe i de l’informe tècnic sobre els resultats del procés participatiu per a la
redacció del pla local d’infància, adolescència i joventut de Bellreguard.
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7.
DACIÓ DE COMPTE DE L’ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ
INTERNA DE SEGUIMENT I CONTROL DEL PLIAJBe I DE L’INFORME
TÈCNIC SOBRE ELS RESULTATS DEL PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA
REDACCIÓ DEL PLA LOCAL D’INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT DE
BELLREGUARD.

INTERVENCIONS:
Sr. Juanjo Giner.
Els partits ja estan assabentats de la reunió, donat que hi ha
representants en la comissió, quan es va crear la comissió posava que s’havia de donar
compte al plenari. Va ser molt interessant la dinàmica de participació en la comissió i està be
que el ple siga conscient del que es realitza.
El ple de la corporació es dóna per assabentat.
Inici
del
punt
minut
59:47
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=B-bvBW7a4y8

del

punt

minut

1:01:17

8.
DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA. Per part de la
secretaria es dona compte de les resolucions d’alcaldia, des de la resolució núm. 349 fins la
resolució núm. 408
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9.

PROPOSTES, QÜESTIONS I CONTESTACIÓ A PREGUNTES.

Sra. Marola Marco.
Sr. Alcalde.

Voldria saber perquè el dia 30 de setembre no va hi haure escoleta.

Perquè està canviant-se el sol de l’escoleta.

Sra. Marola Marco.

Perquè no es va canviar el mes d’agost?

Sr. Alcalde. En el mes d’agost no servien el material. I no es podia tramitar fins la
concessió de la subvenció.
Sra. Marola. Quan es va decidir canviar-ho
Sr. Alcalde.

Quan es va concedir la subvenció.

Sr. Alcalde. Quin problema hi ha en tancar per canviar el sol, també es va tancar dos dies
per pluja i no va passar res.
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Sra. Marola Marco. Quan es va concedir la subvenció?, perquè no es va fer una planificació
i així no s’hauria tancat l’escoleta?

Sra. Marola Marco.
millor.

La pluja és força major, i el canviar el sol s’haguera pogut planificar

Sr. Lorenzo Millet. Jo volia dir que després de dir-me que sempre estic tractant el mateix
tema, ara després de molt de temps ha arribat l’informe i diu que el mirador nou de la Casa de
la Música, no compleix la normativa i que la rampa tampoc compleix la normativa, fa tres
anys que està l’obra acabada, no se si es pot demanar responsabilitats o quedar-nos amb els
monuments, que penseu fer amb això ? perquè no compleix amb la normativa?
Sr. Joan Marco.
Has contat la veritat a mitges, tens raó que el mirador no compleix amb
la normativa però la rampa està ben feta, i en l’informe no diu el que tu has dit, s’adapta
perfectament a la normativa.
Sr. Lorenzo Millet. Diu « respecte la rampa i la normativa de l’accessibilitat, en el moment
de la construcció no complia els següents paràmetres de la normativa» el que diu es que amb
la normativa d’ara, si que es compleix, però en el 2016 no complia la normativa. Clar han
passat tres anys i per tant s’han modificat les normes.
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Sra. Fendi Borràs.
posar-los?

Volta ciclista el 18 de setembre i es van llevar els badens, van a tornar a

Sr. Alcalde. De moment no perquè no hi han existències, i els que s’han llevat no es poden
tornar a posar.
Sr. Lorenzo Millet. Voldria un aclariment sobre el bol·lards en la vorera del C/València,
perquè ja fa temps que no estan.
Sr. Alcalde.

Estan demanats.

Sr. Lorenzo Millet.
Sr. Alcalde.

No, vaig dir que no hi havien, i ara ja estan demanats

Sr. Lorenzo Millet.

També voldria saber que li passar a l’arbre sec.

L’empresa està fent.

Sr. Lorenzo. Falta senyalística de càrrega i descàrrega en el C/Ecce-Homo.
Sr. Alcalde.
https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV6RSTBZHJVYVZPKDQPRHZDHB4 - Página 25 de 29

(1/2) 06/11/2019 17:54:48
ALEXANDRE RUIZ GADEA (Alcalde/sa)

(2/2) 07/11/2019 19:44:59
MARIA ENGRACIA GARCIA MADRID (Secretaria)

Sr. Alcalde.

Això ho vas dir l’altre plenari.

Les plaques estan sol·licitades.

Sr. Jaume Ascó.
Els decrets núm. 373 i 376, pagament d’unes factures, i adjudicació del
contracte, perquè s’ha pagat per adelantat?
Sr. Alcalde.

S’ha pagat abans perquè ho exigien, que primer es pagara i després es servia.

Sr. Jaume Ascó.
L’entrada 3508, de data 10/10/2019, convidava a la corporació a
participar en un acte i no vam anar perquè no teníem la invitació.
També volia saber perquè no ens han facilitat l’entrada 1698.
Sr. Alcalde.

Jo vaig facilitar tot el que es va requerir. Diga'm que diu l’entrada.

Sr. Jaume Ascó.
Val, està clar el tema
De les eixides no hem demanat res, perquè totes són genèriques. Volem que ens donen alguna
solució.
Sr. Alcalde. Conforme va explicar la secretaria, es ún programa de la Diputació de
València, i per defecte trau aquesta nomenclatura.
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Sr. Jaume Ascó.
Sr. Alcalde

Quin sistema és?

Ipobles.

Sr. Jaume Ascó.
Quina forma es pot donar per a solucionar el problema? Jo pense que
fins que es solucione el problema podria anar un dia a la setmana i mirar els expedients.
Sr. Alcalde. El desenvolupament del programa està en mans de la Diputació. El que vostè
crega convenient simplement es coordinar-se amb l’equip administratiu.
Sr. Lorenzo Millet.
li.?

No sé a que et refereixes. Tots els defectes que s’han vist s’han solucionat.

Sr. Lorenzo Millet. En la plaça dels Provencio també hi ha un problema perquè es va
mesclar gespa amb gram i ara estèticament queda malament, perquè l’empresa es va
equivocar i va posar gespa en compte de gram. I això al final ho paga el poble, perquè vostès
no actuen quan correspon.
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Sr. Alcalde.

En la biblioteca segueix inflant les juntes, quina solució aneu a donar-

Sr. Alcalde. Jo no actue perquè vostè m’ho diu, jo he d’actuar perquè he d’actuar, no
perquè m’ho diu vostè, perquè de moment se fer les coses.
Sr. Lorenzo Millet.

Ja, però estan per fer-se.

Sr. Alcalde. Perquè vostè ho diu, o perquè no estan fent-se com vostè vol, però si li pega
una volta pel poble, pot comprovar tot el que ha fet aquest govern.
Sr. Lorenzo Millet.
de la Música.
Sr. Alcalde.

Es va sol.licitar una subvenció per a la porta d’emergència de la Casa

La subvenció està pendent de resolució.

Sr. Lorenzo Millet
Quan es va sol·licitar la subvenció és perquè feia falta la porta
d’emergència, per tant s’hauria d’haver posat el més aviat possible, perquè allí va molta gent
major i menors i si passa alguna emergència pot passar alguna desgràcia.
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Sr. Alcalde. Vostè sap que en la Casa de la Música existeix una porta d’emergència, per
tant està dient una cosa que no és correcta, i també sap que si es vol posar una altra porta
d’emergència és per a poder tancar amb clau la sala 1, per tant no diga el que no és.
Sr. Lorenzo Millet.
Sr. Alcalde.

Vostè xafa poc la Casa de la Música.

Jo la xafe quan és necessari.

Sr. Jaume Ascó.

Que conste que eixa porta la va proposar el Partit Popular.

Sr. Marcos Haro.
La sala 1 no s’ha tancat mai ni es tancarà metre no hi haja porta
d’emergència. Primera i principal perquè no té pany.
Sr. Jaume Ascó.
El decret 348 contracte de seguretat de les Festes, quina seguretat,
quines tasques han realitzat?
Vigilància en les carpes i en els concert de l’IES.

Sr. Jaume Ascó.
El decret 359 contacte de subscripció a un periòdic d’Alcoi, voldríem
saber quin dia s’ha fet la publicitat.
Sr. Alcalde.
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Sr. Alcalde.

Sinó recorde mal el dia 20 de setembre.

Sr. Lorenzo Millet. En el plenari vam demanar que per donar la llum tenien que entrar dins
de l’oficina, i ara si que està.
Sr. Alcalde.
acabades.

Es pladur, no hi ha que fer cap de regata. Vosté critica les coses abans d’estar

Sr. Lorenzo Millet.

El quadre elèctric està dins de l’oficina, hauria d’estar fora.

El muntacàrregues està en un motor amb dos motors hidràulics, ho diu perquè li va dir que li
costava tres vegades més barat.
Les bombes de Marzal, estan funcionant??
Sr. Alcalde.

Si

Sr. Lorenzo Millet.

Hi ha una factura de 1.059 € per ajustos de la bomba.
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Sr. Alcalde.
bomba.

La factura era de la bomba antiga. I Després hi ha una factura de la nova

Sr. Lorenzo Millet. De la Casa de la Música ens van passar una proposta de millores.
Voldria que m’enviaren la documentació completa perquè no puc fer quadrar els números.
Sr. Joan Marco.

Li entregaré la copia dels imprevistos de l’apartat 23,1 i 23,2

Sr. Lorenzo Millet.
parallamps.

Gràcies, li falta que m’entregue el pressupost, projecte i plànols de

Sr. Joan Marco.

Se li farà entrega.

Sr. Jaume Ascó.
El decret 380 és una contractació en una empresa de realització de la
pàgina web, concretament que ha fet.

Sr. Jaume Ascó.
No em pareix correcte que el Sr. Alcalde publique coses que no són
certes en el facebook del Partit Popular.
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Sr. Alcalde. Es una empresa que es dedica a la realització de continguts relacionats en la
web de patrimoni, cultura, turisme, és l’empresa que ha fet els panells dels edificis, tot
relacionat amb patrimoni, cultura i turisme.

Sr. Alcalde. Només faltaria que vostè em tinga que dir com he d’expressar-me en una xarxa
social com és el facebook.
Sr. Jaume Ascó.
Vostè aprofita el facebook del Partit Popular que denuncia que hi han
deficiències en el poble per a immediatament arreglar-les.
Sr. Alcalde. Això ho diu vostè, perquè les coses es fan quan es poden perquè hi ha molta
gent de baixa en la plantilla.

10.

TORN OBERT DE PARAULA.

Per part del public és fa referència i sol·liciten una solució a una petició realitzada per a una
reserva d’aparcament, que es contestada pel Sr. Alcalde.
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Finalització de la
v=cQbKHETZYmw

sessió

minut

2:33:21

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

I quan són les vint-i-dos hores i trenta-tres minuts i no havent més assumptes a tractar
l'alcalde president clou la sessió de la que jo com a secretaria CERTIFIQUE.
L'ALCALDE

LA SECRETARIA.

Alexandre Ruiz Gadea

M. Engràcia Garcia Madrid
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE.
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