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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE BELLREGUARD
CORRESPONENT AL DIA 22 DE GENER DE 2020
CONCURRENTS:
Alcalde
Alexandre Ruiz Gadea (COMPROMÍS)
Regidors
Grup Municipal COMPROMÍS
Lorena Peiró Gregori
Juanjo Giner Camarena
Marta Avargues Ciscar
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Grup Municipal PP

Bellreguard, 20 de gener 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 00:20 https://www.youtube.com/watch?v=fkoafuw7v9Q
ACORDS
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A

PART RESOLUTIVA

1.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS DEL DIA 27
DE NOVEMBRE I 18 DE DESEMBRE DE 2019.
El Sr. alcalde pregunta si hi ha alguna observació a les actes de la sessió extraordinària del
dia 27 de novembre de 2019 i la sessió ordinària del dia 18 de desembre de 2019.

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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Sotmesa l’aprovació a votació, el Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT dels seus
membres presents ACORDA aprovar les actes de la sessió extraordinària del dia 27 de
novembre de 2019 i la sessió ordinària del dia 18 de desembre de 2019.

Inici del punt minut 00:21 finalització del punt minut 0:50: https://www.youtube.com/watch?
v=fkoafuw7v9Q
2.
PROPOSTA D’ADHESIÓ AL CIRCUIT CULTURAL VALENCIÀ DE L’IVC
PER A LA COORGANITZACIÓ I COPATROCINI DE LA PROGRAMACIÓ
ESCÈNICA, MUSICAL I AUDIOVISUAL EN LES CIUTATS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA.
Juanjo Giner Camarena, com a titular de la Regidoria de Cultura, eleva al Ple de la
Corporació per al seu debat i aprovació, si escau, la següent proposta d'acord d'adhesió de
l'Ajuntament de Bellreguard al “CIRCUIT CULTURAL VALENCIÀ DE L’IVC PER A
LA COORGANITZACIÓ I COPATROCINI DE LA PROGRAMACIÓ ESCÈNICA,
MUSICAL I AUDIOVISUAL EN LES CIUTATS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA.”
1r. – Coneixent el projecte Circuit Cultural Valencià de l’Institut Valencià de Cultura (Ens
públic de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana)
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2n – Coneixent els requisits mínims que han de tenir els ajuntaments i institucions públiques
que vulguen adscriure’s, concretament els de disposar:
D’un teatre o espai escènic de propietat o gestió municipal, concretament el Saló d’Actes
de la Casa de la Cultura.
D’un gestor cultural o programador cultural que s’encarrega de les tasques de
programació, difusió, captació de públics i tramitacions administratives corresponents,
concretament Juanjo Giner Camarena com a regidor responsable de l’àrea Cultura
Democràtica.
D’un pressupost mínim per tal d’assumir els costos derivats de la programació, entre els
quals l’assumpció com a mínim del 50% dels caixets de la programació pactada.
D’una taxa o preu públic de les entrades, calculada a partir dels següents mínims:
- 3€ per al teatre infantil i familiar.
- 5€ per al teatre i la dansa dirigida a públic adult.
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Del pagament d’una entrada quedaran exclosos tots els espectacles de teatre i dansa de carrer.
3r – Coneixent les diferents modalitats a les quals pot adscriure’s qualsevol ajuntament
valencià o universitat valenciana:
 Modalitat Teatre, Dansa i Circ – A: Programació d’un mínim de 10 espectacles
professionals, 2 dels quals han de ser de dansa. Del total dels espectacles, 7 hauran de
ser de companyies valencianes.
 Modalitat Teatre, Dansa i Circ – B: Programació d’un mínim de 6 espectacles de
teatre, dansa i circ de companyies professionals valencianes (Incloent-hi com a mínim
1 de dansa).
 Modalitat de Música: Programació d’un mínim de 5 concerts de grups professionals
valencians; entre els quals, com a mínim, ha de figurar 1 en valencià.
 Modalitat Cinema / Audiovisual Valencià: Programació d’un mínim de 2 sessions de
curtmetratges valencians.
4rt – Coneixent les diferents aportacions a què es compromet l’Institut Valencià de Cultura
(CulturArts Generalitat), assumint fins a un màxim del 50% dels caixets, que el 2020 son:





Modalitat Teatre, Dansa i Circ – A: 18.000€
Modalitat Teatre, Dansa i Circ – B: 7.000€
Modalitat de Música: 7.500€
Modalitat Cinema / Audiovisual Valencià: 1.000€
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Coneixent els avantatges addicionals que comporta el fet de ser membre del Circuit Cultural
Valencià pel que fa a la informació rebuda a les sessions de treball regulars, l’ajut per tal
d’incentivar la presència dels programadors i gestors culturals de les institucions públiques
adscrites en les fires valencianes d’arts escèniques, musicals i audiovisuals, i —entre d’altres
— els tallers i/o cursos de formació que organitza l’Institut Valencià de Cultura o els acords
de col·laboració amb altres institucions.
Una vegada finalitzat el debat i sotmesa la proposta a votació pel Sr.Alcalde, el Ple de
l’Ajuntament per UNANIMITAT dels presents, ACORDA:
PRIMER.
Aprovar l’adscripció del municipi de Bellreguard al Circuit Cultural Valencià
en la/les modalitat/s de:
Modalitat Teatre, Dansa i Circ – A

TERCER.
Notificar a la Direcció General de l’IVC
corresponent.
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SEGON.
Comprometre's a vetllar per l’acompliment de tot el que comporta aquesta
adscripció i a promocionar la programació cultural conseqüent en el municipi i en la pròpia
comarca.
per a la seua tramitació

INTERVENCIONS:
Juanjo Giner. Es tracta de tindre un circuit cultural estable, estar al circuit ens garanteix,
tindrem un assessorament, formació i un finançament de fins el 50%
Jaume Ascó. Hi ha alguna altra bonificació, si es fa en valencià?
Juanjo Giner. Si és en valencià amplien la bonificació fins un 60%
Jaume Ascó. Però la Generalitat o algun altra administració?
Juanjo Giner. L’Institut Valencià de Cultura.
Jaume Ascó. Però s’han de fer totes en valencià? O algunes?
Juanjo Giner. Cada una que es faça en valencià tindrà un 60%
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El resultat de la votació es el següent; ONZE VOTS A FAVOR, 4 vots a favor corresponents
als representants de COMPROMÍS, Alexandre Ruiz Gadea, Lorena Peiró Gregori, Juanjo
Giner Camarena, Marta Avargues Ciscar, 3 vots a favor corresponents als representants del
PSOE Joan Marco Pastor, Sandra Gadea Peiró, Marcos Haro Escribano, 4 vots a favor
corresponents als representants del PP, Jaume Ascó Pastor, Fendi Borrás Sánchez, Lorenzo
Millet Millet, Marola Marco Peiro.
Inici del punt minut 00:51 finalització del punt minut 7:28 https://www.youtube.com/watch?
v=fkoafuw7v9Q
3.
PROPOSTA SOL·LICITUD A UNICEF COMITÉ ESPANYOL PER TAL DE
INICIAR ELS TRÀMITS PER A L’OBTENCIÓ DEL RECONEIXEMENT DE
CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA PER A BELLREGUARD.
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Juanjo Giner Camarena, com titular de la Regidoria d’Infància, Adolescència i Joventut de
l’Ajuntament de Bellreguard eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i aprovació, si
escau, la següent proposta d'acord.
El programa de Ciutats Amigues de la Infància (CAI), liderat per UNICEF Comité
Espanyol, té com a objectiu general promoure l'aplicació de la Convenció sobre els Drets de
l’Infant (ONU, 1989), de la qual l’Estat Espanyol és signatari, en l'àmbit dels governs locals.
El Programa de Ciutats Amigues de la Infància (CAI) promou que els infants i els adolescents
gaudisquen de la infància i l’adolescència desenvolupant el seu potencial a través de
l’acompliment igualitari dels seus drets a l’àmbit de la seua localitat i comunitat. I, per tal que
açò es faça realitat, els governs locals han d’identificar les seues metes amb un enfocament
de resultats pel que fa a les cinc esferes d’objectius generals que recullen els drets
contemplats a la Convenció sobre els Drets de l’Infant. Així, un municipi compta amb una
governança amiga de la infància, treballant per a assolir els següents objectius:
Els infants i els adolescents són valorats, respectats i tractats justament a les seus
comunitats;
Les opinions, necessitats i prioritats dels infants i els adolescents s’escolten i són
considerades en les normatives i polítiques públiques, als pressupostos i pel que fa a totes
les decisions que els afecten;
Els infants i els adolescents tenen accés als serveis essencials de qualitat;
Els infants i els adolescents viuen en entorns segurs i nets;
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Els infants i els adolescents tenen l’oportunitat de gaudir de la vida familiar, el joc i l’oci.
A través del Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, UNICEF Comité Espanyol destaca
a aquells governs compromesos amb aquests cinc objectius, els quals propicien l’aplicació a
nivell local d’un model de gestió des d’un enfocament de drets de l’infant; i ho fan a partir
d’un sistema de governança que afavoreix la coordinació interna i externa que promou i
genera mecanismes reals de participació infantil i adolescent que, a més, compta amb una
estratègia a llarg termini per a situar la infància i l’adolescència al centre de les polítiques i
accions impulsades des dels governs locals.
A través del Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, UNICEF Comité Espanyol reconeix
als pobles i ciutats que compleixen amb els requisits establits a aquest efecte, en concret, a les
bases del reconeixement 2.019-20.
Per tot això:
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Considerant que Bellreguard compta amb la condició de “Municipi Aliat d’UNICEF” des del
3 d’abril de 2.017, sent aquest fet un requisit previ a la sol·licitud de l’obtenció del
Reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància, i que, a més, ha suposat el reconeixement de
la voluntat de treball de l’Ajuntament de Bellreguard en matèria d’infància.
Considerant que l’obtenció del Reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància afavorirà els
interessos de la població en general i de la infància i l’adolescència en particular; considerant,
a més, que el nostre municipi acompleix amb els requisits estipulats; i manifestant la nostra
voluntat de contribuir activament a la difusió i aplicació de la Convenció sobre els Drets de
l’Infant a la nostra localitat.
Una vegada finalitzat el debat i sotmesa la proposta a votació pel Sr.Alcalde, el Ple de
l’Ajuntament per UNANIMITAT dels presents, ACORDA:
PRIMER.
Sol·licitar a UNICEF Comité Espanyol iniciar els tràmits per a l’obtenció del
Reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància per a Bellreguard així com, comptar amb el
seu posterior suport i col·laboració per al desenvolupament, la millora continua i la innovació
de les polítiques d’infància i adolescència del nostre municipi.
SEGON.
Notificar el present acord a UNICEF Comité Espanyol per a la seua tramitació
corresponent.
INTERVENCIONS:
Juanjo Giner.

És la proposta per a sol·licitar a UNICEF la candidatura en ferm.
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El resultat de la votació es el següent; ONZE VOTS A FAVOR, 4 vots a favor corresponents
als representants de COMPROMÍS, Alexandre Ruiz Gadea, Lorena Peiró Gregori, Juanjo
Giner Camarena, Marta Avargues Ciscar, 3 vots a favor corresponents als representants del
PSOE Joan Marco Pastor, Sandra Gadea Peiró, Marcos Haro Escribano, 4 vots a favor
corresponents als representants del PP, Jaume Ascó Pastor, Fendi Borrás Sánchez, Lorenzo
Millet Millet, Marola Marco Peiro.
Inici
del
punt
minut
07:29
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=fkoafuw7v9Q

del

punt

minut

12:18

4.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU
PÚBLIC PER L'ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS CULTURALS I ARTÍSTIQUES

Vist l'informe emès per secretaria-intervenció relatiu al projecte d’aprovació del preu públic
per l'assistència a activitats culturals i artístiques
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El Regidor de Cultura, sotmet a la consideració del ple la següent, proposta:

Atès que el procediment d’aprovació 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.
Aprovar provisionalment l'ordenança reguladora del preu públic per
l'assistència a activitats culturals i artístiques, que seguidament es transcriu literalment:
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER L'ASSISTÈNCIA A
ACTIVITATS CULTURALS I ARTÍSTIQUES
ARTICLE 1. Fonament i Objecte
Aquesta Entitat Local, en ús de les facultats contingudes en els articles 41 a 47 i 127
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret
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Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix el present preu públic per l'assistència a activitats
culturals i artístiques organitzats i oferits per l'Ajuntament de Bellreguard.
ARTICLE 2. Fet Imposable
El fet imposable està constituït per l’assistència a activitats culturals i artístiques
organitzades pel Ajuntament de Bellreguard en la Casa de la Cultura.
ARTICLE 3. Subjecte passiu
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquest acord, són qui es
beneficien dels serveis o activitats prestats o realitzats per l'Ajuntament de Bellreguard a què
es refereix l'article segon d'aquest Acord, i en particular les persones que sol·liciten la
corresponent entrada a les instal·lacions o recinte on es preste l'activitat.
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ARTICLE 4. Quantia
Donat l’article 44 del Text de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que l'import dels preus públics haurà
de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada.
Donat les raons culturals i d'interès públic que així ho aconsellen, l'entitat fixa preus
públics per sota del límit previst en l'apartat anterior. En aquests casos hauran de consignar-se
en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència
resultant si la hi haguera.
L'import dels preus públics seran els següents:
3€ per al teatre infantil i familiar.
3€ per als concerts musicals.
5€ per al teatre i la dansa dirigida a públic adult.
12€ per als espectacles de lírica.
En qualsevol cas, el preu a exigir per l’entrada podrà ser modificat per la Regidoria de
Cultura atenent al cost de l’esdeveniment i valorant les circumstàncies que de cada cas.
ARTICLE 5. Exempcions i Bonificacions
Queden exempts del pagament d'aquest preu públic:
Tots els espectacles de teatre i dansa de carrer
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Excepcionalment, els espectacles objecte d’aquesta ordenança podran ser gratuïts quan
així ho acorde la regidoria de cultura.
ARTICLE 6. Meritació
L'obligació de pagar el preu públic naix des de la sol·licitud de les corresponents
entrades al recinte on es realitzen dites activitats.
ARTICLE 7. Normes de Gestió
El pagament del preu públic s'exigirà en règim d'autoliquidació i es farà efectiu en
metàl·lic, en el moment de l'accés als locals on s'efectue la representació o l'activitat, o bé
prèvia adquisició de l'entrada amb anterioritat en les dependències municipals així com en
l’enllaç https://web.bellreguard.net/botiga.

Quan per causes no imputables a l'obligat el servei no es preste, procedirà la
devolució de l'import corresponent, conforme a allò que s'ha fixat en l'article 46.2 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
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La regidoria de Cultura podrà anunciar un tipus de pagament preferencial depenent de
la casuística del esdeveniment.

S'entendrà causa imputable a l'Ajuntament l'originada exclusivament per voluntat
municipal que no venja motivada, promoguda, ocasionada o provocada per actuacions, fets,
obres conductes o comportaments dels interessats.
ARTICLE 8. Modificació
La modificació dels preus públics fixats en el present Acord correspondrà al Ple de la
Corporació, en virtut l'article 47.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
ARTICLE 9. Infraccions i Sancions
Els deutes pels preus públics ací regulats podran exigir-se pel procediment
administratiu de constrenyiment, de conformitat amb l'article 46.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i
la norma de recaptació que siga d'aplicació.
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ARTICLE 10. Legislació Aplicable
En tot el no previst en el present Acorde s'estarà al que es disposa en el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, la
Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics, així com en l'Ordenança General
aprovada per aquest Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL

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.
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El present Acorde regulador, que va ser aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en
sessió celebrada el dia 22 de gener de 2020, entrarà en vigor aquest dia de la seua publicació
en el Butlletí Oficial de la Província i serà d'aplicació a partir del dia següent a la seua
publicació definitiva romanent en vigor fins que s'acorde la seua modificació o la seua
derogació expressa.

TERCER.
PUBLICAR arribat el moment
l’Ordanaça en el Butlletí Oficial de la Província.

l’acord definitiu i el text íntegre de

QUART
PUBLICAR a efectes merament informatius i per tal de complir la llei de
transparència
en
https://transparencia.bellreguard.net/normativa/ordenanzas
i
https://plataforma.ipobles.es/tablon-web/bandejaAnuncios.htm?cid=10853
INTERVENCIONS:
Sr. Juanjo Giner.
Tots aquests acords que porte avui al plenari com a polític i regidor de
cultura, porten un treball dels treballadors i treballadores d’aquest ajuntament que vull agrair
en aquest plenari i que conste en acta.
Sr. Jaume Ascó.
En l’art. 2 diu que es per a activitats sols en la Casa de Cultura, són
sols per a la Casa Cultura?
Sr. Juanjo Giner.

Si, perquè va relacionat amb les obres del circuit.
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Sr. Jaume Ascó.
Doncs, l’article 7 no quadra, perquè parla de recintes, hi ha una
confusió entre l’article 2 i el 7
Sr. Juanjo Giner.

En aquest cas, el recinte vol dir la Casa de Cultura.

Sr. Jaume Ascó.

Doncs, es modifique de recintes a recinte.

Sr. Lorenzo Millet.

Organitzades per l’ajuntament sols?

Sr. Alcalde.

Si, l’ajuntament no pot cobrar per una activitat que no organitza.
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Sr. Jaume Ascó.
En el conveni, especifica que els preus es podrà modificar, això
s’hauria d’especificar, és a la baixa a l’alça?.
Sr. Alcalde.

S’ha ficat per a poder modificar depenent del cost amb més flexibilitat.

Sr. Jaume Ascó.

A l’article 6 ja ho especifica, per tant sobra un article.

Sr. Alcalde.

Jo crec que és complementari, per tant no crec que sobre cap article.

Sr. Juanjo Giner.
Pot ser que no siga gratuït i que siga a dos euros o tres, es posa per a
tindre una flexibilitat.
Sr. Jaume Ascó.
Una ordenança es per a regular un preu, i en aquesta ordenança hi ha
quatre articles que regulen els preus.
Sra. Secretaria.
La característica d’un preu públic és que es cobra respecte del cost que
té una activitat, per això s’ha posat la coletilla que la regidoria podrà modificar els preus
respecte el cost de l’espectacle.
Sr. Jaume Ascó.
Doncs que no es pose preu i quan hi ha una activitat la regidoria de
cultura que marque els preus.
Sr. Alcalde.
Una cosa són els preus fixes que es cobraran per unes activitats i l’altra
és que es modifiquen per causes puntuals, però són aquests preus els que manaran.
Sr. Jaume Ascó.
Jo entenc el que dius i el que ha dit la secretària però no entenc que hi
hagen 4 articles per a regular el preu.
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Sr. Lorenzo Millet. Està clar l’explicació, però ara resulta que el regidor de cultura pot
modificar el preus conforme vulga i jo crec que no es coherent que una sola persona puge o
baixe el preu, jo crec que s’hauria de crear una comissió per a que valore els preus de les
activitats culturals i artístiques.
Sr. Alcalde.
Fins ara no hi havia una ordenança i ara que està intentant aprovar-se
una, vostè veu una mà negra. Des de quan s’ha tingut que constituir una comissió per a fixar
els preus?
Sr. Lorenzo Millet. Està clar que vos ha interessat fer una ordenança perquè vos ha
interessat, fins ara no estava, però per a això no faça una ordenança, que una persona quan
vulga pot modificar el preu.
Sr. Alcalde.
Estem intentant fer la coses be, i si fins ara no hi havia ordenança d’ara
endavant estarà regulat per aquesta ordenança.

Sr. Lorenzo Millet.
cobra.
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Juanjo Giner.
Són preus que ens demana el circuit, però si fem un concert de la
banda serà gratuït. No hi ha cap mala intenció, si així fora seguiríem com fins ara.
Però que no siga decisió teua, tu sols no pots decidir si es cobra o no

Sr. Juanjo Giner.
Però es que no sols tenen perquè ser associacions, pot ser una altra
actuació. I això de fer una comissió per decidir el preu d’entrada d’una obra no és pràctic. Ho
van fer vostès quan governaven?
Sr. Lorenzo Millet.

Al final els preus seran els que tu digues.

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
12:19
finalització
https://www.youtube.com/watch?v=fkoafuw7v9Q

del

punt

minut

35:58
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B

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

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. 529/2019
fins a la resolució núm. 006/2020
6.

PROPOSTES, QÜESTIONS I CONTESTACIÓ A PREGUNTES.

Sr. Lorenzo Millet. He sol·licitat les dos certificacions de l’obra del magatzem i hem vist
que no s’han fet les modificacions demandades pel PP, demanem un informe tècnic i
administratiu des de l’inici de l’obra.
Però que és un informe tècnic i administratiu des del començament de

Sr. Lorenzo Millet. Un informe tècnic es un detall des de que ha començat l’obra, i un
informe administratiu si hi ha alguna anomalia en l’expedient.
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Sr. Alcalde.
l’obra?

Sr. Jaume Ascó.
No vull ser la mano negra, però voldria saber que va passar ahir amb
l’aigua de l’av. Balears.
Sr. Alcalde.

No sé, diga-m’ho vosté

Jaume Ascó.

No hi havia cap embornal que anara en funcionament.

Sr. Alcalde.
Vosté no va vore als treballadors obrint trapes i netejant embornals?.
El mateix que es va fer des d’una setmana abans, que es sabia que venia tempestat.
Evidentment, tot el fem i el que succiona l’aigua va als embornals.
Sr. Jaume Ascó.
És falta de previsió, perquè sols van aparéixer dos laborals. Es molt
curiós que l’altra bomba funcionava quan va arribar l’encarregat d’arreglar les bombes.
Sr. Alcalde.
Si es va produir talls en les bombes es perquè van haver talls elèctrics.
També va haver un tall de llum que va afectar al dipòsit que abasteix l’aigua al poble. Aixó
no es falta de previsió és conseqüència d’un temporal.
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Vostè sap la capacitat que tenen les bombes que tenim instal·lades en la platja de
Bellreguard? És de 130 litres per segon, eixa és la capacitat que tenen les bombes, per tant
amb les que hi ha instal·lades, no hi ha capacitat d'absorbir tot el que va caure, es necessiten
moltes millores en inversions, no es falta de previsió.
Sr. Jaume Ascó.
Molt de números, però si els embornals estan taponats per molta
inversió que faces no es pot actuar.
7.

TORN OBERT DE PARAULA.

Finalització de la sessió minut 48:33 https://www.youtube.com/watch?v=fkoafuw7v9Q
I quan són les vint hores i quaranta-vuit minuts, i no havent més assumptes a tractar, l’alcalde
president clou la sessió la qual jo com a secretària CERTIFIQUE.

Alexandre Ruiz Gadea

LA SECRETÀRIA
M. Engràcia Garcia Madrid

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE.
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L’ALCALDE
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