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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I PÚBLICA, DEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 28 DE 

NOVEMBRE 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 LUJÁN

D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI SRA. Mª 

DOLORS ASENSI FERRUS

D. MANUEL BONET FURIÓ 

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 19:00 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 de 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 pública. Per la S ra. Alcaldessa es declara oberta la pública. 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 les SESSIONS 

CELEBRADES ELS DIES 26 DE SETEMBRE I 21 D'OCTUBRE DE 2019.

Vistes pel ple els esborranys de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 26 de 

setembre i 21 d'octubre de 2019, s'acorda per unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre 

d'actes. 

SEGON. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE PROPOSTA DE LA SRA. ALCALDESSA, SOBRE 25 

DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER A ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES 

DONES.

Per la Sra. Alcaldessa s'informa de el contingut de la proposta sobre el "25 de novembre: Dia 

internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones"; vista la proposta s'acorda per 

unanimitat:

1. Manifestar un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones asse-1. Manifestar un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones asse-

sinadas per violència de gènere i es farà un acte públic en senyal d'homenatge i de reconeixement on 

es llegiran els seus noms, com visualització de la seva identitat, a el temps que expressa el seu rebuig a 

totes les manifestacions d'aquesta violència, manifesta el seu compromís amb les víctimes i declara 

tolerància zero amb els maltractadors. 

2. Instar el Govern de l'Estat que desenvolupi la legislació necessària per a incloure 2. Instar el Govern de l'Estat que desenvolupi la legislació necessària per a incloure 

com violència masclista totes les violències contra les dones, reconegudes en el Conveni 

d'Istanbul. 
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3. Exigir el Govern de l'Estat el desenvolupament dels PGE (Pressupostos Generals 3. Exigir el Govern de l'Estat el desenvolupament dels PGE (Pressupostos Generals 

de l'Estat) amb perspectiva de gènere, com a principi per fer efectiva la legislació i la 

normativa. 

4. Declarar el seu compromís de fer de la prevenció contra les violències masclistes 4. Declarar el seu compromís de fer de la prevenció contra les violències masclistes 

i la desigualtat, una política prioritària i transversal, que impregni totes les polítiques 

desenvolupades a través dels seus regidories. Les accions municipals han de tenir un caràcter 

pedagògic i transformador i tenir-ho en compte a l'hora de planificar les accions de totes les 

regidories, cosa que s'ha de fer sempre amb perspectiva de gènere (tenint present com cada 

decisió incideix de manera específica en la vida de la ciutadania, i que en la pràctica no sigui 

motiu de discriminació de les dones).

5. Instar el Consell de la Generalitat perquè es dirigeixi a Congrés, per exigir que 5. Instar el Consell de la Generalitat perquè es dirigeixi a Congrés, per exigir que 

s'acceleri l'aplicació, els treballs de seguiment i avaluació sobre el desenvolupament de l' Pacte s'acceleri l'aplicació, els treballs de seguiment i avaluació sobre el desenvolupament de l' Pacte 

d'Estat per part de la Comissió Permanent no legislativa al Congrés.d'Estat per part de la Comissió Permanent no legislativa al Congrés.

6. Es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals disposa, 6. Es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals disposa, 

tot tipus de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats 

entre dones i homes, i de la violència masclista. I com a entitat subvencionadora, el nostre 

Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en els quals l'entitat organitzadora utilitzi el 

cos de les dones de forma sexista com a reclam publicitari.

7. Instar la Conselleria de Justícia, a l'Ministeri de Justícia i al Consell General 7. Instar la Conselleria de Justícia, a l'Ministeri de Justícia i al Consell General 

de l'Poder Judicial que intensifiquin les tasques de formació dels membres de la judicatura i que 

revisin els protocols d'actuació. 

8. Declarem el nostre terme municipal espai contra el tràfic de persones, i per 8. Declarem el nostre terme municipal espai contra el tràfic de persones, i per 

això dins de les nostres competències, desenvoluparem campanyes perquè aquesta greu violació 

dels drets humans desaparegui, proporcionarem ajuda a les dones objecte del tràfic i farem 

campanya de conscienciació per a visualitzar aquesta injustícia. Ens comprometem a donar 

formació a el funcionariat, des de la policia a treball social, per poder actuar correctament.

9. És absolutament necessària l'ensenyament afectiva-sexual dins de el sistema educa-9. És absolutament necessària l'ensenyament afectiva-sexual dins de el sistema educa-

catiu, és per això que instem a el Govern d'Espanya a incloure l'ensenyament afectivosexual dins de 

el sistema educatiu perquè sigui coeducador. 

10. Es donarà trasllat de tots aquests acords a les associacions del poble, així és com 10. Es donarà trasllat de tots aquests acords a les associacions del poble, així és com 

es farà difusió en tots els mitjans municipals de comunicació. 

TERCER. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE PROPOSTA ALCALDIA PER AL PAGAMENT DELS 

TERRENYS DESTINATS A PARKING, RESERVA D'APROFITAMENT ATORGAT EL 03/03/2009.

Per la secretària s'informa de l'contingut de l'escrit remès per D nya. Lourdes Alamar Barrachina, Per la secretària s'informa de l'contingut de l'escrit remès per D nya. Lourdes Alamar Barrachina, Per la secretària s'informa de l'contingut de l'escrit remès per D nya. Lourdes Alamar Barrachina, 

administradora concursal de la Mercantil Serra Túria, SL que diu així:

LOURDES ALAMAR BARRACHINA, Administradora concursal de la mercantil SERRA 

TÚRIA, SL (CIF B-96.736.905), amb domicili a efectes de notificacions a la Gran Via Marqués de el 

Túria, 54-2 de València, tel. 607502335,

lalamarb@icav.es , Davant l'Ajuntament comparec i com millor procedeixi en Dret DIC:lalamarb@icav.es , Davant l'Ajuntament comparec i com millor procedeixi en Dret DIC:
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Que per Acte de 4 de març de 2010, dictat pel Jutjat Mercantil TRES de València, SERRA 

TÚRIA, SL va ser declarada en concurs en el procediment 47/2010, trobant-se en l'actualitat en fase 

de liquidació (Document UN). 

Que mitjançant escriptura de cessió de terrenys i "reserva d'aprofitament" atorgada el 3 de març 

de 2009 davant el notari de València, Sr. Esteban Moliner Pérez, Serra Túria, propietària de Finques 

9454 i 577 va acordar la cessió gratuïta a l'Ajuntament a canvi de reserva d'aprofitament subjectiu, 

resultant inscrita la cessió com Finques núm 5460 i 5461 havent estat valorada prèviament la cessió, 

previ informe, en el Ple Municipal de 26 de Gener de 2009, en la quantitat de 21.930 € i 13.200 € 

respectivament (Document DOS). 

La materialització de la cessió es realitzaria després de la realització de futura actuació 

urbanística, i la seva cancel·lació estava supeditada a el moment que s'hagués transferit dit aprofitament 

o es percebés la seva corresponent compensació econòmica que, fins al dia d'avui SERRA TÚRIA, SL 

no ha percebut . 

Tenint en compte que aquestes parcel·les van ser incloses en la redacció de el Pla General 

d'Ordenació Urbana d'aquest municipi de 2018, i que en l'actualitat hi ha un solar asfaltat i destinat a 

pàrquing, es requereix a l'Ajuntament formalment a el pagament de les quantitats determinades en la 

escriptura de cessió, és a dir, a la quantitat de 

35.130 € d'acord se'ls ha indicat en la visita realitzada en el dia d'avui a les dependències municipals 

per aquesta AC. 

Aquesta quantitat que se sol·licita en compliment de l'acordat en l'escriptura cessió, haurà de ser 

ingressada en el compte intervinguda 0128 060031 0100092186, a BANKINTER, València, Oficina 

Principal. 

Per l'exposat, 

SOL·LICITO A EL MEU AJUNTAMENT DE ALBALAT DELS TARONGERS, que tenint per presentat 

aquest escrit amb els documents que s'acompanyen es serveixi admetre-ho i tingui per requerit el 

compliment de pagament de la quantitat de 35.130 € en el compte designat, dictant a l'efecte l'oportuna 

resolució. 

A la vista de tot això en l'expedient, proposa la Sra Alcaldessa fer efectiu el pagament, manifestant que 

hi ha consignació pressupostària, havent-se aprovat l'expedient de modificació de crèdits nº 9/19 de 

transferència de crèdit mateixa àrea de despesa. 

Després deliberació l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

1) Abonar en metàl·lic el valor de la reserva d'aprofitament subjectiu, inscrit 1) Abonar en metàl·lic el valor de la reserva d'aprofitament subjectiu, inscrit 

en el Registre de la Propietat de Sagunt en, tom 2461, llibre 74, folis 108 i 110 i finques 5460 i 

5461, la quantia ascendeix a la xifrada quantitat de 21.930 € i 13.200 € respectivament i 

sol·licitar la cancel·lació de la reserva de l'aprofitament. 

2) Facultar la Sra. Alcaldessa per subscriure tots els documents fossin necessaris 2) Facultar la Sra. Alcaldessa per subscriure tots els documents fossin necessaris 

per fer complir i formalitzar l'acord. 

3) Traslladar el present acte a l'administradora concursal i òrgans competents3) Traslladar el present acte a l'administradora concursal i òrgans competents

tes i fer efectiu el pagament a càrrec de l'aplicació pressupostària 151.600 ADQUISICIÓ 

TERRENYS PARKING, pel preu total de TRENTA-CINC MIL CENT TRENTA EUROS 

(35.130 €). 
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QUART. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE tramitació de les MOCIONS PRESENTADES PEL 

GRUP MUNICIPAL CIUTADANS REFERENTS A:

- Núm d'entrada 1857 de data 7 de novembre de 2019, sobre DOTAR D'UNA VORERA 

D'IL·LUMINACIÓ DES DEL COL.LEGI FINS A LA URBANITZACIÓ DELS TARONGERS I UN 

ASFALTAT SEGUR AMB EL SEU SENYALITZACIÓ CORRESPONENT.

La proposta ha estat fotocopiar per tots els regidors i la Sra. Alcaldessa li demana al Sr. Manuel Bonet que l'expliqui, diu el Sr. Manuel 

Bonet que està tot escrit, i ja que, des de l'escola fins a la urbanització hi ha dos nuclis urbans , s'ha de completar la unió, mitjançant la 

realització de vorera i il·luminació .; en primer lloc li pregunta la Sra. Alcaldessa si sap que classificació té el sòl que va des de l'escola 

fins a la urbanització Els Tarongers, el Sr Manolo no contesta i l'alcaldessa li diu que és sòl agrícola; i prossegueix dient que el link 

que ha posat com a font de finançament, no contempla aquest tipus d'actuacions i llegeix cadascuna de les actuacions que preveu 

l'ordre, no ajustant-se cap a l'actuacion que es pretén. Continua dient que és sòl agrícola, no urbà, què fem, expropiar? Contesta el Sr. 

Manolo que s'han d'unir els dos nuclis urbans, fent les voreres i il·luminació, perquè actualment aquesta molt perillós per als nens que 

van a l'escola; llavors reitera la Sra. Alcaldessa què fem expropiem? Afegeix la regidora M.ª Dolors Lafont, que, posats a demanar, per 

demanar ella també vol que el seu carrer sigui més ampla, que s'expropiï un tros dels habitatges de la part de davant de casa seva. 

Pren la paraula el Sr. Filiberto M. Prats i diu que ell quan era alcalde ho va intentar, però que es tracta d'una obra que requereix una 

forta inversió i que és difícil d'escometre. posats a demanar, per demanar ella també vol que el seu carrer sigui més ampla, que 

s'expropiï un tros dels habitatges de la part de davant de casa seva. Pren la paraula el Sr. Filiberto M. Prats i diu que ell quan era 

alcalde ho va intentar, però que es tracta d'una obra que requereix una forta inversió i que és difícil d'escometre. posats a demanar, 

per demanar ella també vol que el seu carrer sigui més ampla, que s'expropiï un tros dels habitatges de la part de davant de casa 

seva. Pren la paraula el Sr. Filiberto M. Prats i diu que ell quan era alcalde ho va intentar, però que es tracta d'una obra que requereix 

una forta inversió i que és difícil d'escometre.

L'Alcaldessa li diu al Sr. Manolo que la proposta està bé, però no és realista, perquè la font de 

finançament que assenyala en el seu escrit no serveix, no cobreix l'actuació, que el mínim que pot fer 

quan presenti una moció, és preparársela i saber quin és el seu contingut, ja que preguntat per la nota 

de premsa que havia posat al link, de remissió a l'ordre, diu que no havia posat cap nota de premsa i la 

Sra Alcaldessa li diu que no només no ha llegit la moció presentada sinó que ni tan sols l'ha fet ell, 

demana que faci el favor de preparar-se els escrits que presenti, ja que ella li ha dedicat un temps que 

considera perdut; pren la paraula el sr. Filiberto i diu que es podria estudiar i si es pot que es faci, li 

replica la Sra Alcaldessa si és més prioritari que arreglar els camins rurals, el Sr Filiberto diu que no. El 

Sr Manolo pren la paraula i diu que com s'ha debatut en el ple, si ara passa algun accident el 

responsable serà l'Ajuntament, perquè per l'actual camí no poden circular dos cotxes més els nens que 

van cap al col·legi caminant; davant les paraules del Sr. Manolo la Sra. Alcaldessa manifesta que si 

l'està amenaçant.

Pren la paraula el Sr. Filiberto M. i diu que no és responsabilitat de l'Ajuntament si passa algun accident, ja 

que es tracta d'un camí agrícola i no d'un vial. La Sra. Alcaldessa posa l'exemple de l'Camí de Segart que 

també és una zona urbana i no té enllumenat i voreres; és més sent una carretera que uneix el nucli urbà 

d'Albalat amb la zona urbana de la carretera de Segart, i sent la propietària de la carretera la Diputació de 

València, aquesta no es fa càrrec i allà hi ha més perill. Pel que li reitera la Sra. Alcaldessa al Sr. Manolo 

que abans de presentar una proposta o moció a Ple, que faci el favor de estudiar-i que no els faci perdre el 

temps. Després acalorada discussió sobre la proposta es procedeix a la votació sobre la seva aprovació, 

amb el següent resultat:
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- Juan José Font: No 

- Carmen Bastant: No 

- Núria Zarco: No 

- M.ª Dolors Lafont: No 

- Rafael Asensio: Es s'absté. 

- Manolo Bonet: Si 

- Maria Asensi: Si 

- Filiberto M Prats: Si 

La Sra. Alcaldessa diu que el seu vot a la moció és que No, però vol aclarir que estant en tràmit la 

redacció de el Pla General d'Ordenació Urbana d'Albalat, s'està estudiant aquest tema i se li donarà 

solució, ja que és el Pla qui ha de resoldre-ho. A la vista de l'resultat es desestima per majoria la 

proposta.

- Núm d'entrada 1858 de data 7 de novembre de 2019, INSTAN A L'AJUNTAMENT QUE 

DOT DE SEGURETAT EL CAMÍ DEL RIU FINS AL CALVARI AMB UN ENSANCHE I 

VORERA AMB IL·LUMINACIÓ. Manifesta la Sra. Alcaldessa que és una proposta molt 

similar a l'anterior, diu el Sr. Manolo que aquest, està més perillós, diu l'alcaldessa que si es 

circulés com toca no hi ha perill, perquè és més àmplia, té al voltant de 6 m. Diu Manel que 

és perillós perquè va ocórrer no fa molt un accident d'un cotxe que va caure per la vora de 

camí, l'informa la Sra. Alcaldessa que formalment l'Ajuntament no té coneixement de res, i el 

lògic és que s'hagués posat en coneixement de l' Ajuntament.

Diu el Sr. Manolo que l'única seria posar una tanca protectora o baranes per augmentar 

seguretat de l'trànsit, li replica la Sra. Alcaldessa que és un camí rural, que no té constància 

d'accidents, i el camí està força bé; afegeix Manolo que hi ha herbes en els costats que 

dificulten el trànsit, li contesta la Sra. Alcaldessa que tots els camins s'han netejat fa poc i les 

herbes que hi ha no dificulten el trànsit; afegeix la Sra. Regidora M.ª Dolors Lafont que, les 

cunetes estan bastant netes, dins de les possibilitats que té l'Ajuntament ja que no es disposa 

de cap brigada que s'ocupi d'aquests treballs, afegeix la regidora Sra. Núria Zarco que no se li 

pot culpar l'Ajuntament de tots els accidents que passen en els camins, que hi ha uns límits de 

velocitat que s'han de respectar pels conductors.

Seguidament la pregunta la Sra. Alcaldessa al Sr. Manolo si sap en quina situació es troba el 

citat camí, l'informa que aquest camí actualment té un plet amb els propietaris de el terreny, que 

abans de presentar aquesta moció s'hauria d'haver informat en quina situació es trobava i 

després amb coneixement de causa pot presentar les mocions, li diu que no li sembla gens 

seriós que un regidor present les propostes sense cap fonament, ni informació sobre el que es 

demana. Val que la gent del carrer ho faci, però no el regidor que té a la seva disposició la 

informació i ha de fer ús d'ella i preparar-se les propostes abans de presentar-les. Seguidament 

es procedeix a la votació amb el resultat.

- Juan José Font: No 

- Carmen Bastant: No 

- Núria Zarco: No 

- M.ª Dolors Lafont: No 

- Rafael Asensio: No 

- Manolo Bonet: Si 

- Maria Asensi: No 

- Filiberto M. Prats: No 

- Sra. Alcaldessa: No 
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A la vista d'el resultat de la votació s'acorda per majoria la seva desestimació. 

- Núm d'entrada 1889 de data 14 de novembre de 2019 sobre ADQUIRIR L'ANTIC BANCAIXA 

PERQUÈ SIGUI UN CENTRE PER A MAJORS I L'ACTUAL EDIFICI DE LA LLAR DEL 

JUBILAT, PASSI A SER PER A les ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI. Diu el Sr. Manolo que 

caldria comprar l'antiga Bancaixa per fer un centre de gent gran; pren la paraula el Sr. Rafael 

Asensio i manifesta que és un problema que la part de sota sigui d'un propietari i la de dalt 

d'un altre, perquè caldria insonorizarlo, etc. per no molestar el de dalt, de manera que en la 

seva opinió no sap si és el local més convenient per al que sol·licita. La regidora M.ª Dolors 

Lafont opina igual, no creu que sigui el més idoni.

També informa la Sra. M.ª Dolors Lafont que els jubilats no volen fer-se càrrec d'obrir i tancar 

el local, de manera que ella va parlar amb el president de l'Associació dels jubilats perquè 

s'encarregués, i així ho ve fent per a les activitats que s'hi desenvolupen. Els informa que si el 

local no s'utilitza per les Associacions és perquè no volen, ja que saben que les claus a la 

vostra disposició, però no volen fer-se càrrec d'obrir i tancar. Seguidament es procedeix a la 

votació amb el següent resultat:

- Juan José Font: No 

- Carmen Bastant: No 

- Núria Zarco: No 

- M.ª Dolors Lafont: No 

- Rafael Asensio: No 

- Manolo Bonet: Si 

- Maria Asensi: No 

- Filiberto M. Prats: Si, si es pogués caldria comprar-lo. 

- Sra. Alcaldessa: Diu que li sembla bé que s'intenti adquirir el local, però el seu vot respecte a la 

proposta és que No. 

A la vista d'el resultat de les votacions es desestima la proposta per majoria. 

- Núm d'entrada 1924 de data 21 de novembre de 2019 sobre REBAIXAR EL TIPUS IMPOSITIU DE L'IMPOST DE BÉNS 

IMMOBLES A 0,75 PER CENT PER ADEQUAR A la REALITAT FINANCERA DE L'AJUNTAMENT DE ALBALAT DELS 

TARONGERS. Diu el Sr. Manolo que creu que caldria baixar l'IBI, perquè l'any passat hi va haver un excedent en la 

liquidació de 447.639,18 €, diu que no li sembla bé que hi hagi aquest excedent de l'any passat i que s'acumulin en els 

comptes bancàries 2.000.000 €; li pregunta la Sra. Alcaldessa que suposa la rebaixa de l'IBI, contesta que uns 100.000 €, 

amb això s'evita que es quedin els 400.000 € de romanent. Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i li pregunta saps que es pot 

fer amb aquest romanent ?. Li continua dient, ja que només es pot destinar a inversions financerament sostenibles; perquè 

hi ha una regla de despesa que et limita el que pots gastar, per la qual cosa, no pot dir que el pressupost és un capritx de 

l'alcaldessa, li aclareix que ella no puc gastar els diners de l'ajuntament al seu gust; informa el ple que el Sr. Manolo en una 

declaració a el diari, la va acusar de gastar els diners de l'ajuntament al seu antull, i ara davant de tots vol que li expliqui el 

Sr. Manolo perquè va dir això; vol que l'hi expliqui públicament; diu Manolo que ara no, assenteix negativament i diu que va 

ser el periodista; li replica l'alcaldessa que era la seva declaració i que li expliqui perquè va dir que ella gasta els diners al 

seu capritx, que cap alcalde pot gastar els diners de l'pressupost a la seva li aclareix que ella no puc gastar els diners de 

l'ajuntament al seu gust; informa el ple que el Sr. Manolo en una declaració a el diari, la va acusar de gastar els diners de 

l'ajuntament al seu antull, i ara davant de tots vol que li expliqui el Sr. Manolo perquè va dir això; vol que l'hi expliqui 

públicament; diu Manolo que ara no, assenteix negativament i diu que va ser el periodista; li replica l'alcaldessa que era la 

seva declaració i que li expliqui perquè va dir que ella gasta els diners al seu capritx, que cap alcalde pot gastar els diners 

de l'pressupost a la seva li aclareix que ella no puc gastar els diners de l'ajuntament al seu gust; informa el ple que el Sr. 

Manolo en una declaració a el diari, la va acusar de gastar els diners de l'ajuntament al seu antull, i ara davant de tots vol 

que li expliqui el Sr. Manolo perquè va dir això; vol que l'hi expliqui públicament; diu Manolo que ara no, assenteix negativament i diu que va ser el periodista; li replica l'alcaldessa que era la seva declaració i que li expliqui perquè va dir que ella gasta els diners al seu capritx, que cap alcalde pot gastar els diners de l'pressupost a la seva diu Manolo que ara no, assenteix negativament i diu que va ser el periodista; li replica l'alcaldessa que era la seva declaració i que li expliqui perquè va dir que ella gasta els diners al seu capritx, que cap alcalde pot gastar els diners de l'pressupost a la seva diu Manolo que ara no, assenteix negativament i diu que va ser el periodista; li replica l'alcaldessa que era la seva declaració i que li expliqui perquè va dir que ella gasta els diners al seu capritx, que cap alcalde pot gastar els diners de l'pressupost a la seva
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gust, sinó per als fins i amb els límits previstos, sinó que li pregunti a l'anterior alcalde, el Sr 

Filiberto. 

Diu que aquesta moció no té cap fonament, és simple retòrica que no té anàlisi i estudi de la situació. 

Diu l'alcaldessa que si es rebaixa el tipus, els diners que no es recapti a quina partida de l'pressupost de 

despeses se li minvarà; ell ha d'explicar la baixada d'ingressos sobre quina partida pressupostària de 

despesa es van a realitzar, ja que considera l'alcaldessa que no es poden baixar despeses de cap 

capítol, ni personal ni despeses corrents ni aportacions ni transferències corrents, per tant que expliqui 

què pensa fer, és molt bonic dir cal rebaixar el tipus IBI, però amb això no n'hi ha prou, el Sr Manolo no 

contesta.

Seguidament pren la paraula la regidora Sra Carmen Bastant i fa una exposició sobre els 

valors cadastrals i que en resum ve a dir, que en la seva moció presenta un llistat de municipis 

de Camp de Morvedre i fa una comparativa amb Albalat, per dir que el nostre tipus impositiu 

està alt, però això no és així, perquè el que el contribuent paga no només depèn de el tipus 

impositiu, sinó que també i molt de valor cadastral, els valors cadastrals més antics són molt 

més baixos que els més recents, així resulta que l'última revisió cadastral que es va fer a 

Albalat és de l'any 1996 i la de Sagunt de 2016-

2017, per la qual cosa sent el tipus impositiu molt més baix el de Sagunt 0,46 que el d'Albalat 

0,85, segur que pel mateix es paga més a Sagunt que a Albalat. 

Seguidament pren la paraula la Sra. Alcaldessa i li recrimina al Sr. Manolo que, ha presentat quatre 

mocions, que li han defraudat molt, perquè ella a l'igual que el seu equip li han dedicat un temps per 

analitzar el seu contingut i ell ni tan sols se les havia preparat; pensa que ni tan sols les ha redactat, 

que l'únic que ha fet és presentar-les, desconeixent el seu contingut, que això és perdre el temps i no 

pot ser, que es plantegi el seu paper com a regidor, li diu que això no pot ser que cal caminar abans 

de córrer. Que si continua amb aquesta trajectòria de presentar sense saber que, no les portava a 

ple, es passaran per Junta de Govern, i se li informarà del que s'ha acordat, així que es replantegi el 

seu paper com a regidor d'aquest Ajuntament.

Seguidament es procedeix a la votació amb el següent resultat: 

- Juan José Font: No 

- Carmen Bastant: No 

- Núria Zarco: No 

- M.ª Dolors Lafont: No 

- Rafael Asensio: No 

- Manolo Bonet: Si 

- Maria Asensi: No 

- Filiberto M. Prats: No 

- Sra. Alcaldessa: No, perquè li sembla una mesura política populista i incongruent. A la vista d'el 

resultat de la votació de desestima per majoria.

CINQUÈ. DACIÓ DE COMPTES DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA I ACORDS DE LA 

JUNTA DE GOVERN DE DATA 24 I 19 DE SETEMBRE I 1 D'OCTUBRE DE 2019.

Informat el ple de l'contingut dels Decrets de l'340 a l'439 i de l'contingut de les actes corresponents a 

les sessions de la Junta de Govern celebrada els dies 2 i 19 de setembre i 1 d'octubre, es dóna per 

assabentada i no hi ha preguntes. 
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SISÈ. CONTROL D'ÒRGANS GOVERN.

El Sr. Filiberto pregunta per la situació de la Llar de l'Jubilat; l'informa la Sra. Alcaldessa que com va 

canviar la Llei de contractes en l'any 2018, cal estudiar i replantejar-se el tipus de licitació de la Llar 

de l'Jubilat i aquest és el motiu de que encara no s'hagi licitat.

SETÈ. PRECS I PREGUNTES.

Pregunta el Sr. Manolo Bonet, pels sots produïts per avaries de l'Pou el Calvari, situats entre el 

col·legi i Urbanització Els Tarongers, si es poden asfaltar. També pregunta pel fanal de la 

Urbanització els Tarongers, quan s'arreglarà. Pregunta el Sr. Manolo a la Sra. Alcaldessa li aclareixi 

el següent :, li han dit que ell havia dit que no es podia aparcar a la porta de l'escola, i ell no ha dit 

això; li contesta la Sra. Alcaldessa que no sap qui li ho ha dit, però com ja li va dir en una altra 

ocasió que li porti a la o informant per parlar amb ell / a, que no es crea tan important; perquè ha 

estat mitjançant escrit de la Urbanització els Tarongers, que han sol·licitat a l'Ajuntament que no 

s'aparqui davant de l'escola i ella ha donat l'ordre de no aparcar; i li reitera al Sr. Manolo la Sra. 

Alcaldessa que porti a la persona que li explica totes aquestes coses, i que el que ha de fer és no 

fer tant cas dels comentaris de la gent i apuntar-se als cursos de Diputació sobre càrrecs electes, 

diu el Sr Manolo que per problemes de treball no pot; li repeteix que camini i no corri.

També pregunta el regidor Sr. Manolo per les subvencions que enguany ha demanat a l'Ajuntament, se 

l'informa que totes les que es podien demanar. 

I sense més assumptes que tractar s'aixeca la sessió per la Sra. Alcaldessa, sent les: 20'30 

h. 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.

Vist i plau 

L'ALCALDESSA LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA 

Signat: Maite Perez Furio Signat: Amparo Ferrandis Prats 
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