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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I PÚBLICA, DEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 26 DE 

SETEMBRE DE 2019.

SRA. ALCALDESSA

Sra. MAITE PÉREZ FURIO 

SRS. REGIDORS PRESENTS

D nya. M.ª DOLORS LAFONT AVINENTD nya. M.ª DOLORS LAFONT AVINENTD nya. M.ª DOLORS LAFONT AVINENT

D. JUAN JOSE FONT PERALES D nya. M.ª D. JUAN JOSE FONT PERALES D nya. M.ª D. JUAN JOSE FONT PERALES D nya. M.ª 

CARMEN PROU LUJAN

D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI D nya. M.ª D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI D nya. M.ª D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI D nya. M.ª 

DOLORS ASENSI FERRUS

D. MANUEL BONET FURIO

D. RAFAEL ASENSIO Chenovart D nya. NURIA D. RAFAEL ASENSIO Chenovart D nya. NURIA D. RAFAEL ASENSIO Chenovart D nya. NURIA 

ZARCO Arador

SECRETÀRIA

SRA. AMPARO FERRANDIS PRATS

Sent les 20:05 h. del dia de la data indicada, a 

l'ajuntament i prèvia comunicació,

es reuneixen sota la 

presidència de la S ra. Alcaldessa els regidors que presidència de la S ra. Alcaldessa els regidors que presidència de la S ra. Alcaldessa els regidors que 

a el marge es relacionen, que constitueixen un 

quòrum d'assistència dels nou regidors que tant 

de fet com de dret integren la Corporació, a 

l'objecte de celebrar sessió ordinària i pública. 

Per la S ra. Alcaldessa es declara oberta la Per la S ra. Alcaldessa es declara oberta la Per la S ra. Alcaldessa es declara oberta la 

sessió, passant a tractar els assumptes que 

configuren l'ordre del dia tal com es relacionen 

a continuació:

PRIMER. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ 

CELEBRADA EL DIES 25 DE JULIOL DE 2019.

Vista pel ple, pren la paraula el Sr. Filiberto i diu que no l'aprova, perquè si bé és cert el que consta a 

l'esmentada acta en el punt quatre, paràgraf segon, pel que fa als forats de les barreres de l'C / Llarg , 

els fets no s'han desenvolupat com s'expressava en l'acta; ja que ell va parlar amb la veïna que viu al 

C / Llarg, a la qual li havien fet els forats de la barrera, i l'ha informat que ningú va anar a casa a tapar 

els forats, tal com manifesta la S ra. Alcaldessa que havia ordenat; replica la S ra.els forats, tal com manifesta la S ra. Alcaldessa que havia ordenat; replica la S ra.els forats, tal com manifesta la S ra. Alcaldessa que havia ordenat; replica la S ra.els forats, tal com manifesta la S ra. Alcaldessa que havia ordenat; replica la S ra.

Alcaldessa que ella sí que va ordenar a l'empresa que anessin a tapar-los i l'empresa va ser, pot ser que 

quan van ser estigués absent de la casa; però el cas és que, com la resta dels veïns van sol·licitar permís 

per fer els forats, i aquests van ser autoritzats, ja no hi havia motiu per a tapar-lo. El Sr. Filiberto no està 

d'acord amb el que diu la S ra.d'acord amb el que diu la S ra.

Alcaldessa, diu que no va ser així com van esdevenir els fets; de manera que, després de acalorada 

discussió, es procedeix a la votació amb el següent resultat; 7 vots a favor i els 2 en contra dels regidors de 

el Partit Popular, Sr. Filiberto M. Prats i Sra Maria D. Asensi Pel que s'acorda per majoria, l'aprovació de 

l'acta corresponent a la sessió celebrada el 25 de juliol de 2019 i la seva transcripció al llibre d'actes.

SEGON. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE REAJUST DE LES ANUALITATS DEL PLA 

EDIFICANT.

S'informa el ple de la proposta de la Sra. Alcaldessa que diu així: 
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En relació amb l'expedient que es tramita per aquest ajuntament per a la realització de l'obra: 

"ACTUACIÓ DE CONSTRUCCIÓ A LA MATEIXA PARCEL·LA I DEMOLICIÓ DE L'EDIFICI 

EXISTENT DEL CENTRE TIRANT LO BLANC". 

• Dictada Resolució de l'conseller d'Educació, Recerca, Cultura i Esports de Delegació de 

Competències en matèria d'Infraestructures educatives a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers per a 

la citada actuació de "Construcció en la mateixa parcel·la i demolició de l'edifici existent de Centre 

Tirant lo Blanc" , de data 16 d'abril de 2019; en la qual es RESOL:

• Delegar en l'Ajuntament de ALBALAT DELS TARONGERS l'actuació CONSTRUCCIÓ A LA 

MATEIXA PARCEL·LA I DEMOLICIÓ DE L'EDIFICI EXISTENT al centre públic TIRANT LO 

BLANC, codi 46000316 amb la finalitat que les instal·lacions resultants d'aquesta actuació 

permetin un adequat exercici de la tasca educativa, segons els següents termes i amb l'abast 

que a continuació es relacionen:

Per a la realització d'aquesta actuació, es finança a l'Ajuntament de ALBALAT DELS 

TARONGERS, amb CIF P4601000E per l'import de 

1.853.562,46 euros, amb càrrec als crèdits consignats en el capítol VII, "Transferències 

de capital" de el programa pressupostari 422.20 de la Conselleria d'Educació, Recerca, 

Cultura i Esport. Aquesta quantitat resulta de la memòria presentada per l'ajuntament, 

l'import es desglossarà en les següents anualitats: 2018 ............... 0 euros 2019 ............ 

... 1.006.605,79 euros 2020 ............... 846.956, 67 euros

L'autorització de les despeses corresponents a exercicis futurs queda subordinada als crèdits 

que, per a cada exercici, s'aconsegueixen a aquest efecte en el pressupost de la Generalitat.

En el cas que es produeixin desajustaments entre les anualitats concedides i les 

necessitats reals que en l'ordre econòmic exigeixi el desenvolupament de les 

actuacions, l'entitat local proposarà la seva reajustament amb al menys un mes 

d'antelació a la fi de l'corresponent exercici pressupostari.

A càrrec de l'import concedit de 1.853.562,46 euros, l'entitat local finançarà tots 

els procediments de contractació administrativa 

corresponents segons el que disposa la normativa de contractació pública. També es 

podrà incloure en l'import qualsevol altre cost, impost o taxa relacionat amb l'execució de 

l'actuació, dins de el marc legal aplicable.

• Vist que aquest ajuntament no disposa en plantilla de personal qualificat per redactar el plec 

de condicions tècniques, per a la licitació d'el contracte de serveis per a la redacció i direcció 

dels projectes que serviran de base a la licitació de les obres, i que es va contractar una 

arquitecta a través del EMPUJU 2019 el 21 d'agost de 2019, qui s'ha encarregat de redactar 

el citat plec, és pel que aquest procés s'ha endarrerit, sent impossible redactar i aprovar els 

projectes i adjudicar les obres a l'any 2019, per el que es proposa l'adopció de l'acord 

següent:
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1. Sol·licitar el reajustament de les anualitats amb el següent detall: 1. Sol·licitar el reajustament de les anualitats amb el següent detall: 

2019 ( assistències Tècniques) 128.323,55 €. 2020 ( 90% de l'obra, 2019 ( assistències Tècniques) 128.323,55 €. 2020 ( 90% de l'obra, 2019 ( assistències Tècniques) 128.323,55 €. 2020 ( 90% de l'obra, 2019 ( assistències Tècniques) 128.323,55 €. 2020 ( 90% de l'obra, 

1.725.238,91) 1.552.715,02 € 2021 ( 10% de l'obra, 1.725.238,91) 172.523,89 1.725.238,91) 1.552.715,02 € 2021 ( 10% de l'obra, 1.725.238,91) 172.523,89 1.725.238,91) 1.552.715,02 € 2021 ( 10% de l'obra, 1.725.238,91) 172.523,89 1.725.238,91) 1.552.715,02 € 2021 ( 10% de l'obra, 1.725.238,91) 172.523,89 

€.

2. Traslladar el present acord a la Conselleria als efectes oportuns. Vista la proposta 2. Traslladar el present acord a la Conselleria als efectes oportuns. Vista la proposta 

s'acorda per unanimitat:

1) Sol·licitar el reajustament de les anualitats amb el següent detall: 1) Sol·licitar el reajustament de les anualitats amb el següent detall: 

2019 ( Assistències Tècniques) 128.323,55 €. 2020 ( 90% de 2019 ( Assistències Tècniques) 128.323,55 €. 2020 ( 90% de 2019 ( Assistències Tècniques) 128.323,55 €. 2020 ( 90% de 2019 ( Assistències Tècniques) 128.323,55 €. 2020 ( 90% de 

l'obra, 1.725.238,91) 1.552.715,02 € 2021 ( 10% de l'obra, l'obra, 1.725.238,91) 1.552.715,02 € 2021 ( 10% de l'obra, l'obra, 1.725.238,91) 1.552.715,02 € 2021 ( 10% de l'obra, 

1.725.238,91) 172.523,89 €.1.725.238,91) 172.523,89 €.

2) Traslladar el present acord a la Conselleria als efectes oportuns. 

3) Facultar la Sra. Alcaldessa per subscriure tots els documents fossin necessaris per 

executar el que acorda. 

TERCER. DONAR COMPTE A PLE DE EL DECRET DE L'ALCALDIA 310/2019 SOBRE LÍNIES 

FONAMENTALS DEL PRESSUPOST PER A l'EXERCICI 2020.

S'informa el ple de l'contingut de l'Decret 310/2019, que diu així: 

De conformitat amb el que disposa l'article 27.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 

d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableix que: "El Ministeri d'Hisenda i 

Administracions Públiques podrà demanar de les comunitats autònomes i de les corporacions locals 

la informació necessària per garantir el compliment de les previsions d'aquesta Llei, així com per 

atendre qualsevol altre requeriment d'informació exigit per la normativa comunitària ". 

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ja ha recaptat a les administracions locals 

a través de l'Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals per a la remissió 

abans del pròxim 12 de setembre de la informació relativa a les línies fonamentals de l'pressupost 

per a l'exercici 2020. 

Referent a això s'han calculat les línies fonamentals de l'pressupost per a l'exercici 2020 amb 

base en les dades previstes en el Pla Pressupostari a mig termini 2018-2021. 

Atès que pel que fa a l'òrgan competent per a l'aprovació de les línies fonamentals de 

l'pressupost per a l'exercici 2020 s'entén que és l'alcalde ja que al no establir la legislació pròpia de 

la matèria l'òrgan competent, resulta d'aplicació l'article 21.1.s de la Llei 7/85, de 22 d'abril, 

reguladora de les bases de règim local, que estableix que correspon a l'Alcalde aquelles atribucions 

que la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes assignin a el municipi i no atribueixin a 

altres òrgans municipals. 

Per tot això, RESOLC: 
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1r.- Aprovar les línies fonamentals de l'pressupost per a l'exercici 2020 la còpia a remetre a l'Ministeri 

d'Hisenda i Administracions Públiques consta en l'expedient i el resum de la qual és el següent: 

Ingressos / Despeses 2019 

% Taxa variació 

2019/2018 

any 2020 

ingressos 950.894,28 15,68 1.100.000,00 

corrents 950.894,28 15,68 1.100.000,00 

capital 0,00 0,00 0 

financers 0,00 0,00 0 

despeses 863.554,03 -4,69 823.027,08 

corrents 856.249,89 -4,73 815.722,94 

capital 0,00 0,00 0 

financers 7.304,14 0,00 7.304,14 

Saldo operacions no 

financeres 

94.644,39 284.277,06 

Ajustaments per al càlcul de 

cap. O necess. Financ. SEC95

-10.000,00 -10.000,00 

Capacitat o necessitat de 

finançament 

84.644,39 274.277,06 

Deute viu el 31/12 47.476,91 -15,38 40.172,77 

A curt termini 0,00 0,00 0 

A llarg termini 47.476,91 -15,38 40.172,77 

Ràtio Deute viu / Ingressos 

corrents 

0,05 -20,00 0,04 

2n.- Donar compte a Ple de la informació relativa a les línies fonamentals de l'pressupost per a 

l'exercici 2020 remesa a l'Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per al seu coneixement. 

Vist pel ple i després explicació del seu contingut; s'acorda per unanimitat la seva ratificació.

QUART. DACIÓ DE COMPTES DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA I ACORDS JUNTA DE 

GOVERN DE 22 DE JULIOL DE 2019.

Informat el ple de l'contingut dels Decrets nº 234 a l'339 i de el contingut de l'acta de la Junta de Govern Local 

en sessió ordinària celebrada el 22 de juliol de 2019, es dóna per assabentat i no hi ha preguntes. 
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CINQUÈ. CONTROL D'ÒRGANS DE GOVERN.

-Pren la paraula el Sr. Filiberto i li pregunta a la S ra. Alcaldessa per a la contractació de l'servei de metges i Pren la paraula el Sr. Filiberto i li pregunta a la S ra. Alcaldessa per a la contractació de l'servei de metges i Pren la paraula el Sr. Filiberto i li pregunta a la S ra. Alcaldessa per a la contractació de l'servei de metges i 

ambulàncies dels festejos taurins de 2019, diu que va parlar amb el Sr. Margalef a qui li va preguntar què havia 

passat aquest any amb el servei de metges i ambulància i ell li va contestar que li havien demanat pressupost 

però que li diguessin que no l'havien contractat perquè era més car; afegint el Sr. Filiberto que no li sembla bé 

que després de 8 anys prestant aquest servei no se li demanés que s'ajustés el preu; però el que li va 

sorprendre el Sr. Filiberto és que li van dir que en el servei d'ambulàncies que es va contractar, estigués 

d'infermera una regidora d'aquest ajuntament, justament la regidora que li va donar suport amb el seu vot, per a 

la investidura de la S ra. Alcaldessa. la S ra.la investidura de la S ra. Alcaldessa. la S ra.la investidura de la S ra. Alcaldessa. la S ra.la investidura de la S ra. Alcaldessa. la S ra.

Alcaldessa indignada li demana a el regidor que pugi dalt al seu despatx i baixi els 3 pressupostos que es van 

demanar per a la contractació de l'esmentat servei; es baixen a la plena les ofertes sol·licitades en el seu dia i la 

Sra alcaldessa llegeix els pressupostos i li diu el Sr. Filiberto que es va contractar amb aquesta empresa perquè 

com pot veure era la més barata i mai perquè treballés la Regidora en ella; li replica el Sr. Filiberto que els 

pressupostos poden ajustar que aquesta informació que acaba de mostrar a ell no li diu res, que li resulta 

sospitós el contracte de l'empresa on treballa la regidora. La regidora afectada manifesta que ella treballa en 

aquesta empresa i que va estar treballant en diversos pobles, no només en aquest i que si no hagués vingut a 

treballar aquí, a Albalat, ni s'hagués assabentat que ella treballava en aquesta empresa. Diu la S ra. Alcaldessa treballar aquí, a Albalat, ni s'hagués assabentat que ella treballava en aquesta empresa. Diu la S ra. Alcaldessa treballar aquí, a Albalat, ni s'hagués assabentat que ella treballava en aquesta empresa. Diu la S ra. Alcaldessa 

que li sembla molt fort el que està dient el Sr. Filiberto, aquest afegeix que pot ser que sigui il·legal; insten la 

secretària- interventora al fet que es pronunciï, aquesta manifesta que, si és una treballadora més, no creu que 

hi hagi prohibició de contractar. Pren la paraula la regidora Sra Carmen Bastant i li diu al Sr. Filiberto que tal 

com ell veu el contracte, tampoc seria legal que l'Ajuntament contractés serveis amb el bar Arema, perquè ell hi 

treballa, el Sr. Filiberto li contesta que no es pot comparar que no és el mateix, al que la Sra. Regidora Carmen 

Bastant li replica que sí que ho és; diu la Sra. Alcaldessa que la insinuació del Sr. Filibert de realitzar un 

contracte per un vot li sembla impressionant.

-Seguidament diu el Sr. Filiberto que el dia 8 d'agost va ensopegar davant de l'Cementiri amb un senyal 

que l'han tallat per robar-la i el va remetre a la Sra. Alcaldessa en WhatsApp perquè veiés la mala situació 

en què es trobava la vorera i el perill que pot suposar per als vianants, la Sra. Alcaldessa li va dir que a 

l'endemà s'arreglaria, i va tornar a insistir, però a data d'avui, 26 d'setembre encara no s'ha arreglat i és 

perillós, s'ho reitera perquè ho tingui en compte. 

-També diu que hi ha moltes fanals als parcs, que a l'créixer els arbres i no podar-los tapen la llum, li 

pregunta la S ra. Alcaldessa que en què parcs passa això, diu que en diversos, però concreta que en el que pregunta la S ra. Alcaldessa que en què parcs passa això, diu que en diversos, però concreta que en el que pregunta la S ra. Alcaldessa que en què parcs passa això, diu que en diversos, però concreta que en el que 

està enfront de l'Cementiri, demana que es tingui en compte i que es podin els arbres perquè tinguin llum.

-Seguidament pregunta el Sr. Filiberto pel que ha passat en la Volta a Peu d'aquest any, diu que havia 

quedat amb aquest Sr. de l'organització perquè fos present al ple però no ha pogut venir, diu la regidora 

de Festes que no creu que vingui perquè ella fa temps que ho està esperant perquè rectifiqui la factura i 

no ha vingut i explica la regidora Sra. M.ª Dolors Lafont que ha passat a la Volta a Peu de 2019. 
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-Seguidament pregunta el Sr. Rafael Asensio si es preveu per a l'any que ve, algun pla o actuació 

municipal de manera que quan finalitzin les festes taurines es retirin immediatament els cadafals, perquè 

aquest any hi va haver un que va estar tres dies i resulta molest; li contesta la S ra Alcaldessa que pla no hi aquest any hi va haver un que va estar tres dies i resulta molest; li contesta la S ra Alcaldessa que pla no hi aquest any hi va haver un que va estar tres dies i resulta molest; li contesta la S ra Alcaldessa que pla no hi 

ha, que el cadafal va ser llogat per una penya i el propietari no va venir a retirar-lo, tot i que se li avís, que 

el mateix amo va fer el mateix en altres pobles, que és un irresponsable; Sr. Rafael Asensio diu que cal 

prendre mesures perquè això no passi en endavant, amb el que estan d'acord també la Regidora de 

Festes i la S ra .. Alcaldessa. Tot seguit per la S ra. Alcaldessa se sotmet a la consideració de la plena causa de Festes i la S ra .. Alcaldessa. Tot seguit per la S ra. Alcaldessa se sotmet a la consideració de la plena causa de Festes i la S ra .. Alcaldessa. Tot seguit per la S ra. Alcaldessa se sotmet a la consideració de la plena causa de Festes i la S ra .. Alcaldessa. Tot seguit per la S ra. Alcaldessa se sotmet a la consideració de la plena causa de Festes i la S ra .. Alcaldessa. Tot seguit per la S ra. Alcaldessa se sotmet a la consideració de la plena causa de 

la urgència, acord per designar els dies festius entre els lectius del 2020; s'acorda per unanimitat la 

inclusió en l'ordre del dia el següent punt.

SISÈ. ACORD SI PROCEDEIX SOBRE LA DESIGNACIÓ DELS DIES FESTIUS ENTRE ELS 

LECTIUS DE 2020.

D'acord amb el requeriment de la Conselleria D'Economia Sostenible, Sectors Prodictius, Comerç i 

Treball, Servei Territorial de Treball. Economia Social i Emprenedoria de València, sobre el calendari 

laboral de l'any 2020 es proposa l'adopció de l'acord següent:

1) Designar com a festes locals de caràcter no recuperable per a l'any 2020, els 1) Designar com a festes locals de caràcter no recuperable per a l'any 2020, els 

següents: 

• 20 abril - Sant Vicent 

• Agost 17 - Divina Pastora 

2) Traslladar el present acte a el Servei Territorial de Treball, Economia Social i 2) Traslladar el present acte a el Servei Territorial de Treball, Economia Social i 

Emprenedoria de València. 

Vista la proposta i després deliberació l'assumpte s'acorda per unanimitat, la seva aprovació en tots 

els extrems plantejats i transcrits anteriorment. Seguidament manifesta el regidor Sr. Manuel Bonet 

que sol·licita de la Sra. Alcaldessa que se sotmeti a la consideració de ple, dues mocions que versen 

sobre la col·locació de cobreix contenidors i un altre per arreglar el camí intern de l'Jardí de l'Riu. Per 

la S ra. Alcaldessa se sotmet a la consideració de ple la inclusió de les mocions i s'acorda per la S ra. Alcaldessa se sotmet a la consideració de ple la inclusió de les mocions i s'acorda per la S ra. Alcaldessa se sotmet a la consideració de ple la inclusió de les mocions i s'acorda per 

unanimitat la seva inclusió.

SETÈ. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE COL·LOCACIÓ DE COBREIX CONTENIDORS DE 

FUSTA.

Proposa el regidor Sr. Manuel Bonet, la col·locació de cobreix contenidors de fusta per millorar la imatge 

de la població, diu que els encarregats de recollir les escombraries, estris, rostolls i inerts en general no 

netegen el que és a terra, per la qual que els espais on s'ubiquen els contenidors estan gairebé sempre 

bruts, amb la col·locació dels cobreix contenidors, aquests residus quedarien dins de la caseta de fusta i 

la imatge de la població seria més neta; posa com a exemple el municipi de Gilet, on s'han col·locat i la S ra.la imatge de la població seria més neta; posa com a exemple el municipi de Gilet, on s'han col·locat i la S ra.

Alcaldessa li contesta que no pot servir com a exemple Gilet 
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perquè ells disposen d'una brigada de 6 persones que s'encarreguen de recollir i netejar el que s'escampa 

pel terra de l'cobreix contenidor, però a Albalat no disposem de personal que es pugui encarregar de 

realitzar aquests treballs, li contesta Manolo que poden realitzar aquests treballs els que s'encarreguen de 

la neteja de la vila, afegeix l'alcaldessa que amb el personal que actualment s'encarrega de la neteja no és 

suficient. Continua dient Manolo que es poden col·locar un cartell informatiu indicant que dia s'han de 

treure els residus, al que li contesta la S ra. Alcaldessa que està comprovat que, tot i que posin els cartells treure els residus, al que li contesta la S ra. Alcaldessa que està comprovat que, tot i que posin els cartells treure els residus, al que li contesta la S ra. Alcaldessa que està comprovat que, tot i que posin els cartells 

informatius, la gent la treu quan vol, per a mostra el que passa a la població i la resta de terme municipal, 

que es van posar cartells en tots els contenidors i no serveix de res, el llencen quan volen. A més, 

puntualitza la S ra. Alcaldessa que si s'omplen de trastos o hi ha obstacles per treure els contenidors de puntualitza la S ra. Alcaldessa que si s'omplen de trastos o hi ha obstacles per treure els contenidors de puntualitza la S ra. Alcaldessa que si s'omplen de trastos o hi ha obstacles per treure els contenidors de 

residus sòlids, aquesta brossa domèstica tampoc es recollirà, agreujant-se el problema; diu Manolo que ell 

no ho veu així, creu que la col·locació dels cobreix contenidors millorés la imatge de la població, que 

estarà més endreçada i neta; diu la regidora Sra. Carmen Bastant que la gent no respecta els calendaris i 

pot ocasionar problemes.

Després deliberació de l'assumpte, se sotmet a la consideració de ple, la conveniència o no de col·locar 

els cobreix contenidors, manifesta el regidor D. Juan José Font que entén el que pretén el regidor 

Manolo, però que amagar no treu el problema, cal conscienciar la gent, tapar és bonic, però no soluciona 

el problema. No arribant-se a cap acord, sobre la conveniència o no de col·locar els cobreix contenidors; 

es proposa l'opció de deixar l'assumpte sobre la taula; per assentiment dels regidors, s'acorda per 

majoria deixar l'assumpte sobre la taula per a un pròxim ple.

VUITÈ. ACORD, SI PROCEDEIX SOBRE CONDICIONAMENT DEL VIAL INTERIOR DEL JARDÍ 

DEL RIU.

Proposa el regidor Sr. Manolo Bonet, que a causa de l'estat de deteriorament que presenta aquest vial 

interior, caldria arreglar tirant tres camions de pica, cobrir els sots i millorar el ferm, també proposa 

cobrir la sèquia que limita amb aquest carrer que és un focus insalubre; diu la Sra. Alcaldessa que 

aquest petit vial dóna servei i s'utilitza per 4 o 5 veïns, que els camins rurals de el terme municipal 

estan molt deteriorats són transitats per molta més gent i cal arreglar-los, i que és més urgent arreglar 

els camins que emprendre aquest treball de l'vial; posa com a exemple l'estat tan deteriorat i perillós 

per als cotxes que presenten els camins de Algepsar, Aljup i altres i que són camins llargs i 

econòmicament costosos; manifesta el regidor Sr. Rafael Asensio que la pica no és solució per al vial 

interior, que caldria asfaltar-, i això sap que és car, i hi ha altres prioritats. Després deliberació es 

procedeix a la votació amb el següent resultat:

D. MANUEL BONET FURIÓ: SI 

D. RAFAEL ASENSIO Chenovart NO 

D nya. MARIA DOLORS ANSENSI FERRUS NOD nya. MARIA DOLORS ANSENSI FERRUS NOD nya. MARIA DOLORS ANSENSI FERRUS NO

D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI NO. Hi ha coses més urgents

JUAN JOSÉ FONT PERALES NO 

D nya. CARMEN PROU LUJÁN NOD nya. CARMEN PROU LUJÁN NOD nya. CARMEN PROU LUJÁN NO
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D nya. NURIA ZARCO Arador NOD nya. NURIA ZARCO Arador NOD nya. NURIA ZARCO Arador NO

D nya. M.ª DOLORS LAFONT AVINENT NOD nya. M.ª DOLORS LAFONT AVINENT NOD nya. M.ª DOLORS LAFONT AVINENT NO

S ra. ALCALDESSA: NO, De moment no es pot, es mirarà més endavant.S ra. ALCALDESSA: NO, De moment no es pot, es mirarà més endavant.S ra. ALCALDESSA: NO, De moment no es pot, es mirarà més endavant.

A la vista de la votació, es desestima per majoria la proposta. 

NOVÈ. PRECS I PREGUNTES

-Pregunta el Sr. Manolo Bonet pel portal de Transparència de l'Ajuntament, diu que no hi ha informació 

sobre els pressupostos i altres dades econòmiques; diu la secretària que és cert, però que per falta de 

mitjans personals no s'ha pogut col·locar la informació, però s'aniran penjant en breu les dades 

pressupostàries i de contractes.

- Pregunta el Sr. Manolo Bonet per la gent que va a netejar els carrers, i si hi ha una programació o 

calendari de repartiment dels treballs que han de fer diària o setmanalment, que a ell li agradaria tenir-lo, 

l'informa l'S ra. Alcaldessa que va intentar el de la programació però no donava resultat, que actualment l'informa l'S ra. Alcaldessa que va intentar el de la programació però no donava resultat, que actualment l'informa l'S ra. Alcaldessa que va intentar el de la programació però no donava resultat, que actualment 

s'ordenen els treballs que cal fer, hi ha una rutina però no està escrita.

-Pregunta el Sr. Filiberto pels QR de la ruta urbana que encara no funcionen, li diuen que sí, que es va crear una 

pàgina web amb la informació de l'contingut, reitera que en el seu mòbil no funciona, que es revisi. 

-Pregunta Sr. Manolo Bonet per les arquetes fecals de la Plaça de Dalt, diu que alguna està obstruïda, li 

diu l'alcaldessa que quantes, que no té coneixement, però, ja va parlar amb Egevasa per netejar totes les 

de poble. 

I sense més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió per la S ra. Alcaldessa sent les 21: 05h del dia de I sense més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió per la S ra. Alcaldessa sent les 21: 05h del dia de I sense més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió per la S ra. Alcaldessa sent les 21: 05h del dia de 

l'encapçalament de la qual jo, com a secretària done fe, i per a constància del que s'ha actuat s'estén la present acta 

que se sotmet a la signatura de la Sra. Alcaldessa.

VºBª L'ALCALDESSA SECRETÀRIA -INTERVENTORA 

Maite Pérez Furió Amparo Ferrandis Prats 
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