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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE BELLREGUARD
CORRESPONENT AL DIA 17 DE SETEMBRE 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, 17 de setembre 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:

El ple s'inicia en el minut 00:35 https://www.youtube.com/watch?v=OPTcTHtvayE
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ACO RDS

A

PART RESOLUTIVA

1.
APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 23 DE
JULIOL DE 2019.
El Sr. alcalde pregunta si hi ha alguna observació a l'acta de la sessió del dia 23 de juliol de
2019.
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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 23 de juliol 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:
El Sr. Jaume Ascó explica que el grup municipal del PP votarà en contra de l’aprovació de
l’acta, perquè hi han moltes qüestions que no estan reflexades a l’acta.
Inici del punt minut 00:01 finalització del punt minut 1:35 https://www.youtube.com/watch?
v=cQbKHETZYmw

2.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
DE
L'ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE L' IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
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 l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
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, i sotmesa la proposta a votació, el Ple de l’Ajuntament per
MAJORIA ABSOLUTA dels seus membres presents ACORDA:
PRIMER.
APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica , en el següent sentit:
Es modifica l'article 6, afegint els apartats 2.c i 2.d i l'apartat 4 que fa referència al caràcer
rogat del benefici fiscal i que resta redactat de la següent manera:
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Article 6.a) Bonificació del 75% de la quota de l'impost a favor dels titulars de vehicles que, per
estar equipats amb motors elèctrics, es considera que produeixen menor impacte
ambiental. Per gaudir d'aquesta bonificació serà necessari aportar certificat oficial de
les característiques tècniques del vehicle.
c) Bonificació del 100% en els vehicles històrics a què es refereix l'article 1 del
Reglament de Vehicles Històrics, RD 920/2017 del 23 d'octubre. El caràcter històric
del vehicle s'acreditarà amb l'aportació de certificació de la catalogació com a tal,
de l'òrgan competent de la Generalitat.
4. Caràcter rogat dels beneficis fiscal.
Els benefici fiscals es reconeixeran en el moment de la presentació de la corresponent
sol·licitud, i sense que la seua concessió, amb caràcter general, tinga efectes
retroactius, encara que amb anterioritat es vingueren complint els requisits exigits
legalment.
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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:
Sr. Joan Marco.
Realitza una explicació sobre les modificacions proposades en la
modificació de l’ordenança.
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Sr. Jaume Ascó.
Ens pareixen be les modificacions de l’ordenança però caldria afegir
que els vehicles híbrids i els elèctrics caldria una bonificació del 100%
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
ABSTENCIONS corresponents als representants del PP, Jaume Ascó Pastor, Fendi Borrás
Sánchez, Lorenzo Millet Millet, Marola Marco Peiro.
Inici del punt minut 01:36 finalització del punt minut 6:50 https://www.youtube.com/watch?
v=cQbKHETZYmw
3.
PROPOSTA DE DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DE
FACULTATS EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ DE
TRIBUTS, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.
El Regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica, sotmet a la consideració del ple la següent,
proposta:
El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals atribueix a les entitats locals
determinades facultats de gestió tributària així com les de recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic.
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La complexitat que la realització d'aquestes matèries comporta, i així mateix la seva
rellevància dins del més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsellen la utilització de
fórmules que permetin un eficaç i adequat exercici de les facultats esmentades, dins dels
sistemes que per a aquesta fi preveu la normativa local aplicable.
Considerant convenient la delegació d'aquestes funcions en la Diputació de València i
sent conforme a dret aquesta delegació en virtut d'el que s'estableix en l'article 7 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 (TRLHL) i en l'article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local,

PRIMER.
Delegar en la Diputació de València, les facultats que aquesta entitat local té
atribuïdes en les matèries que a continuació es detallen, a l'empara d'el que es preveu en
l'article 106.3 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 7 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:
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Per tot el que precedeix, i sotmesa la proposta a votació, el Ple de l’Ajuntament per
MAJORIA ABSOLUTA dels seus membres presents ACORDA:

CONCEPTE

GESTIO
RECAPTACIÓ
TRIBUTARIA VOLUNTÀRIA

RECAPTACIÓ
EXECUTIVA

INSPECCIÓ

GESTIÓ
CADASTRAL

IMPOSTOS
IBI

X

IAE

X

IVTM

X

IIVTNU (Plusvàlua)

X

ICIO

X

Taxes i preus públics

X

Altres ingressos de dret públic

X

Contribucions especials

X

X Facultats a delegar
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SEGON.
Acceptar les Bases reguladores dels serveis tributaris i altres ingressos de Dret
públic prestats per la Diputació de València als ajuntaments i altres ens públics
aprovades pel Ple de la Corporació, i on consta l'abast, límits, contingut i
condicions de la delegació a la qual es refereix el present acord.
TERCER. La present delegació entrarà en vigor, una vegada acceptada pel Ple de la
Diputació de València, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València, el dia un
de gener de l'exercici següent a l'adopció del corresponent acord.
La vigència de la delegació s'estendrà fins a la comunicació acordada pel Ple de l'Ajuntament
d'extingir, totalment o parcialment, la delegació efectuada. La citada comunicació haurà
d'efectuar-se amb anterioritat a l'inici de l'últim trimestre de l'any anterior a l'efectivitat
d'aquesta revocació.

INTERVENCIONS.
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QUART.
El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de València a l'efecte de
que procedeixi a l'acceptació de la delegació aquí conferida, i acceptada aquesta, es publicarà
en el Butlletí Oficial de la Província de València per a general coneixement, d'acord amb el
que es preveu en l'article 7.2 del TRLHL.

Sr. Jaume Ascó.

Voldria saber quins són els benificis per a l’ajuntament i per al ciutadà.

Sr. Joan Marco.
No se saben cert, perquè depèn del volum que es recapte, però hi ha
uns punts com són:
- No es cobren interessos de demora
- presta serveis d’inspeccions de l’IAE
- Ja no recau la responsabilitat en l’ajuntament
- s’amplia el territori a la C. Valenciana i altres que tinguen conveni.
Sr. Jaume Ascó.
La Diputació m’ha informat aquest matí que es queda un 5% del que es
deu i el 100 % del recàrrec.
L’empresa que tenim actualment s’emporta el 90% del recàrrec i un 50% d’interessos de
demora.
També voldria saber, perquè el veí de Bellreguard tenia una persona que atenia totes les
reclamacions o tindran que desplaçar-se a Gandia.
Sr. Joan Marco.

Vostè sols parla del tema econòmic, però hi ha més beneficiós.
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Sr. Jaume.

Hem analitzat tant el tema econòmic com altres temes.

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 06:50 finalització del punt minut 17:40 https://www.youtube.com/watch?
v=cQbKHETZYmw
4.

APROVACIÓ COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST EXERCICI 2018.

Donat compte de l'expedient tramitat per a dur a terme l'aprovació del Compte General del
Pressupost de l'exercici 2018.
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Joan Marco Pastor, Regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica de l’ajuntament de
Bellreguard, sotmet a la consideració del ple la següent, proposta:

Atès que l'esmentat compte va estar dictaminat favorablement per la Comissió Especial de
Comptes en sessió que va tindre lloc el 06 de juny de 2019.
Atès que, l'edicte d'exposició pública va estar publicat als taulers d'edictes de l'ajuntament i al
Butlletí Oficial de la Província núm. 117 de 19 de juny de 2019.
Atès el que estableixen els articles 116 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i
193.4 de la Llei d'Hisendes Locals.
Sotmesa la proposta a votació pel Sr.Alcalde, el Ple de l’Ajuntament per MAJORIA
ABSOLUTA dels presents, ACORDA :
PRIMER.

Donar aprovació al Compte General del pressupost de l'exercici 2018.

SEGON.
Que es done trasllat de l'expedient tramitat a la Conselleria de Presidència i
Delegació de Govern.
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TERCER.
Remetre el Compte General del Pressupost de 2018 a la Sindicatura de
Comptes per a donar compliment al que assenyala l'article 193.5 de la Llei d'Hisendes Locals.
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 17:41 finalització del punt minut 19:20 https://www.youtube.com/watch?
v=cQbKHETZYmw

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

5.
DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET NÚM. 326 DE DATA 02/09/2019 SOBRE
FIXACIÓ RÈGIM DE RETRIBUCIONS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
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B

Per part de la secretària es dóna compte del decret que seguidament es transcriu:
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA. FIXAR RÈGIM DE RETRIBUCIONS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ.
Vist l'Acord del Ple de data 3 de juliol de 2019, pel qual s'aprova la relació de càrrecs que s'han d'exercir en
règim de dedicació exclusiva o parcial, es reconeixen els seus drets econòmics i es fixen les retribucions
que els corresponguen.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb l’establert
en l’article 13.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals aprovat
per Reial Decret 2568/1968,
RESOLC
PRIMER. Fixar el següent règim de retribucions, en els termes de l’acord plenari de 3 de juliol de 2019,
als següents membres de la corporació:
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Alexandre Ruiz Gadea, mentre ocupe el càrrec d’Alcalde President, retribució en règim de dedicació
exclusiva. Retribució anual bruta de 36.000 euros.
Joan Marco Pastor, mentre ocupe el càrrec de Primer tinent d’Alcaldia, retribució en règim de
dedicació parcial. Retribució anual bruta de 18.000 euros.
SEGON. Formalitzar amb els designats el corresponent contracte i donar-los d'alta en el règim general de
la Seguretat Social de conformitat amb l'article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
TERCER. Notificar la present Resolució als interessats a l'efecte de la seua acceptació expressa. La
present resolució serà executiva des de l’acceptació dels interessats.
QUART. Donar trasllat a Ple de la Corporació en la següent sessió ordinària, de conformitat amb l'article
13.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Així mateix, publicar la resolució en el portal de transparència de l’Ajuntament de Bellreguard
https://transparencia.bellreguard.net/organizacion/sueldos i en el tauler d’anuncis electrònic
https://bellreguard.sede.dival.es/opencms/opencms/sede?lang=va .
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CINQUÈ. Que es publique en el Butlletí Oficial de la Província de forma íntegra la present Resolució, a
l'efecte del seu general coneixement, donada la seua transcendència.

El Ple es dóna per assabentat.
INTERVENCIONS:
Sr. Llorens.

Voldria saber si ja està inclòs en el capítol 1

Sr. Alcalde.

Si, es va aprovar la modificació en el ple de juliol.

Inici del punt minut 19:20 finalització del punt minut 20:45 https://www.youtube.com/watch?
v=cQbKHETZYmw
6. 9.
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. 92 fins la
resolució núm. 227
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7.

PROPOSTES, QÜESTIONS I CONTESTACIÓ A PREGUNTES.

Sr. Jaume Ascó.
Voldria saber què és l’eixida 1379, perquè en la majoria de les eixides
no figura el concepte.
Sr. Alcalde.

Es pel nou programa electrònic. La Secretària li explicarà el funcionament.

Sr. Jaume Ascó.

No hem rebut les actes de les Juntes de Govern de juliol i agost.

Sr. Lorenzo Molio. Voldria saber si ja s’ha adjudicat el contracte de lectura de comptadors
d’aigua. Perquè es desestima?
Sra. Secretaria.

Procedeix a explicar el perquè s’ha tornat a licitar.

Sra. Marola Marco. Voldria saber si s’ha iniciat algun expedient sancionador per publicitat
en faroles.
Si, inclús actes de denuncies.

Sra. Marola Marco.
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Sr. Alcalde.

Que ens ho faciliten

Sr. Lorenzo Millet. s’han detectat diversos errors en comes i punts, i en l’IVA en diversos
decrets.
També voldria saber si l’obra del C/Ecce-Homo està recepcionada, perquè hem vist contracte
de senyalística, per càrrega i descàrrega.
Sr. Alcalde. Fin ara han pogut passar i han descarregat. Tots els problemes han vingut
després de l’obra?
Sra. Fendi Borras. Hi ha menys espai, la furgoneta va anar marxa enrere per no poder passar
pels pilons.
Sr. Alcalde. Els pilons s’han ficat per seguretat, es una zona residencial i d’ús per als
vianants.
El piló entre el C/Ecce-Homo i el C/Sant Miquel va a llevar-se.
Sr. Juanjo Giner.
conductor.

En totes les ciutats d’Europa pensen en el vianant abans que en el
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Sr. Jaume Ascó.
El veí és primer que el cotxe, quant eixes pel carrer Cervantes el piló es
va llevar? Si, doncs per la mateixa qüestió s’ha de llevar.
Sr. Alcalde. Es va passar des del Sant Miquel al Ecce-Homo amb el vehicle de la policia i
no van tindre cap problema. El piló del C/Cervantes no es va llevar, algú el va arrancar. Els
pilons estan posats per seguretat dels vianants.
Sra. Fendi Borras.
Sr. Alcalde.

Resolt, faltaven obrir 2 vàlvules del circuit.

Sr. Fendi Borras.
Sr. Alcalde.
reposat.

Con està el problema de l’aigua calenta del C/Ecce-Homo?

I la creu de marbre.

Es va trencar una creu de marbre del cementeri, en un accident laboral, i s’ha

Sra. Fendi Borras.
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Sr. Lorenzo Millet. Contestar a Juanjo, que nosaltres si mirem pels ciutadans, però estem
parlant d’una obra, i creiem necessari un espai per a càrrega i descàrrega, hauria de
preocupar-se pels veïns que estan caient bacs per les pintures dels passos de vianants.
El C/Sant Miquel també té en mal estat els adoquins.

Sr. Alcalde. L’arquitecte està fent un informe de tots els carrers que tenen coses en mal
estat, i el cost que suposa.
Sr. Juanjo Giner.
Per al·lusions, Sr. Llorens, l’argumentació que fan vostès és des del
punt de vista del conductor i l’obra està feta des del punt de vista del vianant.
Sr. Lorenzo Millet. El C/València també té problemes amb els bol·lards, que no hi han,
estan previst posar-los?
Sr. Alcalde.

Estan esperant existències.

Sr. Lorenzo Millet.
Sr. Alcalde.

L’Arbre del C/València, està sec?

Ja s’ha comunicat a l’empresa, i l’empresa farà el que corresponga.

Sr. Lorenzo Millet. Vam estar en el magatzem i hem vist que s’ha fet un muntacàrregues,
perquè s’ha muntat aixina?
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Sr. Alcalde.

Per cost, d’un a l’altre era el triple.

Sr. Lorenzo Millet.

Però perquè s’ha instal·lat al revès?

Sr. Alcalde. S’ha fet per comoditat, i això que està al revès és la seua opinió. Amb els
diners que ha subvencionat la Diputació de València, eixa és l’obra que s’ha pogut fer.
S’ha donat prioritat a fer uns vestidors com cal, per a dones i homes, que muntar el
muntacàrregues d’una altre manera
Sr. Lorenzo Millet. Tal vegada hauries pogut fer millor els vestidors i fer en una altra obra
els muntacàrregues. Has fet uns vestidors per als homes molt grans i amb taquilles i el de les
dones és molt menut i.
Sr. Alcalde. S’ha fet el que s’ha pogut amb els diners que han subvencionat, i s’han fet les
obres que s’han considerat més adequades. Tant en el C/Ecce-Homo com en l’obra del
magatzem.

Sr. Alcalde.
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Sra. Marola Marco.

Perquè en la partida d’inversions no hi havien més diners.

Sr. Lorenzo Millet.
canviar-lo de lloc.
Sr. Alcalde.

Perquè no s’han fet més obres amb recursos propis?

El quadre d’automàtics s’ha quedat dins de l’oficina, hi ha opció de

En el projecte es queda aixina.

Sr. Lorenzo Millet.

Vaig demanar les millores de la Casa de la Música.

Sr. Joan Marco.
Et referies als 11.000€ de les millores, que s’han gastat en mobiliari i
senyalització, s’han posat 11 taules, 11 sillons i 10 plaques de senyalització, tot això puja a
7.832,90, més despeses generals, més IVA, en total puja uns 11.200,0€. Et passaré estes
dades.
Sr. Lorenzo Millet. Ja em passes la documentació. El que no tenim clar són les que falten
per justificar. Voldria un informe de l’arquitecte de si està en condicions o no.
Sr. Joan Marco.

Li passaré l’informe de l’arquitecte.

Sr. Jaume Ascó.

Voldria saber l’eixida 3036, que ha passat.
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Sr. Alcalde.

Crec que és una sanció.

Sr. Jaume Ascó.
Sr. Alcalde.

En l’entrada 2857, que ha passat.

És una nota informativa genèrica.

Sr. Jaume Ascó.
Hem vist una factura del mosquit tigre, i he de dir que els primers que
hem de complir és el propi ajuntament, perquè en el magatzem de la platja hi ha una aixeta
que goteja des de fa temps.
En l’Av. Balears hi ha una trapa que està molt perillosa, estava senyalitzada però algú se l’ha
emporta, i ja fa més d’un més que un veí ho va denunciar.
En l’Av. de la Mar també hi ha alguna que no està en mal estat.
En el mes de juliol es va fer una cercavila per als fanalets, perquè en agost no es va fer.

Sr. Jaume Ascó.
hem rebut res.
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Sr. Alcalde. En el més de juliol estava contractada la cercavila i taller de fanalets i en agost
sols es va fer taller de fanalets.
En el plenari passat es va demanar explicació sobre l’entrada 1698 i no

Sr. Alcalde. Si és l’accident en el mur de l’escoleta, va ser un xiquet que va caure i es va
donar un colp amb el mur perimetral de l’escoleta.
Sr. Lorenzo Millet.
informació.

El parallamps no està instal·lat, mira si em pots passar-me la

Hem vist que hi ha un contracte de l’agranadora.
Sr. Alcalde.

Es un contracte menor de servei de revisió de la maquina.

Sr. Lorenzo Millet. Hem vist en dos contractes a la mateixa persona per a la biblioteca que
un té IVA i l’altre no té IVA, però té retenció.
Sr. Alcalde.

Els treballs referents a educació estan exents d’IVA.
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Sr. Fendi Borràs.
He vist que aquest estiu pel passeig han passat vehicles, i per seguretat
tindrien que hi haure pilons per a evitar que circularen vehicles, s’hauria de tindre en compte
per al proper estiu.
Sr. Alcalde.
8.

Es tindrà en compte.

TORN OBERT DE PARAULA

No hi ha intervencions
Finalització de la
v=cQbKHETZYmw

sessió

minut

1:41:44

https://www.youtube.com/watch?
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I quan són les vint-i-una hores i quaranta 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

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE.
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