Alcalde
Alexandre Ruiz Gadea
(COMPROMÍS)

Maria Engracia Garcia Madrid ( 2 de 2 )
Secretaria Interventora
Data Signatura : 23/07/2020
HASH: 7a491a8617837b8bd55503fedbcf33fa

Regidors

Bellreguard, 10 de juny de dos mil vint, sent les
vint hores, s’inicia el plenari pel Sr. alcalde,
Alexandre Ruiz Gadea, per vídeo conferencia,
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.

Grup Municipal COMPROMÍS
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=vkmo0tbwprQ
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CONCURRENTS:

Número: 2020-0002 Data: 23/07/2020

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE BELLREGUARD
CORRESPONENT AL DIA 10 DE JUNY DE 2020

ACTA DEL PLE

Alexandre Ruiz Gadea ( 1 de 2 )
Alcalde
Data Signatura : 23/07/2020
HASH: b53dc28bcc0f217965cf950949707ed8

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ACORDS

A

PART RESOLUTIVA

Els Srs. Jaume Ascó i Joan Marco, condemnen les pintades del cap de setmana, aparegudes en el
Passeig del Mediterrani contra l’alcalde.

Sotmesa l’aprovació a votació, el Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT dels seus
membres presents ACORDA aprovar l’acta de la sessió ordinària del dia 13 de maig de
2020.
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
0:26
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=vkmo0tbwprQ

del

punt

minut

04:13

2.
SOL·LICITUD TERCERA PRÒRROGA CONVENI COL·LABORACIÓ
ENTRE LA DIPUTACIÓ I L'AJUNTAMENT PER AL MANTENIMENT DEL
CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES.
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El Sr. alcalde pregunta si hi ha alguna observació a l’acta de la sessió ordinària del dia
13 de maig de 2020.

Codi Validació: 9MRL3M74WGSY3JAKXLKCFSKEM | Verificació: https://bellreguard.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 25

1.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 13 DE
MAIG DE 2020.

ACTA DEL PLE

El Sr. Alcalde els agraeix les seues paraules.

_____________________________________________________________________
Marta Avargues Ciscar, Regidora d’Educació de l’Ajuntament de Bellreguard, sotmet a
la consideració del ple la següent, proposta:
Atès l'acord Plenari de la Diputació Provincial de València de data 26 de setembre de
2017, en el que es va acordar aprovar el conveni de col·laboració amb l'ajuntament de
Bellreguard, per al manteniment del centre municipal de Formació de Persones
Adultes.

Per tot el que precedeix, i sotmesa la proposta a votació, el Ple de l’Ajuntament per
UNANIMITAT dels seus membres presents ACORDA:
PRIMER.
Sol·licitar a la Diputació Provincial de València la tercera pròrroga del
Conveni de Col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament de Bellreguard
amb destí al manteniment del centre municipal de Formació de Persones Adultes des
de l'1 de setembre de 2020 fins el 31 d'agost de 2021.
SEGON.
Habilitar a l'Alcalde de la Corporació per a la realització de tots aquells
actes que siguen necessaris per a dur a terme el present acord.
TERCER.

Donar trasllat del present acord a la Diputació Provincial 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
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Atès la clàusula 6 de l'esmentat conveni, que especifica que es podrà prorrogar
expressament, per acord d'ambdós entitats, per un període igual, fins un màxim de tres
prorrogues, essent el curs escolar 2020-2021, de l'1 de setembre de 2020 fins el 31
d'agost de 2021.

ACTA DEL PLE

Atès que es considera adequada la continuació de la prestació del servei de Formació
de Persones Adultes de Bellreguard, havent sigut fins a la data satisfactoris el resultats
obtinguts.

Número: 2020-0002 Data: 23/07/2020

Vist l'escrit remés per la Diputació Provincial de València, en el que sol·licita que abans
del 30 de juny, s'acorde una tercera prorroga de l'esmentat conveni.

_____________________________________________________________________
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
4:14
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=vkmo0tbwprQ

del

punt

minut

06:35

L’Ajuntament en ple celebrat en data 07 de juny de 2017, va aprovar la seua adhesió al
Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia Sostenible i, amb això, va assumir els seus
compromisos.
Amb la finalitat de traduir aquests compromisos polítics, els Ajuntaments han de
preparar i aprovar:
1.

Inventari d’Emissions de Referència (IER)

2.

Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats front al Canvi Climàtic (ARVCC)

3.

Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES)

La Diputació de València ha recepcionat i ens han lliurat a aquest ajuntament en data u
de juny de dos mil vint, l’Inventari d’Emissions de Referència (IER), l’Avaluació de
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El darrer 15 d’octubre de 2015 en la seu del Parlament Europeu, la Comissió va llançar
el nou pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia Sostenible. Els tres pilars d’aquest Pacte
són: la mitigació, l’adaptació i l’energia segura, sostenible i assequible.
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Alexandre Ruiz Gadea, Alcalde de l’Ajuntament de Bellreguard propose al ple de la
corporació l’adopció del següent acord:

ACTA DEL PLE

3.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I
L’ENERGIA SOSTENIBLE (PACES)

_____________________________________________________________________
Riscos i Vulnerabilitats front al Canvi Climàtic (ARVCC) i el Pla d’Acció pel Clima i
l’Energia Sostenible (PACES).
En compliment dels compromisos assumits al Pacte de les Alcaldies, per tot el que
precedeix, i sotmesa la proposta a votació, el Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT
dels seus membres presents ACORDA:

Sr. Alcalde. Ja ens vam adherir en el 2017 i ara ens han lliurat el projecte, en el que
hem d’augmentar l’ús de les energies renovables en un 27%, ara el que ens demanen es
ratificar aquest compromís. Voldria recordar que hem fet accions en aquest sentit, s'han
instal·lat plaques solars, s'ha canviat l'enllumenat a Led, s'han adquirit vehicles
elèctrics, s’han plantat més arbres, s'ha instal·lat una electrolinera. Es farà un
seguiment per comprovar quina és l'evolució en la reducció d'emissions.

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
6:36
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=vkmo0tbwprQ

del

punt

minut

11:14
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INTERVENCIONS:

ACTA DEL PLE

SEGON.
Comunicar el present acord a la Diputació de València i a l’Oficina del
Pacte de les Alcaldies.

Número: 2020-0002 Data: 23/07/2020

PRIMER.
Aprovar el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES), per a
la població de Bellreguard.

_____________________________________________________________________
4.
MOCIÓ PRESENTADA PER LA REGIDORA D'IGUALTAT DE
L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD SANDRA GADEA I PEIRÓ PEL 28 DE
JUNY, DIA INTERNACIONAL DE L'ORGULL LGTB+

51 anys després, i a pesar de ser un país capdavanter en reconèixer drets a
lesbianes, gais, trans i bisexuals queda molt camí per recórrer cap a la igualtat real.
Malgrat els avanços aconseguits durant els últims 15 anys en matèria legislativa, molt
especialment amb la Llei 13/2005 de el matrimoni igualitari, però també amb la llei
3/2007 d'identitat de gènere, encara estem molt lluny i d'aconseguir la igualtat real.
És necessari el reconeixement a tots aquells sectors vinculats a les lluites
socials, per ser els i les màximes responsables de que ara mateix existisquen certs drets
reconeguts a les persones LGTB+ i l’existència d’iniciatives de les diverses
administracions, des de l’àmbit municipal a l’europeu que tenen com a objectiu un
compromís amb la lluita col·lectiva per la igualtat i la llibertat de tota la ciutadania.
Sabem que el País Valencià es troba al capdavant de l’Estat en matèria LGTBI
amb l’aprovació de la Llei 8/2017, integral del dret a la identitat i expressió de gènere a
la Comunitat Valenciana promoguda per la Conselleria de Polítiques Inclusives i que
vetla pels drets de les persones trans, i també amb l’aprovació de la Llei 23/2018
d’igualtat LGTB+, que protegeix els drets de totes les persones que integren el nostre
col.lectiu i garanteix la seua seguretat davant, per exemple, dels delictes d’odi. Però
indiscutiblement és necessària i urgent l’aprovació d’una llei integral LGTB+ que
replegue totes les qüestions de competència estatal des d’una perspectiva holística
(sanitària, educativa, laboral, etc.), que elimine completament qualsevol referència

6
______________________________________________________________________
Clot de l’Era, 12
46713 Bellreguard (La Safor) – València
tel. 962 815 511 – fax 962 816 218
ajuntament@bellreguard.net

Codi Validació: 9MRL3M74WGSY3JAKXLKCFSKEM | Verificació: https://bellreguard.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 25

El 28 de juny de 1969 es van produir diverses revoltes en Stonewall (EE.UU)
per a denunciar la criminalització a la qual estaven sotmeses les persones LGTB+. Des
de llavors, les organitzacions socials, commemoren a tot el món l'Orgull LGTB+,
reivindicant els drets, la dignitat i la igualtat per a lesbianes, gais, trans, bisexuals i
intersexuals.

ACTA DEL PLE

MOCIÓ pel 28 DE JUNY,
DIA INTERNACIONAL DE L'ORGULL LGTB+

Número: 2020-0002 Data: 23/07/2020

Na Sandra Gadea i Peiró, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Bellreguard, a l'empara
del que preveu la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la
Comunitat Valenciana, i de conformitat amb el Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel quals'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic, de les entitats locals; presenta la següent:

_____________________________________________________________________

Espanya ha ascendit en el rànquing de ILGA sobre la situació de les persones
LGTB+ a la sisena posició des de l'onzena que va ocupar en 2018, però això no és
motiu de celebració. Aquesta pujada ha estat sostinguda gràcies a la sentència de
Tribunal Suprem que va permetre l'accés al canvi registral de gènere als menors trans,
qüestió que hauria d’haver estat ja una realitat des de fa temps. Sens dubte és una bona
notícia, però les persones LGTBI no podem dependre exclusivament de sentències
judicials: necessitem una legislació estatal que iguale els nostres drets independentment
del territori en el qual residim.
Des de les institucions hem de seguir treballant en favor de la igualtat legal,
social i de facto entre totes les persones. Cal impedir que les conviccions morals o
ideològiques individuals seguisquen posant entrebancs l'avanç de la igualtat, que és el
camí de la democràcia. Tot i que la igualtat legal és ja una realitat generalitzada, la
igualtat social i real del col·lectiu LGTB+ és encara una assignatura pendent que cal
abordar amb urgència i decisió. És precisament ara quan els governs han de mantenir
ferms en l'estat de dret i els drets humans. Igualment, cal seguir denunciant que encara
a dia de hui, més de 70 països tenen legislacions que persegueixen a les persones
LGTB+ i que en 10 d’ells se les condemna a mort. Reiterem la importància de
denunciar aquesta situació i de lluitar pels drets de totes les persones, des de la
perspectiva que la lluita pels drets LGTB+ és la lluita pels drets humans.
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Per això, aquest any la Federació Estatal LGTB ha declarat el 2020 com a any
temàtic “Dones LTB: Sororidad i Feminisme", per visibilitzar la realitat d'aquestes
dones i denunciar l'opressió de gènere que viuen degut a la suma de discriminacions
que pateixen per ser, a més de dones, part del col·lectiu LGTB+ i estar exposades tant a
el masclisme i la misogínia com a la lesbofòbia, transfòbia i bifòbia.

ACTA DEL PLE

Aquesta Llei pretén superar la històrica invisibilitat i falta de reconeixement
dels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, transgènere i
intersexuals. La mateixa atén i respecta totes les identitats possibles, atès que el
col·lectiu LGTB+ no és un tot homogeni. Hi realitats diferents i situacions diferents.
Convé tenir present l'especial vulnerabilitat de les persones LGTB+ d'avançada edat, o
les persones migrades o sol·licitants d'asil, les que estan privades de llibertat, les que es
dediquen al treball sexual, les menors i adolescents, les persones víctimes de
discriminació múltiple, com les dones transsexuals i transgènere, o les persones
bisexuals, invisibilitzades fins a la data.

Número: 2020-0002 Data: 23/07/2020

patologitzant i atorgue el ple dret a la autodeterminació sense necessitat d’aval
professional de cap tipus, a més de reconéixer que els drets LGTB+ són una qüestió
d’Estat.

_____________________________________________________________________

Per tant, si bé cal reconéixer l'existència d'iniciatives de les diverses
administracions, de les municipals a la Generalitat, l’Estat o la Unió Europea, que tenen
com a objectiu un compromís amb la lluita col·lectiva per la igualtat i la llibertat de tota
la ciutadania, és cert que encara queda molt de trajecte per arribar a ser una societat on
no es produisca cap tipus de discriminació per motiu de sexe, identitat de gènere o
orientació sexual. Celebrem els avanços, sense oblidar que queda molt de camí per
recórrer.
Per tot el que precedeix, i sotmesa la proposta a votació, el Ple de l’Ajuntament per
UNANIMITAT dels seus membres presents ACORDA:
PRIMER.
Realitzar una denúncia explícita contra l'homofòbia, lesbofòbia,
bifòbia i transfòbia, així com expressar un compromís concís d'engegada de mesures
per a eradicar aquesta xacra social. Com a mostra pública i visible, amb motiu del 28 de
juny penjarem al balcó de l’ajuntament la bandera arc iris del moviment LGTB+.
SEGON.
Continuar treballant i posant en marxa mesures des de l’Ajuntament
per promoure el respecte i eradicar aquesta xacra social.
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Aquestes actituds, com veiem, són més acusades en temps de crisi sanitària,
econòmica i social, on els drets de totes les persones, i especialment, les més
estigmatitzades socialment, són vulnerats de manera constant. De nou, aquest 28 de
juny, és necessari un suport explícit a les demandes i necessitats de la població LGTB+.

ACTA DEL PLE

Perquè LGTBfòbia, lluny de desaparéixer, continua manifestant-se en aules,
llars, els centres d'oci i de treball, i fins i tot, a les administracions i serveis públics. Ho
hem pogut comprovar en les diverses imatges que s’han fet públiques fa poc a través de
les xarxes socials, on es veien comportaments menyspreables a una dona trans o insults
i agressions homofòbiques en espais públics, i també amb la situació de confinament en
què ens hem vist inmerses a causa del COVID19, que ha obligat a moltes persones
LGTB+ a viure un doble confinament en entorns familiars hostils, on han hagut de patir
el maltractament i el despreci continuat d’aquells que haurien de ser el seu màxim
suport: la pròpia família.

Número: 2020-0002 Data: 23/07/2020

Els municipis són els espais més propers a la ciutadania, els quals juguen un
paper fonamental en la visiblització del col·lectiu LGTB+, sent un referent d'integració
i lluita contra la discriminació. Per això és necessari el nostre compromís en donar
resposta a la població LGTB+ en tot allò que siga de la nostra competència.

_____________________________________________________________________
TERCER.
Reivindicar una educació pública, laica, de qualitat i que atenga a la
diversitat com a requisit per a crear un espai educatiu on imperen els valors
democràtics i de tolerància, on s’incloga la defensa de la diversitat familiar i la lluita
contra qualsevol tipus de discriminació que puguen patir les famílies homoparentals,
tant material com simbòlica.

SISÈ.
LGTBI.

Sol·licitar al Govern de l’Estat l’aprovació de la Llei integral

Aquesta moció es farà arribar:



Als grups polítics de les Corts Valencianes.
A la Presidència del Govern central i al Ministeri d’Igualtat.

ACTA DEL PLE

CINQUÈ.
Sol·licitar al Govern de l'Estat la despatologització de les identitats
trans i intersexuals, sense que els drets sexuals i sanitaris d'aquestes persones es vegen
perjudicats.

Número: 2020-0002 Data: 23/07/2020

QUART.
Expressar un compromís efectiu contra les retallades socials,
especialment la prevenció i el tractament del VIH.

Sra. Sandra Gadea. S’ha de lluitar pels seus drets i que el 28 de juny no es quede sols
en penjar la bandera.

El resultat de la votació es el següent; ONZE VOTS A FAVOR, 4 vots a favor
corresponents als representants de COMPROMÍS, Alexandre Ruiz Gadea, Lorena Peiró
Gregori, Juanjo Giner Camarena, Marta Avargues Ciscar, 3 vots a favor corresponents
als representants del PSOE Joan Marco Pastor, Sandra Gadea Peiró, Marcos Haro
Escribano, 4 vots a favor corresponents als representants del PP, Jaume Ascó Pastor,
Fendi Borrás Sánchez, Lorenzo Millet Millet, Marola Marco Peiro.
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INTERVENCIONS:

_____________________________________________________________________

Inici
del
punt
minut
11:15
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=vkmo0tbwprQ

minut

24:35

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

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 extraordinari de data 3
de juliol de 2019.
Vist el Decret d'Alcaldia núm. 94 de data 16 de març de 2020 que acorda, entre altres, «QUINT.Suspendre les reunions de treball i les sessions d’òrgans col·legiats, exceptuant les absolutament
necessàries per a mantindre els serveis bàsics i realitzar les actuacions exigides a l’administració
local.» es va procedir, en el Decret d’Alcaldia núm. 100 de data 18 de març de 2020, a la revocació
de les competències que es delegaven en la JGL pel decret núm. 205 de data 08/07/2019 per les
raons anteriorment establerts.

Vist que es poden celebrar sessions d’òrgans col·legiats de manera telemàtica, atès que així ho
habilita l’article 46.3 de la LRBRL modificat pel Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, que
expressament diu el següent:
«3. En tot cas, quan concórreguen situacions excepcionals de força major, de greu risc
col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedisquen o dificulten de manera desproporcionada el
normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats
Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o
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Per part de l'alcalde es dóna compte del decret que es transcriu literalment:

Número: 2020-0002 Data: 23/07/2020

5.
JGL

punt
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B

del

_____________________________________________________________________
qui vàlidament els substituïsca a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent,
constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics,
sempre que els seus membres participants es troben en territori espanyol i quede acreditada la seua
identitat. Així mateix, s'haurà d'assegurar la comunicació entre ells en temps real durant la sessió,
disposant-se els mitjans necessaris per a garantir el caràcter públic o secret de les mateixes segons
siga procedent legalment en cada cas.

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 tindran lloc els
dimecres, amb caràcter quinzenal, a les 18 hores, en el Saló de Juntes de l'Ajuntament.
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://bellreguard.sedelectronica.es/info.0
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Exposat tot l’anterior i en virtut de l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local,

Número: 2020-0002 Data: 23/07/2020

Donat que l’Ajuntament de Bellreguard compta amb els mitjans tècnics e informàtics que habiliten
aquesta possibilitat.

_____________________________________________________________________
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/ i
https://bellreguard.sedelectronica.es/transparency
CINQUÈ.
celebre.

Donar trasllat a Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la primera sessió que se

del

punt

minut

25:25

6.
DONAR COMPTE DE L' APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD DEL 2019
Per part del regidor d’hisenda es dona compte del decret que seguidament es transcriu
literalment:
Expedient núm.: 11/2020
Resolució amb número i data establits al marge
Procediment: Tancament i Liquidació del Pressupost
Data d'iniciació: 19/05/2020
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
Atès allò establert en els articles 183 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 i 90 del
Reial Decret 500/90 de 20 d'abril que desenvolupa el capítol 1er. del Títol sisè
d'aquesta Llei.
Vist que d'acord amb l'informe presentat de la liquidació, de data 19 de maig de 2020,,
aquesta posa de manifest, respecte de cadascuna de les partides pressupostàries, els
crèdits inicials, les seues modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades
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El ple es dona per assabentat

Número: 2020-0002 Data: 23/07/2020

Sr. Alcalde. Explica el perquè es va fer el decret i anuncia que pròximament es
tornaran les competències a la Junta de Govern Local.

_____________________________________________________________________
i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats, tot
d'acord amb el resum que seguidament es detalla.
Vist l’informe d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera emès per la
Interventora en data 19 de maig de 2020 el qual informa desfavorablement el
compliment.

PRIMER.
Aprovar la liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de
Bellreguard de 2019 amb el següent resum:
Resultat pressupostari:
CONCEPTES

DRET
OBLIGACIONS
RECONEGUTS RECONEGUDES
NETS
NETES

AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUPOS
TARI

a. Operacions corrents

4.183.521,80

3.596.724,69

586.797,11

b. Operacions no financeres

1.079.947,49

1.643.453,93

-563.506,44

1.TOTAL OPERACIONS
NO FINANCERES(a+b)

5.263.469,29

5.240.178,62

23.290,67

2. ACTIUS FINANCERS

0

0

0,00

26140,5

19.000,00

7.140,50

5.289.609,79

5.259.178,62

30.431,17

3. PASSIUS FINANCERS
RESULTAT
PRESSUPOSTARI (1+2+3)
AJUSTOS
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Per tot el que procedeix,

Número: 2020-0002 Data: 23/07/2020

Atès que correspon l'aprovació de la liquidació al president de la Corporació i que el
Plenari haurà de tenir coneixement a la primera sessió que tinga lloc, tot d'acord amb el
que estableix l'article 192. 4 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals i 90.2 del
Decret 500/90.

_____________________________________________________________________
4. crèdits gastats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

1883664,95

5. Desviacions de finançament negatives del exercici

205.026,23

6. Desviacions de finançament positives del exercici

1.446.972,98
641.718,20
672.149,37

COMPONENTS

IMPORTS ANY

1. (+) Fons Líquids

1.506.550,64 €

2. (+) Drets pendents de cobrament

3.446.613,29 €

(+) del Pressupost corrent

1.566.353,90 €

(+) del Pressupost tancat

1.806.157,00 €

(+)d’operacions no pressupostàries

74.102,39 €

3. (-) Obligacions Pendents de pagament.

496.405,98 €

(+) del pressupost corrent

156.620,97 €

(+)del pressupost tancat
(+) de operacions no pressupostàries
4. (+/-)Pendents d’aplicar al pressupost
(+) Pagos pendents d’ aplicació

ACTA DEL PLE

Romanent de tresoreria:

Número: 2020-0002 Data: 23/07/2020

RESULTAT PRESSUPOSTÀRIA AJUSTAT

19.180,78 €
320.604,23 €
-308.352,60 €
5.029,76 €
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Total ajustes =(4+5-6)

_____________________________________________________________________

4.148.405,35 €

II. Saldos de dubtós cobrament

1.125.410,21 €

III. Excés de finançament afectat

1.446.972,98 €

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-IIIII)

1.576.022,16 €

SEGON.
Donar trasllat a Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest
celebre, d'acord amb quant estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.
TERCER.
Remetre còpia de dita Liquidació als òrgans competents, tant de la
Delegació d'Hisenda com de la Comunitat Autònoma, i açò abans de concloure el mes
de març de l'exercici següent al qual corresponga.
QUART.
D’acord amb l’establert en l’article 21 i 23 de la Llei d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, en el cas d’incompliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, s’ha d’elaborar un pla econòmic financer que haurà de ser
aprovat pel plenari en el termini de dos mesos des de la constatació de dit
incompliment.

INTERVENCIONS:
El Sr. Joan Marco explica el resultat de
l’Ajuntament de Bellreguard de 2019

liquidació del Pressupost General de

El Sr. Jaume Ascó. Voldria que em contestares a unes preguntes, els saldos de dubte
cobrament a que representen?
La Secretària de al corporació fa un explicació del que assenyala Llei d’Hisendes
Locals.
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I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)

Número: 2020-0002 Data: 23/07/2020

313.382,36 €

ACTA DEL PLE

(-) Ingressos pendents de aplicar

_____________________________________________________________________
El Sr. Jaume Ascó. Entenc el que assenyala la Llei però comprove que tots els anys
puja uns dos-cents mil euros, que es paguen entre tots els veïns del poble mitjançant els
impostos.
Els drets pendents de cobrament a que es refereixen? Qui ens deu eixos diners?
La secretaria explica que no pot dir detalladament qui deu els diners, perquè abarquen
des de les persones físiques que deuen diners fins les institucions, fan referencia a
moltes persones i ara no tinc el detall. Si passes un dia per secretaria t’ho puc detallar.
vist

que

s’ha

incomplit

amb

l’estabilitat

Sr. Joan Marco.
Estem incomplint amb l’estabilitat pressupostaria per quatre mil i
pico d’euros, però si que complim amb la regla de la despesa, per tant s’ha d’aprovar
un pla d’estabilitat pressupostaria per eixa quantitat.
Sr. Jaume Ascó.
El tema d’inversions, quines són les que estan pendent
d’executar aquest any.
Sr. Alcalde.

De memòria no les tenim ara, però se li poden passar.

Sr. Jaume Ascó.

Voldria que fora abans del proper plenari

El ple es dóna per assabentat
Inici
del
punt
minut
25:26
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=vkmo0tbwprQ

del

punt

minut

35:50

7.
DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA. Per part
del Sr. Alcalde es dona compte de les resolucions d’Alcaldia, des de la resolució núm.
139/2020 fins a la resolució núm. 178/2020
Inici
del
punt
minut
35:51
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=vkmo0tbwprQ

del

punt

minut

36:00
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També

ACTA DEL PLE

Sr. Jaume Ascó.
pressupostaria.

_____________________________________________________________________

8.

PROPOSTES, QÜESTIONS I CONTESTACIÓ A PREGUNTES.

Sr. Jaume Ascó.
Ja vam comentar, en el tema del passeig que deuriem d’haver
netejat però no tombar el muret que hi havia. El tema de les baranes, eren 335 o 325
metres?

Sr. Alcalde.
La zona de la Font de la Roda, eixos metros no es conten perquè Costes
deixa l'obra acabada, i després hi ha un altra zona que hem descartat ficar barana
perquè no hi ha perill de caiguda.
Sr. Jaume Ascó.
Val està clar. Però des de la Font de la Roda cap a miramar, hi
hauràn llocs que tindrà forats perquè les baranes són 2 metres per 1, per tant d’un tram
a l’altre falta un tros.
Sr. Alcalde. Les medicions les va fer l’arquitecte, ell va calcular els metres que feien
falta per a cadascun dels trams.
Sr. Jaume Ascó.

ACTA DEL PLE

Sr. Jaume Ascó.
Les baranes aniran des de la Font de la Roda cara Guardamar.
Les baranes aniran pegades d’una a l'altra per a que la gent puga passar? Si són dos per
un com farem amb el metre que falta?

Número: 2020-0002 Data: 23/07/2020

550 metres

Ja vorem si tenim la sorpresa de que falten metres.

No estaria de més que l'ajuntament fera un croquis, de com s’ha de quedar la zona des
la zona de la Font de la Roda cap a la Creu Roja, per saber com va a quedar la Font de
la Roda.
Tornant al tema del passeig ja vam dir que no estàvem d'acord amb l’alternativa que
s’ha pres, perquè segons els tècnics arreglar-lo costaria 800.000 euros, però abans de
tombar podrien haver fet altres alternatives.
Sr. Lorenzo Millet. Dels 540 metres de baraneta, s’ha de fer amb 10 trams, en la
memòria no especifica cada tram que medeix, per tant hi hauran trams que faltarà
barana, perquè són dos metres per un, i els numeros no quadren. Per tant s’haurà de
tindre en compte abans d’adjudicar-ho.
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Sr. Alcalde.

_____________________________________________________________________
Sr. Alcalde.
Les medicions les ha fetes l’arquitecte municipal, és una barana
provisional, en la Font de la Roda ja deixa Demarcació de Costes el muret acabat igual
tal i com anirà amb la resta del passeig. Per tant si falta algun tram, entenc que és una
barana provisional i que per garantir la seguretat estarà fins que estiguen les obres
acabades.
Sr. Lorenzo Millet.

Aquest és el primer projecte que veiem abans de que s’execute...

Sr. Alcalde. Doncs ara sense aplicació, però hui ens ha arribat un ofici de Delegació
del Govern dient que ens abonaran els 60.000,00€ gastats en el desenrunament.
Sr. Lorenzo Millet.
subvenció.

Els 50.000,00€ de la barana no hi ha manera de demanar

Sr. Alcalde. Aquelles eren per a contractes d'emergència i ara ja no estem en un
període en el que puga'm sol·licitar-ho. També està sol·licitat 440.000,00€ pel temporal
Gloria a la Generalitat.
Sr. Lorenzo Millet.

L’assegurança ho pot cobrir?

Sr. Alcalde.

Ho mirarem.

Sra. Fendi Borràs.

El bar dels jubilats i la piscina va a obrir-se? quan?

Sr. Alcalde.

El bar dels jubilats va a obrir-se el pròxim 16 de juny.

Sr. Marcos Haro.
Estem acondicionant la piscina i en principi el dia 1 de juliol
s'obrira la piscina durant juliol i agost. Un tècnic ens farà un protocol d'actuació i estarà
tot el personal que ha d'estar.
Sr. Jaume Ascó.
és?

He vist que aneu a fer un obra en l'escola d'adults? Quina obra

18
______________________________________________________________________
Clot de l’Era, 12
46713 Bellreguard (La Safor) – València
tel. 962 815 511 – fax 962 816 218
ajuntament@bellreguard.net

Codi Validació: 9MRL3M74WGSY3JAKXLKCFSKEM | Verificació: https://bellreguard.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 25

Vam preguntar sobre els costos perquè ens havíem gastat 60.000,00€ en demolició i ara
sobre uns 50.000,00€ en la barana, en quina partida pressupostària van aquests gastos?

ACTA DEL PLE

Sr. Lorenzo Millet. Abans de que es faça sàpiga que hi ha baranes que no quadraran
i que si no caben justetes doncs ho tindrem que pagar de més.

Número: 2020-0002 Data: 23/07/2020

Sr. Alcalde. Vostè té accés des del primer moment perquè els contractes en pengen
en la Plataforma de Contractes de l’Estat.

_____________________________________________________________________
Sr. Alcalde. En l'escola d'adults anem a fer un obra de manteniment d’espais
educatius que ens va atorgar la diputació, arreglar la façana, amagar el cablejat, pintura
i alguna cosa més.

Sr. Alcalde.

Ja s'han canviat unes quantes.

Sr. Jaume Ascó.

Encara hi ha per canviar 4 o 5 per canviar.

Sr. Jaume Ascó.
També he vist que aneu a fer diverses reparacions provocades pel
temporal Gloria en carrers.
Van a fer-se obres en diversos carrers, en total crec que són 4.

Sr. Jaume Ascó.
Em pareix una quantitat excessiva, perquè d’aci 4 anys tindrem
el mateix problema. Crec que en el Passeig Joan Miró no hi ha un clot sols si no que hi
han més.
He vist que hui s’ofereix per mediació de la generalitat unes mil places d’auxiliar de
platja, l’ajuntament també ha publicar una oferta per a que es presenten auxiliars de
platja, perquè no hem entrat en les ofertades per la Generalitat?
Sr. Alcalde.
Jo crec que és una errada, perquè en el llistat que van publicar la
setmana passada Bellreguard té dos places.
Sr. Jaume Ascó.
apareix.

Aleshores Bellreguard té dos places, doncs Bellreguard no

Sr. Alcalde
L’ajuntament depèn de les necessitats que vullga'm cobrir, no li
ho puc dir de moment.
Sr. Lorenzo Millet.

Els rentapeus s'han de ficar?

Sr. Alcalde
Els rentapeus depenen de l'Agència Valenciana de Turisme, han
començat a instal·lar-ho, són tots nous, el que tarde en instal·lar. Han fet una perforació
nova i ara la canalització.
Sr. Lorenzo Millet.

El manteniment el fem nosaltres?

Sr. Alecalde.

El manteniment no, la neteja si.

19
______________________________________________________________________
Clot de l’Era, 12
46713 Bellreguard (La Safor) – València
tel. 962 815 511 – fax 962 816 218
ajuntament@bellreguard.net

ACTA DEL PLE

Sr. Alcalde.

Número: 2020-0002 Data: 23/07/2020

hi han trapes trencades i abans de que es trenquen més que
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Sr. Jaume Ascó.
s'arreglen.

_____________________________________________________________________
Sr. Lorenzo Millet. Portem temps demanant informació: els taulells de la casa de la
musica estan trancat i encara estan iguals, la biblioteca també té el piso malament i
està igual, del magatzem li vam dir que volíem un informe administratiu i també un
informe del tècnic, així com les voreres que van a la platja les de la dreta estan mal
fetes i les de l'esquerra estan bé, doncs que es done solució al problema.
Jo seguiré reclamant tots aquests desperfectes fins que ens donen una solució.

Sr. Joan Marco.
Respecte a la Casa de la Música ja s’ha fet visita d’obra, només
tinga l’informe ja ho faré public, respecte a les voreres de la platja també es va fer
visita d’obra i es va arribar a la conclusió de fer més juntes de dilatació,però que podria
seguir fent-se clavills, i si tu ho has comprovat s’han fet més clavills.
Sr. Lorenzo Millet.

No són juntes de dilatació, són clavills al formigó.

Sr. Joan Marco.
Es va fer les reformes l'any passat i es van doblar les juntes i ja
es va advertir que no era una solució certera al 100%.

ACTA DEL PLE

Sr. Lorenzo Millet. S’ha d’agafar totes eixes coses molt seriosament, sobre tot el
magatzem perquè hi ha gent treballem.

Número: 2020-0002 Data: 23/07/2020

Sr. Alcalde. Totalment d’acord, però ara tenim coses més importants i prioritàries,
primer hem de tornar tot al lloc i després solucionar altres coses.

Es va pagar una factura de telefònica quan estava fent-se l’obra de l’arbrat, perquè?
Sr. Joan Marco.
Em comenta la direcció de l'obra que era perquè eren uns treballs
que no estaven contemplats en el projecte, aleshores la direcció d'obra creu que no
pertoca pagar-los l'empresa i no es fiquen en la certificació si no que es paguen a banda.
No és culpa de l'empresa eixa rotura i posterior posada al lloc.
Sr. Lorenzo Millet. Però algú ho va trencar, l'empresa que ho va trencar és la que ho
ha de pagar i en el supost cas que ho ha fet l'ajuntament també tindries l'opció de pagarho mitjançant responsabilitat civil.
Sr. Joan Marco.

Es la direcció de l'obra qui decideix qui paga això.
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Sr. Lorenzo Millet. Tots els clavills estan en els pujadors dels xalets, la solució es
molt difícil, vaig a donar per perdut perquè no es podrà deixar millor.

_____________________________________________________________________
Sr. Lorenzo Millet.

Estem parlant d'una rotura d'una instal·lació.

Sr. Marcos Haro.
Sobre el tema de la porta de la Casa de la Música es una
subvenció que es va demanar, aprofitant la demanda de l'agrupació musical. La
subvenció encara no s'ha pronunciat si ens arriba s'adjudicarà sinò serà una proposta
per a tindre en compte. Porta d'emergència hi ha.

Correcte gràcies.

Sra. Marola Marco. Jo sols volia preguntar dos cosetes. Primer, s'estan realitzant les
actuacions contra les panderoles i mosquits?
Sr. Marcos Haro.
Si estan fent-se les actuacions, en concret 3 actuacions de
panderoles i dos de mosquits i la setmana que ve es tornara a fer l'actuació dels
mosquits.
Sra. Marola Marco. Es que estem minats de mosquits i panderoles, no sé si es
deurien d'accentuar més les actuacions.
Sr. Marco
Les actuacions que estan fent-se són: en el mes de març i abril
actuacions sobre panderoles, de mosquits en abril i maig i a principi de juny una altra
de panderoles. Enguany ha plogut molt i hi ha molt de tot.
Sra. Marola Marco.

El mural del camp de futbol està acabat ja?

Sr. Sandra Gadea.
Van començar en la vespra de la pandèmia i estic en contacte
amb el xic este i diu que la setmana que ve podria vindre.
Sra. Marola Marco.
abonat la factura?

La meua pregunta es que si està pendent de rematar, perquè s'ha

Sra. Sandra Gadea.
material.

Perquè el xic tenia que pagar totes les factures de les pintures i el
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Sr. Lorenzo Millet.

Codi Validació: 9MRL3M74WGSY3JAKXLKCFSKEM | Verificació: https://bellreguard.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 21 de 25

Sr. Marcos Haro.
Si tu dius que la porta està obstruïda tindrem que voreu i
personalment aniré i ho vore per a que no siga així.
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Sr. Lorenzo Millet. Està clar que les dos portes estan, però clar quan es planteja anar
fora és perquè algo no es correcte. Si la subvenció no ve i la porta no es posa, la Banda
de Música obstrueix l’eixida en instruments etc... i per tant també hi ha perill.

_____________________________________________________________________
Sra. Marola Marco. Aleshores es pot pagar mitat de la factura i no pagar-ho
totalment. No sé jo si és molt normal.
Sr. Lorenzo Millet. Respecte el que diu Marila, recorde que els 34.000€ de la part
del barranc com no es va acabar l'obra, no es va pagar. Contracte que no està acabat no
és pot pagar.

però quan comencen?

Sr. Alcalde. Demà venen a vore una altra parcel·la, concretament la del carrer Estatut
i començaran esta setmana o la que ve.
Sr. Lorenzo Millet. Vaig comentar que els laborals a nivell de seguretat i sanitat,
volem saber el protocol de la ruta dels productes i el cost
Sr. Alcalde.

el cost el té en tots els decrets que se li han passat.

No he tingut temps encara, de detallar-li, perquè han sigut dos mesos amb molta
desinfecció.
Sr. Lorenzo Millet.

Els decrets que fiques cada vegada tenim menys informació.

Sr. Alcalde.

Es refereix al decret de pagament? Ho te tot especificat.

Sr. Lorenzo Millet.

Doncs jo no ho veig.

Sr. Alcalde.
Està tot especificat, els imports, els registres, més explicat
impossible, però hi ha alguns que no apareix el tercer. Però això és per el gestor
electrònic que gastem.
Sr. Lorenzo Millet. Jo he demanat algunes coses i tu m’has dit que ho mire en els
decrets, que ho mire en la JGL, la nostra feina és fiscalitzar no buscar, tu has de dir-me
que li ho pregunte a la funcionaria i que m’ho preparen.
Sr. Alcalde. No podem donar-li tasques a la funcionaria que no li pertoquen, són
tasques que són de qüestions polítiques.
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Sr. Lorenzo Millet.
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Sr. Alcalde. Estan totes les parcel·les municipals ha anat l'empresa que ho fa, que és
Lerma i han anat per planificar-se els treballs i la poda se l’enduran.
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Una cosa, vaig comentar que el Parc dels Llauradors que es pegara una desbrossa, està
ple de brosa.

_____________________________________________________________________
El problema es que hem de canviar el concepte i per tant ens hem d'adaptar a
l’administració electrònica.
Sr. Lorenzo Millet. Nosaltres tenim que demanar i ens han de donar tota la
documentació necessària, i tu has de donar l’ordre.

Sr. Lorenzo Millet. El que passa es que en deu anys jo necessitava un paper i el tenia
i ara he d’estar dos dies buscant.

Sr. Lorenzo Millet.

Jo també m’ho busque i descarregue la documentació.

El tema és que vostè vol que el funcionariat li faça una feina que no li pertoca, perquè
es feina de grup.
Sr. Lorenzo Millet.
Sr. Alcalde.

Si que la té però en la pantalla.

Sr. Lorenzo Millet.
anem més enrere.
Sr. Alcalde.
quedar-se

Però si necessite alguna documentació no la tinc.

Necessitem una informació més clara i més ràpida. Cada vegada

S’ha de fer complir la llei i l’administració electrònica ja ha arribat per a

Sra. Secretaria.
Volia comentar que en el tema del decret de factures s’ha detectat
un error, i no apareix el tercer, estem mirant perquè passa alguna vegada este problema,
estem intentant solucionar-ho. Tots estem a la vostra disposició per a qualsevol
consulta.
Sr. Lorenzo Millet. No estem en contra de cap funcionari, estem molt contents del
treball de totes i tots, s’ha canviat el programa i tindrem que anar veient i intentant
solucionar els problemes.
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Sr. Alcalde.

Però tu tens tota la documentació al teu abast i jo he de buscar-la.

ACTA DEL PLE

Sr. Alcalde. El que tenim que fer es adaptar-nos a l’administració electrònica. Perquè
la feina de buscar no es feina del funcionari, és feina de grup.
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Sr. Alcalde. A vostè se li dona tota la documentació que sol·licita, però hi ha
qüestions que no són tasques que han de fer els funcionaris, són tasques de grup
municipal, tasques polítiques.

_____________________________________________________________________
Sr. Jaume Ascó.
El Partit Popular sap massa be el que li correspon fer a cadascú.
El que està dient Llorens es que no hi ha tercers, l’explicació de la secretària contesta a
les nostres qüestions. Hem tingut molts problemes en obrir els fitxers d’entrades i
eixides. En l’altra plataforma podíem vore el títol, en aquesta ho podrem vore?
Una altra pregunta, quan podrà la gent seure en els parcs i jardins del poble, perquè en
la platja si poden seure.

Sr. Jaume Ascó.
Una altra pregunta que m’ha fet la gent, en el passeig van a
posar-se més bancs per a seure la gent.
En principi no.

Sr. Lorenzo Millet. Una queixa d’un veí, s’han desbrossat cunetes i parcel·les, però
també s’han netejat parcel·les privades. Perquè també vol que li netegen la seua.
Sr. Alcalde.
seguretat.

No sé exactament a que es refereix, però imagine que s’haurà netejat per

Sr. Marcos Haro.

S’ha netejat per seguretat.

Sr. Juanjo Giner.
la seua feina.

Voleu molt als funcionaris però en tots els plenaris els questioneu

Sr. Lorenzo Millet.

Aixó jo no ho he dit.

Sr. Juanjo Giner.

A l’arquitecte municipal sempre estan qüestionant-lo.

Sr. Lorenzo Millet.

Jo no he dit això i ara quan acabes et contestaré.

Sr. Juanjo Giner.
Una altra qüestió i aprofite per a fer publicitat dels pressupostos
participatius és que si ix la proposta guanyadora, és farà un curset sobre la breja digital,
i a més d’un i una li farà falta eixe curset.
Com a grup municipal volem condemnar les pintades contra l’alcalde. També agrair als
treballadors els suport que li han donat a l’alcalde.
Sr. Lorenzo Millet. Nosaltres no qüestionem ni a cap funcionari ni a cap tècnic. Però
si detectem alguna cosa que no està clara ho diem.
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Sr. Alcalde.
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Quan ho permeta la Llei.
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Sr. Alcalde.

_____________________________________________________________________

S’alça la sessió.

en el minut 2:08:01

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

L’ALCALDE
Alexandre Ruiz Gadea

LA SECRETÀRIA
M. Engràcia Garcia Madrid

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE.
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I quan són les vint-i-dos hores i vuit minuts, i no havent més assumptes a tractar,
l’alcalde president clou la sessió la qual jo com a secretària CERTIFIQUE.
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Finalització del punt
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Sr. Alcalde.

