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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I PÚBLICA CELEBRADA PEL PLE DE 
L'AJUNTAMENT EL DIA 31 DE MAIG DE 2018. 
 
 
SRA. ALCALDESSA 
Sra. MAITE PÉREZ FURIÓ 
 
SRS. REGIDORS PRESENTS 
D. RAFAEL ASENSIO CHENOVART 
D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI 
Sra. PATRICIA ANTONI BENEDICTO 
D. JOSE ISRAEL PEREZ GIL 
D. JUAN JOSE FONT PERALES 
D. EMILIO PASCUAL COTANDA 
D. MIGUEL BONET SANCHO 
 
SRA. REGIDORA ABSENT 

Sent les 20:05h del dia de la data 
indicada, en l'ajuntament i prèvia 
comunicació, es reuneixen sota la 
presidència de la Sra. Alcaldessa vuit 
dels nou regidors que tant de fet com de 
dret integren la Corporació, a fi de 
celebrar sessió extraordinària i pública. 
Per la Sra. Alcaldessa es declara oberta 
la sessió, passant a tractar els assumptes 
que configuren l'ordre del dia tal com es 
relacionen a continuació. 
 

Sra. M.ª DOLORES LAFONT AVINENT 
 
SECRETARIA 
Sra. AMPARO FERRANDIS PRATS 
 
 
PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES 
CORRESPONENTS A les SESSIONS CELEBRADES ELS DIES 27 DE MARÇ I 
23 D'ABRIL DE 2018. 
Vistos pel ple els esborranys de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 
27 de març i 23 d'abril de 2018, s'acorda per unanimitat la seua aprovació i transcripció 
en el llibre d'actes. 
 
SEGON. ACORD, SI ESCAU SOBRE SOL·LICITUD DE LA DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIA A LA GENERALITAT VALENCIANA, CONSELLERIA 
D'EDUCACIÓ RECERCA, CULTURA I ESPORTS, PER A l'ADEQUACIÓ I 
AMPLIACIÓ DE L'ACTUACIÓ 46000316 – 971 - 46000316, AULARI ALBALAT 
DELS TARONGERS – CRA. BARONIA BAIXA. 
Informat el ple de quant antecedeix en l'expedient que es tramita a l'empara del que es 
disposa en el Decret Llei 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell pel qual s'estableix el 
règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les Administracions Locals de la 
Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament 
de centres públics docents de la Generalitat; i a la vista de la documentació obrante en 
l'expedient, es procedeix a la deliberació de l'assumpte i s'acorda per unanimitat: 
 
1) Sol·licitar de la Generalitat Valenciana la delegació per a contractar l'assistència 
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tècnica i l'obra de l'actuació “Construcció (reposició) de centre existent en l'Aulari 
Albalat dels Tarongers CRA BARONIA BAIXA (Expte. 0/46/18/022)” per l'import de: 
 

 
 
2) Facultar a la Sra. Alcaldessa per a subscriure quants documents anaren necessaris per 
a gestionar i fer complir el present acord. 
 
3) Donar trasllat del present acte a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport. 
 
TERCER. ACORD, SI ESCAU, SOBRE LES DUES FESTIVITATS LOCALS. 
 
S'informa al ple de la proposta que diu així: 
 
D'acord amb l'escrit rebut de la Conselleria D’Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball, Servei Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria de 
València, sobre el calendari laboral de l'any 2019, es proposa l'adopció del següent 
acord: 
 
1) Designar com a festes Locals de caràcter no recuperable per a l'any 2019, els 
següents: 
 
·  29 d'abril – Sant Vicent 
 
·  16 d'agost- Sant Roc 
 
2) Donar trasllat del present acte al Servei Territorial de Treball, Economia Social i 
Emprenedoria de València. 
Vista la proposta i després de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat, la seua 
aprovació en tots els extrems plantejats i transcrits anteriorment. 
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QUART. ACORD, SI ESCAU, SOBRE LA PROPOSTA DE ACCIÓ 
ECOLOGISTA AGRÓ PER A LA INCLUSIÓ DE PART DE TERME 
MUNICIPAL D'ALBALAT DELS TARONGERS EN EL PROJECTE DE 
PAISATGE PROTEGIT DELS MUNTANYES LITORAL DEL PALANCIA I EL 
BELCAIRE. 
 
Seguidament s'informa de la proposta presentada i avalada per les següents 
organitzacions: 
 
ACCIÓECOLOGISTA – AGRÓ, CENTRE D’ESTUDIS DEL CAMP DE 
MORVEDRE, SOCIETAT ESPANYOLA D’ORNITOLOGIA (SEU-BIRDLIFE), 
SOCIETAT VALENCIANA D’ORNITOLOGIA, PLATAFORMA PER LA 
DEFENSA DE LA MUNTANYA DE ROMEU I PLATAFORMA EL PINYAL NO ÉS 
TOCA. 
 
I EXPOSA QUE 
 
Els muntanyes litorals que s’estenen dónes del riu Palància fins al riu Belcaire, 
gaudixen d’un gran valor ambiental i paisatgístic, però manquen dels garanties que 
atorga un Espai Natural Protegit, el que ha suposat l’afecció per nombroses agresions al 
llarg del temps. La necessitat per no perdre més d’aquetes excepcionals muntanyes ens 
porta a proposar aquesta iniciativa. Que precisa de la aprovació, consens i implicació 
dels municipis del Camp de Morvedre i la Plana Baixa, amb l’objectiu que el Govern 
Valencià declare l’espai protegit. 
 
Volem garantir un futur pròsper i de qualitat per als nostres comarques, on els sistemes 
naturals és desenvolupen en harmonia amb les activitats humanes. Així el 
desenvolupament econòmic i social trobarà en la bellesa del paisatge un gran valor 
afegit. Com la indústria del turisme, ja que aquestes muntanyes conformen front litoral 
que és gaudeix des de la costa dels dues comaruqes. 
 
És responsabilitat de tots que aquest territori arribe verd i majestuós als nostres 
successors, com llaura sempre. Així, volem una protecció que garantisca la integritat de 
l’espai, al mateix temps que no es limiten els usos actuals i sostenibles amb el medi 
natural, per la qual cosa proposem la figura de Paisatge Protegit. 
 
L’espai proposat acupa 17.000 hectàrees entre els províncies de València i Castelló, i 
està delimitat pel riu Palància i la rambla d’Assuévar a l’oest, el riu Belcaire al nord, al 
sud per la serra Calderona i l’est per la plana litoral. 
 
És tracta d’un espai singular pels seus valors paisatgístics, ambientals i culturals, 
derivats d’una relació històrica i equilibrada entre els persones i el medi natural. 
Aquesta relació és menifesta, per exemple, en la integració dels pobles en el paisatge. 
En l’actualitat, no obstant això, l'àrea està envoltada per municipis amb una intensa 
activitat econòmica, social i territorial, la qual ha de fer-es compatible amd la 
consevació i l’ús sostenible de medi ambient. 
 
La zona proposada s’enclava, aproximadament, dintre del perímetre que formen els 
pobles de la Baronia: Algar del Palància, Alfara d'Algímia, Algímia d'Alfara, Torres-
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Torres, Estivella, Albalat dels Tarongers, Gilet, Petrés; la vila de Sagunt; els pobles de 
la Vall de Segó: Benifairó de les Valls, Faura, Quart de les Valls; i els pobles de la 
plana Baixa: Almenara, La Llosa, Xilxes, la Vall d'Uixó i Fondeguilla. 
 
L'àrea ha estat habitada dónes d’un passat molt llunyà com delaten els jaciments 
arqueològics i els monuments dels cultures que han passat al llarg del temps, ibers, 
romans, àrabs… Aquestes muntanyes han sigut el testimoni de la història que ha deixat 
la seua empremta en els noms, com la Muntanya de Romeu o el Puig del Sit. 
 
Els pobles de la Baronia s’alineen als vores del riu Palància, dominats pels vells 
campanars, mantenen hortes tradicionals, fortificacions i patrimoni hidràulic al voltant 
de la séquia major. Sagunt ha sigut lloc estratègic des de temps immemorials, com 
manifesta el seu majestuós Castell i un gran patrimoni històric. La Vall de Va segar 
conforma una dels valls litorals de València millors conservades, i és vertebra per els 
aigües de la Font de Quart, gestionades per un antic sistema de séquies que reguen una 
rica hosta. Almenara, amb el seu Castell on els muntanyes toquen la marjal, ha sigut 
frontera natural i actualment el límit entre Castelló i València. Xilxes i la Llosa 
constrets entre xicotetes muntanyes i els fonts de la marjal vertebren el camí cap a 
Castelló. La Vall d'Uixó o Fondeguilla, es situen en els faldes de la imponent serra 
d’Espadà, dominades per les atalaies dels Castells per damunt i amb grandioses coves 
Baix els peus. 
 
Dominat per suaus muntanyes, el progressiu abandonament dels cultius de secà que 
encara perduren, ha permés l’extensió de grans espais forestals dominats per vegetació 
natural mediterrània, en la qual destaquen els boscos de pi blanc i els matolls. A les 
valls i els àrees més baixes el secà s’ha transformat en regadius de cítrics. Conformant 
el conjunt un paisatge rural de baixa muntanya, variat i equilibrat, amb una bona 
conservació, que és una dels millors representacions dels muntanyes litorals valencianes 
que no han sigut engolides per l’urbanisme. 
 
La relació entre geologia i hidrologia és innegable en aquest paisatge. La varietat dels 
materials geològics va des de els depòsits a fluvials quaternaris en plans, rambles i rius, 
als roques calcàries i els margues del secundari en els muntanyes, esguitada de belles 
formacions d’arenisques roges triàsiques com el pic de la Creu i el Tabalet a la Vall de 
Segó. El conjunt s’assenta damunt de diversos aqüífers, dels que destaca el del Salt dels 
Cavall i el d’Algar-Quart, que alimenten els fonts i ullals que aporten l’aigua 
imprescindible per al funcionament correcte dels riques zones humides del litoral, 
conegudes com marjals. 
 
Els condicions climàtiques favorables afavoreixen que la biodiversitat seguisca molt 
alta. Hi ha espècies faunístiques de gran valor ecolègic, com ara l’àguila de panxa 
blanca (Hieraetus fasciatus), el duc (Bubo bubo), gat senglar (Felis silvestris), la 
mostela (Mustela nivalis), la geneta (Genetta genetta) i la rabosa (Vulpes vulpes), junt 
amb diversos rèptils i ambfibis d’interès. La flora es característica de les muntanyes 
litorals amb nombrosos endemismes: la campaneta valenciana (Leucojum valentinum), 
el clavell de muntanya (Dianthus multiaffinis) o la Centaurea saguntina. 
Per contra, els valors ambientals i paisatgístics pateixen intensament l’impacte de 
explotacions mineres a cel obert, dels construccions fora d’ordenació i il•legals i de les 
excessives transformacions del secà en cultius de regadiu. Que a més, amenacen els 
aqüífers, tan importants per a les marjals adjacents. 
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I, en positiu, l’àrea és visitada per persones que volen gaudir d’un espai d’esbarjo ample 
on fer senderisme i altres esports com el cicloculturisme i la bici de muntanya, els 
passejos a cavall, i també d’activitats extractives com la recol•lecció de llenya, bolets, 
herbes i espàrrecs o la caça. Activitats que compatibles amb el espai, necessiten d’una 
correcta regulació. 
 
El règim de protecció ha d’atendre la realitat d’aquest territori i assentar els bases dels 
instruments d’ordenació i gestió, prestant una atenció especial als usos econòmics, 
socials i territorials, especialment l'agricultura i la ramaderia tradicionals, per al fet que 
es realitzen de forma sostenible i es mantinga la integritat del paisatge i els seus valors 
biològics, geològics, arqueològics i culturals. 
 
La figura de protecció ha de contemplar i reforçar els compromisos internacionals de 
l’Estat Espanyol, com el Pla Forestal que transposa l’article 2 del Protocol de Kyoto de 
la Va convèncer Marc de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic, que aconsella la 
protecció i millora dels boscos com a embornal i depòsit de gasos d’efecte hivernacle. 
De la mateixa manera, l’estat és signatari del Conveni dels Nacions Unides de Lluita 
contra la Desertificació, que promou la protecció dels boscos i la vegetació per lluitar 
contra l’erosió del sòl i la pèrdua de terres fèrtils. 
 
La Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d’espais Naturals protegits del 
seu entorn: els parcs naturals, Zones d'Especial Conservació (ZEC) i Zones d’Especial 
Protecció per a les Aus (ZEPA) de la Serra de Espadà i la Serra Calderona, el ZEC i 
ZEPa de la Marjal d’Almenara, els ZECs de la Marjal de Nules i la Cova del Sardiner, i 
els LICs del Curs Mitjà dels riu Palància i de la Platja de Moncofa. És garantiría el futur 
d’un territori que actua com a element connector funcional, biològic i hidrològic i és 
crearia així un corredor verd entre els dos serres, amb els rius i amb els zones humides 
costaneres. Configurant el conjunt un excepcional Mosaic d’ecosistemes i paisatges. 
L’objectiu del Paisatge Protegit seria la conservació dels paisatges i de l’entorn natural i 
cultural, contribuint amb aixó a la consolidació de la diversitat i identitat d’aquest 
territori. Una altra finalitat important es la posada en valor dels recursos ambientals i 
culturals, la qual cosa serà un motor per a l’activitat econòmica de les poblacions de la 
zona i, en conseqüencia, per al desenvolupament sostenible local. 
 
La declaració i el règim de gestió de l’espai protegit deurà mantenir els usos actuals, 
sense limitar el desenvolupament programat en els plans locals actualment vigents, 
propugnarà l’ús sostenible dels recursos naturals i culturals, incloent en aquest concepte 
una important funció social derivada de l’estudi, l’ensenyament i el gaudi ordenat dels 
seus valors ambientals i culturals, activarà la protecció i la millora dels boscos i la 
cobertura vegetal per lluitar contra el canvi climàtic i la desertificació, i promourà la 
restauració ambiental i la recuperació d’espais degradats per construccions, Horts, 
pedreres i abocadors abandonades o il•legals. Aquests criteris de gestió, seran la base 
del règim jurídic que establirà el decret de declaració del Paisatge Protegit, i seran 
desenvolupats detalladament en el corresponent Pla Rector d’Ús i Gestió. 
 
Per tot això, és proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1. En virtut de l’article 25 de la Llei 11/1994, de 27 de decembre, de la Generalitat, 
d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, INSTAR A LA 
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CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT per al fet que INICIE EL PROCEDIMENT 
PER A LA DECLARACIÓ DE PAISATGE PROTEGIT DE LES MUNTANYES 
LITORALS SITUADES ENTRE EL RIU PALÀNCIA I EL RIU BELCAIRE. 
 
2. Coordinar amb els altres municipis inclosos en el Paisatge Protegit l’elaboració d’una 
memòria justificativa del futur espai natural protegit. 
 
3. Traslladar aquests acords a la Conselleria de Medi Ambient. 
 
Vista la proposta i després de deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat: 
 
1) En virtut del article 25 de la Llei 11/1994, de 27 de decembre, de la Generalitat, 
d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, INSTAR A LA 
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT per al fet que INICIE EL PROCEDIMENT 
PER A la DECLARACIÓ DE PAISATGE PROTEGIT DELS MUNTANYES 
LITORALS SITUADES ENTRE EL RIU PALÀNCIA I EL RIU BELCAIRE. 
 
2) Coordinar amb els altres municipis inclosos en el Paisatge Protegit l’elaboració d’una 
memòria justificativa del futur espai natural protegit. 
 
3) Traslladar aquests acords a la Conselleria de Medi Ambient. 
 
CINQUÈ. ACORD, SI ESCAU, SOBRE LA PROPOSTA DE COMPROMÍS PER 
A SOL·LICITAR A les INSTITUCIONS ESTATALS O AUTONÒMIQUES, 
EQUIPACIÓ DEL CÀLCUL DE L'IMPORT DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ 
DE TREBALLADORS DEL CAMP. 
 
Seguidament s'informa de la proposta formulada pel grup municipal Compromís, que 
diu així: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Els condicions econòmiques d’aquelles persones que treballen al camp són conegudes 
per tota la societat. Ens referim a les condicions que és situen amb una renda Mitjana 
molt inferior a la de la resta de la ciutadania. 
Tant es així, que segons els dades de l’Agència Tributària del 2014, l’últim exercici amb 
informació desagregada, la renda Mitjana de les persones professionals del camp al País 
Valencià és un 50% inferior a la de la resta de contribuents. 
Això fa, evidentment, que la vida del camp supose més dificultats econòmiques que la 
major part d’oficis i treballs, tot i ser necessària per a l’obtenció dels aliments i per a 
mantenir la sobirania alimentària del País Valencià. 
 
Si analitzem aquestes dades en detall trobem que les persones, les rentes agràries dels 
quals representen més del 50% de la seua renda total sols reben de mitja, com a 
rendiment mitjà agrari 8.814€, molt per sota de la mitjana espanyola amb 10.825€, a 
causa dels baixos preus actuals dels productes agrícoles que fan que l’estructura de la 
propietat agrària de la terra al nostre territori oferisca unes rentes molt baixes. Ara bé, si 
les comparem amb la resta de contribuents del País Valencià, la diferència encara és 
més gran donat que la renda mitjana és de 17.531€, el doble. 
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El motiu d’aquesta proposició és basa les cotitzacions de les persones que treballen al 
camp, tant els que ho fan en règim d’autònomes com aquelles que són assalariades, ja 
que le llacunes de cotització no s’integren, al contrari del que passa amb el Règim 
General de la Seguretat Social. Com que els espais de temps sense cotització no 
s’integren en el càlcul de la pensió de jubilació, és genera una desigualtat molt forta 
respecte a les persones que cotitzen al Règim General. 
 
Aquesta situació és genera pel fet que per a rebre una pensió de jubilació contributiva 
s’ha d’haver treballat i cotitzat un mínim de 15 anys. La quantia de la pensió és calcula 
amb la Mitjana dels bases de cotització dels últims anys treballats (fins a la reforma del 
2013 els últims quinze anys, des del 2013 va augmentant fins als vint-i-zinc anys el 
2022, actualment és de vint anys). Ara bé, si durant aquests últims 20 anys en Règim 
General, hi ha hagut períodes de temps en què no s’ha cotitzat, és realitza una integració 
dels primers quatre anys d’aquests buits amb la base mínima de totes les existents a 
cada moment, mentre que si hi ha més mensualitats sense cotització, és prendrà el 50% 
d’aquesta base mínima tal com s’especifica a l’article 209.1b del Reial Decret Legislatiu 
8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la 
Seguretat Social. 
 
Per contra, al Règim Especial de Treballadors Autònoms, s’aplica una excepció en el 
câlcul de l’import de la peestació, definida a l’article 318.d del RDL 8/2015, i que 
exclou a aquest règim del que s’aplica a l’article 209.1b de la mateixa llei, és a dir, no hi 
ha integració en el càlcul de l’import de la jubilació. 
Amb aquesta mesura els mesos que no hi ha hagut cotització és computen com a zero. 
Això provoca que en les mateixes condicions de cotització les persones del camp en 
règims de treballadores autònomes agràries, incloses al Règim Especial de Treballadors 
Autònoms, i de treballadores agrícoles per compte d’altri adherides al sistema especial 
per a treballadors per compte d’altri agraris, tot i estar aquestes últimes integrades al 
RGSS del 2012, reben una pensió final molt inferior a la resta de persones adherides al 
RGSS. 
 
En el cas dels persones adherides al Sistema Especial per a Treballadors per Compte 
d’Altri Agraris, el Reial Decret Legislatiu 8/2015, defineix l’excepció a la integració 
dels períodes sense cotització a l’article 276.7.Aquesta situació en la cotització, sols 
agreuja el problema de la subsistència de la vida al camp, provocant que cada vegada 
menys gent és dedique al treball de la terra i, que cada any hi haja més camps 
abandonats i menys gent vivint als molts pobles del nostre àmbit rural. 
 
És per això que presentem la següent: 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
1r L’Ajuntament d’Albalat dels Tarongers, insta al Govern Central perquè equipare el 
càlcul de l’import de pensió de jubilació de persones en règim especial de treballadors 
autònoms agraris i de treballadors agrícoles per compte d’altri al del Règim General de 
la Seguretat Social pel que fa a la integració dels buits de cotització dels anys que s’usen 
per al càlcul de la pensió. Tot eliminant les excepcions que defineixen els articles 256.7 
i 318.d del RDL 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
General de la Seguretat Social. 
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2n Comunicar aquest acord al Govern Central, i a la Conselleria d’agricultura, medi 
ambient, canvi climàtic i desenvolupament rural, així com a l’associació valenciana 
d’agricultors AVA-ASAJA, i a la VA UNIR de llauradors i ramaders, prquè en tinguen 
coneixement. 
 
Vista la proposta i després de deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat: 
1) Instar al Govern Central perquè equipare el càlcul de l’import de pensió de jubilació 
de persones en règim especial de treballadors autònoms agraris i de treballadors 
agrícoles per compte d’altri al del Règim General de la Seguretat Social pel que fa a la 
integració dels buits de cotització dels anys que s’usen per al càlcul de la pensió. Tot 
eliminant les excepcions que defineixen els articles 256.7 i 318.d del RDL 8/2015, de 
30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social. 
2) Comunicar aquest acord al Govern Central, i a la Conselleria d’agricultura, medi 
ambient, canvi climàtic i desenvolupament rural, així com a l’associació valenciana 
d’agricultors AVA-ASAJA, i a la VA UNIR de llauradors i ramaders, perquè en tinguen 
coneixement. 
 
Vista la proposta i després deliberació del asumpte s’acorda per unanimitat: 
 
1) Instar al Govern Central perquè equipare el càlcul de l’import de pensió de 
jubilació de persones en règim especial de treballadors autònoms agraris i de 
treballadors agrícoles per compte d’altri al del Règim General de la Seguretat Social pel 
que fa a la integració dels buits de cotització dels anys que s’usen per al càlcul de la 
pensió. Tot eliminant les excepcions que defineixen els articles 256.7 i 318.d del RDL 
8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la 
Seguretat Social. 
 
2) Comunicar aquest acord al Govern Central, i a la Conselleria d’agricultura, medi 
ambient, canvi climàtic i desenvolupament rural, així com a l’associació valenciana 
d’agricultors AVA-ASAJA, i a LA UNIÓ de llauradors i ramaders, perquè en tinguen 
coneixement. 
 
SISÈ. DACIÓ DE COMPTES DE RESOLUCIONS I ACORDS DE LA JUNTA DE 
GOVERN EN SESSIONS CELEBRADES ELS DIES 6 I 20 DE MARÇ; 3 I 17 
D'ABRIL. 
 
S'informa al ple del contingut de la relació de Decrets del 54 al 103 de 2018, el ple es dóna 
per assabentat. 
 
• Seguidament s'informa del contingut dels acords de la junta de govern local en sessions 
celebrades els dies 6 i 20 de març; 3 i 17 d'abril, el ple es dóna per assabentat. 
 
SETÈ. CONTROL D’ÓRGANS DE GOVERN. 
 
El Regidor D. Filiberto M. Prats pregunta a la Sra. Alcaldessa sobre els treballs que s'estan 
realitzant en l'obra “SUBSTITUCIÓ DEL CLAVEGUERAM DE LA C/ SANT VICENT”; 
manifesta que com sap la Sra. Alcaldessa, ell la telefone diverses vegades per telèfon per a 
informar-li que no veia clar la forma en què s'estava executant l'obra i ella li va donar el 
telèfon de l'arquitecte director amb qui va estar parlant, i qui li encarregue que estiguera 
vigilant; en la seua execució com no veia clar els treballs que s'estaven realitzant parle de 
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nou amb la Sr alcaldessa, manifestant-li aquesta que aniria a visitar l'obra amb l'arquitecte, 
segons el previst es van presentar en l'obra la Sra. Alcaldessa i Sr arquitecte i van ordenar a 
l'encarregat que rectificarà el tub de clavegueram que no estava amb el pendent adequat. 
Segons el Sr. Filiberto després de rebre l'ordre el tub no s'ha rectificat, ja que estava 
formigonat i ell no ha vist que es picarà el formigó per a redirigir el tub i rectificar el 
pendent; pel que en la seua opinió l'obra no està correcta i açò pot generar problemes en el 
clavegueram, que poden perjudicar als veïns que viuen allí; en la seua opinió si van donar 
l'ordre i no s'ha rectificat haurien de cridar l'atenció a l'empresa, fins i tot acomiadar-la si no 
compleix amb l'ordenat, ja que açò és una falta a l'autoritat; i vol que açò conste en acta. 
Diu la Sra. Alcaldessa que després ha anat ella amb el tècnic a visitar l'obra i l'obra està bé; 
no obstant açò es tornarà a revisar. 
 
VUITÈ. PRECS I PREGUNTES. 
 
No hi ha. 
 
I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió sent les 20:35h del dia de 
l'encapçalament de la qual jo com a secretària done fe i per a constància de l'actuat s'estén la 
present acta que se sotmet a la signatura de la Sra. Alcaldessa. 
 
 
 
Vº Bº ALCALDESSA       SECRETÀRIA-INTERVENTORA 
 
 
 
 
 
 
 
Maite Perez Furió       Amparo Ferrandis Prats 


