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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE BELLREGUARD
CORRESPONENT AL DIA 11 DE MARÇ DE 2020
CONCURRENTS:
Alcalde
Alexandre Ruiz Gadea

(COMPROMÍS)

Regidors
Grup Municipal COMPROMÍS

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

Bellreguard, 11 de març de dos mil vint, sent
les vint hores, s’inicia el plenari pel Sr.
alcalde, Alexandre Ruiz Gadea, al Saló de
Sessions de
l’Ajuntament, amb tots els
membres que 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.
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

Jaume Ascó Pastor
Fendi Borràs Sanchez
Lorenzo Millet Millet
Marola Marco Peiró
Grup Municipal PSOE
Joan Marco Pastor
Sandra Gadea Peiró
Marcos Haro Escribano
Excusa la no assistència:
El ple s’inicia en el minut 00:22 https://www.youtube.com/watch?v=yNEb_RW7sLE
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ACORDS

A

PART RESOLUTIVA

1.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 12 DE
FEBRER DE 2020.
El Sr. alcalde pregunta si hi ha alguna observació a l’acta de la sessió ordinària del dia 12 de
febrer de 2020.
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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 12 de febrer 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 00:23 finalització del punt minut 00:50 https://www.youtube.com/watch?
v=yNEb_RW7sLE

2.
DACIÓ DE COMPTE DECRET D’ALCALDIA 60/2020 SOBRE DELEGACIÓ
DE PRESIDÈNCIA DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL
Per part de la secretària es dóna compte del decret que seguidament es transcriu literalment:
DECRET D’ALCALDIA DELEGACIÓ DE PRESIDÈNCIA DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL .
D’acord amb l’establert en l'articule 102 del Reglament de Participació Ciutadana de Bellreguard aprovat
pel Ple de l’Ajuntament de Bellreguard el 20 de gener de 2016 i publicat en el BOP núm. 21 de 2 de febrer
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de 2016,correspon la Presidència de cadascun dels consells sectorials al regidor titular de l'àrea respectiva ,
segons el corresponent decret d’Alcaldia.
Per tot l’exposat anteriorment,
RESOLC:

PRIMER.
Delegar la presidència del CONSELL AGRARI MUNICIPAL en la Regidoria
d’Agricultura i Medi Ambient, segons Decret d’Alcaldia núm. 175 de data de 21 de juny. No obstant, la
competència de convocar continuarà serà d’Alcaldia.
SEGON.

Notificar la present resolució a la regidoria per a la seua acceptació.

TERCER.

Donar compte al Ple en la següent sessió que es celebre

El ple de la corporació es dona per assabentat
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Inici del punt minut 00:51 finalització del punt minut 1:59 https://www.youtube.com/watch?
v=yNEb_RW7sLE

3.
MOCIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORIA DE LA DONA PER AL DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA 8 DE MARÇ DE 2020
Na Sandra Gadea i Peiró, regidora de la Dona 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 i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals;
presenta la següent proposta de resolució perquè s'incloga en l’ordre del dia de la propera
sessió del Ple que es convoque, als efectes del seu debat i votació la següent MOCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El feminisme i la lluita pels drets de la dona no és un moviment nou. Ja al segle XVIII,
Mary Wollstonecraft publica el 1792: «A Vindication of the Rights of Woman: with
Strictures on Political and Moral Subjects», posicionant-se com una de les primeres obres
feministes de la literatura i de la filosofia. Amb el naixement d’aquesta obra,
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Wollstonecraft comença a obrir camins que reivindiquen els drets de les dones, com
l’educació, entre altres coses, possibilitant així una nova onada de moviments socials on
les dones seran partícips i protagonistes.
El 8 de març, esdevé una data clau en les agendes i els calendaris, una data que es marca
com una fita a la història pels drets aconseguits, recuperats, però també una data per
recordar que encara hi ha molt de camí per recórrer.

Amb tot això, l’onada del feminisme, de la lluita per reivindicar els drets de les dones,
comença a créixer i a expandir-se: cada vegada són més les dones i els homes que
justifiquen aquesta lluita com la seua pròpia, i reconeixen el feminisme com el moviment
social que ha d’agrupar a tots els sectors socials.
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El 8 de març de 1908, vora 130 treballadores d’una fàbrica tèxtil es declaraven en vaga
per tal de reivindicar unes condicions laborals simples i justes: aconseguir la jornada
laboral de 10 hores, la igualtat salarial, temps per la lactància, així com una millora de les
condicions higièniques en les que treballaven. Arran d’aquest fet, d’aquesta demanda,
l’amo de la empresa, ordena tancar les portes de la fàbrica i provocar un incendi, abrasant
així a totes les dones que hi havia dins.
Anys més tard, en 1910, té lloc la primera Conferència Internacional de Dones Socialistes
a Alemanya, liderada per Clara Zetkin i és allà on es proposa commemorar el 8 de març en
record de la mort d’aquestes treballadores, denominant-lo així El Dia de la Dona
Treballadora.

D’aquesta manera, una de les primeres demandes i èxits, és l’assoliment del sufragi
femení, del dret a vot, celebrat per primera vegada el 21 de desembre de 1918 a Gran
Bretanya, malgrat que encara amb algunes restriccions respecte dels homes. A Espanya, el
sufragi universal es va aprovar l'1 d'octubre de 1931, en la 2a República, amb 161 vots a
favor (dels partits de dretes i una gran majoria del PSOE, a excepció d'Indalecio Prieto i els
seus seguidors de xicotets nuclis republicans); 121 en contra (Acció Republicana, Partit
Republicà Radical i el Partit Republicà Radical Socialista) i 188 abstencions; tenint un
paper destacat en aquells dies Clara Campoamor.
A l’estat espanyol, la incorporació real de les dones al treball esdevé quan aquestes
comencen a formar-se per tal de millorar en les seues professions, sent entre 1920 i 1936,
quan sorgeixen les primeres dones amb càrrecs importants (com María de Maeztu o
Concha Espina, per fer una breu menció). D’acord amb això i tot seguint el recorregut del
cronograma feminista, al 1952 les Nacions Unides declaren el 8 de març com el Dia
Internacional de la Dona, usant com a símbol d’aquesta celebració el color lila, ja que
d’aquest color eren els teixits que treballaven les dones a la fàbrica tèxtil quan van ser
cremades.
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La crisi econòmica de la passada dècada, ens va portar cap a una involució en els drets de
les dones que va produir una major desigualtat, empobriment, feminització de la
precarietat, retallada en drets socials i pèrdua de drets de la ciutadania, fins i tot de drets ja
consolidats, provocant sobretot l'augment de la desocupació en les dones, on a finals de
l'any 2010 la taxa de desocupació femenina superava el 20%.
A nivell internacional continuen produint-se situacions d’extrema vulnerabilitat
relacionada amb les situacions de migració, tant per problemes econòmics com polítics o
causats pels conflictes oberts.
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Les retallades econòmiques van suposar un atac directe contra el procés d’igualtat entre
dones i homes ja que la precarietat laboral, la cura de les persones en situació de
dependència, etc. recauen de forma majoritària sobre les dones quan les institucions
públiques no les cobreixen. A més, aquests treballs del sector de les cures són
majoritàriament desenvolupats per dones, sent ocupacions considerades de menor valia i
per tant pitjor remunerats.
Islàndia és un referent en la lluita contra les desigualtats entre homes i dones, i en 2017 se
situà com a l’estat del món amb una menor escletxa de gènere segons dades del Fòrum
Econòmic Mundial. S’ha convertit en el primer país en aprovar per llei (1 de gener de
2018) que les empreses amb 25 treballadors o més i els organismes públics, controlen i
demostren que les seues treballadores i treballadors guanyen el mateix jornal pel mateix
treball realitzat. Cal tindre present que segons dades d’organismes oficials les dones
europees tenen una renda de més del 20% inferior a la dels homes, que en realitat és com si
les europees treballaren gratis des d’octubre fins al final d’any.
A l'Estat Espanyol la bretxa salarial se situa en el 15 % segons l'INE (Institut Nacional
d'Estadística), això vol dir que, encara que estiguem per davall de la mitjana de la UNION
EUROPEA, continue havent-hi una desigualtat salarial que cal eliminar. Això no sols
afecta al llarg de tota la vida laboral, sinó que, una vegada arribada l'edat de jubilació,
veiem com aqueixa bretxa es reprodueix en la pensió, deixant així a un major nombre de
dones en situació de pobresa, en edat avançada, a més.
Malgrat la Llei estatal 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes de 2007, és evident que hi ha molta feina a fer.
Encara ara, queda de relleu que les dones segueixen patint desigualtats respecte dels
homes, trobant-se amb obstacles com «el sostre de vidre» (expressió que fa referència a la
barrera invisible que representa les limitacions que troben les dones per ascendir en la seua
carrera professional), els micromasclismes diaris com el mansplaining (anglicisme usat per
a designar l’acció i efecte d’un home que explica a una dona alguna cosa que segurament
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ella ja sap), o les narratives paternalistes o condescendents des d’una mirada masculina.
Amb això, ens topem també amb la reivindicació de l’ús del llenguatge inclusiu, un
llenguatge on tots i totes senten que formen part i que les inclou d’igual manera.
Per últim, cal destacar per la seua contemporaneïtat, l’Agenda 2030 de Desenvolupament
Sostenible, la qual marca l’acció global pel desenvolupament fins l’any 2030 i configura
un full de ruta d’actuació connectat entre si per assolir un objectiu en comú: el
desenvolupament mundial sostenible. Dins d’aquesta Agenda 2030, trobem dos objectius
(ODS) 8 i 10, els quals vetllen per un treball digne i un creixement econòmic i per la
reducció de les desigualtats, respectivament. Són aquests objectius els que exigeixen un
sistema de governança multinivell eficaç: cada nivell de govern (internacional, nacional,
regional i local), ha de ser responsable de comprometre’s, mitjançant consensos, aliances i
col·laboracions amb altres sectors, a impulsar, implementar i aconseguir les fites marcades.
Veiem per tant, que el feminisme queda recollit dins d’Agenda 2030, com un objectiu a
implantar, assolir i consolidar per la ONU.

PRIMER.
Commemorar el dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i
promoure activitats dirigides a reforçar el principi d’igualtat entre homes i dones, sumantnos al lema de l'ONU «soc de la generació de la igualtat».
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Una vegada finalitzat el debat i sotmesa la proposta a votació pel Sr. Alcalde, el Ple de
l’Ajuntament per UNANIMITAT dels presents, ACORDA:

SEGON.
Instar el Govern a la presentació i aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral,
entre homes i dones, a fi de garantir de manera efectiva el dret a la conciliació, així com les
mesures que facen possible la igualtat en l'ocupació.
TERCER.
Com a Ajuntament ens comprometem elaborar polítiques d’igualtat de
caràcter transversal i en el pressupost a avaluar i fer el seguiment dels acords presos en
matèria d’igualtat a través de plans d'igualtat tant per a la ciutadania com per a les
plantilles municipals i donar-ne compte periòdicament a aquest ple.
QUART.
Impulsar polítiques que fomenten la conciliació, la corresponsabilitat així
com la no discriminació de la dona, per a propiciar l’eliminació de polítiques que encara es
donen de forma encoberta en determinades professions en què les dones embarassades són
penalitzades pel simple fet de ser mares i avaluades amb un «rendiment anormal».
CINQUÉ.
Propiciar des de les diferents àrees municipals, que totes les persones, quan
així ho necessiten, compten amb l'atenció necessària mitjançant els serveis públics, perquè
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les tasques de la cura familiar no suposen una desigualtat a l'hora de la integració
efectiva de la dona en la vida laboral i/o en la seua carrera professional.
SISÉ.
Demanar al Govern espanyol la ratificació del Conveni 189 de l'OIT
(Organització Internacional del Treball) per a la dignificació del treball a la llar i les cures.

HUITÉ.
Com a Ajuntament, ens adherim a l'acord a què s’ha arribat en les Corts
Valencianes el passat 30 de gener, pel qual es reforça l'acord del Pacte Valencià contra la
violència de gènere i masclista i per tant, ens comprometem també a continuar fent valdre
les mesures d’aquest Pacte, a més mostrem el nostre rebuig a qualsevol tipus de
posicionament polític que negue l'existència de la violència de gènere i masclista o que
propugne la minoració de les mesures de protecció de les dones. Cal recordar que la
violència contra les dones és un tema que ha sigut objecte d’un pacte d’Estat.
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SETÉ.
Com a Ajuntament ens comprometem i encoratgem la resta de les
institucions a seguir treballant per la igualtat i en avançar en el desenvolupament de les
polítiques per la igualtat i contra la violència masclista i de gènere. Manifestem la
importància del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, i la dotació i continuïtat
pressupostària per garantir la seua aplicació. Manifestem la importància cívica i política
del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista i la dotació i continuïtat
pressupostària per a garantir la seua aplicació. El nostre Ajuntament està adherit / te previst
adherir-se a aquest pacte i és compromet a aplicar-lo i a actuar d’acord amb les seues
propostes.

NOVÉ.
Declarar el nostre poble un municipi contra la violència masclista i lliure de
tracta i de prostitució.
DESÉ.
Exigir a les Administracions Públiques un finançament suficient per tal de
portar a terme les polítiques d’igualtat així com les polítiques educatives i les socials. Ens
calen unes polítiques àmplies, no és tracta de resoldre situacions d’especial precarietat de
caràcter assistèncialista sinó de garantir els drets de la ciutadania, i és urgent que
desaparega la discriminació que patim en el finançament. Ens cal doncs, reclamar, amb
l'objectiu de millorar l'Estat del Benestar al nostre país, una reforma urgent de l'actual
model de finançament autonòmic i local.
ONZÉ.
Facilitar espais per a les activitats programades per les associacions per la
Vaga mundial de dones del dia 8 de març convocada a nivell mundial pel Moviment
Feminista.
DOTZÉ.
Donar trasllat dels presents acords a la Generalitat Valenciana, i especialment
a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, als grups parlamentaris de les Corts
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Valencianes, al Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat del Govern
d’Espanya i als diferents grups parlamentaris del Congrés i del Senat, així com que es
publicite per les vies habituals i es comunique al teixit associatiu de la nostra població.
INTERVENCIONS:
Sra. Sandra Gadea.
Jo voldria remarcar que defendre la igualtat no implica els
menysprear ni castigar als homes, que les dones no mereixem més drets però si igual que els
drets que tenen els homes, em de combatre la desigualtat de les dones pel fet de ser dones,
defenem la igualtat per a les persones i des de la regidoria de la dona lluitarem per a
conseguir-ho.

https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV66ELYCKD5T724OUVONL4RDJY - Página 8 / 16

(1/2) 05/05/2020 13:10:56
ALEXANDRE RUIZ GADEA (Alcalde/sa)

(2/2) 05/05/2020 13:39:20
MARIA ENGRACIA GARCIA MADRID (Secretaria)

Sr. Juanjo Giner.
El grup municipal de Compromís va a votar a favor de la moció, i
informar que estem ja treballant per aquesta transversalitat que es fonamental, tal com
remarca la moció, el consell de xiquetes i xiquets està fent una campanya per a treballar per
aquesta igualtat entre dones i homes i la campanya es diu que tots els dies són 8 de març, no
sols recordem eixe dia, sino que tots els dies han de ser 8 de març.
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 01:60 finalització del punt minut 19:25 https://www.youtube.com/watch?
v=yNEb_RW7sLE
4.
PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
Joan Marco Pastor, regidor d’hisenda de l’Ajuntament de Bellreguard, en l’exercici de les
facultats que m’atribuïx la Legislació vigent, propose al Ple l’adopció de l’acord següent:
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.
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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.
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 3.573,20.-€ corresponents a exercicis anteriors.
N. Operació Fase
220200000209

Data Aplicació
10/02/2020 2020
337 22609

ADO
220200000211

Import Nom terc.
419,95 JOSE AURELIO PERIS
ROIG

10/02/2020 2020

323 22799

2.235,00 SAFRA SAFOR SL

11/02/2020 2020

326 22699

300,00 PASTOR DIAZ MANUEL
JOAQUIN

11/02/2020 2020

342 21202

225,00 PASTOR DIAZ MANUEL
JOAQUIN

03/03/2020 2020

320 21200

393,25

ADO
ADO
220200000220
ADO
220200000274
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220200000219

ADO

ORTOPEDIA PARIS SL

Text lliure
POLS CIJ
MENUS DIC-19 /
FIJO MENSUAL
DIC-19
CLASSES EPA
MES DE
NOVEMBRE
EPA OCTUBRE
CANVIADOR
PANYALS

SEGON.
Aplicar estos crèdits amb càrrec a les aplicacions corresponents del pressupost
de l’exercici 2020.
INTERVENCIONS:
Sr. Joan Marco.
A ningú li agrada tindre reconeixements extrajudicials de crèdit, però no
es una quantitat excessiva, i s’ha de tindre en compte que hi ha factures que han arribat fora
de termini, i sols 2.760€ han sigut excessos en la partida pressupostaria.
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
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EN CONTRA corresponents als representants del PP, Jaume Ascó Pastor, Fendi Borrás
Sánchez, Lorenzo Millet Millet, Marola Marco Peiro.
Inici del punt minut 19:25 finalització del punt minut 21:51 https://www.youtube.com/watch?
v=yNEb_RW7sLE

B

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

6.
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5.
DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA. Per part de la
secretària es dona compte de les resolucions d’Alcaldia, des de la resolució núm. 046/2020
fins a la resolució núm. 076/2020
PROPOSTES, QÜESTIONS I CONTESTACIÓ A PREGUNTES.

Sra Fendi Borrás.
Aprofitant la moció presentada per Sandra volem exposar el fullet
cultural d’una dona nua amb un cap de vaca i un xiquet mamant. El cartell ha sigut denigrant.
Sandra que et pareix?. No s’haguera pogut fer d’una altra manera el muntatge de la
fotografia?
Sr. Juanjo Giner.
Com no van vindre al teatre els regidors del PP, no saben que és una
crítica a que les dones no s’han d’utilitzar com a bestià. El que es fa, és criticar que les dones
no són bestià, que no són vaques, justament eixa foto és el que és, una crítica.
Sra. Fendi Borrás.
Però tu creus que eixa imatge és per a ficar-la per ahi? La gent que no
ha anat al teatre no entén la foto. Nosaltres vam fer una foto d’una xica amb pantalons curts
en bicicleta i ens van criticar. Jo critique sols la foto, perquè jo em sent al·ludida
Sr. Juanjo Giner.
Tu quan fas un cartell ha de ser impactant, hi han fotos també
impactant, com es tindre una dinamita a la boca del concert de Quico Pi de la Serra i no s’han
alarmat.
Sra. Fendi Borrás.
Però el que dic es que no hem pareix be perquè no som vaques. No em
pareix be la fotografia.
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Sr. Juanjo Giner.
Es que justament eixe és el missatge que es vol donar. Les fotos les ha
portat la companyia de teatre, que es un grup de dones feministes, i el muntatge de la foto
l’ha feta un grup de dones feministes, perquè volen denunciar que les dones no són vaques.
Sra. Fendi Borrás.
Encara m'estranya més, perquè jo si veguera una foto d’un home nu
amb el cap d’un burro, que passaria?
Sr. Juanjo Giner.
La foto s’ha de mirar dins d’un context, igual que la resta de fotos que
hi han, la societat equipara les dones en vaques i això és el que vol denunciar la foto.
Sr. Alcalde.

Jo crec que ja està suficientment explicat.

Sr. Jaume Ascó.
Estic totalment d’acord amb Fendi i en contra teua. La imatge es de tot
el llibret, si tu la imatge la fiques davant, la resta de fotos que són un zero a l’esquerre.?

Sra. Marola Marco. Perquè fas eixes afirmacions, perquè has afirmat que a nosaltres no es
interessa eixe tipus de teatre, sense preguntar el perquè anem o deixem d’anar en el nostre
temps lliure, l’altra afirmació que vivim en un sistema patriarcal i que els homes opinen que
les dones són això, has fet eixes afirmacions, i les fas per ofendre, i vulgues o no vulgues
aquesta imatge ofén a les dones.
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Sr. Juanjo Giner.
L’obra de teatre i el llibret són feministes i s’han fet per a reivindicar el
paper de la dona, m’esperava bastant que no entenguéreu aquesta analogia i aquesta cultura.

Sr. Juanjo Giner.

Ofén a totes les dones?

Sra. Marola Marco.

A mi no m'ofén.

Sr. Juanjo Giner.
No heu entès la fotografia i la reflexió que fa i no vareu vindre a l’obra
de teatre per tant jo entenc que no us interessa i es un fet empíric no és una opinió.
Sr. Lorenzo Millet. En febrer van tindre lloc el Consell Agrari i van comentar que volien
que tornara el Policia Rural, està fent alguna cosa sobre aquest tema?.
Sr. Marcos Haro.
Si es va parlar del tema, dir-te que no ho va posar en funcionament el
Partit Popular, que quan governava el PSOE amb Pepa Bonet ja estava la figura del Guarda
Rural, i si s’està treballant amb el tema
Sr. Lorenzo Millet.

Els hortets d’oci, qui està coordinant-los?
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Sr. Marcos Haro.

En aquests moments la policia, i m’ho transmeten a mi.

Sr. Lorenzo Millet.

Hem vist que el mur ha caigut, que va a fer-se?

Sr. Marcos Haro.
El mur va caure pel fort vent que va fer, i ja està adjudicat el contracte
d’obra a una empresa, i començaran en breu.
Sr. Lorenzo Millet. Hi havia una malla més tupida i al fer vent la va tombar. En la
normativa dels hortets diu que les malles han de ser menys tupides.

Sr. Lorenzo Millet.

S’ha llevat que els xiquets menors pugen cultivar

Sr. Marcos Haro.

Si podria ser una opció i estaríem a favor, ho tindrem em compte.

Sra. Fendi Borrás.

En el C/Francesc Ferrer i Pastor hi ha un STOP que no està la senyal.

Sr. Alcalde.

Si, hi han moltes senyals que amb el temporal van desaparéixer.

Sra, Fendi Borrás.
La propera setmana està anunciat que tindrem una altra DANA, estan
els embornals preparats per al temporal?
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Sr. Marcos Haro.
L’Ajuntament no ha posat eixa malla. Jo personalment he parlat amb la
gent dels hortets i pareix ser que no l’ha posada ningú la malla, anem a posar mesures.

Sr. Alcalde.

Com sempre.

Sra. Fendi Borrás.

Això esperem

Sr. Jaume Ascó.

Eixa senyal falta des d’abans del temporal Glòria.

Sra. Marola Marco.

Hem observat que les banderes estan desfetes.

Sr. Alcalde.

Estan demanades.

Sr. Lorenzo Millet. Hem vist que hi han residus contaminants en el solar de l’ajuntament,
voldríem saber qui els deixa
Sr. Alcalde.
Imagine que estarà parlant de les runes de les obres de canalització de
de la fibra òptica, l’empresa adjudicatària de l’obra està netejant-ho.
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Sr, Lorenzo Millet.
i abandonades.

On està el polígon, seguint la rotonda, està ple de neveres desmuntades

Sr. Alcalde.

Val ho comprovaré.

Sr. Lorenzo Millet. Sr. Joan Marco, en la Casa de la Música hi han taulellets en la vorera
per arreglar, en el C/Germanies. També hem observat que entra aigua per les finestres.
Es va demanar una subvenció per a una porta d’emergència, com esta el tema?
Sr. Alcalde.

Ho averigüe i li ho dic

Sr. Lorenzo Millet. Després de 3 anys i un informe del tècnic, no s’ha solucionat el tema de
la rampa ni del mirador de la Casa de la Música, les solucions les va dir el tècnic.
Sr. Jaume Ascó.
Caldria posar una senyal de velocitat al C/La Vela per a evitar un
problema d’un accident, perquè les motos van a una velocitat excessiva.

Sr. Alcalde

Si, anem a canviar, almenys fins que Ipobles funcione millor.

Sr. Lorenzo Millet. Hi ha una factura de telefònica, d’un treball que van fer a l’arbrat, no
recorde si l’empresa ens ho ha pagat.
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En el decret 71 hem vist que hem contractat GESTIONA, anem a canviar?

Sr. Joan Marco.

Li ho averiguaré i li dic.

Sr. Lorenzo Millet.

Hi ha una obra amb un reparo fet pel secretari.

Sr. Alcalde.
Si ens fiquem en aquest pla, vostè s’ha llegit l’auditoria de Sindicatura
de Comptes? Diu que hi ha un fraccionament de contractes. I s’ha quedat ahi.
Sr. Lorenzo Millet.

Jo em referia més, al fet que l’obra no està ben feta.

Sr. Alcalde.
Està criticant una qüestió estètica, i tot aquest tema es va palar amb una
reunió que es va tindre amb l’arquitecte, el tècnic de l’ajuntament, el regidor i jo, a petició de
vostè, i se li va explicar, el problema és que no es va dir el que vostè volia escoltar.
Sr. Lorenzo Millet.

El Sr. Juan Antonio Torres ha fet unes donacions, uns arxius

13
___________________________________________________________________________
Clot de l’Era, 12
46713 Bellreguard (La Safor) – València
tel. 962 815 511 – fax 962 816 218
ajuntament@bellreguard.net

________________________________________________________________________
Sr. Alcalde.
Però com pot dir que no sap res? Si van portar l’escrit de Juan Antonio
Torres a aquest plenari. Està inventariant-se la donació, està fent-se la feina.
Sr. Lorenzo Millet.

Li vam demanar que se li fera un reconeixement. a Juan Antonio Torres

Sr. Juanjo Giner.
No s’ha rebut encara cap arxiu, estem mirant-ho amb un arxiver, el que
si que hem rebut són els llibres
Sr. Lorenzo Millet.

Ens agradaria que ens informaren d’aquestes coses.

Sr. Juanjo Giner.
En aquest ajuntament hi ha molts processos i treballem molt, si tenim
que anar informant sobre tot el que s’inicia no acabaríem mai, com li ha dit el Sr. Alcalde se li
informarà quan la feina ja estiga acabada.
Sr. Lorenzo Millet. Vam demanar un informe tècnic i administratiu sobre el magatzem i no
ens ha arribat cap informe.

Sr. Lorenzo Millet. Li puc mostra el que va fer l’antic secretari sobre l’obra de les voreres
que també ho varem sol·licitar, un informe des del principi fins el final de l’obra.
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Sr. Alcalde.
Es que no sabem el que ha sol·licitat, no sabem a que es refereix amb
un informe administratiu i tècnic dels magatzem.

Sr. Alcalde.
Si vostè vol vore l’expedient pot passar per les oficines municipals i
consultar l’expedient.
Sr. Lorenzo Millet. Passaré a vore l’expedient, però vull un informe del tècnic que
certifique que no hi ha perillositat per a la gent que treballa al magatzem.
També volia parlar del tema del parquet de la biblioteca, com està el tema.
També saber com està el tema del «Sr. Arbre» que està sec.
Sr. Alcalde.

Les dos coses estan mirant-se i en vies de solució.

Sr. Lorenzo Millet. S’ha contractat un tècnic per a que ajude a les persones a tramitar el Pla
Renhata, en que consisteix aquest contracte.

14
___________________________________________________________________________
Clot de l’Era, 12
46713 Bellreguard (La Safor) – València
tel. 962 815 511 – fax 962 816 218
ajuntament@bellreguard.net

________________________________________________________________________

https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV66ELYCKD5T724OUVONL4RDJY - Página 15 / 16

(1/2) 05/05/2020 13:10:56
ALEXANDRE RUIZ GADEA (Alcalde/sa)

(2/2) 05/05/2020 13:39:20
MARIA ENGRACIA GARCIA MADRID (Secretaria)

Sr. Alcalde.
Doncs ja portem uns quants anys amb aquest pla, el tècnic ajuda a les
persones que vulguen accedir a les ajudes de reforma de banys o cuines redactant el projecte
per tal que puguen adherir-se a aquest tipus d’ajudes.
Sr. Lorenzo Millet.

Li fa el projecte al ciutadà?

Sr. Alcalde.

Si, gratuïtament

Sr. Lorenzo Millet.

Al vore l’augment en la quantia del contracte, per això ho he preguntat.

Sr. Alcalde.
llicencies l’obra.

Eixa despesa està compensada amb els ingressos de les corresponents

Sr. Jaume Ascó.

Volia preguntar com està el tema del passeig.

Sr. Alcalde.
Per un costat està el que li pertoca reparar l’ajuntament que és el muret
perimetral del passeig, per un altre costat s’ha demana a l’Agència Valenciana de Turisme
que repose els rentapeus i la conducció de l’aigua en la platja, i per altre costat Demarcació
de Costes actuara amb la retirada dels fonaments que han aparegut i en la reparació del mur
de la Font de la Roda, que ahí el mur va a retranquejar-se, amb la reunió que vam tindre en
Demarcació de Costes ells van presentat una solució, l’ajuntament una altra proposta i al final
s’ha fet una mitjà entre les dos propostes.
Ens han dit que l’acta de replanteig estava previst que es firmara el 05 de març, la intenció és
que tot estiga retirat i reparat per a la campanya d’estiu.
Sr. Lorenzo Millet.

Saps quants metres seran de retranqueig?

Sr. Alcalde.

Jo crec que seran uns 5 metres.

Sr. Lorenzo Millet.

El mur com han de fer-lo? L’ajuntament que pagarà el que és el mur?

Sr. Alcalde.
L’Ajuntament té una concessió del passeig marítim però la concessió
esta vençuda, en el seu dia es va sol·licitar, però encara no ens han contestat, per tant estem
en un moment que la competència de manteniment del passeig no es nostra, però tampoc
podem dir que no ho es, per tant com està en esta situació ells es fan càrrec de les obres més
costoses i l'ajuntament s’ha de fer càrrec de reposar el muret i totes les instal·lacions com és
l'enllumenament, l'Agència Valenciana de Turisme també reposarà el que li pertoca, perquè
ha vingut una empresa per a peritar els danys, cadascú executarà la seua part però tot anirà
coordinat.
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Sr. Lorenzo Millet.

Però que anirà, tot a una?

Sr. Alcalde.
Cadascú farà el que li pertoca i on calga, perquè tot no està per a refer, i
nosaltres actuarem seguint les seues directrius

7.

TORN OBERT DE PARAULA.

Finalització de la sessió minut 1:14:24 https://www.youtube.com/watch?v=yNEb_RW7sLE

L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

Alexandre Ruiz Gadea

M. Engràcia Garcia Madrid

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE.
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I quan són les vint-i-una hores i quinze 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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