ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE BELLREGUARD
CORRESPONENT AL DIA 23 DE JULIOL DE 2019.
CONCURRENTS:
Alcalde
Alexandre Ruiz Gadea

(COMPROMÍS)

Regidors

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

Grup Municipal PP

Bellreguard, 23 de juliol de dos mil dinou,
essent les vint hores, s’inicia el plenari pel Sr.
Alcalde, Alexandre Ruiz Gadea, al saló de
sessions de
l’Ajuntament, amb tots els
membres que composen la Corporació.
Assistits per la secretaria de la Corporació, M.
Engràcia Garcia Madrid, a l'objecte de celebrar
la sessió 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 00:01 https://www.youtube.com/watch?v=cQbKHETZYmw

1

ACO RDS
1.
APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 03 DE
JULIOL DE 2019.
El Sr. alcalde pregunta si hi ha alguna observació a l'acta de la sessió del dia 03 de juliol 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 03 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 ABSTENCIONS
corresponents als representants del PP, Jaume Ascó Pastor, Fendi Borrás Sánchez, Lorenzo
Millet Millet, Marola Marco Peiro.
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El Sr. Jaume Ascó sol·licita que la transcripció de les intervencions siguen més extenses.
Inici del punt minut 00:01 finalització del punt minut 4:10 https://www.youtube.com/watch?
v=cQbKHETZYmw

2.
DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES DE CARÀCTER LOCAL PER A
L'ANY 2020
Lorena Peiró Gregori, Regidora Delegada de Cultura Festiva de l’Ajuntament de Bellreguard,
sotmet a la consideració del Ple, la següent
PR O PO S TA
Vista la circular de la Direcció Territorial d’Ocupació i Treball de la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Ocupació, relativa a la determinació del calendari laboral 2020.
Atés que cal determinar les dues festes laborals de caràcter local, de conformitat amb el que
estableix l'article 37.2 del Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, en relació amb l’article 46 del Reial Decret

2

2001/1983 de 28 de juliol, sobre regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i
Descansos.
Vista la proposta feta a l’Ajuntament per diverses associacions festeres, culturals, esportives
etc. de Bellreguard, per la qual es demanava a l’Ajuntament que fera coincidir l'últim dia de
festes amb l'últim diumenge de setembre.
Per tot el que precedeix, i sotmesa la proposta a votació, el Ple de l’Ajuntament per
UNANIMITAT dels seus membres presents ACORDA:
PRIMER.
Establir com a dues festes locals amb caràcter laboral no recuperable per a
l’any 2020 els dies 24 de setembre, Festa de Sant Miquel, i 25 de setembre, Festa del Santíssim
Crist de la Misericòrdia.
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SEGON.
Donar trasllat d'aquest acord a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball. Servei Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria de
València.
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 04:11 finalització del punt minut 6:10 https://www.youtube.com/watch?
v=cQbKHETZYmw

3.
CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT I CONTROL DEL
PLIAJBe.
Juanjo Giner Camarena, Regidor d’Infància, Adolescència i Joventut, proposa a l’Ajuntament
en Ple,
Donat que el 18 de gener de 2017 es va aprovar pel Ple a la sol·licitud a UNICEF ESPANYA
de la condició de Bellreguard com a municipi aliat d’UNICEF.
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Vist que en data 3 d’abril de 2017 UNICEF COMUNITAT VALENCIANA reconeix al
municipi de Bellreguard la condició d’Aliat d’UNICEF.
Vist que s'està redactant el Pla d’infància, adolescència i joventut, es fa necessària la creació
d'una comissió de seguiment i control del PLIAJBe.
Per tot el que precedeix, i sotmesa la proposta a votació, el Ple de l’Ajuntament per
UNANIMITAT dels seus membres presents ACORDA:
PRIMER.
Constitució de la Comissió de Seguiment i Control del PLIAJBe composada
pels següents membres:
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President: Regidor d’Infància, Adolescència i Joventut.
Secretària: Gemma Pellicer Climent, tècnica de Joventut.
Vocals:
◦ Representant de Compromís.
◦ Representant del PSPV-PSOE.
◦ Representant de PP.
◦ Representant Policia Local.
◦ Personal de l’àrea de Treball Social.
◦ Personal de l’àrea de Cultura.
◦ Dinamitzadora del Consell de Xiquetes i Xiquets de Bellreguard.
◦
Els portaveus dels grups polítics hauran de presentar per registre d’entrada a l’atenció del
Regidor d’ Infància, Adolescència i Joventut, la designació dels seus respectius membres.
La resta de membres serà nombrada pel president de la Comissió.
SEGON.


Determinar les següents funcions de la Comissió de seguiment:

Col·laboració dels departaments de l’Ajuntament que, d’alguna manera, treballen amb
la infància, l’adolescència i la joventut del poble.



Coordinació entre els diferents departaments de l’Ajuntament que, de manera
transversal, hauran de treballar i vetllar per l’acompliment d’allò que els encomana el
pla.



Seguiment i control dels diferents departaments de l’Ajuntament que, cadascun d’ells,
hauran de vigilar que allò recollit al pla s’implementa tal i com es contempla al mateix.
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TERCER.



Fixar la periodicitat de la comissió de seguiment i control de la següent manera:

Mentre es redacta el pla, la comissió es reunirà quan l’equip redactor ho estime
convenient, proposant-li al President que les convoque a l’efecte.
En el moment que el Pla entre en vigor, la comissió es reunirà cada 6 mesos, per fer-ne
les avaluacions pertinents.

QUART.
De les actes i sessions que celebre la comissió es donarà compte en el següent
Ple que se celebre.

Inici del punt minut 06:11 finalització del punt minut 9:15 https://www.youtube.com/watch?
v=cQbKHETZYmw
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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.

4.

PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PLA ANUAL NORMATIU 2019.

Vist que amb data 17 de juny, es va iniciar per l'Alcaldia expediente per a dur a terme
l'aprovació del Pla Anual Normatiu d'aquest Ajuntament.
Vist que obra en l’expedient l’annex proposta de pla anual normatiu per al 2019.
Vist l'Informe de Secretaria de data 17 de juny de 2019 i de conformitat amb el que es disposa
en l'article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
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.
acord.

5

Aprovar el Pla anual normatiu per al 2019, que consta adjunt en el present

ANNEX. PROPOSTA DE PLA NORMATIU ANUAL PER L’ANY 2019.
Atés que no s’ha aprovat amb anterioritat el pla normatiu anual per a l’any 2019 que està en
vigor, procedeix a aprovar-lo en ares de la eficiència i la transparència, i tot d’acord amb
l’establert a l’article 132 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu de les
Administracions Públiques.
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Normativa de nova creació:
Reglament orgànic municipal.
Ordenança General de subvencions.
Ordenança reguladora de l’ús i disfrute de la platja.
Normativa que es pretén modificar:
1. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.
2. Ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri municipal.
3. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i
reserves de via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, carrega, descarrega
de mercaderies de qualsevol classe.
4. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització privativa o l’aprofitament
especial de domini públic local relatiu a parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats al terreny d’ús públic i indústries casserrenques i
ambulants i rodatge cinematogràfic.
5. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per al subministrament d’aigua potable.
6. Ordenança municipal per a la protecció i tinença d’animals.
7. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació de servei d’escoleta infantil
municipal.
8. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització de dependències municipals de la
casa de la cultura de Bellreguard per particulars, associacions, empreses i altres.
9. Ordenança reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Bellreguard.
10. Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
SEGON.
Publicar el present acorde en el Portal de la Transparència d'aquest Ajuntament
https://transparencia.bellreguard.net/es amb la finalitat de que aquest a la disposició dels
interessats.
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
6

corresponents als representants del PP, Jaume Ascó Pastor, Fendi Borrás Sánchez, Lorenzo
Millet Millet, Marola Marco Peiro.
Inici del punt minut 09:16 finalització del punt minut 12:15 https://www.youtube.com/watch?
v=cQbKHETZYmw
5.
ACORDAR L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
NUM. 12 DEL PGOU DE BELLREGUARD.
Alexandre Ruiz Gadea, Alcalde de l’Ajuntament de Bellreguard, sotmet a la consideració del
ple la següent, proposta:
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Atenent a l'expedient administratiu que s'està duent a terme d'ofici pel propi Ajuntament amb la
finalitat de modificar determinats articles de la normativa del Pla General d'ordenació urbana,
relatius a les ordenances particulars d'edificació, i que permeta donar més seguretat jurídica en
la seua aplicació diària.
Considerant el que disposen els articles 57 i següents de la LOTUP/2014, és preceptiu el
sotmetiment a informació pública per un termini de 45 dies, durant els quals deurà realitzar-se
consulta a les empreses subministradores de servicis d'aigua, energia elèctrica, telefonia, gas i
telecomunicacions perquè emeten el corresponent informe sectorial, així com a les
Administracions titulars d'interessos sectorials afectats.
Considerant que el mencionat expedient administratiu ha sigut publicat en el diari LEVANTE,
així com en el DOGV número 8111 de data 23/08/2017, i consultat a les distintes
administracions sectorials, sense que s'haja realitzat oposició al mateix.
D’acord amb l’article 57.1 d) que diu literalment « Los planes que tengan por objeto una
diferente zonificación o uso urbanístico de zonas verdes previstas requerirán dictamen previo
del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana»
Vist l’Informe del Consell Jurídic Consultiu d’entrada en aquest Ajuntament nº 762 del 17 de
maig del 2019, el qual informa FAVORABLEMENT que la modificació puntual nº 12 del
PGOU de Bellreguard, és conforme amb l’ordenament jurídic.
Per tot el que precedeix, i sotmesa la proposta a votació, el Ple de l’Ajuntament per MAJORIA
ABSOLUTA dels seus membres presents ACORDA:
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PRIMER.
Acordar l'aprovació definitiva de la modificació puntual num. 12 del PGOU,
d'acord amb el que disposa l'article 57 LOTUP/2014.
SEGON.
Que es publique en el BOP, i que es remeta una còpia digital de la modificació a
la Conselleria d'Ordenació del Territori i Urbanisme per a la seua inscripció en el registre
autonòmic d'instruments de planejament urbanístic de la comunitat valenciana.
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.

https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV6QEYL4HNNO4VBY2MMEGVDDIU - Página 8 de 29

(1/2) 12/09/2019 14:35:43
MARIA ENGRACIA GARCIA MADRID (Secretaria)

(2/2) 12/09/2019 17:37:01
ALEXANDRE RUIZ GADEA (Alcalde/sa)

Inici del punt minut 12:15 finalització del punt minut 15:09 https://www.youtube.com/watch?
v=cQbKHETZYmw

6.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
DEL PREU PÚBLIC PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EDUCATIVES I
SOCIALS PER A ADULTS EN BELLREGUARD
Marta Avargues Ciscar, Regidora d’Educació de l’Ajuntament de Bellreguard, proposa al Ple
l’adopció del següent acord:
Vist l'informe emes per secretaria-intervenció relatiu a la modificació de l'ordenança fiscal
reguladora del preu públic per la realització d’activitats educatives i socials per a adults en
Bellreguard
Atès que el procediment de modificació d’aquesta ordenança 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:
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PRIMER.
Modificar l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per la realització
d’activitats educatives i socials per a adults en Bellreguard, en el següent sentit:
Articule 5.- Quantia.
S’establix la següent quantia del preu publique per als cursos que a continuació es mencionen:
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CURS

0,00 €

CURS BÀSIC D’ESPANYOL PER A IMMIGRANTS A1

0,00 €

CURS ALFABETITZACIÓ EN ESPANYOL PER A IMMIGRANTS

0,00 €

CURS DE GRADUAT SECUNDÀRIA PREPARATORI PROVA
LLIURE > 18

50,00 €

CURS DE DIBUIX I PINTURA

100,00 €

CURS CUINA

130,00 €

CURS DE VALENCIA BÀSIC A1-A2

0,00 €

CURS DE VALENCIÀ ELEMENTAL B1

0,00 €

CURS DE VALENCIÀ MITJA C1

100,00 €

CURS DE VALENCIÀ SUPERIOR C2

100,00 €

CURS D’ANGLÈS BEGINNER A1

50,00 €

CURS D’ANGLÈS ELEMENTARY A2

120,00 €

CURS D’ANGLÈS PRE-INTERMEDIATE B1.1

120,00 €

CURS D’ANGLÈS INTERMEDIATE B1+

120,00 €

CURS D’ANGLÈS UPPER INTERMEDIATE B2

120,00 €

CURS D’ANGLÈS ADVANCED C1

120,00 €

CURS D’ANGLÈS CONVERSATION B1

100,00 €

CURS DE RELAXACIÓ I MEDITACIÓ 1

30,00 €

CURS DE RELAXACIÓ I MEDITACIÓ 2

30,00 €

Estes quanties s’incrementaran cada any, com mínim, segons el IPC.
9

IMPORT CURS

CURS BÀSIC 1R CICLE

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 l’acord definitiu i el text íntegre de la modificació
en el Butlletí Oficial de la Província.
INTERVENCIONS:
La regidora d’educació explica les novetats i modificacions de l’ordenança, sobre els cursos
d’anglès i relaxació, modificació d’hores i de preus.

La Regidora d’Educació comenta que el preu dels cursos següent són els mateixos que l’any
anterior.
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El Sr. Jaume Ascó pregunta perquè baixa un curs d’anglès i els següents pugen. Tot d’acord
amb l’ordenança publicada en la web.

El Sr. Alcalde aclarix que l’ordenança publicada a la web, no està actualitzada.
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 15:09 finalització del punt minut 21:55 https://www.youtube.com/watch?
v=cQbKHETZYmw
7.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
DE LA TAXA PEL SERVEI D’ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL I ESCOLETA
D’ESTIU DE BELLREGUARD.
10

Marta Avargues Ciscar, Regidora d’Educació de l’Ajuntament de Bellreguard, proposa al Ple
l’adopció del següent acord:
Vist l'informe emes per secretaria-intervenció relatiu a la modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa pel servei d’escoleta infantil municipal i escoleta d’estiu de Bellreguard.
Atès que el procediment de modificació d’aquesta ordenança 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.
Modificar l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei d’escoleta infantil
municipal i escoleta d’estiu de Bellreguard , en el següent sentit:
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«Article 5.- Quota Tributària
La quota tributària, es determinarà d'acord amb el següent:
Quota d'ingrés o matrícula

35,00.- €

Quota mensual

225,00.- €

Quota mensual mitja jornada

170,00.- €

Menjador (per dia)

4,00.- €

Es descomptarà de la quota mensual i de la quota mensual mitjà jornada, l'import del bo infantil
concedit per la Conselleria d'Educació.
La quota tributària de l’escoleta d’estiu es determinarà d’acord amb el següent:

11

Quota mensual jornada completa. Alumnes
matriculats en el curs escolar

112,5.- €

Quota mensual jornada parcial. Alumnes
matriculats en el curs escolar

85.- €

Quota mensual jornada completa. Alumnes no
matriculats en el curs escolar

168,75.-€

Quota mensual jornada parcial. Alumnes no
matriculats en el curs escolar

127,5.-€

En el cas de que es superarà la ratio d’alumnes inscrits per a l’escoleta d’estiu, tindran
preferència els alumnes matriculats en l’escola infantil durant el curs.
Article 8.- Cobrament
Les quotes d'inscripció s'exigiran i recaptaran el mateix moment en què es formalitze la
matrícula en el centre.
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La quota per assistència al menjador tindrà caràcter mensual i el seu pagament mitjançant rebut
mensual que haurà de fer-se efectiu els primers 15 dies del mes següent.»
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 l’acord definitiu i el text íntegre de la modificació
en el Butlletí Oficial de la Província.
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 21:56 finalització del punt minut 25:14 https://www.youtube.com/watch?
v=cQbKHETZYmw
8.
CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT. PER
L'APLICACIÓ DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI. EXPEDIENT NÚM. 07/2019

12

A

Joan Marco Pastor, Regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Bellreguard, propose al Ple l’adopció de l’acord següent:
Vista la possible aplicació del superàvit pressupostari de l'exercici 2018, corresponent amb la
quantitat de 124.825,80 €, s'aprova la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
per a l'aplicació del superàvit pressupostari.
Vist que amb data 18-06-2019, es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable
i el procediment a seguir.
Vist que amb data 18-06-2019, es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va informar
favorablement la proposta d'Alcaldia i, amb data 18-06-2019, es va elaborar Informe
d'Avaluació de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària.

https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV6QEYL4HNNO4VBY2MMEGVDDIU - Página 13 de 29

(1/2) 12/09/2019 14:35:43
MARIA ENGRACIA GARCIA MADRID (Secretaria)

(2/2) 12/09/2019 17:37:01
ALEXANDRE RUIZ GADEA (Alcalde/sa)

A la Vista de l'informe-proposta de Secretaria i, de conformitat amb el que es disposa en
l'article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
decret 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local.
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 inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 07/2019 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit. per a
l'aplicació del superàvit, el detall del qual és el següent:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Aplicació
Progr.

Econòmica

153

61001

321

63202

13

Descripció
MILLORA
VIALS
PLA
EDIFICANT
magatzem CEIP
Gregori
Mayans
TOTAL

Crèdits
inicials

CRÈDITS
EXTRAORDINARIS

Crèdits
finals

0,00

44.384,12

44.384,12

0,00

2.589,40

2.589,40

0,00

46.973,52

46.973,52

SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Aplicació
Progr.

Econòmica

333

62200

422

63900

333

63200

Descripció

III Fase Casa de la
Música
IVACE.
Fibra
òptica-enllumenatsenyalització
polígons 2019
Generalitat.
Accessibilitat Saló
Actes
TOTAL

Crèdits
inicials

Suplement de crèdits

Crèdits
finals

162.292,59

4.243,04

166.535,63

108.343,61

72.229,08

180.572,69

11.351,08

1.380,16

12.731,24

281.987,28

77.852,28

359.839,56
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Els imports aplicats a les diferents destinacions sobre la base de l'Informe d'Intervenció són:
1r. Finançar inversions sempre que al llarg de la vida útil de la inversió aquesta siga
financerament sostenible, per la quantitat de 124.825,80 €.
SEGON.
Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament
aprovat si durant el citat termini no s'hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les.
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 25:15 finalització del punt minut 28:50 https://www.youtube.com/watch?
v=cQbKHETZYmw
9.
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS ENTRE APLICACIONS DE DESPESES DE
DIFERENT ÀREA DE DESPESA. EXPEDIENT NÚM. 08/2019
14

Joan Marco Pastor, Regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Bellreguard, propose al Ple l’adopció de l’acord següent:
Vista la necessitat d'efectuar una transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de
diferent àrea, es va iniciar d'un expedient de modificació de crèdits sota la modalitat de
transferència de crèdits.
Vist que amb data 18-06-2019, es va emetre Memòria de l'Alcalde en la qual s'especificava la
modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seua justificació.
Vist que amb data 18-06-2019, es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable
i el procediment a seguir.
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Vist que amb data 18-06-2019, es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va informar
favorablement la proposta d'Alcaldia.
Vist l'informe-proposta de Secretaria, i de conformitat amb el que es disposa en els articles
177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
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 l'expedient de modificació de crèdits núm. 08/2019, amb la modalitat
de transferència de crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despesa, com segueix a
continuació1:
Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació
Progr.
340
1

Descripció

Crèdits
inicials

Econòmica
63200
Instal.lacions
108.968,00
esportives
banys

Modificacions
de crèdit

Crèdits
finals

27.241,55

136.209,55

L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, indica que
les aplicacions pressupostàries es definiran, almenys, per la conjunció de les classificacions per programes i econòmica. Resultarà
obligatòria en ambdues la presentació, almenys, en l'àmbit de grup de programa o programa i concepte o subconcepte
respectivament. L'estructura que s'especifica en l'annex I de l'Ordre sobre la classificació per programes s'ha de considerar
tancada i obligatòria en aquelles categories ja existents, podent desenvolupar-se noves a partir d'elles. A més, la categoria
subprogrames serà oberta.

15

330

trinquet
Generalitat.
Accessibilitat Saló 12.731,24
Actes
TOTAL
121.699,24

63200

6.492,34

19.223,58

33.733,89

155.433,13

Baixes o Anul·lacions en Concepte de Despeses
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Aplicació
Descripció

Crèdits
inicials

Baixes o
anul·lacions

Crèdits
finals

Progr.

Econòmica

151

22699

Fons cooperació
municipal

3.601,72

3.601,72

0,00

151

61000

Fons cooperació
municipal

3.633,75

3.633,75

0,00

155

21000

Cmr víes públiques

26.498,42

26.498,42

57.071,32

TOTAL BAIXES

33.733,89

33.733,89

57.071,32

SEGON.
Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el tauler
d'edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de quinze dies,
durant els quals els interessats2 podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple.
L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'hagueren
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldreles.
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
2

A aquests efectes i de conformitat amb l'article 170.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, tindran la
consideració d'interessats:
— Els habitants en el territori de la respectiva Entitat Local.
— Els que resulten directament afectats encara que no habiten en el territori de l'Entitat Local.
— Els Col·legis Oficials, Càmeres Oficials, Sindicats, Associacions i altres Entitats legalment constituïdes per a vetlar
per interessos professionals o econòmics i veïnals, quan actuen en defensa dels quals els són propis.
Aquest article 170, en el seu paràgraf segon, determina que únicament podran interposar-se reclamacions contra el
Pressupost per les següents causes:
— Per no haver-se ajustat la seua elaboració i l'aprovació als tràmits establits en el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Entitats Locals.
— Per ometre el crèdit necessari per al compliment d'obligacions exigibles a l'Entitat Local, en virtut de precepte
legal o de qualsevol altre títol legítim.
— Per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació amb les despeses pressupostades o bé d'aquests
respecte a les necessitats.

16

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 28:51 finalització del punt minut 32:39 https://www.youtube.com/watch?
v=cQbKHETZYmw

10.
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT, MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI
FINANÇAT MITJANÇANT ANUL·LACIONS O BAIXES DE CRÈDITS D'ALTRES
APLICACIONS. EXPEDIENT NÚM. 09/2019
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Joan Marco Pastor, Regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Bellreguard, propose al Ple l’adopció de l’acord següent:
Vist que existeixen despeses d'inversió, per als quals no existeix crèdit en el vigent pressupost,
per l'Alcaldia es va proposar la modificació de crèdits de dit Pressupost de la Corporació sota la
modalitat de crèdit extraordinari amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits d'altres
aplicacions.
Vist que amb data 17-07-2019, es va emetre Memòria de l'Alcalde en la qual s'especificaven la
modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seua justificació.
Vist que amb data 17-07-2019, es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable
i el procediment a seguir.
Vist que amb data 17-07-2019, es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va informar
favorablement la proposta d'Alcaldia.
Vist l'informe-proposta de Secretaria, de conformitat amb el que es disposa en l'article 177.2
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 2/2004,
de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
Per tot el que precedeix, i sotmesa la proposta a votació, el Ple de l’Ajuntament per MAJORIA
ABSOLUTA dels seus membres presents ACORDA:

17

PRIMER.
Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm.09-2019, del
Pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat mitjançant anul·lacions o
baixes de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost vigent no compromeses, sense que es veja
pertorbat el respectiu servei, d'acord amb el següent resum per capítols:
Altes en aplicacions de despeses
Aplicació
Progr.

Econòmica

912

10000

336

68200

Descripció
Remuneracions
alts
càrrecs
Rehabilitació façana
botigueta nova
TOTAL

Crèdits
inicials

Modificacions
de crèdit

Crèdits
finals

0

22.500,00

22.500,00

0

4.131,13

4.131,13

26.631,13
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Aquesta modificació es finança amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits d'altres
aplicacions, en els següents termes:
Baixes o Anul·lacions en Concepte de Despeses
Aplicació
Descripció

Crèdits
inicials

Baixes o
anul·lacions

Progr.

Econòmica

920

15300

Servei
actualització
proposta RLT

14.459,50

221

16000

Quotes socials

8.040,50

330

22609

Despeses
cultural

924

22699

Govern obert

2.000,00

TOTAL BAIXES

26.631,13

activitat

Crèdits
finals

2.131,13

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats
a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol
18

VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-ho a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aqueixa
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estiga establida la vinculació
jurídica.

https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV6QEYL4HNNO4VBY2MMEGVDDIU - Página 19 de 29

(1/2) 12/09/2019 14:35:43
MARIA ENGRACIA GARCIA MADRID (Secretaria)

(2/2) 12/09/2019 17:37:01
ALEXANDRE RUIZ GADEA (Alcalde/sa)

SEGON.
Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament
aprovat si durant el citat termini no s'hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les.
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 32:40 finalització del punt minut 36:40 https://www.youtube.com/watch?
v=cQbKHETZYmw

11.
PROPOSTA DE RECONEIXEMENT
EXPEDIENT NÚM. 10/2019

EXTRAJUDICIAL DE

CRÈDITS.

Joan Marco Pastor, Regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Bellreguard, propose al Ple l’adopció de l’acord següent:
Davant de la presentació dels crèdits corresponents a l’exercici 2018 que per qualsevol causa,
no han estat aprovats a l'exercici a que corresponien.
Considerant que l'import dels crèdits correspon a xicotetes despeses corrents.
Vist l’informe de secretària-intervenció de data 25 de juny de 2019, on consta que en aplicació
de l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement d’obligacions
19

corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho hagueren sigut en aquell a què
corresponien, és competència del Ple de la Corporació, i que en este cas concret és possible la seua
realització.
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 el reconeixement dels crèdits que seguidament es detallen, per import
de 14.512,07.-€ corresponents a exercicis anteriors.
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 2019
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N. Operació

Fase

Data Aplicació

220190003212

ADO

17/07/2019

2019

232 22601

220190003213

ADO

17/07/2019

2019

232 22601

220190003214

ADO

17/07/2019

2019

920 22707

220190003215

ADO

17/07/2019

2019

920 22707

220190003216

ADO

17/07/2019

2019

313 22701

220190003217

ADO

17/07/2019

2019

313 22701

220190003218

ADO

17/07/2019

2019

313 22701

220190003219

ADO

17/07/2019

2019

341 22600

220190003220

ADO

17/07/2019

2019

341 22600

220190003221

ADO

17/07/2019

2019

341 22600

220190003222

ADO

17/07/2019

2019

161 22101

Import Nom terc.
14,25 AMBRA LLIBRES
SL
165,00 PAPES SAFOR SL
5.470,82 MARTINEZ
CENTRO DE
GESTION SL
6.065,44 MARTINEZ
CENTRO DE
GESTION SL
41,25 CENTRE
VETERINARI CAP
I CUA SL
76,60 CENTRE
VETERINARI CAP
I CUA SL
193,60 CENTRE
VETERINARI CAP
I CUA SL
172,90 TECNOESPORT
SAFOR SL

TRACTAMENT ANIMALS
ABANDONATS
TRACTAMENT ANIMALS
ABANDONATS
MATERIAL TROFEUS
PADDEL SETMANA
ESPORTIVA
TROFEUS CURSA 2018

608,01 TECNOESPORT
SAFOR SL
45,00 TECNOESPORT
MEDALLES NATACIÓ
SAFOR SL
1.659,20 GLOBAL OMNIUM SUBM
INVERSIONES SL

14.512,07
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Text lliure
DVD DOCUMENTAL
LLAR JUBILATS
PAPES FESTES
HONORARIS
RECAPTACIO
EXECUTIVA 1R.TRIM.
2015
HONORARIS
RECAPTACIO
EXECUTIVA 2N.TRIM.
2015
TRACTAMENT ANIMALS
ABANDONATS

SEGON.
Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2019, els corresponents crèdits,
amb càrrec a les partides corresponents.
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 36:41 finalització del punt minut 40:10 https://www.youtube.com/watch?
v=cQbKHETZYmw

Per part de la secretària es dóna compte del decret d’alcaldia que seguidament es transcriu
literalment:
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12.
DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DELS MEMBRES
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELEGACIONS.

DECRET DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I
DELEGACIONS.
Vista la celebració de les eleccions municipals el dia 26 de maig de 2019 i havent-se procedit el dia
15 de juny de 2019 a la constitució de la nova Corporació Local, en virtut del que es disposa en els articles
20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i els articles 35.2 i 52
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre,
Vist que s’ha aprovat la constitució de la Junta de Govern Local en el plenari extraòrdinari de data 3
de juliol de 2019.
RESOLC
PRIMER. Nomenar membres de la Junta de Govern Local als següents Regidors:
Joan Marco i Pastor
Juanjo Giner Camarena
Marcos Haro Escribano
SEGON. Establir les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que
dimecres, amb caràcter quinzenal, a les 19 hores, en el Saló de Juntes de l'Ajuntament.
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tindran lloc

els

TERCER. Correspon a la Junta de Govern Local, a més de l'assistència permanent a l'Alcalde en
l'exercici de les seues atribucions, les següents competències que es deleguen tot d’acord amb l’establert en
l’article 21 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de Règim Local.
Competències compreses en: article 21.1 g), 21.1.n), 21.1 o), 21.1 s).
Es delega, en part, la competència establerta en l’article 21.1 f). L’Alcalde ostentarà la competència
d’òrgan de contractació en els contractes menors, d’acord amb el que s’estableix en l’article 118 de la LCSP,
per raons d’eficiència administrativa. La resta de competències establertes en l’article 21.1 f) es deleguen en
la Junta de Govern Local.
QUART. Notificar personalment la present resolució als designats, que es considerarà acceptada
tàcitament, excepte manifestació expressa; i remetre el Resolució del nomenament al Butlletí Oficial de la
Província per a la seua publicació en aquest, igualment publicar el Resolució en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, sense perjudici de la seua efectivitat des de l'endemà de la signatura de la resolució per
l'Alcalde.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest Ajuntament
https://plataforma.ipobles.es/tablon-web/bandejaAnuncios.htm?cid=1224
De igual manera estarà disponible en la web de transparència de l’Ajuntament de Bellreguard, tot
d’acord amb la Llei Valenciana de transparència 2/2015. https://transparencia.bellreguard.net/
CINQUÈ. Donar trasllat a Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la primera sessió que se
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celebre.

El ple de la corporació es dóna per assabentat.
Inici del punt minut 40:11 finalització del punt minut 43:00 https://www.youtube.com/watch?
v=cQbKHETZYmw
Abans de passar a tractar els temes de control i fiscalització, el Sr. Alcalde informa de la
urgència dels següents punts, per al seu debat i votació.
- REAJUSTAMENT DE LES ANUALITATS CONCEDIDES EN LA RESOLUCIÓ DEL
CONSELLER D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DE DELEGACIÓ
DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA D'INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES A
L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD PER A L'ACTUACIÓ: «REALITZACIÓ SIS
AULES DEL CENTRE IES JOAN FUSTER »
- COMUNICACIÓ MEMBRES
IMMOBILIÀRIA DE VALÈNCIA.
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CONSELL TERRITORIAL DE

LA PROPIETAT

L'alcalde-president sotmet a votació la urgència de les propostes esmentades, computant-se
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, per tant per MAJORIA ABSOLUTA s'acorda aprovar la urgència de les
propostes que seguidament es transcriuen:
A)
REAJUSTAMENT DE LES ANUALITATS CONCEDIDES EN LA RESOLUCIÓ
DEL CONSELLER D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DE
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA D'INFRAESTRUCTURES
EDUCATIVES A L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD PER A L'ACTUACIÓ:
«REALITZACIÓ SIS AULES DEL CENTRE IES JOAN FUSTER »
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Alexandre Ruiz Gadea, Alcalde de l’Ajuntament de Bellreguard propose al ple l’adopció del
següent acord:
Vist que mitjançant resolució del Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i esport de
delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives a l'Ajuntament de
Bellreguard per a l'actuació: « REALITZACIÓ SIS AULES DEL CENTRE IES JOAN
FUSTER » es va atorgar la quantitat de 818.344,06 euros import que s'executaria en l'anualitat
de 2019.
Vist que la quantitat inicialment assignada no serà executada abans del 31 de desembre de
2019.
Vist que en l'apartat 1r de l'acord de delegació de competències consta que en el cas que es
produïsquen desajustos entre les anualitats concedides i les necessitats reals que en l'orde
econòmic exigisca el desenrotllament de les actuacions, l'entitat local proposarà un
reajustament amb almenys un mes d'antelació al fi del corresponent exercici pressupostari.
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.
Reajustar les anualitats concedides en la resolució del Conseller d'Educació,
Investigació, Cultura i esport de delegació de competències en matèria d'infraestructures
educatives a l'Ajuntament de Bellreguard per a l'actuació: «REALITZACIÓ SIS AULES DEL
CENTRE IES JOAN FUSTER » en les anualitats següents:
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2019: 24.472,75
2020: 615.560,78
2021: 178.310,53
SEGON.
Esport.

Notificar el present acord a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i

INTERVENCIONS:
El Sr. Jaume Ascó pregunta si la quantitat concedida ha d’abonar-la l’ajuntament per endavant.
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El Sr. Alcalde explica que la quantitat concedida és la mateixa el que es realitza és una
reestructuració de les anualitats. Donat que encara està executant-se la redacció del projecte i
evidentment no es podia executar l’obra dins de l’any 2019, s’ha sol.licitat el canvi de les
anualitats.
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 43:01 finalització del punt minut 50:15 https://www.youtube.com/watch?
v=cQbKHETZYmw
B)
COMUNICACIÓ MEMBRES CONSELL TERRITORIAL DE LA PROPIETAT
IMMOBILIÀRIA DE VALÈNCIA.
Alexandre Ruiz Gadea, Alcalde de l’Ajuntament de Bellreguard, sotmet a la consideració del
ple la següent, proposta:
Vist l’escrit del President del Consell, Delegat d’Economia i Hisenda, Sr. Gabriel A. Luis
Vaquero, rebut en data 19/07/2019, en el que comunica que tot d’acord amb l’orde
EHA/2386/2007, de 26 de juliol, del Ministeri d’Economia i Hisenda que determina el
procediment per a la designació de representants de les entitats locals en els Consells
Territorials de la Propietat Immobiliària.
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Vist que el procediment estableix que el conjunt dels ajuntaments de la província estaran
representants en els Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de València per tres
membres designats pels mateixos.
Per tot el que precedeix, i sotmesa la proposta a votació, el Ple de l’Ajuntament per
UNANIMITAT dels seus membres presents ACORDA:
PRIMER.
Comunicar al Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de València per els
tres membres designats són:
46037 ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa
46143 ajuntament de Xeraco
46238 ajuntament de Tavernes de la Valldigna
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SEGON.
Donar trasllat del present acord al Consell Territorial de la Propietat
Immobiliària de València
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 50:16 finalització del punt minut 52:40 https://www.youtube.com/watch?
v=cQbKHETZYmw

13. 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
14.

PROPOSTES, QÜESTIONS I CONTESTACIÓ A PREGUNTES.

Sr. Jaume Ascó.
Sr. Alcalde.
25

Dona les gràcies per canviar la data del plenari.

No les calen, tots entenem les circumstàncies.

Sr. Llorens Millet.
Pregunta per una adjudicació d’un variador i dies després l’anulació de
l’adjudicació i la posterior adjudicació a una empresa més cara, i on està col·locat.
Sr. Alcalde. Es va produir una errada, es va adjudicar a una empresa però després quan ens
donem compte de l’error, s’adjudica a una altra empresa que és la que els serveis tècnics
proposen perquè donava més serveis. És el variador que està en el Pou Marjals. El que hi havia
es va trencar en una tormenta i es va canviar perquè estava donant problemes.
Sr. Llorens Millet.
aixó perquè és?

Hi ha dos decrets, un de manteniment de la piscina i altre de reparació,

Sr. Alcalde. Un és per al reparació d’uns clavills a la piscina i l’altre és per als subministres
químics de la piscina.
Sr. Llorens Millet.

La piscina està terbola.
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Sr. Alcalde. En eixe sentit no sabem res, va hi haure un problema en la piscina menuda, però
ja està resolt.
Sra. Fendi Borràs.
S. Alcalde.

l’entrada 2036 diu que s’ha fet una creu de marbre, que és?

Ho esbrine i li ho dic.

Sra. Fendi Borràs.
En el C/Ecce-Homo s’han queixat pels bol·lards, no sabem quina
finalitat tenen, donat que no es pot aparcar cotxes.
Sr. Alcalde. En el C/Sant Miquel ni es pot passar ara ni abans, ara està al mateix nivell és
una zona de preferència peatonal. Els bol·lards s’han ficat per marcar la traçada dels vehicles i
per donar seguretat a les vivendes.
Sra. Fendi Borràs.

Al C/Ecce-Homo, des del 80 cap al 82 ix l’aigua calenta, ix a 35 graus.

Sr. Alcalde. Hi ha un problema, el material nou es de polietilé que és el que marca sanitat i
eixé carrer li pega el sol tot el dia, els tècnics estan mirant-ho.
Sr. Llorens Millet.

26

Que passa amb la bomba de l’Av. de la Mar.

Sr. Alcalde. La bomba no està trencada, però estava col·lapsada per les moltes tovalloletes
que han retirat, s’ha netejat i es tornarà a instal·lar eixa i una addicional.
Sr. Llorens Millet.

Proposa que es miren més bombes, i més pressupostos.

Sr. Alcalde.

El contracte ja està adjudicat.

Sr. Jaume Ascó.

Hem detectat que s’han retirat uns bancs de la platja.

Sr. Marcos Haro.
S’han llevat dos bancs de la zona del mirador a demanda dels veïns, i
l’altre en la zona del Valle del Kas, per que molestava al posar la pergola, i s’han posat en la
zona de la Niza.
Sr. Llorens Millet.

Volen saber si ja està solucionat el piso de la sala de lectura?

Sr. Alcalde.

El piso esta arreglat.
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Sr. Llorens Millet.
Jo vaig anar ahir i encara està alçat. També saber perquè s’han pagat
7.000,00€ si estava pressupostat per 4.000,00€
Sr. Alcalde

Ho averigüe i li dic.

Sr. Jaume Ascó.

L’entrada 1698 es una queixa sobre el mur del col.legi, que ha passat?

Sr. Alcalde.

Ho mire i li contestaré.

Sr. Jaume Ascó.

Hi ha queixes perquè els contenidors estan molt plens.

Sr. Alcalde.

Estem pendents i damunt del tema, s’ha actuat i continuarem vigilant.

Sr. Llorens Millet.
En la certificació d’obra de la Casa de la Música, en l’apartat 23 no hi ha
res justificat de l’excès.
Sr. Joan Marco.

Ho tornaré a mirar perquè el que li vaig dir és el que em va dir el tècnic.

Sr. Llorens Millet.
Els 12.000€ de millores que era per a mobiliari em vas dir que es fan
gastar en estores i finestres, en cap lloc apareix en la certificació que eixos diners s´’han gastat
en estores.
Sr. Joan Marco.
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Ja et vaig contestar abans d’eleccions, ho tornaré a aclarir.

Sr. Llorens Millet.
Tampoc sabem la ubicació del parallamps, i si no està instal·lat hauria de
fer-se. Una altra cosa, la rampa que hi ha és un problema i seria convenient que un
professional certifique no hi ha cap problema amb la rampa.
Sr. Joan Marco.
Recorde que ja vaig explicar que la Llei deia una cosa distinta als metres
que està dient vostè, i la direcció facultativa deia el que assenyala la Llei.
Sr. Llorens Millet.
Reitere que seria convenient que l’arquitecte municipal faça un informe
de que les rampes compleixen amb la normativa vigent.
Sr. Jaume Ascó.
no es puga aparcar.

A l’eixida del passeig del Mediterrani s’han ficat unes senyals per a que

Sr. Alcalde.

Ho desconec.

Sr. Jaume Ascó.
Volíem saber si hi ha algun problema amb el rec dels prunus de la zona
de l’Est, el que se li va requerir a Hunter.
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Sr. Alcalde.

Eixos arbres tenen reg per degoteig propi.

Sr. Jaume Ascó.
L’ordenança indica que no es poden fer obres en agost i en juliol té
horari de les 10 del matí. I l’ajuntament ha estat fent obres.
Sr. Alcalde.
L’ordenança indica que durant el mes de juliol des de les 8 de la
vesprada fins les 10 del matí no es poden fer obres si es transmet soroll als veïns.
Sr. Jaume Ascó.

L’obra de l’ajuntament estava transmeten soroll al veïnat.

Sr. Alcalde.

Seria una necessitat com puga ser una fuita d’aigua.

Sr. Jaume Ascó.
No era per l’aigua, els treballadors van estar fent obres durant una mitja
hora des de les 8 fins les 8,30.
Sr. Alcalde.

No crec que s’haja fet en mala intenció.

Sr. Jaume Ascó.
Imagine que no seria amb mala intenció, però el que s’ha de tindre en
compte és no fer obres fora dels horaris establerts.
Sr. Alcalde.
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Alguna qüestió més? Bona estiu a totes i tots, s’alça la sessió. Bona nit.

15.

TORN OBERT DE PARAULA

No hi ha intervencions
Finalització de la
v=cQbKHETZYmw

sessió

minut

1:36:25

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

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

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