Alexandre Ruiz Gadea ( 1 de 2 )
Alcalde
Data Signatura : 10/09/2020
HASH: b53dc28bcc0f217965cf950949707ed8

_____________________________________________________________________

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE BELLREGUARD
CORRESPONENT AL DIA 08 DE JULIOL DE 2020
CONCURRENTS:
Alcalde
Alexandre Ruiz Gadea
(COMPROMÍS)
Regidors

Bellreguard, 08 de juliol de dos mil vint, sent
les vint hores, s’inicia el plenari pel Sr. alcalde,
Alexandre Ruiz Gadea, en el saló de sessions de
l’ajuntament, amb tots els membres que
componen la corporació. Assistits per la
secretària de la corporació, M. Engràcia Garcia
Madrid, a fi de celebrar la sessió ordinària, en
primera convocatòria, per a la qual prèviament
s’havia distribuït l’ordre del dia.

Lorena Peiró Gregori
Juanjo Giner Camarena
Marta Avargues Ciscar

Obert l’acte públic pel Sr. alcalde, de la seua
ordre es va anar donant compte dels assumptes
de l’ordre del dia de la convocatòria, començant
per la part resolutiva on es van acordar els
següents

Grup Municipal PP
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 0:25 https://www.youtube.com/watch?v=sIap8ON0X50
ACORDS

A

PART RESOLUTIVA
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GARCIA MADRID, MARIA ENGRACIA ( 2 de 2 )
Tercer
Data Signatura : 11/09/2020
HASH: 48e3fb7848983240f9e3915f432ee6a7

Grup Municipal COMPROMÍS

_____________________________________________________________________

1.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 10 DE
JUNY DE 2020.
El Sr. alcalde pregunta si hi ha alguna observació a l’acta de la sessió ordinària del dia
10 de juny de 2020.
Sotmesa l’aprovació a votació, el Ple de l’Ajuntament per MAJORIA ABSOLUTA
dels seus membres presents ACORDA aprovar l’acta de la sessió ordinària del dia 10
de juny de 2020.
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, 4 VOTS EN CONTRA corresponents als representants del PP, Jaume Ascó
Pastor, Fendi Borrás Sánchez, Lorenzo Millet Millet, Marola Marco Peiro.
INTERVENCIONS:
Sr. Lorenzo Millet intervé i diu que les actes son escuetes i estem discriminant a les
persones sordomudes i mentre les actes no estiguen més llargues votaran en contra
del

punt

minut

01:42

2.
APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA 4/2020
Vist que existeixen despeses d'inversió, per als quals no existeix crèdit en el 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 nous ingressos
efectivament recaptats.
Vist que amb data 18 de juny de 2020, es va emetre provisió d’alcaldia sobre l’inici de
l’expedient i la petició d’informes de secretaria sobre legislació i procediment a seguir
així com informes de tresoreria sobre l’estat de la recaptació.
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Inici
del
punt
minut
0:26
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=sIap8ON0X50

_____________________________________________________________________

Vist que amb data 23 de juny de 2020, es va emetre informe de Secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist que amb data 29 de juny de 2020, 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 29 de juny de 2020, es va emetre informe d'Intervenció pel qual es
va informar favorablement la proposta d'Alcaldia i, amb data 29 de juny de 2020 es va
elaborar Informe d'Intervenció sobre Avaluació de Regles Fiscals.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 177.2 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 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
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 :
PRIMER.
Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2020,
del Pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec a
nous ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en el Pressupost
corrent, com s'indica a continuació:
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Pressupost de Despeses

_____________________________________________________________________

Aquesta modificació es finança amb càrrec a nous ingressos efectivament recaptats, en
els següents termes:
Aplicació: econòmica

Descripció

Pressupostat

761.00

Fons de cooperació extra
incondicional Diputació.

0

143.343,00

0

143.343,00

TOTAL INGRESSOS

Recaptat

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 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.

INTERVENCIONS:
Sr. Joan Marco parla sobre la minoració de la recaptació que és la que fa que generem
menys diners en el pressupost de despesa per tal de no incomplir. Llig l'informe de
tresoreria.
Sr. Joan Marco explica i demana disculpes per l'errada.
No hi han més intervencions.

4
______________________________________________________________________
Clot de l’Era, 12
46713 Bellreguard (La Safor) – València
tel. 962 815 511 – fax 962 816 218
ajuntament@bellreguard.net

Codi Validació: 9XAQFLX643NXGTPJ256GAH9CS | Verificació: https://bellreguard.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 28

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, per 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
1:43
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=sIap8ON0X50

del

punt

minut

11:00

3.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL
Vist que per Provisió d'Alcaldia de data 3 de febrer de 2020 es va sol·licitar informe de
Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per a modificar el
Reglament del Consell Agrari Municipal.

Vist l'Informe de Secretaria de data 03 de febrer de 2020 i de conformitat amb el que es
disposa en els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
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 :
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Consell Agrari
Municipal que es transcriu literalment:
REGLAMENT DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL
1-Àmbit i finalitat
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Vist dit informe, que va ser emès en data 29 de juny de 2020, vist el resultat de la
consulta pública efectuada a través del portal web d'aquest Ajuntament, i vist el
projecte elaborat per Secretaria del Reglament del Consell Agrari, al qual no hi han
hagut consultes públiques ni al·legacions tal i com consta en el certificat de Secretaria
de data 17 de març de 2020.

_____________________________________________________________________
El Consell agrari no té naturalesa jurídica i es configura com un òrgan de
caràcter consultiu, col·laborador i assessor de l'Ajuntament en relació amb aquelles
matèries que establesca la Corporació sobre la base de les competències de naturalesa
agrària que li són pròpies.
El Consell Agrari Municipal no podrà assumir funcions de representació,
reivindicació i negociació en defensa dels interessos professionals i socio-econòmics
dels agricultors i ramaders, la qual cosa és competència de les organitzacions
professionals agràries i dels sindicats de treballadors agraris.
2.- Competències.
a) Avaluar la realitat agrària del municipi, els seus problemes i necessitats.
b) Assessorar la resta dels òrgans de l'Ajuntament en matèria agrària.
c) Proposar als organismes pertinents l'adopció de les mesures necessàries per
tal d'elevar el nivell de renda dels llauradors i ramaders i la millora de la qualitat de
vida del medi rural.
d) Informar i participar en l'elaboració dels plans d'obres i infraestructura
agrària que realitze l'Ajuntament i en qualsevol altra actuació en matèria agrària.
e) Informar a la Corporació especialment sobre l'estat de conservació dels
camins rurals, els serveis de guarderia rural i la prevenció i defensa contra les plagues.
f) Qualsevol altra competència que li conferesca la Corporació Local en el marc
de les seues competències, d'acord amb allò que estableix la legislació vigent.

El Consell Agrari Municipal estarà format pels següents membres:
a) Qui ostente la regidoria d’Agricultura que exercirà la Presidència del Consell.
b) Un representant per cada grup polític municipal, que es designarà pel grup
municipal quan es constituïsca la corporació.
c) Quatre representants d’entre les organitzacions sindicals de treballadors agraris,
associacions i organitzacions empresarials més representatives a nivell local.
d) Un representant de la comunitat de regants.
e) Un representant de les cooperatives municipals.
f) Dos ciutadans amb reconeguda experiència en l’agricultura o la ramaderia, que a
proposta del regidor d’agricultura, s’aprovaran pel plenari.
g) Secretari del Consell, secretàri/a de la corporació o funcionari en qui delegue.
En tot cas, es garantirà que la composició del Consell compleix amb la proporcionalitat
establerta en l’article 3.4 de la Llei 5/1995 de la Generalitat Valenciana.
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3.- Composició.

_____________________________________________________________________
Els membres del Consell Agrari Municipal podran ser revocats de la seua
condició de membres per acord de l'entitat que els va designar. En aquest cas i en els
supòsits de dimissió, renúncia, mort o inhabilitació legal s'efectuarà un nou
nomenament en la forma establerta.
A proposta del regidor, el plenari podrà nombrar fins a un màxim de 3 assessors, els
quals podran assistir a les sessions del consell agrari, tindran veu però en cap cas vot.
4. Funcionament
A) Règim de sessions.
El Consell Agrari Municipal celebrarà sessió ordinària a convocatòria del seu
president, almenys, una vegada al quadrimestre. Celebrarà sessió extraordinària quan
ho acorde el president o ho sol·licite un nombre no inferior a la quarta part del nombre
legal de membres. En aquest cas, el president haurà de convocar la sessió en el termini
de cinc dies des de la sol·licitud i no podrà ajornar-se la celebració d'aquesta sessió per
més de deu dies, comptadors des de la sol·licitud.
Les sessions s'entendran vàlidament constituïdes quan en primera convocatòria
hi assitesquen més de la meitat dels membres o, en segona convocatòria, mitja hora
després, quan hagen assistit un terç dels membres. Aquest quòrum haurà de mantenir-se
durant tota la sessió. En tot cas caldrà la presència del president i del secretari o dels
que legalment els substituesquen.
De cada sessió s'alçarà l'acta corresponent, que serà aprovada en la sessió
següent i haurà d'estar signada pel president i pel secretari.

Els acords s'adoptaran per majoria simple. S'entén que hi ha majoria quan hi ha
més vots a favor que en contra. Cada representant tindrà dret a un vot.
En cas d'empat dirimirà el president amb el seu vot de qualitat.
C) Funcionament.
Els acords adoptats pel Consell Agrari Municipal es comunicaran a
l'Ajuntament de Bellreguard, als efectes oportuns.
El Consell Agrari Municipal emetrà els informes que li demane l'Ajuntament en
el termini d'un mes.
D) Duració del mandat.
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B) Votacions.

_____________________________________________________________________

El Consell Agrari Municipal una vegada constituït tindrà una vigència
indefinida. La seua extinció correspon a l’Ajuntament amb subjecció del mateixos
requisits que la seua creació. La duració del mandat dels membres del Consell
coincidirà amb el mandat de les Corporacions locals, de tal manera que es renovaran en
un termini de 3 mesos des de l constitució dels ajuntament sorgits de les eleccions
locals.
Els designats perdran la seua condició de membres del Consell Agrari quan
deixen d’ostentar la de membre de les organitzacions o entitats que es van proposar o
quan a la seua instància, proposen el seu cessament i el nomenament de nous
representants. Igualment, en cas de dimissió, renúncia, defunció, inhabilitació o
incapacitat, es procedirà a un nou nomenament en la forma establerta.
5. Llibre d’actes.
De cada una de les sessions, s’alçarà acta que comprendrà de manera resumida tot allò
tractat.
L’esborrany de l’acta serà aprovada en a següent sessió que se celebre, excepte que per
causes de força major no s’haja pogut redactar.
Aprovada l’acta s’incorporarà al Llibre d’actes del Consell Agrari Municipal, que serà
electrònic, i anirà signat pel President/a del Consell i pel Secretari/a.

1. Aprovat definitivament la modificació del Reglament es procedirà a la designació
dels vocals del consell d’acord amb el següent procediment:
A) Vocals representants dels grups polítics municipals. Els portaveus dels diferents
Grups polítics remetran escrit dirigit a l’Alcalde en el termini d’un mes des de la seua
publicació en el BOP proposant la designació del seu representant i d’un suplent.
B) Vocals representants de les organitzacions professionals agràries i organitzacions
sindicals més representatives i comunitat de regants.
El representant legal de l’organització que estiga interessat en formar part del Consell
Agrari Municipal, haurà de remetre escrit a l'Alcalde en el termini d’un mes des de la
seua publicació en el BOP i aportar la següent documentació:
1) Certificat acreditatius de la consideració d’organització professsional agrària
més representativa, per haver obtingut al almenys el 20% dels vots vàlids emesos en
l’últim procés electoral per a membres de Cambres Agràries Provincials, d’acord amb
l’art. 3.3 de la Llei 5/1995.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. Règim de nomenaments dels vocals del
Consell Agrari Municipal.

_____________________________________________________________________
2) Certificat del Secretari de l’organització sobre el nombre d’afiliats a
l’organització professional amb adreça al municipi de Bellreguard, reservant a
l’Ajuntament la possibilitat de sol·licitar informació complementària. (sols per a les
organitzacions professionals)
A la vista de la documentació presentada i examinada per Secretaria, el Ple de
l’Ajuntament decidirà el nomenament dels vocals.
C) Dos ciutadans amb reconeguda experiència en l’agricultura o la ramaderia, que a
proposta del regidor d’agricultura, es proposarà al plenari per a la seua proposició.
D) A proposta del regidor, el plenari podrà nombrar fins a un màxim de 3 assessors, els
quals podran assistir a les sessions del consell agrari, tindran veu però en cap cas vot.
El procediment expressat en els dos apartats anteriors es repetirà quan es renoven els
membres com a conseqüència de la constitució de la nova corporació. En aquest cas, el
termini per a la seua presentació de proposicions serà de tres mesos des de la
constitució de a corporació.

Disposició final.
Els presents estatuts entraran en vigor l'endemà de la seua publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.”
SEGON. Sotmetre aquest Reglament del Consell Agrari Municipal a informació
pública i audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de 30 dies perquè puguen
presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació. De no
presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà
aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.
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Règim jurídic
En tot allò no previst en aquest reglament s'estarà a allò que disposa la Llei
39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu de les Administracions
Públiques, i el Reial Decret 2568/1986, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

_____________________________________________________________________
Simultàniament, publicar el text de l'Ordenança municipal en el portal web de
l'Ajuntament https://www.bellreguard.net/ a fi de donar audiència als ciutadans afectats
i recaptar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats.
TERCER. Recaptar directament l'opinió de les organitzacions o associacions
reconegudes per llei que agrupen o representen a les persones els drets de les quals o
interessos legítims es veiessin afectats per la norma i les finalitats de la qual guarden
relació directa amb el seu objecte.
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.
QUINT. En cas de no presentar al·legacions aquesta modificació del Reglament del
Consell Agrari Municipal esdevendrà definitiva procedint-se a la seua publicació al
Butlletí Oficial de la Província.
INTERVENCIONS:

Hem canviat la composició i quedaria, com a president el regidor de l'àrea d'agricultura,
1 representant per cada grup polític, 4 representants de les agrupacions agracies, 1
representant de la Comunitat de Regants, 1 representant per la Cooperativa, 2 ciutadans
de reconeguda experiència entre la ciutadania. A més 3 assessors que podrien tindre veu
però no vot. En total serien 15 persones però sols 12 amb vot.
El Sr. Lorenzo Millet suposa que la Cooperativa municipal serà la Cooperativa de Sant
Miquel, dir-li que li pareix bé perquè ja porten més de 5 anys, dient que es modificara i
li pareix correcte. Però el que s'ha canviat és que l'Alcalde ja no serà el president sinó
que serà un regidor, que això ja estava i que hi haurà les mateixes associacions.
Com bé has dit que la normativa diu que tenen que ser 6, no diu això sinó que ha de ser
el 50%, diu que no vols polititzar-ho però si vols ficar dos persones i les fiques tu, si
són triats pel regidor per tant també està polititzat i dona menys protagonisme al
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El Sr. Marcos Haro comenta quines han sigut les modificacions, segons la llei de la
Generalitat Valenciana, el consell agrari ha de d'estar representat per 6 membres que
estan en les organitzacions agràries i 6 membres més d'entre polítics i gent de
reconeguda experiència.

_____________________________________________________________________
Consell Agrari. Estem d'acord sempre i quan estes dos persones no tinguen vot. Un
altra cosa que es modifica és que el Consell es faran quatrimestralment.
El Sr. Marcos Haro diu que seran proposades per mi però decidirà el ple.
El Sr. Alcalde explica que els Consells Sectorials sempre els aprova el ple de la
corporació.
El Sr. Lorenzo Millet estas dient-me que la composició del Consell l'aprova el ple.?
El Sr. Acalde li contesta que si
El Sr. Lorenzo Millet diu que així seria més just. Si Marcos porta dos persones, no va a
portar a dos persones afins al PP. Si deixem que les porte el Consell Agrari donem
confiança al Consell Agrari.
El Sr. Alcalde, això que diu vostè es polititzar-ho.
El Sr. Lorenzo Millet diu que bé però que no tinguen vot. Estem contents de que es
modifique això i més coses a modificar però clar ja que es modifica doneu confiança al
Consell Agrari.
El Sr. Alcalde diu que qualsevol consell sectorial és un òrgan d'assessorament que les
seues decisions no són vinculants.
El Sr. Lorenzo Millet diu que si no es canvia votaran en contra.
El Sr. Alcalde diu que s'obri un període de modificacions, esmenes i al·legacions.

El Sr. Marcos Haro, li comenta al Sr. Lorenzo, m'haguera agradat almenys que sabera
abans de parlar el nom de les persones anaven a ser les representants en el Consell
Agrari, perquè li dic que abans en el 2013 hi havien 5 polítics i 5 persones
representants de l'agricultura, i ara hi hauran 4 polítics i 6 representants de l’agricultura,
per tant quina politització hi ha en la nova composició, perquè jo busque gent que
defenga l’agricultura del seu poble.
El Sr. Lorenzo Millet diu que no estan conformes en açò. Esta normativa venia des de
l’epoca de Pepa Bonet i no s'havia canviat des d'eixe moment. Es veritat que faltava els
de la Comunitat de Regants i està modificant-se per a millorar en eixe sentit.
El Sr. Jaume Ascò demana que desaparega la paraula municipal, de la frase
Cooperativa Municipal, ja que no és municipal.

11
______________________________________________________________________
Clot de l’Era, 12
46713 Bellreguard (La Safor) – València
tel. 962 815 511 – fax 962 816 218
ajuntament@bellreguard.net

Codi Validació: 9XAQFLX643NXGTPJ256GAH9CS | Verificació: https://bellreguard.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 28

El Sr. Lorenzo Millet diu que no van a presentar res perquè van a perdre el temps. Si
aci no es canvi, és perdre el temps.

_____________________________________________________________________
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
11:01
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=sIap8ON0X50

del

punt

minut

43:20

4.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL
DE CRÈDITS 2/2020
Davant de la presentació dels crèdits corresponents a l’exercici 2019 que per qualsevol
causa, no han estat aprovats a l'exercici a que corresponien.
Considerant que l'import dels crèdits correspon a despeses corrents.

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 :
PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits que seguidament es detallen, per
import de 5.869,71.-€ corresponents a exercicis anteriors.
N. Operació Fase
220200002000 ADO

Data Aplicació
02/07/2020 2020
338
22609

Import
5.869,71

Nom terc.
CONTROL&OTHE
R SERVICES SL

Text lliure
Rect. 121-2019 1 /
HORAS
REALIZADAS

SEGON.
Aplicar estos crèdits amb càrrec a les aplicacions corresponents del
pressupost de l’exercici 2020.
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Vist l’informe de secretària-intervenció de data 5 de març de 2020 on consta que en
aplicació de l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement
d’obligacions 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.

_____________________________________________________________________

INTERVENCIONS:
El Sr. Joan Maro explica la proposta, i que és la factura de les festes locals, que no va
complir amb el termini de presentació de la factura.
El Sr. Alcalde diu que a l'empresa se li va oblidar enviar la factura i hi havia crèdit i
adjudicació de contracte, però no van presentar la factura.
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.

del

punt

5.
PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ
L'EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.
PRESSUPOST EN VIGOR EN LA MODALITAT
EXTRAORDINARI I SUPLEMENT

minut

46:10

INICIAL DE
06/2020, DEL
DE CRÈDIT

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.
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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Inici
del
punt
minut
43:21
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=sIap8ON0X50

_____________________________________________________________________

PRIMER.
Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 06/2020,
del Pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement, 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 al següent detall:
Aquesta modificació es finança amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits d'altres
aplicacions, en els següents termes:

Aplicació

Descripció

Crèdits
inicials

Modificacions de
crèdit

Crèdits
finals

Progr.

Econòmica

172

22699

Campanya sostenibilitat

0

1.000,00

1.000,00

337

22699

Activitats infantils

0

4.000,00

4.000,00

313

22799

Tècnic
social

0

6.000,00

6.000,00

170

22105

Aliments per animals

0

1.000,00

1.000,00

231

48001

Beques voluntariat social

0

4.000,00

4.000,00

172

48000

Beques voluntariat ecològic

2.000,00

2.000,00

326

48000

Subvencions
extraescolars

0

3.000,00

3.000,00

231

48002

Fons
emergència
necessitats bàsiques

0

8.000,00

8.000,00

231

48003

0

15.000,00

15.000,00

44.000,00

44.000,00

sociosanitari

acció

activitats
social

Subvenció directa en espècie
menjador escolar infantil
TOTAL CRÈDITS
EXTRAORDINARIS

0

SUPLEMENTS DE CRÈDITS
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CRÈDITS EXTRAORDINARIS

_____________________________________________________________________
Aplicació
Progr.

Econòmica

335

63300

Descripció
Reforma i modernització
espais escènics
TOTAL SUPLEMENTS DE
CRÈDIT

Crèdits
inicials

Modificacions de
crèdit

Crèdits
finals

16.893,65

10.122,95

27.016,60

10.122,95

2. º FINANÇAMENT
Aquesta modificació es finança amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits d'altres
aplicacions,en els següents termes:

Aplicació

Descripció

Crèdits
inicials

Baixes o
anul·lacions

Crèdits
finals

Progr. Econòmica
920

60900

Pressupostos participatius

52.500,00

44.000,00

8.500,00

150

60900

Altres inversions àres
urbanisme
(fons 78.000,00
cooperació)

10.122,95

22.207,92

TOTAL BAIXES

54.122,95

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 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.
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Baixes o Anul·lacions en Concepte de Despeses

_____________________________________________________________________
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.
INTERVENCIONS:
El Sr. Joan Marco llig la proposta i explica que aquesta modificació és per a portar a
terme la decisió del consell de participació i això implica que es facen modificacions
del capítol 6 fins al capítol 2 i 4.
No hi han més intervencions.
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.

del

punt

minut

52:10

6.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS EDUCATIVES I SOCIALS PER A ADULTS EN
BELLREGUARD
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
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Inici
del
punt
minut
46:11
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=sIap8ON0X50

_____________________________________________________________________
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.
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 :
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:
Article 5.- Quantia.
S’establix la següent quantia del preu publique per als cursos que a continuació es
mencionen:
IMPORT CURS

CURS BÀSIC 1R CICLE

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 €
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CURS

_____________________________________________________________________
CURS D’ANGLÈS ELEMENTARY A2

120,00 €

CURS D’ANGLÈS PRE-INTERMEDIATE B1.1

120,00 €

CURS D’ANGLÈS PRE-INTERMEDIATE B1.2

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 €

CURS DE RELAXACIÓ I MEDITACIÓ 2

30,00 €

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

TERCER.
Publicar arribat el moment l’acord definitiu i el text íntegre de la
modificació en el Butlletí Oficial de la Província.
INTERVENCIONS:
Sra. Marta Avargues llig la proposta i explica que no han canviat els preus respecte del
2019/2020 per la crisi de la COVID 19.
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
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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 cap, l'acord
provisional passarà automàticament a definitiu.

_____________________________________________________________________
Escribano, QUATRE ABSTENCIONS corresponents als representants del PP, Jaume
Ascó Pastor, Fendi Borrás Sánchez, Lorenzo Millet Millet, Marola Marco Peiro.
Inici
del
punt
minut
52:11
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=sIap8ON0X50

7.

del

punt

minut

55:22

APROVACIÓ, SI ESCAU, EL PLA ECONÒMIC FINANCER

Vist el Pla Econòmic- financer que s’integra com a part d’aquest expedient com a
conseqüència de l’incompliment de l’estabilitat pressupostaria que s’esdevé de la
liquidació pressupostaria de l’exercici 2019 aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 158
de data 20 de maig de 2020, de la que es dona compte al ple en la sessió ordinària
celebrada el dia 10 de juny de 2020.
A la vista de l’informe d’Intervenció de data 2 de juliol de 2020 sobre les mesures a
adoptar segons les previsions.

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 :

PRIMER.
Quedar assabentat del resultat de l'avaluació de l’estabilitat
pressupostaria, regla de la despesa i l’estat del deute comercial i públic efectuat per la
Secretaria-Intervenció mitjançant Informe de data 02 de juliol de 2020 que s’integra
com a part de l’expedient.
SEGON.
Aprovar el Pla econòmic-financer de l'Ajuntament en els termes que
consten en document annex i que es considera parteix integrant del present Acorde.
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Resultant que el Pla proposat és conforme a allò que s'ha fixat en l'article 21 i 23 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, en relació amb l'article 9.2 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, i de conformitat amb el que es disposa en el citat article.

_____________________________________________________________________
TERCER.
Remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i al òrgan
autonòmic encarregat de la tutela financera, en el termini de cinc dies naturals des de
l'aprovació del Pla Econòmic-financer.
QUART.
A efectes merament informatius, publicar el Pla Econòmic-financer en el
Butlletí Oficial de la Província.
Així mateix, una còpia del Pla es trobarà a la disposició del públic des de la seua
aprovació fins a la finalització de la seua vigència en el tauler electrònic de
l’Ajuntament de Bellreguard .
INTERVENCIONS:
El Sr. Marco explica que es preveu el compliment i per tant no s'imposen mesures.
No hi han intervencions.

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.

B
8.

del

punt

minut

58:45

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

INTERVENCIONS:
El Sr. Jaume Ascó pregunta perquè s'ha externalitzat el mercat de la platja.
El Sr. Alcalde, diu que la plantilla del personal està minvada i també la plantilla de
policia local i a més enguany, no disposàvem de personal necessari per poder dur-lo. I
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Inici
del
punt
minut
55:23
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=sIap8ON0X50

_____________________________________________________________________
davant la proposta de l'empresa, totes eixes hores extres de personal crec que estan
més que compensades amb l'organització del mercat de la platja.
El Sr. Jaume Ascó diu que entén el raonament però estem privatitzant una cosa que
abans era pública, i que el COVID no és una cosa de Bellreguard i en altres municipis
està fent-ho el personal propi. Que l'ajuntament es beneficiarà, no ho pose en dubte,
però sobre tot el partit Compromís sorprén amb la incoherència de seguir eixa línia. I
si no hi ha personal, haver llogat a més personal. L'Ajuntament de Valencià així ho
acaba de publicar, tal vegada hauríem d'haver contractat a més personal.
El Sr. Alcalde, la plantilla de la policia local és justeta i tenim el personal laboral que
tenim i el pressupost que tenim. El pressupost de festes, es va acordar suspendre la
setmana passada, eixa modificació pressupostària vindrà al ple i es votarà. Ens fan
una proposta per gestionar, hem sembla interessant i ho adjudique perquè no tinc
personal i el personal que hi ha el tinc que dedicar a les coses necessàries, i se’ls ha de
pagar hores extres i per tant vaig entendre que era una bona opció.
El Sr. Jaume Asco diu que ho entén però que quan vosaltres no governaveu també
criticàveu totes aquestes gestions. Estic en contra de l'adjudicació perquè per molt que
em digues del tema de personal, s’haguera pogut fer d’un altra manera, hagueres
pogut obrir una bolsa i destinar diners per a feina però, el però no maura.
El

Sr.

Alcalde,

alguna

altra

intervenció El Sr. Jaume Asco el
decret 182.
El Sr. Ascó diu que no s'ha complit el que es va dir en el plenari, jo entenc el que dius
ara, però si la Llei no ho emparava, s’hauria d’haver dit en el ple, perquè ara es quan
necessiten els diners i d'aci un any no. No tornar dos mesos, la voluntat política no la
teniu abans del plenari. Qui siga va dir que anàveu a fer el que heu fet. Per tant la
vostra voluntat política no era eixa.
El Sr. Alcalde diu que eixa era la voluntat política, però no es pot fer, perquè la Llei
no permet fer-ho amb caràcter retroactiu, però que al final es tronarà tot un any
El Sr. Joan Marco diu que la voluntat era exonerar tot un any complet, jo no recorde
el que va dir Alex en aquell moment, però la voluntat és una cosa però ens han dit que
no pot ser, però al final tindran l'any.
El Sr. Jaume Ascó diu que Alex va dir que tornarien 10 mesos enguany i l’any que ve
no cobrarem dos mesos.
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El Sr. Alcalde diu que s'ha tornat el que no es va poder ocupar durant la COVID 19.

_____________________________________________________________________
El Sr. Alcalde diu que la proposta de vostè era exonerar el doble de mesos que
estaven tancats i aquest govern vol retornar tot l'exercici del 2020 i l'any que ve es
compensarà amb el temps que falta per exonerar-los. El Sr. Jaume Ascó diu que això va
ser quan va començar la pandèmia.
El Sr. Alcalde mire vostè quan està publicat el canvi de calendari fiscal del 2020 i les
mesures fiscals que podíem fer de manera real. Si no recorde mal és el 23 de març i l'estat
d'alarma és el 14 de març i estes propostes es parlen amb tots.
El Sr. Jaume Ascó que vols dir-me en això?
El Sr. Alcalde que vol dir-me vostè en això?
El Sr. Jaume Ascó que faltava la llum del trinquet.
El Sr. Alcalde, la llum del trinquet li vaig dir que si el trinquet està tancat evidentment no té
consum i no és una concessió d’un lloguer i per tant se li retornara però no tindrà consum.
Vol dir vostè que si no ho nomena vostè se li haguera cobrat la llum?
El Sr. Alcalde vostè li enviava la informació als baristes.
El Sr. Ascó aixó és fals.

El Sr. Lorenzo Millet parla del decret 183 sobre la contractació d'informadors i vigilància
de la COVID 19 i atenció sociosanitària. Hem vist uns requisits que poden ser persones
nacionals o persones estrangeres.
El Sr. Alcalde li comenta que com totes les borses.
El Sr. Lorenzo Millet que entre els requisits estan els idiomes, però per exemple si ve un
alemà a treballar no pot parlar.
El Sr. Alcalde de futuribles no pot contestar-li. Han entrat 3 persones de l'estat espanyol i
aquestes saben parlar castellà i valencià.
El Sr. Llorenç aquesta persona ha de saber castellà.?
El Sr. Alcalde açò es una discussió absurda, no ho entenc.

22
______________________________________________________________________
Clot de l’Era, 12
46713 Bellreguard (La Safor) – València
tel. 962 815 511 – fax 962 816 218
ajuntament@bellreguard.net

Codi Validació: 9XAQFLX643NXGTPJ256GAH9CS | Verificació: https://bellreguard.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 28

El Sr. Alcalde Jo li vaig dir al president de BELLMAR que havia parlat en el PP i que no
vaig a fer demagogia d'aquesta questió. La voluntat després s'ha de dur a la pràctica i que
no anava a fer demagogia d'això.

_____________________________________________________________________
El Sr. Ascó pregunta si hi ha una alemana, que han entrat tres espanyols i una alemana?
El Sr. Alcalde Este suposició es perdre el temps en aquestes qüestions.
El Sr. Jaume Ascó En aquesta platja ve molta gent castellana parlant i que són qüestions
que s'han de tindre en compte.
El Sr. Juanjo Giner de les quaranta i pico quantes persones són de la Unió Europea? i
quantes són de l'Estat Espanyol?
El Sr. Lorenzo. No sé quantes persones s’han presentat
E. Sr. Juanjo Giner. El castellà s’ha de saber per obligació.
El Sr. Alcalde Vostès van crear moltes borses de treball? Podrien revisar les seues borses de
treball a vore que hi ha.

Inici
del
punt
minut
58:46
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=sIap8ON0X50

punt

minut

1:36:46

PROPOSTES, QÜESTIONS I CONTESTACIÓ A PREGUNTES.

El Sr. Lorenzo Millet pregunta en el Reglament del Consell Agrari diu que els arxius
serien electrònics que vol dir això?
El Sr. Alcalde diu que serà tot electrònic.
El Sr. Lorenzo Millet pregunta que eixes persones que no puguen connectar-se hi haurà
que facilitar-ho, no és així?
El Sr. Alcalde hi ha una administració electrònica a la que ens hem d'adaptar.
El Sr. Lorenzo Millet pregunta que hi haurà que facilitar la documentació a la gent que
no puga entrar
El Sr. Alcalde diu que eixa persona haurà d'accedir a la seu electrònica per saber si ha
estat notificada o no i arreplegar la documentació.
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9.

del

_____________________________________________________________________
La Sra. Fendi Borràs diu que en la platja molta gent s'ha queixat de la brutícia que hi
ha. No sé si seria convenient que es contractara a la gent en juny en compte de juliol.
El Sr. Alcalde jo no opine igual, pot ser que puntualment hi haja brutícia, però no
opine igual. Entenc que el PP també ho ha patit que hi ha gent que trau el matalap al
carrer i després es queixa. D'eixa gent que es queixa no es rep col·laboració ciutadana
per tal d'avisar a la policia local. Hem obert la platja, la piscina i els edificis públics i
hem de netejar i desinfectar i un poc d'empatia s'ha de tindre.
La Sra. Fendi Borràs diu que durant tot l'any ha d'estar neta la platja.
El Sr. Alcalde diu que durant els últims anys s'ha estat damunt de la platja.
La Sra. Fendi Borràs diu que va a Guardamar i Miramar i no estan igual de netes.
El Sr. Alcalde jo mai compararé i menysprearé el poble Bellreguard, perquè eixos
ajuntaments tenen el personal i mitjans que tenen. La platja de Miramar té fins i tot un
tractor, nosaltres no en tenim. Ara tenim dos furgonetes trencades.
La Sra. Fendi Borràs diu que la gent paga i vol tindre servicis.
El Sr. Alcalde diu que esta setmana estava l'empresa netejant a fons el Passeig Marítim.
La Sra. Fendi Borràs diu que no hi han papereres.

La Sra. Fendi Borràs diu que va vore un jabalies en la carretera de la platja dos
jabalíess morts i en el C/La Vela també s’ha vist jabalies
El Sr. Alcalde diu que no es un problema competent de l'Ajuntament, s'ha traslladat a la
guardia civil, a la mancomunitat, es va tractar en la última Junta Local de Seguretat.
La Sra. Fendi Borràs diu que pot hi haure un problema de mort.
El Sr. Marcos Haro contesta i diu que som conscients del tema, sap que es poden fer
batudes però s’han d’autoritzar. En la reunió del Consell Agrari es va dir que una de les
coses que faria per al tema dels jabalies es tindre el terme net. El jabalies quan arriba
ací te fanecades per a poder menjar i això s'ha de netejar.
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El Sr. Alcalde diu que hui mateixa ha entrat un registre d'entrada d'una persona que no
vol la paperera en la porta de sa casa. Aquests anys s'han ficat moltes papereres pels
Pressupostos Participatius. Les persones no ens suportem ni a nosaltres mateixa. El
servei de recollida de trastos és gratuït i sols fa us qui el fa, els altres preferixen traureu
els trastos al carrer. No vaig a negar-li que en un moment determinat la platja i el poble
en moments puntuals estiguen bruts però si ens conscienciarem no estaria tot tan brut.

_____________________________________________________________________
La Sra. Marola Marco parla de les panderoles diu que es tindrà que actuar més
contínuament i pareix que no s'està donant resposta. Un altra es que hui he vist que va a
fer-se una desinfecció en el seu carrer i vol saber perquè.
Voldria fer una reflexió sobre el talant de l'alcalde, que es sobrepassa en les seues
funcions al ridiculitzar a la oposició, jo ja sé que la situació es anòmala, si ho
comparem en altres platges es perquè hem passat tots per la mateixa situació i no estem
conforme hem d'estar. Ja li ho vaig dir en festes, que en aquella època ja sabia què és el
que venia i tindria que tindre en compte més planificació. L'ajuntament està per donar
solucions no donar la culpa a la oposició ni a la gent que ve. Creu que deuria de tindre
més en compte dels que en té.
El Sr. Alcalde contesta que no està desinfectant-se sols el seu carrer sinò que està dins
de la planificació de la neteja anual a fons de tots els carrers del poble i de la platja.
Vostè diu que m'excuse en la borrasca i la COVID etc... vostè creu que la platja de
Bellreguard estava en les mateixes condicions que la de Guardamar i Miramar?
La Sra. Marola Marco diu que ella està parlant de la neteja dels carrers, que té que vore
la borrasca amb la neteja dels carrers?.
El Sr. Alcalde l’empresa que fa la neteja a fons ho va fer en el poble i la platja abans
l’estiu.
La Sra. Marola Marco diu que s’ ha de tindre més planificació per a tindre la platja més
neteja.

La Sra. Marola Marco vosté està orgullós de vore la platja conforme està?
El Sr. Alcalde a mi hem cau la cara de vergonya de vore com buiden els pisos sense
cap tipus de vergonya. Si poguérem tindre més policia local hi hauria més vigilància,
però no tenim places.
La Sra. Marola doncs contracte més gent.
El Sr. Alcalde diu que apel·la a la col·laboració ciutadana i que cride a la policia local.
La Sra. Marola Marco això passa tots els dies?
El Sr. Alcalde tots els dies.
La Sra. Marola Marco pregunta si passa en tots els municipis.?
El Sr. Alex diu que no sap que contestar-li.
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El Sr. Alcalde són moltíssimes coses que s'han ficat a punt moltes coses en menys de
mes i mig. Jo molt agraït de totes les persones treballadores perquè ho han aconseguit
en menys de mes i mig.

_____________________________________________________________________
El Sr. Marcos Haro diu que sap que hi han queixes, li diu que en el mes de juny s'han
fet en el poble i dos vegades en la platja contra les panderoles. Per culpa de les pluges
pareix que hi han més. Ara en el mes de juliol contactarà amb l'empresa per a que facen
més actuacions.
El Sr. Lorenzo Millet pregunta sobre com està el tema del Parc dels Llauradors diu que
s'ha llevat el més gros però s’ha quedat el més menut.
El Sr. Alcalde diu que es van netejar igual que totes les parcel·les.
El Sr. Lorenzo Millet diu que està tot ple d'immundícia.
El Sr.Alcalde diu que ho comprovara.
El Sr. Lorenzo Millet diu que ha vist que en el Passeig ja estan les reixes, les baranetes
posades i pregunta si hi ha seguretat per a un xiquet. Pregunta si les han vist? Eixa
barana farà l'efecte que toca? podem tindre la seguretat que amb eixa barana no caurà
per ahi la gent?
El Sr. Alcalde doncs depèn de qui vaja per ahi, hi havia seguretat quan el xiquet anava
per dalt del muret corrent?
El Sr. Lorenzo Millet diu que si realment no esta cobrint-se la seguretat de la barana
perquè ens gastem eixos diners?
El Sr. Alcalde pregunta que abans quan estava el muret també podia caure un xiquet,
que la barana és segura si no es fa un mal ús, que tot pot passar si no s’utilitza
correctament. Que hi han comentaris que ja diuen que queda millor que el muret. La
seguretat amb tot no està garantida.
El Sr. Alcalde diu que es una barana, com un obstacle per a no caure.
El Sr. Lorenzo Millet diu que si hi ha una responsabilitat patrimonial, ja vora que fa en
aquest cas l’ajuntament.
S'ha adjudicat per 38.215 justetet una baixa de 25% hi ha un informe pel que rebutgen a
un altra empresa que ho fa 6.000,00 euros més barat. L’informe diu que es rebutja
perquè no compleix amb els requisits del material que assenyalen els plecs.
El Sr. Alcalde diu que no ho sap que és un informe tècnic.
El Sr. Lorenzo Millet pregunta si li ho podria explicar l’arquitecte això que es.
La Sra. Fendi Borràs diu que abans del confinament en un plenari vaig reclamar que
s’havien retirat uns pilons i van dir que es ficaria i encara està per posar.
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El Sr. Lorenzo Millet diu que ara estem fent unes obres per a complir seguretat.

_____________________________________________________________________
El Sr. Alcalde no tenen perquè entrar ahi, hi han zones de carrega i descarrega, ja se’ls
ha advertit.
La Sra. Fendi Borràs diu que perquè no es fiquen les mesures.
El Sr. Alcalde diu que ho mirarà.
El Sr. Jaume Ascó, respecte a la baraneta del Passeig diu que no compleix el codi
tècnic d’edificació que és com a màxim 15 cm i els sobrepasa ni tampoc l’article 30 de
la ordre de la vivenda 561, jo no sòc tècnic però és el que hi ha.
El Sr. Jaume Ascó pregunta si les obres de Costes ja s'han acabat?
El Sr. Alcalde diu que falta rematar i acabar les escales i la rampa
El Sr. Jaume Ascó pregunta si estarà després de l'estiu.
El Sr. Alcalde diu que ho farien esta setmana.
El Sr. Jaume Ascó diu que hi han dos claus que donen a la part de l'arena. Si tenen que
vindre que miren la font de la roda perquè el 30% dels taulells estan tots badats i solts.
Hi han trapes pendents de canviar, he vist que s'han canviat una o dos però hi han més
pendents de canviar. Un altra queixa que m’han dit es que el focus que s’ha instal·lat en
la roda va la llum cap a dalt i els que venen en el cotxe molesta, no es que enlluerne
molt però als veïns els molesta. Un altra cosa, és el tema de l'arena, si es netejara?
El Sr. Alex diu que esta netejant-se.

I una altra cosa, la neteja, com diu Marola hi han mascaretes en el carrer. Saps que va
hi hauré un semi accident en l'Av. Balears, i els vidres de l’accident no es van llevar
fins a ahir.
El Sr. Alcalde contesta apel·lant a la sobrecarrega de la feina.
El Sr. Jaume Ascó vaig a contestar-li amb unes paraules tècniques que va dir ací una
regidora de compromís quan jo era alcalde, i que jo vaig contestar quasi quasi el que tu
acabes de dir, quan jo vaig plantejar que cadascú podríem netejar les voreres de davant
de casa, ella va dir «jo pague impostos i vull el carrer net».
La Sra. Sandra Gadea, voldria informar a Marola ja que va tindre molt d’interès en
l’últim plenari, que el mur del camp de futbol ja està acabat i que tots i totes poden anar
a vore'l.
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El Sr. Ascó diu que una altra cosa que seria complicat, supose que es tindrà que fer per
normativa, esta clar que fins a les 8 no es poden baixar sombrilles, hi ha gent que va a
les 8 i deixa la sombrilla. Es podria parlar en la secretaria per a fer una ordenança.

_____________________________________________________________________
Sr. Alcalde.

Si no hi ha més intervencions, s’alça la sessió.

Finalització del punt
v=sIap8ON0X50

en el minut 2:31:36 https://www.youtube.com/watch?

I quan són les vint-i-dos hores i trenta-un minut, i no havent més assumptes a tractar,
l’alcalde president clou la sessió la qual jo com a secretària CERTIFIQUE.
L’ALCALDE
Alexandre Ruiz Gadea

LA SECRETÀRIA
M. Engràcia Garcia Madrid

28
______________________________________________________________________
Clot de l’Era, 12
46713 Bellreguard (La Safor) – València
tel. 962 815 511 – fax 962 816 218
ajuntament@bellreguard.net

Codi Validació: 9XAQFLX643NXGTPJ256GAH9CS | Verificació: https://bellreguard.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 28

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE.

