MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN
PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE, EL DIA 15 DE
DESEMBRE DE 2020
ASSISTENTS
ALCALDE:

SR. JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ

REGIDORS:
SRA. CARMEN CASANOVA PLANA
SR. MANEL GÓMEZ CÍSCAR
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SR. L. ESTEFANO CHAVELI SERRA
SR. JOSEP LLUIS ALBEROLA FERRANDO
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
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S' EXCUSAREN:
SRA. DESAMPARADOS PÉREZ DONOSO
SR. JOSEP ANTONI ESTRUCH CRESP
NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a quinze de desembre de 2020, essent les vint hores, a la
Biblioteca Municipal de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Josep Antoni Alberola
Verdú, (Resolució de l'Alcaldia del dia 29 de octubre de 2020), amb el següent: assistits
per la secretària de l'Ajuntament Sra. María Carmen Guillot Valls, es reuniren en primera
convocatòria les regidores i els regidors que s'han relacionat, prèviament convocats per a
hui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 10 de desembre de 2020, per a celebrar
sessió ordinària i pública.
Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que formen la
Corporació Municipal, el president obre la sessió amb el següent,
ORDRE DEL DIA

1) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DE 3 DE NOVEMBRE DE 2020:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 03 de novembre
de 2020, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua
transcripció al llibre d'actes corresponent.
2) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, ADHESIÓ AL SERVEI DE RECOLLIDA,
CONTROL I MANTENIMENT D’ANIMALS ABANDONATS DE LA
MANCOMUNITAT DE LA SAFOR
Assumpte: Adhesió al servei de recollida, control i manteniment d’animals abandonats.
Mancomunitat de la Safor
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A la vista de la creixent sensibilitat social en relació al benestar dels animals, on
cobra importància, més enllà del cost i eficiència del servei, la transparència en el
desenvolupament de l’activitat, la Mancomunitat ha encetat un procés per a la valoració i
estudi d’alternatives per a donar resposta a la demanda social.
Com a resultat del procés, s’ha estimat convenient articular una col·laboració entre
la Mancomunitat de la Safor i el Consorci de la Ribera (que agrupa les Mancomunitats de
la Ribera Alta i de la Ribera Baixa) per a la prestació conjunta d’aquest servei, amb mitjans
propis i amb col·laboració amb les associacions protectores d’animals.
S’espera que el servei siga una realitat en 2022. Per a poder iniciar les actuacions
preparatòries (formalització de la cessió dels terrenys, redacció de projecte tècnic,
concreció del finançament, realització de les inversions, autoritzacions, etc.) cal que els
ajuntaments manifesten prèviament la seua voluntat de formar part d’aquest projecte.
Fruit de les gestions efectuades per a la posada en marxa del servei, es compta amb
la cessió d’un solar de titularitat municipal en el municipi de Tavernes de la
Valldigna, de 3.035 m², el qual reuneix tots el requisits bàsics necessaris.
Per al finançament de la inversió inicial es pretén formalitzar un préstec amb un
període d’amortització de 10 anys, per la qual cosa els municipis que participen en la
iniciativa haurien de romandre en el servei, almenys, durant eixe període, per tal d’atendre
les obligacions adquirides amb les entitats financeres corresponents. S’estima que el cost
econòmic anual que suposaria la posada en marxa del servei oscil·larà entre 1.30 i 2.00
€/habitant anuals (la quantia exacta estarà en funció del nombre de municipis que
finalment participen en el servei mancomunat).

S’estima oportú per al nostre municipi adherir-se a aquesta iniciativa.
S'inicia el primer torn d'intervencions
Per part del Sr. Alcalde, la seu estarà a Tavernes de la Valldigna, el Servei estarà
obert qualsevol dia de la setmana, inclosos festius, és un Servei públic que es fa des de la
Mancomunitat de la Safor, el cost per a l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna serà de 2
euros per habitant.
Sense cap altra intervenció, L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
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Primer. Adherir-se al servei de recollida, control i manteniment d’animals abandonats de la
Mancomunitat de la Safor, que es prestarà en col·laboració amb el Consorci de la Ribera,
tot acceptant expressament les instruccions de funcionament del servei i assumint el
compromís de romandre en el servei durant un període mínim de 10 anys per tal de garantir
l’equilibri econòmico-financer del servei.
Segon. Assumir el compromís econòmic de fer efectiu l’import anual resultant, el qual
serà oportunament liquidat a l’ajuntament.
Tercer. Comunicar aquesta resolució a la Mancomunitat.
3) PROPOSTA ACORD PLENARI APROVACIÓ PLA DE CONTRACTACIÓ 2021
Assumpte: Aprovació Pla de contractació 2021
Considerant el que s'estableix en l'article 28.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, imposa l'obligació de planificar i publicar l'activitat contractual anual.
Vist el que es disposa en l'article 28.1 LCSP ” les entitats del sector públic no
podran celebrar altres contractes que aquells que siguen necessaris per al compliment i
realització de les seues finalitats institucionals
L'apartat segon de l'article 28 de la LCSP disposa que “Les entitats del sector
públic vetlaran per l'eficiència i el manteniment dels termes acordats en l'execució dels
processos de contractació pública, afavoriran l'agilitació de tràmits, valoraran la
incorporació de consideracions socials, mediambientals i d'innovació com a aspectes
positius en els procediments de contractació pública i promouran la participació de la petita
i mitjana empresa i l'accés sense cost a la informació, en els termes previstos en la present
Llei”.
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L'article 1 de la LCSP estableix quant a l'objecte i finalitat de la llei que aquesta té
per objecte regular la contractació del sector públic, a fi de garantir que la mateixa s'ajusta
als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels
procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors; i d'assegurar, en
connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de la despesa, i el principi
d'integritat, una eficient utilització dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició
de béns i la contractació de serveis mitjançant l'exigència de la definició prèvia de les
necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l'oferta
econòmicament més avantatjosa.
D'altra banda l'article 118.2 del LCSP respecte als contractes menors estableix el
següent “En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'emissió d'un
informe de l'òrgan de contractació justificant de manera motivada la necessitat del
contracte i que no s'està alterant el seu objecte amb la finalitat d'evitar l'aplicació dels
llindars descrits en l'apartat anterior”
Vist que a l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, és necessari la planificació
dels contractes que es venen tramitant a través d'un contracte menor per tractar-se
necessitats de l'Ajuntament de caràcter recurrent i repetitiu dels següents contractes:
PRIMER.- Servei d'assessorament laboral i confecció de nòmines del personal al servei de
l'Ajuntament.
SEGON.- el Servei de reparació de instal·lacions elèctriques tant en edificis públics com
en l'enllumenat públic.
TERCER.- el contracte de serveis de treballs de lampisteria destinats al manteniment
d'edificis municipals a la xarxa de clavegueram i proveïment d'aigua potable del municipi.
QUART.- Contracte de serveis socorrisme, manteniment i control d'accés piscina
Municipal període estival.
CINQUÉ.- Contracte de concessió del Servei explotació instal·lacions Esportives
Municipals
SISÉ.- El contracte privat de serveis pòlisses d'assegurança que donen cobertura a diferents
àrees de risc.
SETÉ.- Contracte del servei desinfecció, desinsectació i desratització
HUITÉ.- Contracte el servei d'assistència tècnica informàtica
Considerant que l'article 28.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, estableix que les entitats del sector públic programaran l'activitat de
contractació pública, que desenvoluparan en un exercici pressupostari o períodes
pluriennals i donaran a conéixer el seu pla de contractació anticipadament.
S'entén que és una mesura obligatòria, puix que es va introduir aquesta exigència en
l'article 28 per a facilitar la concurrència de les pimes i que a més suposa un mecanisme
per a reforçar la transparència, en fomentar la competència mitjançant aqueixa informació
anticipada.

A més, facilita als òrgans de contractació realitzar una adequada planificació de la seua
activitat de contractar i evitar tramitacions precipitades per la urgència de terminis que es
coneixen per endavant.
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El Pla Anual de Contractació recull una relació de contractes, amb les seues dades
bàsiques, per la qual cosa vista la necessitat d'iniciar els expedients de contractació
relacionats anteriorment.
Per tot allò exposat anteriorment, és proposa al ple:
PRIMER.- Aprovar el Pla de Contractació de 2021 de l'ajuntament de Benifairó de la
Valldigna de la següent planificació contractual:
PRIMER.- Contracte del Servei d'assessorament laboral i confecció de nòmines del
personal al servei de l'Ajuntament.
SEGON.- Contracte del Servei de reparació de instal·lacions elèctriques tant en edificis
públics com en l'enllumenat públic.
TERCER.- Contracte
del servei de treballs de lampisteria destinats al manteniment
d'edificis municipals a la xarxa de clavegueram i proveïment d'aigua potable del municipi.
QUART.- Contracte de serveis socorrisme, manteniment i control d'accés piscina
Municipal període estival.
CINQUÉ.- Contracte de concessió del Servei explotació instal·lacions Esportives
Municipals
SISÉ.- El contracte privat de serveis pòlisses d'assegurança que donen cobertura a diferents
àrees de risc.
SETÉ.- Contracte del servei desinfecció, desinsectació i desratització
HUITÉ.- Contracte el servei d'assistència tècnica informàtica
SEGON- Publicar aquesta resolució en el perfil de contractant de l'Ajuntament de
Benifairó de la Valldigna en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, així com en
el portal de Transparència de l'ajuntament de Benifairó de la Valldigna amb l'objectiu
donar compliment aes disposa en l'article 6.2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Per part del Sr. Alcalde, s'exposa que és necessari aprobrar el Pla anual·de
contractació, perquè no es pot recórrer a la contractació a través d'un contracte menor
necessitats que són contínues pel que seria necessari licitar alguns dels contractes vigents.
Per part del Sr. Marc, llavors s'estava actuant ilegalment fins ara?
Per part del Sr. Alcalde, es tracta d'adaptar-se al nou règim jurídic de la Llei de
Contractes.
Per part del Sr Alclade se sol·licita la intervenció de la Secretària-interventora de
l'Ajuntament, perquè asesore sobre la matèria i el règim jurídic aplicable.
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Per part de la Secretària-interventora del Ajuntament de Benifairó de la Valldigna,
s'explica els canvis introduïts per la Llei de Contractes del Sector Públic Llei 9/2017 de 8
de novembre que va entrar en vigor el 9 de març de 2018, tal com estableix la Disposició
final setzena. entrarà en vigor als quatre mesos de la seua publicació en el «Boletín Oficial
del Estado».
Segons l'article 118 de la LCSP quant a l'Expedient de contractació en contractes
menors.
1. Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros,
quan es tracte de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracte de contractes de
subministrament o de serveis, sense perjudici del que es disposa en l'article 229 en relació
amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en l'àmbit estatal.
2. En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'emissió d'un informe de
l'òrgan de contractació justificant de manera motivada la necessitat del contracte i que no
s'està alterant el seu objecte amb la finalitat d'evitar l'aplicació dels llindars descrits en
l'apartat anterior.
D'altra banda per part de la Secretària-Interventora s'explica als membres de la corporació
que en matèria de contractació per part del sector Públic s'hauran de complir els principis
recollits en l'article 1 de la LCSP
La present Llei té per objecte regular la contractació del sector públic, a fi de garantir que
la mateixa s'ajusta als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i
transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors; i
d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat
pressupostària i control de la despesa, i el principi d'integritat, una eficient utilització dels
fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis
mitjançant l'exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de
la lliure competència i la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa.
2. És igualment objecte d'aquesta Llei la regulació del règim jurídic aplicable als efectes,
compliment i extinció dels contractes administratius, en atenció a les finalitats
institucionals de caràcter públic que a través dels mateixos es tracten de realitzar.
3. En tota contractació pública s'incorporaran de manera transversal i preceptiva criteris
socials i mediambientals sempre que guarde relació amb l'objecte del contracte, en la
convicció que la seua inclusió proporciona una millor relació qualitat-preu en la prestació
contractual, així com una major i millor eficiència en la utilització dels fons públics.
Igualment es facilitarà l'accés a la contractació pública de les petites i mitjanes empreses,
així com de les empreses d'economia social.
Després de la intervenció de la Secretària- Interventora per part dels portaveus dels
diferents Grups polítics es posa de manifest que no tenen coneixement de la proposta que
es votarà, perquè no se'ls ha adjuntat al costat de l'ordre del dia.

Per part del Sr. Alcalde, s'afirma que la informació es troba a la disposició de tots els
membres de la corporació des de la notificació de la convocatòria en la Secretaria de
l'Ajuntament.
Per part dels diferents Grups Polítics es posa de manifest que no poden votar una proposta
de la qual no coneixen el seu contingut
Per part del Sr. Alcalde, se sol·licita que l'assumpte quede sobre la taula.
Després de ser sotmés a votació per unanimitat dels membres de la corporació presents,
s'acorda que l'assumpte quede sobre la taula
4) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, PLA ANUAL NORMATIU
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ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Amb data 7 de desembre de 2020, es va iniciar per l'Alcaldia expediente per a
dur a terme l'aprovació del Pla Anual Normatiu 2021 d'aquest Ajuntament.
Considerant la necessitat de elaborar un Pla Normatiu anual en el qual s'incloguen tant els
nous projectes d'ordenances, com les modificacions de la vigents.
LEGISLACIÓ APLICABLE
— L'article 132 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.
— L'article 25 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern en tot allò que siga
adaptable a l'Administració Local.
— L'article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.
FONAMENTS DE DRET.
PRIMER.- Conforme estableix l'article 132.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques disposa: "Anualment,
les Administracions Públiques faran públic un Pla Normatiu que contindrà les iniciatives
legals o reglamentàries que vagen a ser elevades per a la seua aprovació l'any següent".
En compliment amb aquest precepte es proposa la modificació de les següents Ordenances
municipals.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic Local per entrada de vehicles a través de voreres i as reserves de via pública
per a aparcament exclusiu de càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
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Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic Local per a instal·lació d'activitats econòmiques en terrenys d'ús públic local
amb caràcter ambulant.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic Local per a l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies
materials de construcció, enderrocs, tanques puntals i bastides.
Ordenança general reguladora de l'amb d'urbanització.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa d'atorgament de Llicències Municipals d'ocupació
d'edificacions.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa recollida de residus sòlids.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa serveis subministre d'aigua potable i clavegueram.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa expedició documents administratius.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei públic de les
instal·lacions del poliesportiu Municipal.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local per a la instal·lació de quioscos en terrenys d'ús públic Local.
Ordenança fiscal de l'impost d'activitats econòmiques.
Ordenança reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana.
Les ordenances enumerades anteriorment que es troben vigents serà necessari
actualitzar-les a la legislació actual al mateix temps seria recomanable que es refongueren
en un únic text les successives modificacions d'alguns dels seus articles en un sol text.
Aquest pla normatiu inclou els següents iniciatives reglamentàries per al pròxim
exercici 2021:
Ordenança de policia seguretat bon govern i convivència.
Amb aquesta disposició reglamentària es pretén garantir els drets dels veïns del Municipi
en les seues relacions mútues i les seues relacions amb l'Ajuntament, a fi de puntualitzar
aquells aspectes que no estant regulats a una norma de superior o igual rang,
contribuïsquen a millorar les relacions en l'àmbit del nostre terme Municipal
Reglament de participació ciutadana.
Amb aquesta norma es pretén garantir als ciutadans una major participació conforme
estableix el Títol V capítol IV de la LRBRL Llei 7/1985 DE 2 d'abril, articles 69 a 72.
Ordenança d'ús i funcionament de les instal·lacions esportives municipals.
Amb aquesta disposició reglamentària es té la voluntat de crear un marc generalcomú a les
instal·lacions esportives de la ciutat. Es tracta de garantir un catàleg comú de drets i deures

de les persones usuàries que proporcionen a aquests la necessària seguretat jurídica en el
desenvolupament de la seua pràctica esportiva.
Ordenança reguladora de la taxa per la utilització privativa d'edificis públics municipals.
Amb aquesta disposició reglamentària es té la voluntat de crear un marc general comú per
l'ús tant d'associacions, ens de dret Públic o privat, per a l'utilització privativa d'edificis
públics Municipals
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SEGON.- En compliment amb l'article 132 de la LPACAP i el que s'estableix en l'article
129 de LPACAP l'exercici de la potestat reglamentària de les Administracions Locals
reconeguda en l'article 4 de la LRBRL Llei 7/1985 de 2 d'abril actuaran d'acord amb els
principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, i
eficiència. En l'exposició de motius o en el preàmbul, segons es tracte, respectivament,
d'avantprojectes de llei o de projectes de reglament, quedarà prou justificada la seua
adequació a aquests principis.
TERCER.- L'apartat de l'article 129 de LPACAP. En virtut dels principis de necessitat i
eficàcia, la iniciativa normativa ha d'estar justificada per una raó d'interés general, basar-se
en una identificació clara de les finalitats perseguides i ser l'instrument més adequat per a
garantir la seua consecució.
Vist que l'ajuntament de Benifairó de la Valldigna té la necessitat de modificar
actualitzant el seu contingut a l'ordenament jurídic les ordenances vigents que regulen
determinades matèries, també té necessitat de regular ex novo reglamentàriament
determinades matèries, en virtut dels principis de proporcionalitat necessitat, eficàcia i per
raons d'interés general contenint la regulació imprescindible en el pla normatiu proposat
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establida
en la Legislació aplicable procedint la seua aprovació pel Ple de la Corporació d'acord amb
l'article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per això, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 82.1 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, se eleva la següent proposta d'acord:
PROPOSTA D'ACORD
PRIMER. Aprovar el Pla Anual Normatiu d'aquest Ajuntament que conté les
iniciatives reglamentàries que seran elevades per a la seua aprovació l'any 2021, amb el
següent contingut
1.-Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic Local per entrada de vehicles a través de voreres i as reserves de via
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pública per a aparcament exclusiu de càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
classe.
2.-Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic Local per a instal·lació d'activitats econòmiques en terrenys d'ús públic
local amb caràcter ambulant.
3.-Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic Local per a l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies
materials de construcció, enderrocs, tanques puntals i bastides.
4.-Ordenança general reguladora de l'amb d'urbanització.
5.- Ordenança fiscal reguladora de la taxa d'atorgament de Llicències Municipals
d'ocupació d'edificacions.
6.-Ordenança fiscal reguladora de la taxa recollida de residus sòlids.
7.-Ordenança fiscal reguladora de la taxa serveis subministre d'aigua potable i
clavegueram.
8.-Ordenança fiscal reguladora de la taxa expedició documents administratius.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei públic de les
instal·lacions del poliesportiu Municipal.
9.-Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic local per a la instal·lació de quioscos en terrenys d'ús públic Local.
10.-Ordenança fiscal de l'impost d'activitats econòmiques.
11.-Ordenança reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana.
Les ordenances enumerades anteriorment que es troben vigents serà necessari modificarles per a adaptar-les al règim jurídic vigent al mateix temps seria recomanable que es
refongueren en un únic text les successives modificacions d'alguns dels seus articles en un
sol text.
Aquest pla normatiu inclou els següents iniciatives reglamentàries per al pròxim exercici
2021
12.-Ordenança de policia seguretat bon govern i convivència. 13.-Reglament de
participació ciutadana.
Amb aquesta norma es pretén garantir als ciutadans una major participaciónconforme
estableix el Títol V capítol IV de la LRBRL Llei 7/1985 DE 2 d'abril, articles 69 a 72.
14.-Ordenança d'ús i funcionament de les instal·lacions esportives municipals.
Amb aquesta disposició reglamentària es té la voluntat de crear un marc general comú a les
instal·lacions esportives de la ciutat. Es tracta de garantir un catàleg comú de drets i deures
de les persones usuàries que proporcionen a aquests la necessària seguretat jurídica en el
desenvolupament de la seua pràctica esportiva.
15.-Ordenança reguladora de la taxa per la utilització privativa d'edificis públics
municipals.

Amb aquesta disposició reglamentària es té la voluntat de crear un marc generalcomú per
l'ús tant d'associacions, ens de dret Públic o privat, per a l'utilització privativa d'edificis
públics Municipals
SEGON. Publicar el present acord en el Portal de la Transparència d'aquest Ajuntament
Benifairo.org amb la finalitat que aquest a la disposició dels interessats.
S'inicia el primer torn d'intervencions
.Per part dels diferents Grups Polítics es posa de manifest que no poden votar una proposta
de la qual no coneixen el seu contingut
Per part del Sr. Alcalde, se sol·licita que l'assumpte quede sobre la taula.
Després de ser sotmés a votació per unanimitat dels membres de la corporació presents,
s'acorda que l'assumpte quede sobre la taula
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5) PRECS I PREGUNTES:
Tot seguit, pel regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l’Alcaldia o als
Regidors amb delegació.
El Sr. Josep Lluís Alberola Ferrando, regidor del grup municipal PE, formula els següents
precs o preguntes:
Recomana fer ús de la pàgina web de l'Ajuntament perquè participen més els ciutadans, no
es tractà de crear polèmica, el que es pretén és ser més actiu, donar informació sobre els
concursos públics oberts, es tracta de tenir més informació i que aquesta siga clara. També
es pregunta per la bossa de neteja del COVID.
Per part del Sr. Alcalde, això ja es parla en l'anterior ple, com a la bossa a la qual et
refereixes, és una subvenció de LABORA, en la qual se seleccionen els que estan inscrits
en l'atur, en ella també s'inclouen els EMCUJUS, ens donarà diners per a un altre peó,
sobre la subvenció del COVID ja es va parlar en l'anterior ple.
Per Sr. Josep Lluís Alberola Ferrando, regidor del grup municipal PE, és pregunta per les
obres del pla d'Inversions subvencionades per la Diputació.
Per part del Sr. Alcalde, la Diputació ja contestarà, és una qüestió burocràtica funciona
així.

Per part del Sr. Alcalde, sobre les obres d'instal·lació elèctrica en el poliesportiu, aquesta
en fase de presentació d'oferisques per part dels licitadors.
El Sr. Marc Vercher Alberola , regidor del grup municipal PSOE Indica que es deurien
utilitzar els mitjans electrònics com a eina de comunicació.
Per part de Sr. Alcalde, es van a utilitzar els mitjans electrònics com a eina de
comunicació tant per als ciutadans com per als regidors.
El Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup municipal PP, formula els següents precs
o preguntes:
¿Com aquesta l'assumpte del poliesportiu? I ¿l'expropiació dels terrenys? A l'octubre es va
dir que ja estaria la valoració per part del Jurat Provincial d'expropiació forçosa.
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Per part del Sr. Alcalde, es determinarà el preu per part del Jurat Provincial, en la ponència
se'ns va dir que el preu era correcte, encara no se'ns ha comunicat.
Per part del Sr. Marc Vercher Alberola , regidor del grup municipal PSOE, se sol·licita
canviar el règim de sessions del ple, per a poder facilitar la seu assistència
Per part del Sr. Josep Lluis Alberola Ferrando, regidor del grup municipal PE, seria
preferible que les sessions anaren dimarts o dijous.
Per part del Sr. Alcalde, s'hauria de fer la proposta al ple de la corporació per a poder
canviar la celebració de les sessions ordinàries
I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a
les 20:35 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta.
Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 12 de gener de 2021.
I s'estén en dotze pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números ON6973313
(anvers) a ON6973318 (revers), la qual firmen l’Alcalde i el Secretari, de conformitat amb
l’article 110.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, per a la seua enquadernació.
L'Alcalde,
Josep Antoni Alberola Verdú

La Secretària ,
Maria Carmen Guillot Valls

