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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EL DIA 05 DE NOVEMBRE DE 2020 (AJORNAMENT SESSIÓ ORDINARIA 2910-2020 PER MOTIUS COVID-19)
ASSISTENTS
SR. ALCALDE:
SR. SALVADOR FEMENIA PEIRÓ (PSOE)

SRS. REGIDORS I REGIDORES:

MARIA CANET AMAT ( 2 de 2 )
SECRETARIA
Data Signatura : 29/01/2021
HASH: f08afe42cfdd20d5e0e57c1639291c56

SRA. Mª ÀNGELS MELIS CAPELLINO (PSOE)
SRA. JOSEFA TORMOS GONZALEZ (PSOE)
SRA. MARIA FULLANA MOLL (COMPROMIS)
SR. MIQUEL MELIS GREGORI (COMPROMIS)
SR. JOSE Mª GARCIA GUERRERO (PP)
SECRETARIA-INTERVENTORA
SRA. MARÍA CANET AMAT

En l'Alqueria de la Comtessa, a les hores 20:05 del 05/11/2020, és van reunir el Saló de
Sessions de la Casa Consistorial, en primera convocatòria, a els Srs. Expressats a marge,
sota la Presidència del Sr. Alcalde, Salvador Femenia Peiró, i actuant com a fedatària
pública la Secretària-interventora de la Corporació, per a celebrar Sessió ordinària i
pública. És declara oberta la Sessió per part de l'alcalde, i s'inicia aquesta seguint la
relació dels assumptes especificats a l'ordre del dia.

Abans de començar amb l’ordre del dia es reparteixen mascaretes a tots els assistents.
Acte seguit, l’Alcalde demana disculpes perquè en l’escrit de convocatòria al plenari
posa als Srs. Regidors i no als Srs. Regidors i Regidores, és masclista i no admissible
tenint l’Ajuntament de l’Alqueria el pla d’igualtat aprovat.

ACTA DEL PLE

SR. CRISTIAN REBOLLEDO SISCAR (PSOE)
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SR. GUSTAVO FRASQUET MOLL (PSOE)

Número: 2020-0008 Data: 29/01/2021

SRA. ANA LÓPEZ GRACIA (PSOE)
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ORDE DEL DIA
I. PART RESOLUTIVA
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors:
1.1- Acta de sessió ordinària celebrada el dia 30/07/2020

Llegit l’esborrany de l’acta ordinària del 03/09/2020 segons estableix l’article 36 del
Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i per la
Presidència es pregunta si algun membre de la Corporació desitja formular observacions
al respecte. No hi ha cap observación aprovant-se per unanimitat dels memebres de la
Corporació.

2. Aprovació del Compte General exercici 2019.

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2019, cal elaborar el compte general de l’entitat
local. El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica,
complementària i annexos.
L’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; els articles 208 a 212 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 altres disposicions concordants, disposen que els estats i els
comptes de l’entitat local els retrà el president de la corporació abans del dia 15 de maig
de l’exercici següent a què corresponga.

Número: 2020-0008 Data: 29/01/2021

1.2- Acta de sessió extraordinària celebrada el dia 03/09/2020
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Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i per la
Presidència es pregunta si algun membre de la Corporació desitja formular observacions
al respecte. No hi ha cap observación aprovant-se per unanimitat dels memebres de la
Corporació.

ACTA DEL PLE

Llegit l’esborrany de l’acta ordinària del 30/07/2020 segons estableix l’article 36 del
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No obstant això, en aplicació de l’article 48 del real Decret-llei 11/2020, de 31 de març,
una vegada conclòs l’estat d’alarma a les 00:00 del passat 21 de juny de 2020, el termini
legal de rendició del compte general de les entitats locals, previst en l’article 223.2 del
TRLHL queda ampliat a 99 dies, el que determina que el compte general de l’exercici
2019 deurà ser rendit abans del 22 de gener de 2021.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2019 s’han sotmès a l’informe de
la Comissió Especial de Comptes, la qual ha emès un dictamen aprovador en data 8 de
setembre de 2020. El compte general s’ha exposat al públic en el Butlletí Oficial de la
província núm. 182, de 21 de setembre, pel període reglamentari.

Per tot l'exposat, s'eleva al Plenari de la Corporació, la següent PROPOSTA
D’ACORD :
PRIMER.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2019,
integrats pels següents documents comptables:
- Balanç de situació.
- Compte de resultat econòmic patrimonial.
- Liquidació del pressupost.
- Memòria.
SEGON.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos, a favor de l’entitat local, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó social de
l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris
s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat
local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel Ple de la Corporació.
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Cal tenir presents els articles 208 a 212 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; la Instrucció
de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació
amb la tramitació i el contingut.

ACTA DEL PLE

FONAMENTS DE DRET

Número: 2020-0008 Data: 29/01/2021

No s’han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.
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TERCER.- Remetre els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a
resultat de l’exercici econòmic 2019, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que
determinen els articles mencionats en la part expositiva.

- Balanç de situació.
- Compte de resultat econòmic patrimonial.
- Liquidació del pressupost.
- Memòria.
SEGON.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos, a favor de l’entitat local, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó social de
l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris
s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat
local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel Ple de la Corporació.
TERCER.- Remetre els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a
resultat de l’exercici econòmic 2019, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que
determinen els articles mencionats en la part expositiva.
3. Aprovació del Pacte de les Alcaldies (PACES).
El darrer 15 d’octubre de 2015 en la seu del Parlament Europeu, la Comissió va llançar
el nou Pacte de les 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.

ACTA DEL PLE

PRIMER.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2019,
integrats pels següents documents comptables:

Codi Validació: AQHFXKPQ6P6ERTZPCC9Q9QDMW | Verificació: https://lalqueriadelacomtessa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 24

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de la Corporació per
majoria absoluta (6 vost a favor PSOE i 3 abstencions: 1 PP i 2 COMPROMIS) acorda:

Número: 2020-0008 Data: 29/01/2021

El Sr. Alcalde pren la paraula per explicar, que aquest Compte General de 2019 va pasar
per la Comissió especial de Comptes per al seu examen i ara ha de ser aprovat per
l’organ competent que és el Plenari de la Corporació.
El grup municipal Partit Popular pren la paraula per manifestar la seua abstenció.
El grup municipal Compromís pren la paraula per manifestar la seua abstenció.
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L’Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el 21 de desembre de 2015, 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:

PRIMER.- Aprovar el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES) per al
municipi de l’Alqueria de la Comtessa.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Diputació de València i a l’Oficina del Pacte de
les Alcaldies.
L’Alcalde pren la paraula per explicar que en 2015 es va aprovar el Pacte de les
Alcaldies pel Clima i l’Energia Sostenible, i que l’àrea de mediambient de la Diputació
ha elaborat aquest document on es fa un estudi detallat compost per l’Inventari
d’Emissions de Referència, la Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats front al Canvi
Climàtic i el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible.
Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de la Corporació per
unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES) per al
municipi de l’Alqueria de la Comtessa.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Diputació de València i a l’Oficina del Pacte de
les Alcaldies.
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En compliment dels compromisos assumits al Pacte de les Alcaldies, i de conformitat
amb les atribucions conferides, l’Alcalde que subscriu PROPOSA l’adopció del
següent ACORD,

ACTA DEL PLE

La Diputació de València ha recepcionat aquests documents i els ha lliurat a aquest
Ajuntament en data 22 d’octubre de 2020.

Número: 2020-0008 Data: 29/01/2021

1r.- Inventari d’Emissions de Referència (IER)
2n.- Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats front al Canvi Climàtic (ARVCC)
3r.- Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES)
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4. Aprovació del Pla Local Reduït de Prevenció d'Incendis del Municipi de
l’Alqueria de la Comtessa.

Vist que en data 20 d’abril de 2020 es va dictar Resolució d’Alcaldia núm. 104
adjudicant l’elaboració del Pla a la mercantil AYMED PROYECTOS, OBRAS Y
SERVICIOS, S.L.
Vist que en data 8 d’octubre de 2020 va tindre entrada en les dependències municipals
el Pla Local Reduït de Prevenció d'Incendis del Municipi de l’Alqueria de la Comtessa
redactat per l’empresa citada.
Per tot això, aquesta Alcaldia PROPOSA AL PLE el següent ACORD:
PRIMER.- Sotmetre a aprovació del Ple l'aprovació inicial del Pla Local Reduït de
Prevenció d'Incendis del Municipi de l’Alqueria de la Comtessa.
SEGON.- Després l'aprovació inicial es publique en el BOP per un termini de 30 dies.
TERCER.- Remetre als Serveis Territorials competents en matèria de prevenció
d'incendis per a la tramitació de l'expedient i informen el Pla de prevenció d'incendis
forestals, a l'efecte de que una vegada complit dit tràmit siga aprovat amb caràcter
definitiu per la Conselleria competent.
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Vist que en data 20 d’abril de 2020 es va realitzar proposta de despesa per l’Alcaldia per
dur a terme la contractació menor de l’elaboració del Pla i que en la mateixa data s’emet
informe favorable d’intervenció acreditant l’òrgan competent per a la contractació així
com, l’existència de consignació pressupostaria suficient.

ACTA DEL PLE

Vist que el municipi de l’Alqueria de la Comtessa té l'obligació d'elaborar un pla Local
de Prevenció d'incendis Forestals, de conformitat amb l’article 55 la Llei 3/1993,
Forestal de la Comunitat Valenciana.

Número: 2020-0008 Data: 29/01/2021

Sr. Salvador Femenia Peiró, Alcalde-President de l'Ajuntament de l’Alqueria de la
Comtessa en l'exercici de les competències que venen atribuïdes de conformitat amb la
llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local, proposa al ple la següent
proposta d'acord i aprovació inicial del Pla Local Reduït de Prevenció d'Incendis del
Municipi de l’Alqueria de la Comtessa, vists els següents antecedents:
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L'Alcalde pren la paraula per dir que el municipi de l’Alqueria de la Comtessa no té
molta superficie forestal (aproximadamente 10 hectàrees) i per aquest motiu mai ha
surgit la necessitat d’elaborar un Pla de Prevenció d’Incendis, tenint únicament un Pla
d’Emergències, que es va fer en el seu dia per la Generalitat, i que ha sigut utilitzat per
primera vegada en 2020, degut a la pandemia de la COVID-19, per crear el CECOPAL
(Centre de Coordinació Operativa Municipal).

El Sr. Miquel Melis pren la paraula per manifestar que es troben a favor del Pla i que
volen fer incidencia en la necessitat de fer les netejes necessàries a certs espais per a
previndre els incendis.
L’Alcalde manifesta que al Pla es troba la neteja de la muntanya de Sant Miquel, però
que no es de l’Ajuntament que te amo i aquest si la neteja.
El Sr. Jose Maria pregunta si el Pla de Cremes que es troba inclòs al Pla ha passat per
Conselleria abans, i que el Pla de prevenció d’Incendis remarca que al municipi no
existía Pla de Cremes i que, per tant, que pasa en el “Pla de Cremes” actual que es troba
dins de l’Ordenança Muncipal.
L’Alcalde contesta que no tenim un Pla de Cremes oficial fins que no pase per
Conselleria, i que aprovat tot el Pla d’Incendis inicialmente pel plenari s’envia a
Conselleria per a la seua aprovació. El Pla de cremes inclòs en aquest Pla d’Incendis
substituirà al que tenim al municipi actualment, que no es un Pla de Cremes en sentit
estricte ja que no té antecedents, causes, execució, veracitat del temps, i no ha estat
aprovat per medi ambient, per tant no es oficial. Tots els Plans oficials d’Incendis i de
cremes es troben a la web de Conselleria però tots els municipis que encara no els han
aprovat tenen unes pautes establides per a les cremes, que legalment no són plans, en
sentit estricte.
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L’Alcalde matisa que el Pla inclou darrere el Pla de Cremes i una serie de mesures per
actuar, la descripción de les actuacions, etc. Per exemple, obliga a cremar a 50 metres de
la muntanya, está prohibit cremar en camins, has de tindre cremador. A més també
regula els espais protegits com la muntanyeta de Sant Miquel i les zones inundables.

ACTA DEL PLE

El Sr. Jose María pren la paraula per preguntar si es el Pla de Cremes que el municipi
té en l’actualitat.

Número: 2020-0008 Data: 29/01/2021

L’Alcalde continua diguent que en l’actualitat la Llei obliga a que tots els municipis
tinguen PLIF, no obtant, en el cas de l’Alqueria de la Comtessa i per la poca superficie
forestal que té, es un Pla d’Incendis Forestals Reduit, on s’iclou el Pla de Cremes del
municipi i horaris per poder realizar-les.
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Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de la Corporació per
unanimitat acorda:
PRIMER.- Sotmetre a aprovació del Ple l'aprovació inicial del Pla Local Reduït de
Prevenció d'Incendis del Municipi de l’Alqueria de la Comtessa.

Vist que en sessió extraordinària del Ple de data 11 de juny de 2020 per
unanimitat dels seus membres: 6 vots (Grup socialista) i 1 vot (Grup popular) i 2 vots
(Grup Municipal Compromís) es va aprovar el Reglament Municipal Regulador de la
creació del Consell de Xiquets i Xiquetes de l’Alqueria de la Comtessa.
Vista la Providència d’Alcaldia de data 22 d’octubre de 2020 on es justifica la
necessitat de modificar part de l’articulat del Reglament Municipal Regulador de la
creació del Consell de Xiquets i Xiquetes i a la vista de l’informe de secretaria sobre la
legislación aplicable i el procediment a seguir de data 23 d’octubre de 2020.
Per tot l’anteriorment exposat i de conformitat amb el que es disposa en els
articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, es PROPOSA al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD:
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació del Reglament Municipal
Regulador de la creació del Consell de Xiquets i Xiquetes de l’Alqueria de la Comtessa.
amb la redacció que a continuació s'arreplega:
“DISPOSICIONS GENERALS
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5. Aprovació modificació del Reglament Municipal Regulador de la Creació del
Consell de Xiquets i Xiquetes de l’Alqueria de la Comtessa.

ACTA DEL PLE

TERCER.- Remetre als Serveis Territorials competents en matèria de prevenció
d'incendis per a la tramitació de l'expedient i informen el Pla de prevenció d'incendis
forestals, a l'efecte de que una vegada complit dit tràmit siga aprovat amb caràcter
definitiu per la Conselleria competent.

Número: 2020-0008 Data: 29/01/2021

SEGON.- Després l'aprovació inicial es publique en el BOP per un termini de 30 dies.
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Article 1

1.- Crear un mecanisme estable de participació de les xiquetes i xiquets i de
comunicació entre els mateixos i els i les representants municipals.
2.- Promoure i dinamitzar la participació de les xiquetes i xiquets de L’Alqueria de la
Comtessa, fent possible la seua intervenció en el debat sobre els assumptes del seu
poble.
3.- Donar a conèixer els drets i deures de les xiquetes i xiquets dins la seua comunitat.
4.- Fer possible que les xiquetes i els xiquets siguen subjectes actius de la nostra
societat.
5.- Aconseguir que les xiquetes i xiquets tinguen la possibilitat de manifestar i proposar
com volen que siga el seu poble. Afavorir la seua participació en els debats, propostes,
suggeriments i queixes respecte de qualsevol actuació municipal.
6.- Aconseguir que les persones adultes reconeguen els drets de les xiquetes i xiquets,
valoren la seua opinió i la prenguen en consideració.
7.- Donar a conèixer als adults el punt de vista de les xiquetes i xiquets en els aspectes
relacionats amb el poble, desenvolupant així una major sensibilitat cap a la relació entre
poble i infant.
ELECCIÓ DE REPRESENTANTS, COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT
Article 3
El Consell estarà format per un màxim de 15 xiquetes i xiquets de 4t, 5é i 6é
d'Educació Primària del CEIP Sant Pere Apòstol de L’Alqueria de la Comtessa.
L’elecció dels consellers i les conselleres es realitzarà en el CEIP Sant Pere Apòstol
d'este municipi i es farà de manera democràtica.
Els consellers i les conselleres seran elegits/des per l’alumnat del seu respectiu curs.
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El Consell de Xiquetes i Xiquets de L’Alqueria de la Comtessa té els següents objectius
generals:

ACTA DEL PLE

Article 2

Número: 2020-0008 Data: 29/01/2021

El Consell de Xiquetes i Xiquets de l’Alqueria de la Comtessa és un òrgan de
participació ciutadana format per xiquetes i xiquets de l’Alqueria de la Comtessa.
Es tracta d’un espai on els xiquets i xiquetes poden exercir el seu dret a participar i a
expressar la seua opinió; un espai formal que permet escoltar-los, consultar-los i fer-los
partícips de les decisions que es prenen i que els afecten com a ciutadans que són.
La seua funció primordial és incorporar les vivències de la població infantil i afavorir la
intervenció de les xiquetes i dels xiquets en els debats, propostes, suggeriments i
queixes respecte de qualsevol actuació municipal, entenent que aquest és un espai on es
fomenten i arrelen costums, valors i hàbits.
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En la mesura del possible, es procurarà que el Consell tinga una composició paritària de
xiquets i xiquetes.
Article 4
Cada any es renovarà un terç
dels i de les membres que formen el Consell, per tal de garantir la continuïtat del
procés.

Les funcions de secretaria seran exercides pel/per la dinamitzador/a, que forma part del
Consell, amb veu i sense vot.
Article 6
El Consell de Xiquetes i Xiquets es reunirà amb caràcter ordinari durant el curs escolar
almenys una vegada cada mes i fora de l'horari escolar, i amb caràcter extraordinari
sempre que es valore com a necessari.
Article 7
La participació en el programa implica el compromís per part de les xiquetes i xiquets
d'assistir a les convocatòries periòdiques del Consell, en el si del qual es treballarà un
mínim d’una temàtica per curs que hauran aportat els mateixos consellers/es, o a
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Hi haurà tres vicepresidències que ostentaran tres xiquets/etes, membres del Consell,
elegits/des pel Plenari del Consell de Xiquetes i Xiquets. La primera vicepresidència
correspondrà a l'alumnat de 6é de Primària, la segona vicepresidència serà ostentatda
per l'alumnat de 5é de Primària i la tercera vicepresidència serà ostentatda per l'alumnat
de 4t de Primària
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Integren el Plenari del Consell de Xiquetes i Xiquets de L’Alqueria de la Comtessa:
- Els representants i les representants de l'alumnat d'entre 9 i 13 anys del CEIP
Sant Pere Apòstol de L’Alqueria de la Comtessa.
- L’Alcalde/essa de L’Alqueria de la Comtessa o regidor/a en qui delegue.
- El regidor o regidora de l’Àrea d’Educació.
- Un dinamitzador o dinamitzadora nomenat/da per l’alcalde/essa, a proposta del
regidor o regidora.
La presidència del Consell correspondrà a l’Alcalde/essa i la vicepresidència regidor o
regidora de l’àrea d’Educació.

ACTA DEL PLE

Article 5
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proposta dels i les regidores o l’alcalde/essa de L’Alqueria de la Comtessa, i que estaran
relacionats amb la infància i/o el poble.
Article 8
Els i les representants de l'alumnat seran els receptors de les demandes i propostes del
seu grup o classe al centre educatiu. Estes demandes i propostes seran debatudes en el
ple del Consell de Xiquetes i Xiquets, el qual després donarà trasllat a l’alumnat de les
conclusions acordades pel Consell.

El Consell de Xiquetes i Xiquets elaborarà propostes que farà arribar a l'Alcaldia i es
donarà trasllat als regidors i les regidores de la Corporació, per tal que, si s'escau, siguen
aprovades per l'òrgan competent.
Una vegada tractades les propostes presentades pel Consell de Xiquetes i Xiquets,
l’alcalde/essa o la persona en qui delegue, en donarà resposta per escrit al Consell.
Article 11
L'Audiència pública de xiquetes i xiquets es un mitjà de participació, consulta i
assessorament, consistent en la trobada dels/les responsables polítics i tècnics
municipals amb el Plenari del Consell de Xiquetes i Xiquets de L’Alqueria de la
Comtessa, que es pot realitzar regularment.
Tot i això, la seua funció principal és de caràcter pedagògic i educatiu respecte dels
xiquets i xiquetes del municipi, i haurà de tenir en compte el pla de treball que s'elabore
en col·laboració amb les escoles, centres de temps lliure, associacions de mares i pares i
altres entitats relacionades amb la infància.
Article 12
L'Audiència pública de xiquetes i xiquets serà convocada per l'alcalde/ssa, directament,
o a petició de l'esmentat Consell de Xiquetes i Xiquets. Anualment es convocarà
Audiència pública al voltant del dia 20 de novembre -coincidint amb el Dia
Internacional dels Drets dels Infants- en què quedarà constituït formalment el Consell de
Xiquetes i Xiquets de l’Alqueria de la Comtessa. També serà convocada Audiència
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Article 10

ACTA DEL PLE

Si ho creu oportú, el propi Consell podrà convocar, amb veu però sense vot, a sessions
de treball, a tècnics/ques, regidors/es, representants del CEIP Sant Pere Apòstol, de
l'AMPA del centre educatiu o persones expertes per a treballar temàtiques concretes.
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Article 9
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pública coincidint amb el tancament del curs escolar d'aquell any, on es presentarà el
treball anual del Consell i s'exposaran els compromisos presos pel Govern municipal.

Actuarà com a secretària o secretari el/la de la corporació, o persona en qui delegue.
Podran assistir també un/a portaveu o representant de cada grup municipal. Hauran
d'assistir el/la regidor/a de Participació Ciutadana i els/les regidors/es i personal tècnic
responsable de les àrees relacionades amb el Consell de Xiquetes i Xiquets i els temes
que es tracten en l'audiència.”
SEGON. Sotmetre aquesta modificació del Reglament municipal a informació
pública i audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província
tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguen presentar
reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació. De no presentar-se
reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovada
definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.
Simultàniament, publicar el text de la modificació del Reglament en el portal
web de l'Ajuntament a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes
aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats.
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe
de documents relacionats amb aquest assumpte.
Pren la paraula la Sr. Ana López per explicar que el proper dia 19 de noviembre es
farà la Constitución del Consell de Xiquetes i Xiquets i el problema és que ens van
donar es que no hi havia prou xiquets/es i que tenien que ser un poc paritaris. Aleshores
la modificación es basa en ampliar un poc el tema del número de xiquets i xiquetes i
incloure un curs més. Abans unicament entraven Cinquè i Sisè, ara també s’inclou

ACTA DEL PLE

Article 14
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La sessió s'iniciarà amb la presentació de l'alcaldessa o l'alcalde, o en qui delegue, qui
exercirà la presidència, i tot seguit es donarà la paraula als/les representants del Consell
de Xiquetes i Xiquets. Si el/la president/a de la sessió ho considera necessari,
intervindran els/les regidors/es i/o tècnics responsables del tema o temes que es tracten.
A continuació s'obrirà un torn de paraula perquè els grups polítics municipals
manifesten la seua posició. Després podrà intervenir la resta de persones assistents
donant prioritat a les xiquetes i xiquets sense més límit que l'ús raonable del temps.
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Quart. A més, es va parlar amb la persona que dinamitza el Consell, per si es donara el
cas que hi ha algú que repetix de Sisè, i es va acordar ampliar fins a quince per si hi ha
un repetidor que vullga quedar-se que no tingues que expulsar-lo també del grup.
La Sr. Ana López continua explicant que si no pasa res el proper dia 19 de novembre
es farà el Consell en la Casa de la Cultura, s’enviarà l’Ordre del Dia i es notificarà a tots
els assitents. Si no fora posible es plantejaria l’opció de fer-ho virtual.

Simultàniament, publicar el text de la modificació del Reglament en el portal
web de l'Ajuntament a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes
aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats.
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe
de documents relacionats amb aquest assumpte.
6. Manifest de repulsa a qualsevol acte de violència masclista.

“Tres joves detinguts per la violació grupal d'una menor a Gandia. La jove tenia
16 anys va arribar atordida a l'hospital. La jutge ha decretat presó provisional per als
dos adults de 21 anys mentre el menor, de 15, ha estat internat en un centre. Van gravar
l'abús i el van difondre a través de Whatsapp”. Aquesta noticia acapara la majoria dels
titulars dels mitjans de comunicació, de les converses ciutadanes, i els mitjans de
comunicació ho publicaven a les seua pàgina principal. Es tracta de la tercera violació
grupal que ha sortit a la llum en l'últim mes a la província de València.
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SEGON. Sotmetre aquesta modificació del Reglament municipal a informació
pública i audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província
tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguen presentar
reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació. De no presentar-se
reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovada
definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.

ACTA DEL PLE

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació del Reglament Municipal
Regulador de la creació del Consell de Xiquets i Xiquetes de l’Alqueria de la Comtessa.
amb la redacció que anteriormente s’ha exposat.
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Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de la Corporació per
unanimitat acorda:
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Per tant, des de l’ajuntament de L’Alqueria de la Comtessa, li donem la benvinguda més
que mai a aquest 25 de novembre -Dia Internacional Contra la Violència de Gènere-, per
a refusar aquest drama i xacra social. La nostra obligació, és en aquest dia i al llarg de
tot l'any, és fer-ho visible perquè no és un assumpte privat, sinó un delicte perseguible
d'ofici i un problema d'interès públic.
La Violència Masclista no és un assumpte privat, és un problema social que es
combat amb la TOLERÀNCIA ZERO davant el maltractament i davant qualsevol
comportament masclista.

> Apel·lar a la responsabilitat de tots i cada uns dels ciutadans per a que no miren cap a
un altre costat i denuncien els casos del seu entorn.
Per aquests motius MANIFESTEM:
1.- L'educació, la prevenció i els mitjans de comunicació social són els instruments
més eficaços per a conscienciar en la lluita contra la violència de gènere. Per a això
cal incidir més en la formació inicial i permanent en matèria d'igualtat i violència de
gènere, treballant braç a braç amb el col·legi i l’AMPA.
2.- La resposta social i institucional només pot ser el suport a les víctimes, tant des
del punt de vista judicial, social i laboral. Millorarem l'atenció integral, accessible, de
qualitat i especialitzada a les víctimes de violència de gènere i als seus fills del
municipi..
3.- Una justícia i seguretat eficaç, coordinada i amb recursos és la millor garantia
per a les víctimes. Per a això, millorarem la formació i els mitjans materials de la
Policia Local.
Defensem que la família, la societat en general, els mitjans de comunicació, però
sobretot l'escola -com transmissora no sols de coneixements, sinó de valors universalsés l'entorn més eficaç per a erradicar la violència masclista.
I hem de dir amb veu alta a les víctimes:
 Heu de denunciar.
 No podeu resignar-vos.
 Heu de trencar el cicle de violència.
És el vostre repte, el nostre i el de tota la societat, perquè us acompanyarem, perquè
no esteu soles. Al llarg de la història de la humanitat hem estat capaces i capaços

ACTA DEL PLE

> Manifestar el nostre compromís en la lluita i erradicació d'aquesta xacra.
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> Repulsar qualsevol acte de violència masclista.
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El nostre compromís:
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d'aconseguir grans reptes que semblaven impossible com abolir l'esclavitud o eliminar
les diferències racials. La violència masclista no ha de ser diferent i si treballem units la
utopia la transformarem en un repte a aconseguir.
Tots units ho aconseguirem.

L’Alcalde matisa que això es pregunte en el torn de preguntes. Aclara la necessitat de
que el manifest estiga signat pels portaveus dels grups polítics digitament mitjançant
certificat digital.
Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de la Corporació per
unanimitat acorda: Aprovar el manifest anteriormente exposat.

7. Assumptes d’urgència, si és el cas.
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El Sr. Miquel Melis manifesta que el manifest està molt bé i pregunta pel fet concret
ocorregut en el municipi de l’Alqueria de la Comtessa i causant de la redacción del
manifest. Recalca que no están interessats en saber dades personals, si no simplemente
les mesures adoptades i si s’ha establit algun protocol per possibles casos que pogueren
ocòrrer.

ACTA DEL PLE

La Sr. Ana López pren la paraula per explicar que es el que es va publicar a les xarxes
socials i a la web de l’Ajuntament que era sobre lo que havia ixit al periòdic. Afegix que
el que es pretèn es que ixca en nom de tots, si están d’acord amb les idees i signar-ho
per tots i utilizar-lo per a manifest també per al dia 25N i fer en els actes i donar-los un
poc de força.

Número: 2020-0008 Data: 29/01/2021

Per tot l’exposat anteriorment els Grups Polítics que composem l’Ajuntament de
l’Alqueria de la Comtessa reiterem la necessitat de repulsar qualsevol acte de violència
masclista.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)

En virtut de l’article 91.4 Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals “en
les sessions ordinàries, conclòs l'examen dels assumptes inclosos en l'ordre del dia i
abans de passar al torn de precs i preguntes, el President preguntarà si algun grup
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Per part del Grup Municipal COMPROMIS es presenta una moció d’eliminació de
violència contra les dones.
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ACTA DEL PLE

C/Nou, núm 4 DP 46715
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polític desitja sotmetre a la consideració del Ple per raons d'urgència, algun assumpte
no comprés en l'Ordre del dia que acompanyava a la convocatòria i que no tinga
cabuda en el punt de precs i preguntes”.

El Sr. Alcalde pren la paraula per dir que en la moció es fa molta referencia al tema
de la Igualtat i que l’Ajuntament ja té aprovat un Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament
així com un Pla d’Igualtat del municipi.
En conseqüència amb l´anterior, l'Ajuntament Ple, amb 9 vots a favor (6-PSOE, 2COMPROMIS, 1-PP) dels 9 membres que en dret integren la Corporació, i per tant, per
Unanimitat dels seus membres, ACORDA: aprovar la moció pesentada per
COMPROMIS sobre l’eliminació de la violència contra les dones.

II. PART DE CONTROL

8. Donar compte de la execució trimestral del segon trimestre del pressupost 2020.
L’Alcalde va donar compte a l'Ajuntament Ple de la execució trimestral del segon
trimestre del pressupost 2020.
Sr. Alcalde demana a la Secretaria- Interventora que prenga la paraula per explicar el
punt.
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Per tant, sotmesa la urgència del punt a votació, aquesta s’acorda per unanimitat dels
presents amb 9 vots a favor (6-PSOE, 2- COMPROMIS, 1-PP).

ACTA DEL PLE

El Sr. Miquel continua explicant que és una moció que conté molta información, i que
en resumits comptes es centra en la igualtat i en l’atenció i l’acció de l’Ajuntament front
la violència de gènere. Es presta a llegir els acords si els regidors així ho volen o donar
còpies si les necesiten.
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El Sr. Miquel Melis pren la paraula per dir que la moció no diu res exactament dels
fets que van ocòrrer al municipi però que és una moció dedicada al 25 de novembre i
que es va presentar el dia 27 d’octubre de 2020, en el moment que va ocòrrer tot, però
que enten que pels motius del COVID-19 no va poder ser registrada en el seu moment.
Porta còpies de la moció per als regidors presents.
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La Secretària-Interventora pren la paraula per explicar que simplement com ja
saben de plenaris anteriors és una obligació de les administracions i s’ha de remitir a
través de la plataforma habilitada a l’efecte cada trimestre.
9. Donar compte de la execució trimestral del tercer trimestre del pressupost 2020.
L’Alcalde va donar compte a l'Ajuntament Ple de la execució trimestral del tercer
trimestre del pressupost 2020.

L’Alcalde va donar compte a l'Ajuntament Ple del PMP del tercer trimestre de 2020.
12. Donar compte decrets d’Alcaldia (27 de juliol de 2020 al 2 de novembre de
2020).

Es va donar compte a l'Ajuntament Ple de les Resolucions d’Alcaldia de la 2020- 0279,
del 27 de juliol de 2020, a la 2020-0200 de data 2 de novembre de 2020.
13. Precs i qüestions.

L’Alcalde pren la paraula per explicar com ha quedat el tema de l’acte de violència
produit en el municipi de l’Alqueria de la Comtessa, anteriormente preguntat pel Sr.
Miquel Melis. L’Alcalde exposa que:
-

L’actuació l’ha feta la Guàrdia Civil no la Policia Local, doncs l’Ajuntament no
té constància de les actuacions realitzades. És una cosa que fa la Guàrdia Civil
va a jutjats i el jutje decedeix. Per regla general, en temes de menors d’edat, ve
la Guàrdia Civil i únicamente crida a la Policia Local si té dubtes a efectes de
notificación o de qüestions relatives al pobles.

El Sr. Alcalde li dona la paraula al portaveu del grup municipal PP, Sr. Jose María
Guerrero
El Sr. Jose María pregunta:

ACTA DEL PLE

11. Donar compte del PMP del tercer trimestre de 2020.
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L’Alcalde va donar compte a l'Ajuntament Ple del PMP del segon trimestre de 2020.
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10. Donar compte del PMP del segon trimestre de 2020.
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¿Entendemos que todas las subvenciones a las asociaciones que da el
Ayuntamiento, esas asociaciones las tienen que justificar al año siguiente para
poder entregar la siguiente subvención, ¿no? Entonces se tiene que justificar el
gasto de esa subvención.

El Sr. Alcalde responde y explica que para conceder las subvenciones han de justificar
el gasto del año anterior, ya que se otorgan a año vencido, y únicamente se concede el
dinero que realmente se ha justificado, con las limitaciones que se establecen en el
presupuesto.

El Sr. Alcalde matiza que en el caso que no se hayan realizado las actuaciones de
interés general objeto de la subvención, estas no podrán otorgarse, y que siempre existe
un gasto mínimo subvencionado por los gastos administrativos de cada asociación.
El Sr. Jose María pregunta, recalcando que es el segundo pleno que realiza esta
pregunta sobre el estado del parque del campo de fútbol:
-

El estado del parque del campo de fútbol de lo que son los columpios que están
deteriorados, lo que son los escalones del tobogán rotos, y la existencia de
avispas y la peligrosidad que ello conlleva.

El Sr. Jose María añade que sería conveniente revisar todas las infraestructuras
infantiles que haya en el pueblo porque alomejor con el tiempo se han ido deteriorando
y que se arregle lo que es el tobogán y lo que es la parte de estirar también, la cuerda
estaba deshilachada y eso puede suponer un peligro para los niños y niñas.
El Sr. Alcalde asiente y dice que se arreglaran.
El Sr. Jose María toma la palabra para agradecer también al señor alcalde por la
información que ha ido dando durante el COVID , que cuando han preguntado siempre
ha informado y que espera que entre todos mejore la situación.
El Sr. Alcalde pren la paraula per explicar:
-

Que en l’escola van eixir uns sis xiquets positius i en la reunió de l’equip del
govern va decidir tancar l’escola. Al sandemà, va ser la reunió amb ell Consell
de l’àrea de Salud, amb el director de l’àreea de Salud, Josep Jose Amancio
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Por ejemplo las asociaciones que han justificado que es subvención con fiestas
patronales y este año no ha habido fiestas patronales, ¿al año que viene como
justifican que se haya dado este dinero?
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El Sr. Jose María pregunta:
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-

Val, jo vaig intenta no esplaiar-me molt. En primer lloc, com has dit ja, vull fer
una pregunta al voltant de la muntanyeta de Sant Miquel del terma. Hem vist
que sí que s’ha netejat però sí és de veres que segons ens diuen, la part més
propera a Bellreguard sembla que no s’haja netejat, i volem saber si d’això
també s’encarga l’Ajuntament de a Font, o si és el nostre Ajuntament o qui ha de
ser qui l’ha de fer?

L’Alcalde contesta que al ser una propietat privada ha de netejar-ho el seu amo. En el
cas de la Fonteta i el Eco Oci si ho netaja l’Ajuntament una o un parell de vegades a
l’any.
El Sr. Jose María pren la paraula, ja que pertany a la Brigada Forestal, per explicar
que la Muntanyeta de Sant Miquel está netejant-se ara, però que es va fent conforme
van arrivant expedients
El Sr. Miquel Melis pren la paraula:
-

En relació també en neteja i manteniment, volem fer incidència en tres punts
concrets, per saber si va a netejar-se o per lo menys explicar que nosaltres
creguem que no està en bon estat del tot. En primer lloc és com ja hem dit en
varios llocs, varies vegades, tota la zona nova, tots els carrers de la zona nova,
des del passeig fins al parc, en alguns punts hi ha molta vegetació i també molt
de fem, hem detectat que les papeleres que hi ha al llarg dels carrers del
Cementeri, no es buiden de forma asidua. I per últim ens agradaría fer un poc de
referència a que ens alegra molt que els bancs de la plaça s’han renovat i que ens
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Miquel Melis pren la paraula:

ACTA DEL PLE

El Sr. Alcalde li dona la paraula al portaveu del Grup COMPROMIS, el Sr. Miquel
Melis
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Piñuelas, qui va solicitar a tots els alcaldes que ferem el mateix que va fer
l’Alqueria i Xeraco. Es deia que estavem en en el nivell d’alarma, encara que va
ser una confusió. Molts pobles van considerar oportú actuar i van intentar
rebaixar aquells espais que a nivel municipal o d’associacions poguera tindre
acomulació de xiquets i intentar evitar això. Perquè en ningún moment es va
parlar de tancar bars, però almenys si els espais socials dels xiquets evitar-lo
perquè s’han adonat que eren escoles, eren activitats extraescolars, era fútbol,etc.
Nosaltres vam actuar el dilluns, vam considerar oportú i com era una capacitat
que podies triar en els espais públics que pertanyen a l’Ajuntament, vam actuar.
Esta setmana ja hem estat obrint, poquet a poquet, a porta tancada, amb
prevenció, i ja està.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
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agradaría també que es poguera mantindre, que es poguera controlar el seu
manteniment i neteja per a la comunitat i fer també bona imatge.
L’Alcalde pren la paraula i diu que está tot net i tots els bancs del poble pintats.Voro:

El Sr. Alcalde explica que en referencia a aquest tema en la Mancomuitat es va aprobar
una moció. No obstant, mentre que no hi haja denuncies no pots anar tú a la conselleria
a solicitar una batuda. Perquè ací no hi ha coto de caça major, si hi haguera coto per a
caçar els porcs senglars és l’assosiació de caça del poble qui faria la batudai la
demanarien ells. Doncs has de tindre reclamacions dels veïns, tu sol·licites a la
Generalitat valenciana una batuda, ells vénen, ells t’acoten el terreno i et diuen, tal dia
vas i el mates. Això es trasllada a la Manco, perquè tinc molts problemes, els pobles de
Piles, Miramar i Daimús tenen més problemes que nosaltres i els pobles d’interior tenen
molt de problema però com tenen coto , fan batudes. I la única historia, que ens van fer
a través de la conselleria de medi ambient, és intentar fer matadero comarcal. És una
problemática forta i es un tema complicat.
El Sr. Miquel Melis pren la paraula:
-

Segons ens diuen i he comprovat l’abandonament d’alguns caps del terme per la
falta de neteja dels camps, per la falta de poder de traure endavant el servei, està
transformant-se en un problema en alguns punts. Pel risc d’incendis, transmissió
de malalties, per tot. Com has dit abans, és el mateix propietari qui l’ha de fer.
Però el que ens agradaría saber és, per què com Ajuntament no ens basem amb
les lleis corresponents? com alguna que tinc al davant que podria anomenar, que
en els seus articles regulen procediments pels quals hi ha ordres per a requerir la
neteja, el tancat, la retirada d’elements inpropis, etc. ¿I per què no ho estem fent?

El Sr. Alcalde recalca la dificultat dels pobles de les ordres d’execució. Explica que si
que desde l’Ajuntament s’inicien els correponents expedients administratius d’ordres
d’execució però que el procediment ha seguir es molt complexe i llarg.
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Pel que fa polémica dels porc senglars que hi ha al terme, volem tornar a incidir
també, fa un any que també vam fer preguntes com estes, i eixos animals han
seguit, segons ens han dit. Nosaltres sí que hem explicat tal com ens han
explicat, que és important que quan hi ha un problema la persona siga la que
denuncie. Però també entenem que podía ser un tema que podría tractar-se en el
consell agrarï si en algún moment es pensa convocar una reunió, i davant
d’aquesta problemática, si s’ està parlant enguany en la mancomunitat d’aquesta
problemática i se s’ha fet alguna mesura més concreta.

ACTA DEL PLE

-
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El Sr Miquel Melis pren la paraula de nou:
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El Sr. Miquel Melis pren de nou la paraula:
-

Pel que fa a les ajudes a atorgades a l’Ajuntament per a les activitats
extraescolars, en relació a COVID 19, segons hem comprovat, al nostre
ajuntament se li ha atorgat 5.607,28 euros, de manera provisional. Era per saber
si ja tenien una idea de què fer amb aquestos diners.

El Sr. Alcalde explica que cada any es fa una memoria de valoración de les activitats a
realizar oo que en funció de la mateixa et donen la quantia de l’ajuda.

L’Alcalde respon :
-

Els noms estan aprovats des de fa temps. A més, sols hi ha dos; Carrer Llevant i
Carrer Ponent. I si t’adones veuràs que les estructures estan posades. Només
falta les plaques.

El Sr. Miquel pregunta:
-

Però perquè s’han deteriorat o encara no s’han posat?

El Sr. Alcalde contesta que encara no han portat les plaquetes per ficar-les.
El Sr. Miquel Melis pren de nou la paraula:
-

Incidim una vegada més en la necessitat de cumplir la llei de memoria histórica i
llevar la placa franquista i també, una cosa que ja hem dit varies vegades, que es
plantejara el posible canvi de nom del Carrer Martirs.I també, seguint en aquest
aspecte, després de les últimes noticies que han aparegut en els mitjans de
comunicación i les informacions, després de saber que la fiscalía no considera al
rei emèrit Joan Carles I una persona inocent, pensem que cal canviar el nom del
carrer Joan Carles quan menys plantejar-lo com a Ajuntament. I volem saber si
s’ha plantejat o es pensa plantejar ja que això sí s’ha fet en alguns pobles i
pensem que és uns idea que avui per avui es tindria de fer.

El Sr. Alcalde aten els precs.
El Sr. Miquel Melis exposa:
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Pel que fa a noms de carrers, hem pogut comprobar que al polígon de Lloret els
carrers no tenen nom o no els sabem. Volem saber si en algun moment s’han
aprovat o s’han canviat. Saber quins són els noms o per què no estan retolats. O
si no s’ha fet açò, veure de quina manera es pot fer l’elecció de noms.
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El Sr. Miquel Melis pregunta:
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Pel que al motor de Sant Pere, des de Compromís portem temps que cal
conservar algunes sèquies més netes. El que passa també és per l’estiu alguns
propietaris d’horts que sempre han regat, enguany no han pogut regar pel motor
de Sant Pere. Perquè ha tingut avaries. Ens han dit que no ho van poder fer
perquè el motor tenia una avaria i perquè les sèquies estan brutes i amb mal
estat. Volem saber qui és el responsable per assegurar que aquest motor estiga a
punt i per saber per què no s’ha fet encara la reparació.

El Sr. Miquel pregunta:
-

Una cosa més. Amb relació amb la zona verda asfaltada municipal que ara
mateixa s’ha utilitzat per al parking del supermercat . Hem vist que hi hagut
unes millores allí, voliem indicar que creiem que l’entrada des de la redona és
una entrada molt menuda i estreta pel que podria arribar a ser perillosa. Pensem
que s’hauria de fer més gran, si es pot fer. I també voldriem saber, allí sempre es
trobava un cartell que indica que és una zona verda en terreny municipal i ara no
està. La gent entén que és zona del supermercat però sabem que no, que és una
zona del poble que està concedida al supermercat. I també volem saber si podem
instar ja a Iberdrola per a que lleven les plaques de metall, tal com ells van dir
que tindrien que fer.

El Sr. Alcalde respon:
-

No sé, no sé això qui ho va fer. No sé si ho va fer Iberdrola per a conectar o el
polígon del sector 3 i 4. Fa dos o tres anys d’això. És difícil que ho trobe perquè
vam posar unes canonades per baix per llevar els aèris i després es va obrir
l’Aldi, es van donar i van posar uns altres. I no es sap de quan està.

El Sr. Miquel pren la paraula:
-

Val, em queden dos cosetes. En primer lloc, s’ha vist que s’ha llançat una
proposta de calendari municipal, ens sembla molt interessant. I en relació a les
festes de Nadal, m’agradaria que després de l’actual any, dins les coses que el
govern puga fer, voldriem que si ha de sonar cançons de Nadal hi consten
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Les sèquies són del riu i el motor de Sant Pere, la propietat física és nostra
perquè ens la van donar però l’altre ho porta la comunitat de regants. Aquest
estiu han regat i l’any passat ens gastaren 3 000 euros alquilant un grup
electrògen. He de dir que és fals el que no ha regat es perquè no ha volgut. Les
sèquies normals les neteja cada però el que ho porta tot i és qui et proposa les
coses és l’encarregat, que al fi i al cap ell és el regador.
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El Sr. Alcalde respon:
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El Sr. Alcalde explica que són Serveis socials i violencia de gènere qui s’encarreguen
de tot perquè està delegat a la Mancomunitat. Continua dient que els Ajuntament
únicament passen la quantitat que hi ha a cada població i el nombre de casos, on no ix
ni el nom, sols el DNI degut a la protecció de dades.
El Sr. Miquel Melis pregunta:
-

¿No hi hagut un augment de demanda?

El Sr. Alcalde respon:
-

Sí, al començament del COVID en març, fins que la Generalitat Valenciana va
traure lo de 120 euros de menjar, nosaltres vam crear una bolsa de 2000 euros i
va manar fent bolses. I fins la setmana pasada que va vindre una persona. Fa els
paquets de caixes de 25 euros aproximadament. Serveis socials et fa un informe
de la persona recalcant la falta de recursos. A més desde l’Ajuntament s’han
presta serveis d’ajuda a aquelles persones positives en COVID-19 que així ho
han necessitat (per baixar el fem, anar a comprar aliments, etc.).

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. alcalde va donar per finalitzat l'acte sent
les 21.02 hores del dia de la seva celebració, del que jo, la secretària, en done fe.
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cançons en valencià, que es puga mantindre uns actes (si la gent està disposta a
eixir i les condicions així ho permeten) com el concurs de betlems, concurs de
fotografíes… i una idea podria ser convidar al veïnat a ornamentar els balcons.
No ens agradaría que faltara la música, els cohets… complint les mesures per
així també ajudar a les persones que es dediquen a la cultura i que estan vivint
una situación complicada. I per últim, volem dir que aquesta situació de la
pandemia s’ha vist perjudicada moltes persones. I ací, al nostre poble també. Per
això ens agradaría saber quina información hi ha o que manera els podem ajudar
si hi ha famílies que necessiten d’assistència social per risc de pobressa, si hi ha
persones que han sofrit situacions violentes com de maltractament durant el
confinament, si hi ha empresses locals que estan amb perill o han tingut que
tancar…
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