
     

 

    RESUMEN DEL PLENO ORDINARIO DE 10 DE DICIEMBRE DE 2020 

1.- APROBACIÓN DEL  ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 16/010/2020            

   Votación: Aprobado por unanimidad 

2.- DAR CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA  

                 Nuestro portavoz pregunto por varias resoluciones destacamos las siguientes:  

              737 Suspensión de la licitación contrato mixto de mantenimiento y limpieza de playa paseo marítimo, 

mantenimiento del casco urbano y recogida de trastos  

                                                                        729 Devoluciones de la garantía  RAYSOL   707 Solicitud subvención a la Consellería   689 Traspaso del 

puesto del mercado   639 Contrato con EXHICINE S.L.  

 3.- CONTINUIDAD EN EL CONTRATO DE DE RECOGIDA DE BASURAS, LIMPIEZA VIARIA Y      

RESIDUOS URBANOS  

L’alternativa: manifiesta la mala gestión que se ha realizado en este tema pues ahora nos encontramos con la 

necesidad de continuar con el contrato por un año más y  SIN LA POSIBILIDAD DE NINGUNA MEJORA. 

Todo esto debido a que  la licitación no se ha hecho cuando correspondía. Ahora se va a contratar a  una 

empresa externa para realizar la licitación cuando la podían redactar los técnicos del Ayuntamiento. 

CONSECUENCIAS DE LA MALA GESTIÓN: Mismo servicio deficitario sin posibilidad de mejora y 

aumento de los gastos con la contratación de una empresa externa para formalizar la licitación. 

4.-  APROBACIÓN SI PROCEDE, CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DE ESTA ENTIDAD DEL 

EJERCICIO 2019 

  Votación: Aprobado por unanimidad 

5.-  DESIGNACIÓN, SI PROCEDE, FIESTAS LOCALES 2021 

Cs propuso las fechas 12 de abril y 18 de marzo. Estas fechas fueron desestimadas con el voto de calidad 

del Alcalde. Por tanto las fechas de fiestas locales serán 12 de abril y 7 de diciembre  

Votación: dos votos a favor (Cs y Oscar Torrado)  dos en contra (PP) y tres abstenciones (L’alternativa y Psoe) 

6.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE 

MERCADO DE EL PERELLÓ  

L’alternativa: La modificación de la Ordenanza es una reivindicación de nuestro partido desde el inicio 

de la legislatura, ya que  esta, estaba desfasada  y necesitaba una actualización al uso actual de las 

paradas.   

Votación: Aprobado por unanimidad 

7.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR 

SERVICIO DE LONJAS Y MERCADOS 

L’alternativa: Una reivindicación que nos había trasladado la Asociación de Hostelería  y que 

l’alternativa había trasladado al equipo de gobierno con anterioridad. 

 Votación: Aprobado por unanimidad 

8.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN REGLAMENTO DEL USO DEL CENTRO 

CULTURAL  

Votación: Aprobado por unanimidad 

9.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE,  IMPOSICIÓN Y ORDENANZA TASA POR EL USO DE DE LAS 

INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL Y POR ACTOS CULTURALES REALIZADOS O 

PROMOCIONADOS POR LA ELM 

Votación: Aprobado por unanimidad 



 

 

*Antes de pasar a ruegos y preguntas se incluyo en el Orden del día la Moción consensuada sobre el día 

internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer  Votación: Aprobado por unanimidad 

10.-  RUEGOS Y PREGUNTAS  

PREGUNTA: Sobre la reparación de las baldosas de la pasarela y su mantenimiento. L’alternativa ya 

manifestó este problema al alcalde telefónicamente y ahora le preguntamos  ¿Cómo lleva el tema con el 

ayuntamiento de Sueca para poder reparar la pasarela?  

Alcalde: Ya he hablado y estoy a la espera de mantener una reunión con el concejal   

PREGUNTA: ¿Que se ha hecho para promocionar el comercio y la hostelería durante estas fiestas de 

navidad?   

No hay respuesta 

RUEGO A AMPARO FERNÁNDEZ: Rogamos que se  hable con los organismos correspondientes y se 

solucione  el problema del vertido de escombros y basura en el motor de la lotería.   

Amparo Fernández: Estamos  trabajando en ello.  

ROGAMOS: se solucione el estancamiento de agua que se produce  en los desagües de Roger de LLuria 

donde se limpia la máquina de limpieza. Esto ya lo manifestamos hace una año y todavía está igual.  

Alcalde: Lo miraremos      

ROGAMOS: que se  mejore la limpieza vial  y desagües de la zona del Socarrat. 

ROGAMOS: una  nueva redistribución de la luces de navidad para que con el mimo presupuesto llegue a 

mas calles y también al Socarrat, al menos con una luz en la calle de la farmacia. 

RUEGO AL ALCALDE: Es de “bien nacido el ser agradecido” le rogamos que sea generoso y humilde 

con la ideas de los demás, no queremos que se nos agradezca pero sí que no se atribuya meritos que no le 

corresponde.  

NOTA: 

Para terminar el Alcalde durante el pleno manifestó que a partir de ahora las actas de los plenos se 

publicarían.   

Desde el 2016 los anteriores gobiernos publicaban las Actas a través del  Portal de Transparencia pero 

desde que el Alcalde  accedió a su cargo en 2019 no se han vuelto a publicar  y se dejo de actualizar el 

Portal.  Esperamos que a partir de ahora  se vuelva a la transparencia  y se suban todas las  actas de 2109 -

2020 y las sucesivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUM DEL PLE ORDINARI DE 10 DE DESEMBRE DE 2020 

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA  DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL 16/010/2020            

   Votació: Aprovat per unanimitat 

2.- DONAR COMPTES DE LES RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA  

                 El nostre portaveu pregunte per diverses resolucions destaquem les següents:  

              737 Suspensió de la licitació contracte mixt de manteniment i neteja de platja passege marítim, 

manteniment del nucli urbà i recollida d'andròmines  

                                                                        729 Devolucions de la garantia  RAYSOL   707 Sol·licitud 

subvenció a la Conselleria   689 Traspàs del lloc del mercat   639 Contracte amb EXHICINE S.L.  

 3.- CONTINUÏTAT EN EL CONTRACTE DE DE RECOLLIDA DE FEMS, NETEJA VIÀRIA I      

RESIDUS URBANS 

L’alternativa: manifesta la mala gestió que s'ha realitzat en aquest tema perquè ara ens trobem amb la 

necessitat de continuar amb el contracte per un any més i  SENSE LA POSSIBILITAT DE CAP MILLORA. 

Tot això pel fet que  la licitació no s'ha fet quan corresponia. Ara es contractarà a una  empresa externa per a 

realitzar la licitació quan la podien redactar els tècnics de l'Ajuntament. CONSEQÜÈNCIES DE LA MALA 

GESTIÓ: Mateix servei deficitari sense possibilitat de millora i augment de les despeses amb la contractació 

d'una empresa externa per a formalitzar la licitació. 

4.-  APROVACIÓ SI procedeix , COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST D'AQUESTA ENTITAT DE 

L'EXERCICI 2019 

  Votació: Aprovat per unanimitat 

5.-  DESIGNACIÓ, SI procedeix , FESTES LOCALS 2021 

Cs va proposar les dates 12 d'abril i 18 de març. Aquestes dates van ser desestimades amb el vot de qualitat 

de l'Alcalde. Per tant les dates de festes locals seran 12 d'abril i 7 de desembre  

Votació: dos vots a favor (Cs i Oscar Torrado)  dos en contra (PP) i tres abstencions (L’alternativa i  Psoe) 

6.-  APROVACIÓ, SI procedeix , MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE MERCAT DEL 

PERELLÓ  

L’alternativa: La modificació de l'Ordenança és una reivindicació del nostre partit des de l'inici de la 

legislatura, ja que  aquesta, estava desfasada  i necessitava una actualització a l'ús actual de les parades.   

Votació: Aprovat per unanimitat 

7.-  APROVACIÓ, SI procedeix , MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER SERVEI 

DE LLOTGES I MERCATS 

L’alternativa: Una reivindicació que ens havia traslladat l'Associació d'Hosteleria  i que l’alternativa havia 

traslladat a l'equip de govern amb anterioritat. 

 Votació: Aprovat per unanimitat 

8.-  APROVACIÓ, SI procedeix, MODIFICACIÓ REGLAMENT DE L'ÚS DEL CENTRE CULTURAL  

Votació: Aprovat per unanimitat 

9.-  APROVACIÓ, SI procedeix,  IMPOSICIÓ I ORDENANÇA TAXA PER L'ÚS DE DE LES 

INSTAL·LACIONS DEL CENTRE CULTURAL I PER ACTES CULTURALS REALITZATS O 

PROMOCIONATS PER LA ELM 

Votació: Aprovat per unanimitat 

 



 

*Abans de passar a precs i preguntes s'incloc en l'Ordre del dia la Moció consensuada sobre el dia 

internacional per a l'eliminació de la violència contra la dona  Votació: Aprovat per unanimitat 

10.-  PRECS I PREGUNTES  

PREGUNTA: Sobre la reparació de les rajoles de la passarel·la i el seu manteniment. L’alternativa ja va 

manifestar aquest problema a l'alcalde telefònicament i ara li preguntem  Com porta el tema amb l'ajuntament 

de Sueca per a poder reparar la passarel·la?  

Alcalde: Ja he parlat i estic a l'espera de mantindre una reunió amb el regidor   

PREGUNTA: Que s'ha fet per a promocionar el comerç i l'hostaleria durant aquestes festes de nadal?   

No hi ha resposta 

PREC A AMPARO FERNÁNDEZ: Preguem que es parle  amb els organismes corresponents i se solucione  

el problema de l'abocament d'enderrocs i fem en el motor de la loteria.   

Amparo Fernández: Estem  treballant en això.  

PREGUEM: se solucione l'estancament d'aigua que es produeix  en els desguassos de Roger de Lauria on es 

neteja la màquina de neteja. Això ja ho manifestem fa una any i encara està igual.  

Alcalde: Ho mirarem      

PREGUEM: que es millore  la neteja viària  i desguassos de la zona del Socarrat. 

PREGUEM: una  nova redistribució de la llums de nadal perquè amb el mateix pressupost arribe a mes 

carrers i també al Socarrat, almenys amb una llum al carrer de la farmàcia. 

PREC A l'ALCALDE: És de “ben nascut el ser agraït” li preguem que siga generós i humil amb la idees dels 

altres, no volem que se'ns agraïsca però sí que no s'atribuïsca mèrits que no li correspon.  

NOTA: 

Per a acabar l'Alcalde durant el ple va manifestar que a partir d'ara les actes dels plens es publicarien.   

Des del 2016 els anteriors governs publicaven les Actes a través del  Portal de Transparència però des que 

l'Alcalde  va accedir al seu càrrec en 2019 no s'han tornat a publicar  i es deixa d'actualitzar el Portal.  

Esperem que a partir d'ara  es torne a la transparència  i es pugen totes les  actes de 2109 -2020 i les 

successives.  
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