
 

 

 

RESUM DEL PLE ORDINARI DE 11 DE MARÇ DE 2021 

1.- APROVACIÓ, SI CAL, DE LES ACTES DE 10 DE DESEMBRE 2020 I 13 DE GENER 2021 

Cs manifesta la seua disconformitat amb l'acta de 10 de desembre 2020 perquè no reflecteix les seues 

exposicions i demana que es graven els plens.  

Votació: 5 vots a favor (2 Pp, 2 l’Alternativa ,1 Psoe) 1 en contra  (1 Cs) i  1 abstenció  (1 Oscar Torrado)    

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA  

L’Alternativa pregunta per diverses resolucions de les quals destaquem les següents: 

Resolució 2021-0083   Pagaments pendents de les Cotitzacions de Seguretat Social des de 2016  

Resolució 2021-0089   Sol·licitud a Sueca de les competències de comerç 

Resolució 2021-0119   Contractació psicòloga – Horaris 

3.- DONAR COMPTES DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2020  Alcalde: Dona  comptes  

4.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT I PERÍODE DE PAGAMENT DEL 

TERCER I QUART TRIMESTRE DE 2020      Alcalde: Dona  comptes 

5.- APROVACIÓ, SI CAL,  EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 

L’Alternativa  El nostre portaveu pren la paraula i explica les propostes que des de L’Aternativa s'han 

aconseguit incloure en aquesta modificació de crèdits:  

  1.- Augment de la partida de socorristes per a prolongar i incrementar el servei. 

  2.- Augment de la partida de reforç policial. 

  3.- Augment de la dotació prevista per a comprar bancs i ampliar-la també per a papereres . 

  4.- Dotació pressupostària per a l'emissió de bons/targetes amb la finalitat de promocionar el 

Comerç i l'Hosteleria local. 

  5.-Augment de les subvencions de l'Agrupació Musical, Colla el Portet i AMPA. 

  6.-Augment de les subvencions de l'Associació de Comerç i d'Hosteleria. 

  7.- La incorporació d'una de les propostes que l’alternativa portava en el seu programa electoral 

que és el DRAGATGE DEL “CARRERÓ DE SUECA”. 

I DINS DE LA LÍNIA QUE MANTÉ L’ALTERNATIVA DE TREBALLAR PEL BENESTAR I LES NECESSITATS DE LA 

NOSTRA POBLACIÓ TAMBÉ HEM RECOLZAT AMB EL NOSTRE VOT LA: 

*Creació de la plaça d'Arquitecte i Enginyer Tècnic. 

*Inversió per a la reparació dels murs del passeig marítim. 

 



 

*Renovació de l'enllumenat públic per Led.  

*Ajuda directa al xicotet comerç i hostelería. 

*Ajuda per a potenciar la innovació digital de les empreses. 

*Compra de mobiliari per al parc infantil i per al Centre Cultural. 

*Proposta que realitza el nostre grup polític d'anul·lació de la taxa 2021 d'ocupació de la via pública 

amb taules i cadires. 

Votació: aprovat per unanimitat 

6.- APROVACIÓ, SI CAL,  EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 

L’Alternativa manifesta que està totalment d'acord amb la creació de la plaça d'Arquitecte i d'Enginyer 

Tècnic però la supressió de la plaça d'Administratiu (promoció interna) no la veu  motivada per tant 
presenta una esmena per a aprovar de moment només la plaça d'Arquitecte i la d'Enginyer Tècnic i no la 

supressió de la plaça d'Administratiu i la creació de la d'Auxiliar fins a tindre més informació dels tècnics 

de l'Ajuntament. 

Votació:  4 vots a favor de l'esmena presentada per L’Alternativa (2 l’Alternativa , 1 Cs i 1Oscar Torrado)  

3 En contra (2 Pp i 1 Psoe)   Queda aprovada l'esmena de L'Alternativa 

7.- APROVACIÓ, SI CAL,  SUPRESSIÓ DE LA TAXA DE TAULES I CADIRES I TENDALS 

AMB MOTIU DE LA COVID-19 

Votació: aprovat per unanimitat 

8.-  MOCIÓ SOBRE EL 8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 

Votació: aprovat per unanimitat 

8.-1 MOCIÓ SOBRE LA NUL·LA INFORMACIÓ SOBRE ELS CONTAGIS DE COVID-19 Al 

PERELLÓ  

Votació: aprovat per unanimitat 

9.- PREGUNTES 

L’Alternativa: Alguns pares ens estan preguntant quan pensen obrir l'escola infantil perquè ja 

s’han obert el termini de matrícula en altres escoles i d'ací no saben res.  

Alcalde: De moment no tenim data però intentarem que siga per aquest curs.  

 L’Alternativa: Alguns  jugadors del AD El Perelló ens traslladen que hi ha problemes amb les 

llums del poliesportiu.  Què és el que succeeix i quan tenen previst solucionar-ho? 

Alcalde: El problema és la potència contractada i al canviar el comptador digital vota l'automàtic. 

Ja ho sap l'electricista i  l'enginyera i estan treballant per a solucionar-lo.   

L’Alternativa: Quan podran assajar l'Agrupació Musical i la Colla el Portet? 

Alcalde: A nosaltres ens agradaria ja, però la Generalitat no ens ho permet.  

L’Alternativa:  Quan pensen reparar les instal·lacions esportives del Pohuet?   

Alcalde:  Anem a cridar  a Domingo perquè repare el més urgent possible . 



 

 

PRECS  

L’Alternativa: En el Socarrat i front el Bar Mosset el trecadis del mur del passeig està trencat i hi 

ha risc que alguna persona patisca algun accident. Preguem que quan es comence a reparar aquest 

mur es comence per aquestes dues zones.  

L’alternativa: Que s'estudie la possibilitat d'enganxar algun cable de l'enllumenat públic i donar 

llum als fanals del passeig del Socarrat mentre s'instal·len les noves. 

NOTA:  

Una vegada acabat l'últim punt de l'ordre del dia de precs i preguntes dels regidors l'Alcalde no va 

permetre que una veïna que es trobava en el ple realitzara una pregunta.  

L'Alcalde comenta que ja no permetrà cap pregunta del públic en els plens ordinaris.  

El nostre portaveu pren la paraula i manifesta la seua disconformitat amb la postura adoptada per 

l'Alcalde. A aquesta protesta també es va unir el representant de CS i el representant del grup de no 

inscrits.  

El no deixar preguntar és una decisió política que ha pres l'Alcalde i obviament, ens pareix un 

insult per als veíns i veïnes del nostre poble.     
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