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 SESSIÓ ORDINÀRIA 
20 d'octubre de 2017 

 
 

En la Sala de la Casa de la Vila d’Albalat 
de la Ribera, a les vint hores, trenta minuts 
del dia vint d'octubre de dos mil dèsset. 
 

Degudament convocats i notificats en 
forma de l’ordre del dia comprensiu dels 
assumptes a tractar, es reuniren baix la 
presidència del senyor alcalde-president en 
Felip Hernandis Sancho, en primera 
convocatòria, els senyors expressats al marge, 
que integren la majoria de la corporació, per a 
celebrar sessió ordinària i pública. 

 
Sent les vint hores, trenta minuts, la 

presidència declarà oberta la sessió, i es passà 
al següent: 

 

 
 

ORDRE DEL DIA 



 1 - ACTA ANTERIOR 
 
 En veure l'acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 
15 de setembre de 2017, en Marc Alacreu assenyala que en el punt 7 hi ha una errata, ja que 
en la seua intervenció va dir “resoldre els problemes de la zona no urbanitzada al costat del 
camp de tir al plat”; i en Christian Lausuch i en José Antonio Roig assenyalen que en la 
redacció de la seua intervenció en el punt 3 dóna a entendre que el seu grup no vol que es 
realitze aquesta obra, però el que va passar va ser que el seu grup va plantejar la possibilitat 
de votar per separat l'aplicació pressupostària de les obres del carrer del Bon Aire, i com no 
va poder ser el seu grup s'abstingué, no perquè no volen que es realitze aquesta obra, sinó 
perquè volien tenir abans un estudi tècnic i més informació referent al cost de l'obra. 
 
 En exposar tot això, la Corporació, per unanimitat dels membres presents, va acordar 
aprovar l'acta en els seus propis termes incloent les rectificacions solꞏlicitades. 
 
 
 2 – PROPOSTA DE L'ALCALDIA DE REPOSICIÓ DE CRÈDITS 
RETINGUTS 4/2017 
 
 En veure la proposta de l'Alcaldia (núm. 2231/2017 del registre d'entrades) amb el 
següent text: 
 

 “Mitjançant un acord del Ple de la sessió del 15 de setembre de 2017, a 
proposta del grup municipal Popular, es va acordar practicar una retenció de crèdit de 
no disponibilitat d'algunes de les partides pressupostàries que s'havien inclòs en la 
modificació de crèdits núm. 4/2017, aprovada pel Ple en la sessió del 27 de juliol de 
2017, expedient que es trobava aprovat definitivament. Aquest expedient s'havia 
formulat per a adequar el Pressupost a les noves despeses que calia realitzar per a 
executar les obres i les actuacions previstes per l'Ajuntament, sobretot en la necessitat 
d'execució d'obres financerament sostenibles i, especialment, per a permetre la 
realització de despeses de les quals, en haver solꞏlicitat l'Ajuntament la subvenció a 
altres administracions, la solꞏlicitud comportava el compromís de finançament 
municipal d'un percentatge de la despesa i el compliment dels terminis imposats en 
les convocatòria per a la seua execució i justificació davant l'administració 
subvencionadora. 
 La normativa pressupostària (Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol Primer del títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos) estableix en el seu 
article 30.2: “En principi, tots els crèdits per a despeses es trobaran en la situació de 
crèdits disponibles”. 
 El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en el seu article 193 únicament  preveu 



aqueixa reducció de despeses que s'instrumentarà mitjançant la declaració de no 
disponibilitat en el cas que un ajuntament liquide el seu pressupost amb romanent de 
tresoreria negatiu, assenyalant que “l'expressada reducció només podrà revocar-se per 
acord del ple, a proposta del president, i previ informe de l'interventor, quan el 
desenvolupament normal del pressupost i la situació de la tresoreria ho consentiren”. 
Òbviament no és el cas de l'Ajuntament d'Albalat de la Ribera. 
 L'article 21.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableix que “En cas d'incompliment de 
l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de l'objectiu de deute públic o de la regla de 
despesa, l'administració incomplidora formularà un pla econòmic-financer que 
permeta l'any en curs i el següent el compliment dels objectius o de la regla de 
despesa, amb el contingut i abast previstos en aquest article”. 
 Com es desprén de l'exposat són casos greus en els quals la declaració de no 
disponibilitat ve imposada per al compliment de la normativa legal, fonamentalment 
la d'estabilitat pressupostària. Aquest Ajuntament ja es va veure obligat a aprovar un 
Pla Econòmic Financer i a declarar la no disponibilitat de diverses partides  en el 
Pressupost de 2016. 
 Per les raons exposades i en considerar que la no disponibilitat acordada està 
impedint la normal execució de les obres i les actuacions previstes així com el 
compliment, per part de l'Ajuntament, dels terminis i les condicions establides en els 
expedients de solꞏlicitud de subvencions, per la present propose al Ple que revoque la 
declaració de no disponibilitat acordada en la sessió plenària de 15 de setembre de 
2017, retornant els crèdits a la seua situació de disponibles.” 

 
 En Vicent Mulet obri el debat llegint el següent text, del qual demana la incorporació 
a l'acta: 
 

 “Quan la nit passada em vaig posar a preparar-me el plenari i vaig llegir la 
seua proposta, que per cert no se sap ni de quin ajuntament és, perquè per no portar no 
porta ni capçalera oficial de l'Ajuntament, ni oficialitat alguna, em vaig quedar 
bocabadat. 
 Vosté, pense que no s'ha dignat ni a llegir ni una sola vegada cap article sencer 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004 i del 500/1990 i ho dic pels motius següents: 
 1r En el paràgraf primer vosté diu que l'expedient de modificació de crèdits 
s'havia incoat perquè les actuacions estaven previstes per l'Ajuntament; doncs senyor 
Hernandis, directament ja podem declarar nulꞏla la modificació perquè en el seu 
primer argument cau ell tot sol, ja que en l'article 177. Crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdits. Quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-
se fins a l'exercici següent, i no existisca en el pressupost de la corporació crèdit o 
siga insuficient o no ampliable el consignat, el president de la corporació ordenarà la 
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de 



suplements de crèdit, en el segon. Per tant, senyor Hernandis, són despeses no 
previstes i que s'han d'escometre urgentment i per açò és necessària la modificació. 
 O és que, senyor Hernandis, està dient que vosté és un mal polític per no 
prevenir quan vostè va fer els pressupostos tot açò..., és a dir, va fer un pressupost 
molt dolent. 
 Ja li dic jo que no, senyor alcalde, són despeses imprevisibles, ja que les 
subvencions no saps bé quan ixen o van a eixir. 
 2n- Però tornant al que ens ocupa, senyor Hernandis, vosté ha sigut molt llest 
al mateix temps de fer la proposta redactant-la a la seua conveniència, sí, 
efectivament l'article 30.2 del TRHL diu que: "En principi tots els crèdits per a les 
despeses es trobaran en la situació de crèdits disponibles", home, doncs faltaria més 
que tots els crèdits no estigueren preferiblement disponibles, clar que sí, però en cap 
moment diu que no puguen estar no disponibles, és més per a deixar-li-ho clar, jo sí 
que vaig a enunciar tot l'article 30 que vosté ha obviat per a intentar marejar i 
enganyar als regidors d'aquest ple i diu el següent: 

Art. 30. 
1. Els crèdits consignats en el pressupost de despeses, així com els procedents de 

les modificacions pressupostàries al fet que es refereix l'article 34 podran 
trobar-se, amb caràcter general, en qualsevol de les tres situacions següents: 

a) Crèdits disponibles. 
b) Crèdits retinguts pendents d'utilització. 
c) Crèdits no disponibles. 

2. En principi, tots els crèdits per a despeses es trobaran en la situació de crèdits 
disponibles. 

 Per tant senyor Hernandis, la llei diu que perfectament i legalment els crèdits 
poden estar no disponibles, així que no veig on està el problema que per raons 
d'interés públic i per a frenar-li els peus, els crèdits estiguen no disponibles. Per tant 
queda demostrada que no està jugant net de moment en l'anàlisi del seu escrit. 
 Pel que fa al segon paràgraf, vosté ja comença malament del tot, i li vaig a dir 
per què, vosté nomena l'article 193 del RD 2/2004 i diu que únicament es preveu en 
aquest article que l'única manera de reduir la despesa s'instrumentarà mitjançant la no 
disponibilitat ... una altra falsedat, ara us vaig a llegir sencer l'article 193, que en 
aquest cas el nostre alcalde ho torna a obviar a veure on diu açò que únicament... i si 
en algun moment nomena a la no disponibilitat... 

Article 193. Liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu. 
Remissió a altres administracions públiques 

1. En cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu, el ple 
de la corporació o l'òrgan competent de l'organisme autònom, segons 
corresponga, hauran de procedir, en la primera sessió que celebren, a la 
reducció de despeses del nou pressupost per quantia igual al dèficit produït. 
L'expressada reducció només podrà revocar-se per acord del ple, a proposta del 



president, i previ informe de l'interventor, quan el desenvolupament normal del 
pressupost i la situació de la tresoreria ho consentiren. 

2. Si la reducció de despeses no resultara possible, es podrà acudir al concert 
d'operació de crèdit pel seu import, sempre que es donen les condicions 
assenyalades en l'article 177.5 d'aquesta llei. 

3. De no adoptar-se cap de les mesures previstes en els dos apartats anteriors, el 
pressupost de l'exercici següent haurà d'aprovar-se amb un superàvit inicial de 
quantia no inferior al repetit dèficit. 

4. De la liquidació de cadascun dels pressupostos que integren el pressupost 
general i dels estats financers de les societats mercantils dependents de 
l'entitat, una vegada realitzada la seua aprovació, es donarà compte al Ple en la 
primera sessió que celebre. 

5. Les Entitats locals remetran còpia de la liquidació dels seus pressupostos a 
l'administració de l'estat i la comunitat autònoma abans de finalitzar el mes de 
març de l'exercici següent al que corresponga. 

La falta de remissió de la liquidació en el termini assenyalat facultarà 
l'administració per a utilitzar com a actuals, a qualsevol efecte, les dades que 
conega relatius a l'entitat que es tracte. 

 Ha aparegut en algun moment la paraula únicament o no disponibilitat? Us 
deixe aqueixa pregunta en l'aire perquè reflexioneu ... 
 Però de nou, respecte la no disponibilitat hauríem d'anar a l'article 30 del RD 
500/1990 on diu 

Art. 33. 
1. La no disponibilitat de crèdit es deriva de l'actor mitjançant el qual 

s'immobilitza la totalitat o part del saldo de crèdit d'una partida pressupostària, 
declarant-ho com no susceptible d'utilització. 

2. La declaració de no disponibilitat no suposarà l'anulꞏlació del crèdit, però amb 
càrrec al saldo declarat no disponible no podran acordar-se autoritzacions de 
despeses ni transferències i el seu import no podrà ser incorporat al pressupost 
de l'exercici següent. 

3. Correspondrà la declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seua 
reposició a disponible, el Ple de l'Entitat. 

 Per tant el crèdit ni desapareix ni s'elimina del pressupost per tant no altera la 
quantia en cas d'un pla econòmic financer o s'han de fer baixa de crèdits per a açò ja 
està la modificació de crèdit per baixa per anulꞏlacions que ací sí que desapareix el 
crèdit del pressupost. I perquè no pensen que els estic enganyant vaig a llegir també 
l'article 49 del Reial Decret 500/1990. 

Article 49. 
Baixa per anulꞏlació és la modificació del pressupost de despeses que suposa una 

disminució total o parcial en el crèdit assignat a una partida del pressupost.  
Correspondrà al Ple de l'Entitat l'aprovació de les baixes per anulꞏlació de 

crèdits.  



 Ací només estem parlant d'uns crèdits que poden ser desbloquejats en 
qualsevol moment, els crèdits en el ple passat es van bloquejar perquè vosté, senyor 
alcalde, s'adone que no està en majoria i que necessita negociar les modificacions, els 
pressupostos. Però a la vista està que vosté ni vol, ni vol intentar-ho, ja que des que 
els crèdits que estan declarats no disponibles, ni s'ha molestat a intentar solucionar la 
situació posant-se en contacte almenys amb nosaltres. 
 Senyor Hernandis si vosté tenia una previsió per al cotxe de la policia, 
complisca-la i no encarisca la compra del cotxe.  
 Senyor Felip si per als camins rurals no li han donat la subvenció i ara li fan 
falta els diners, no és culpa nostra ni del PSOE ni del PP, ja que vosté ha gastat amb 
pólvora de rei i sense tenir els diners damunt. En la sa casa faria igual?  
 Senyor Hernandis, respecte el contracte dels nínxols, tot fa indicar que 
possiblement ens ha perjudicat que es partiren en dos i que la baixa no fóra la 
suficient perquè els vàters ens isqueren gratis ... 
 Quant als sous dels arquitectes, senyor Hernandis, vosté no pot cada vegada 
que passa una subvenció per davant, a la qual moltes vegades no sabrà si podrà 
accedir, demanar projectes perquè hi ha una previsió anual per als arquitectes i és la 
que ha destinat vosté, per favor li demane faça ben les coses. 
 Finalment, dir que espere que els senyors del PSOE voten en contra de tornar 
a la disponibilitat dels crèdits, i li donen un xec en blanc i que es cresca més del que 
està, i més després d'anunciar a tota veu i en el diari que estem torpedejant la gestió 
municipal i enganyant en les xifres als nostres veïns, he demostrat amb fets i articles 
que aquesta, la de no disponibilitat de crèdits, no és una situació estranya, ni que posa 
en greu perill l'Ajuntament ni res que li semble.” 

 
 En José Antonio Roig manifesta que el seu grup no va entrar que si és un tema de 
legalitat o no, però sí en què és un tema de falta de tarannà polític. No té sentit portar aquesta 
proposta al Ple, sense haver convocat la comissió per a tractar aquests temes. El nostre grup 
va votar a favor la proposta del PP perquè estem cansats de demanar diàleg i consens, i fins al 
moment no ha sigut així. 
 En Marc Alacreu indica que el millor seria que la senyora secretària fera un informe 
del tema. Els crèdits estan retinguts i hauríem de mirar la forma de desbloquejar-los. 
 En Vicent Mulet contesta que estan cansats que es porten modificacions al Ple, i que 
la proposta de posar microfonia i àudio no siga considerada pel senyor alcalde. 
 El senyor alcalde li contesta que les modificacions es fan perquè quan es fa el 
pressupost per a tot un any, que contempla 145 partides, difícilment es pot acceptar el que va 
a passar. Respecte a les declaracions d'en Vicent Mulet respecte dels nínxols, he de dir que 
els nínxols s'han fet igual com l'altra vegada, perquè per a fer la 1ª fase es necessiten 
empreses especialitzades i en Albalat no hi ha cap, per la qual cosa si es fa tot en un bloc 
estem negant la possibilitat que en la 2ª fase hi haja empreses d'Albalat. Que en setembre de 
2015 vaig demanar crear una comissió de seguiment per a totes les obres, i el PSOE em va 
contestar que se seguirien des de les Comissions d'Hisenda, i el PP digué que açò era 



problema del senyor alcalde. Us demane que reconsidereu les postures, i quan vinguen 
subvencions, tindre la possibilitat de negociar-les. 
 En Vicent Mulet indica al senyor alcalde que va presentar per registre d'entrada, fa 
tres o quatre mesos, una  solꞏlicitud per a reunir-se per a les subvencions, i que la subvenció 
de les IFS s'ha decidit sense dir-nos res. El senyor alcalde li contesta que no té constància 
d'aquest registre, i que ho mirarà. 
 
 En posar el tema a la votació es va acordar, per cinc vots a favor (EUPV i 
Compromís), tres abstencions (PSOE) i tres vots en contra (PP), aprovar la proposta. 
 
 

3 - MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA DE LA TAXA DE PROVEÏMENT 
D'AIGUA 

 
En veure l'expedient que es tramita sobre la modificació de l'ordenança fiscal 

reguladora de la taxa municipal de subministrament d'aigua, i 
 
En resultar que l'Alcaldia ha formulat la memòria justificativa de la necessitat de la 

modificació de les ordenances fiscals, que es justifica per la necessitat d'adequar les quotes 
tributàries de les taxes als actuals costos econòmics dels serveis públics i les activitats 
administratives de competència local, que graven les mateixes. 

 
En resultar que s'han redactat els preceptius informes tècnics-econòmics justificatius 

de l'import de la taxa. 
 
En considerar que és competència del Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la 

majoria simple dels membres presents, la modificació dels recursos propis de caràcter 
tributari, segons l'article 22.2, lletres d) i i), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local i en veure la conveniència d'incrementar les tarifes de la taxa 
municipal per subministrament d'aigua, 

 
En veure el dictamen de la Comissió d'Hisenda i Comptes i l'informe de Secretaria 

Intervenció. 
 
En senyor alcalde exposa que 13 ajuntaments, entre ells Albalat, en la legislatura 

passada, van guanyar un recurs contra el Pla de Conca, creant així un precedent de qui 
contamina paga. Després de més de 20 reunions amb la consellera, amb el director general de 
l'Aigua i amb el secretari autonòmic, vam seguir plantejant la nostra disconformitat amb 
pagar el malbaratament que va fer el PP en les legislatures passades. Passat un temps, es va 
fer una gestió molt bona amb l'Edar d'Algemesí, amb la qual seguim, abaixant així el nostre 
pressupost considerablement. Ja estem connectats i fent proves, i tenim l'aigua a 29 unitats de 
nitrat per litre. Possiblement haurem d'ampliar una mica més l'aportació del nostre pou per a 



intentar pujar fins a 40. Ara estem barrejant dues parts d'aigua bona per una part nostra de 
dolenta, i esperant al fet que Salut Pública acabe de realitzar totes les analítiques en un procés 
de dos mesos, per a així després avisar a tots els veïns que ja poden beure d'aquesta aigua. 
Per tot això que he dit, cal fer la taxa per a posar-se al dia. 

 
En Christian Lausuch obri el debat manifestant que l'aigua és un tema cabdal i un 

recurs cada vegada més car. En la comissió el nostre grup va votar a favor de la modificació 
de l'ordenança per a actualitzar el preu de l'aigua al seu nou cost, però després d'estudiar 
l'estudi tècnic ens sorgeixen dubtes: 

- Com la injustícia que ens cobren en la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana 
0,1860 €, incloent 0,08 € per a amortitzar a 40 anys totes les instalꞏlacions que s'han fet 
(volíem que el preu s'haguera reduït, però ja sabem que a força de compromisos amb la 
Generalitat és una compensació per la infraestructura que genera un risc inevitable a 
possibles canvis en la legislatura pròxima) 

- Com la mescla d'1/3 del nostre pou i 2/3 de l'ETAP, podent ser més aigua nostra i 
menys de l'ETAP per a reduir el preu. O bé fer una mescla més progressiva tot esperant els 
estudis i de l'històric que ens vagen dient els nitrats existents i també la duresa (calç que hi ha 
en l'aigua) 

- Com els costos d'amortització per a la pèrdua de valor de les instalꞏlacions per les 
reparacions i avaries que s'hagen de fer, i ens preguntem per les reparacions i inversions que 
s'han fet en aquests dos últims anys de legislatura en la xarxa d'aigua local 

- En què si s'aprova aquest nou preu, serem els primers a exigir el compliment 
d'aquest pla. 

Recordar que la nostra proposta en 2016-17 d’abaixar el preu de l'aigua va ser 
aprovada, al que el senyor alcalde contestà que no es tenien valors clars. 

I ja fora d'aquesta moció, ens agradaria que el rebut de l'aigua tinguera la informació 
detallada del mateix en relació al consum de cada comptador. 

Per tot l'exposat, el nostre grup s'abstindrà. 
 
El senyor alcalde contesta a en Christian indicant que la nostra aigua té una mitjana 

de 87 de nitrats, que al costat dels 7 + 7 de l'ETAP farien un total d'un centenar de nitrats. Ara 
estem en un període de proves amb 29 de nitrats, i l'OMS ens diu que per sobre de 50 no hem 
de servir, per la qual cosa si açò es manté, possiblement haurem de modificar la mescla 
perquè la quantitat no ens resulte tan cara. Després dir-vos que la majoria dels punts és còpia 
literal del què va presentar el PSOE en el 2013, canviant només els punts que el DOCV ens 
ha obligat. 

 
La Corporació, amb el vot favorable de cinc dels membres presents (Felip Hernandis 

Sancho, Teresa Meléndez Oltra, Àngela Aleixandre Santamaria, Vicenta Inmaculada 
Benavent Gandia i Marc Alacreu Samper), amb zero vots en contra i sis abstencions (José 
Antonio Roig Ferrer, Christian Lausuch Bono, Ana Badía Talens, Vicent Mulet Estrelles, 
Esther Chordà Climent i Mª Bibiana Marco Ribera), acorda: 



 
1r- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa 

municipal per distribució d'aigua, de la qual, l'article 6é queda redactat en els següents 
termes: 

 
“Article 6é-  La quantitat a liquidar i exigir per aquesta taxa s'obtindrà per aplicació 

de la següent tarifa: 
 
Quota de servei 
Comptador de 20 mm.   20 € / semestre 
Comptadors de 13 mm.     6 € / semestre 
 
Quota de consum:    0,72 €/m3 
 
2n- Que se sotmeta a informació pública, per un termini de trenta dies, mitjançant 

edicte que ha de publicar-se en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, 
perquè els interessats puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen 
oportunes.   

 
3r - Que es done compte a l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, que es 

resoldran amb caràcter definitiu, o, en cas que no se'n presentaren, l'acord provisional 
s'entendrà definitivament aprovat. 

 
4t- Publicar l'acord definitiu i el text íntegre de la nova redacció de les disposicions 

afectades per la modificació, indicant les dates de la seua aprovació i del començament de la 
seua aplicació, en el Butlletí Oficial de la Província, per a la seua vigència i possibilitat de la 
seua impugnació jurisdiccional.” 

 
En aquest moment el senyor alcalde comenta al Ple que després de nombroses 

reunions amb la Conselleria, des de 2015, ahir es va arribar a un principi d'acord per al 
repartiment de 25 milions d'euros entre els 13 pobles, dels quals a Albalat li corresponen a 
fons perdut 1.560.000€, iniciant-se la inversió a partir del 2018, i possiblement en tres fases 
(2018, 2019 i 2020), per a canviar tota la xarxa. La filosofia del director general de l'Aigua és 
invertir en millorar les xarxes dels pobles, en comptes de destinar-los a pagar amortització. 
Afortunadament, els pobles més xicotets són els que tenim la millor eficiència, ja que tenim 
al voltant d'un 40% de pèrdues, per la qual cosa guanyarem abaratint per m3. Però 
desgraciadament el que no ens agrada són els 0,08 € calculats per al préstec a 40 anys, ja que 
quan no es consumixen els m3 per a amortitzar, l'any següent serà variable, per la qual cosa 
anirà pujant. Però ja hem advertit a Conselleria que tenim la sentència de “qui contamina, 
paga”, i que per no haver regulat l'ús dels pesticides i abons, haurà de, per omissió, pagar. 
 
 



 4 - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ DE L'IVACE 
 
 En veure la proposta de l'Alcaldia amb el següent text: 

 
 “La resolució del President de l'IVACE per la qual s'aprova la concessió a 
aquest Ajuntament d'un préstec bonificat per import de 100.179,00 € i una subvenció 
a fons perdut de 50.089,50 € per a la realització de l'actuació denominada "renovació 
de lluminàries en el sector nord", exigeix que l'Ajuntament acredite abans de l'1 de 
desembre de 2017 haver formalitzat l'execució de les actuacions objecte de l'ajuda. 
 La brevetat del temps que l'Ajuntament disposa per a complir els terminis de 
l'esmentada resolució, així com la resta de condicions imposades en la convocatòria, 
exigirà un esforç extraordinari de tramitació a l'efecte d'intentar no perdre les 
subvencions obtingudes. 
 D'altra banda l'execució de les actuacions previstes és igualment de gran 
interés per a l'Ajuntament, ja que permetrà millorar les condicions de prestació del 
servei públic d'enllumenat en el sector afectat així com afavorir l'estalvi energètic amb 
els beneficis econòmics i mediambientals que açò comportarà. 
 
 Per tant propose al Ple l'adopció del següent acords: 
 1r) Acceptar l'instrument financer (préstec bonificat/subvenció a fons perdut - 
expedient I4SP41/2017/29) atorgat a l'Ajuntament per l'IVACE mitjançant la 
resolució del president d'aquest institut, basant-se en la convocatòria per a la 
concessió d'instruments financers per a l'execució de mesures d'estalvi i eficiència 
energètica en els sistemes d'enllumenat públic exterior en els municipis de la 
Comunitat Valenciana (DOCV núm. 8038, de 12 de maig de 2017). 
 2n) Autoritzar el senyor alcalde, en Felip Hernandis Sancho, per a l'execució 
de quantes actuacions calguen per a l'execució de l'expedient de concessió d'ajudes 
així com per a subscriure el document de formalització del préstec bonificat concedit. 
 3r) Acordar l'inici de la licitació per a l'execució de les actuacions de 
"renovació de lluminàries en el sector nord" mitjançant el procediment obert amb un 
únic criteri d'adjudicació. 
 4t) Declarar la urgència del procediment, donades les limitacions de temps que 
imposa el compliment de les condicions de la convocatòria, així com l'autorització 
expressa per a la seua aplicació comptable al nivell de vinculació establert en les 
bases d'execució del Pressupost. 
 5é) Aprovar la memòria tècnica subscrita per l'enginyer industrial municipal 
que conformarà el plec de prescripcions tècniques del present procediment. 
 6é) Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regirà 
igualment la present licitació. 
 7é) Ordenar la publicació urgent de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la 
Província atorgant als licitadors un termini de vuit dies naturals per a la presentació de 
proposicions.” 



 
 En posar el tema a la votació s'acordà, per unanimitat dels membres presents, aprovar 
la proposta en tots els seus termes. 
 
 
 5 - EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 7/2017 
 
 En donar compte de l'expedient de modificació de crèdits número 7/2017, proposant 
la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits en el Pressupost de l'actual 
exercici, tramitat per ordre de la Presidència de la data 12 de juliol de 2017. 
 
 En resultar que en analitzar les despeses específiques i determinades que es pretenen 
cobrir amb els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, no permeten que la seua 
realització es demore a exercicis futurs. 
 
 En resultar que no existeixen en l'Estat de Despeses del Pressuposat crèdits destinats a 
la finalitat específica, o són insuficients els saldos de crèdits no compromesos en les partides 
corresponents. 
 
 En considerar que la totalitat dels augments de crèdits en despeses es financen amb 
els mitjans previstos en els articles l77.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 36, apartats 1 i 
2, i 43 del Reial Decret 500/1990, del 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del 
títol sisé de l'esmentada llei, en aquest cas amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria i amb 
baixes de crèdits. 
 
 En considerar que la Comissió Informativa, en la sessió de la data 19 de juliol de 
2017, va dictaminar favorablement la proposta d'acord. 
 
 En veure l'informe de Secretaria-Intervenció, que inclou el referit a la Llei Orgànica 
2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
 En posar el tema a votació es va acordar, per unanimitat dels membres presents, el 
següent:  
 
 1r- Aprovar inicialment la modificació dels crèdits proposada en l'expedient número 
7/2017, amb càrrec al romanent de Tresoreria,  en els següents termes: 
 
 Concedir crèdits extraordinaris i suplements de crèdits en les següents partides 
pressupostàries: 
 
A) AUGMENTS 



Aplicació pressupostària DENOMINACIÓ CONSIGNACIÓ 

ANTERIOR 

AUGMENT PER TOTAL 

Programa  Econòmica   Suplement Habilitació  

165 63300 Renovació de 

lluminàrias en el 

sector nord  -    50.089,50  50.089,50  

    TOTALS  -    50.089,50  50.089,50  

 
B) FINANÇAMENT DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDITS 
 a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria: 50.089,50 € 
 
 2n -Aprovar expressament l'aplicació l'any 2017 de part del superàvit de la liquidació 
del 2016 al Pla d’inversions financerament sostenibles següent: Renovació de lluminàries en 
el sector nord, previstes en el present expedient, de conformitat amb el que es disposa en la 
disposició addicional sisena. 3 de la LOEPSF. 
 
 3r- Exposar al públic l'aprovació inicial en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial 
de la Província pe un termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent a la publicació 
d'aquest, posant a la disposició del públic la corresponent documentació, durant el termini de 
la qual els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple. 
 
 4t- Considerar definitivament aprovada aquesta modificació de crèdits, si durant el dit 
període no s'hagueren presentat reclamacions 
 
 
 6 – COMISSIÓ BAIXADA DE L'I.B.I. 
 
 El senyor alcalde exposa que aquest punt és només per a informar al Ple de la 
comissió que va solꞏlicitar el PP, i la proposta del qual va ser rebutjada. Incorpore aquesta 
acta que diu el següent: 
 

"ACTA DE LA COMISSIÓ DE L'IBI 
 
 En la data 30 d'agost de 2017, núm. 1892 del registre d'Entrades, en Vicent Mulet 
Estrelles, en representació del grup municipal Popular presentà una moció d'estudi de la 
baixada de l'IBI 2018. 
 
 La moció s'inclogué en l'ordre del dia de la sessió de l'Ajuntament Ple celebrada el dia 
15/09/2017, la moció fou examinada per l'Ajuntament Ple i la proposta s'aprovà per 6 vots a 
favor (PP i PSOE) i 5 vots en contra (EUPV i Compromís). 



 
 El president de la comissió, en Vicent Mulet Estavelles, el 5/10/2017 convocà una 
reunió de la comissió el dia 10/10/2017, a les 19.30 hores en la Sala de Comissions de la 
Casa de la Vila, que es notificà a les següents persones:  
 
 EUPV: En Felip Hernandis Sancho, na Teresa Meléndez Oltra 
 PP:  En Vicent Mulet Estrelles, n'Esther Chordà Climent 
 PSOE: En Christian Lausuch Bono 
 Compromís:  En Marc Alacreu Samper 
 
 Dels quals tots, exceptuant en Marc Alacreu, han comparegut a l'acte. 
 
 Intervé el president de la comissió, fent constar que en virtut de l'acord plenari de 
15/09/2017 es passa a estudi la baixada de l'IBI 
 Tot seguit la regidora n'Esther Chordà Climent manifesta que el 20/01/2017 l'equip de 
govern acordà la baixada dels valors de la ponència i, no obstant això, el dit acte no s'ha 
realitzat. 
 En Felip Hernandis Sancho pren la paraula i fa esment que la ponència de valors 
afecta tots els municipis, i aquest Ajuntament en els 4 o 5 anys anteriors no l'ha revalorat. 
 N'Esther Chordà Climent indica que s'haurien de baixar els tipus de gravamen. 
 Ara, en Felip Hernandis Sancho manifesta que l'Ajuntament adoptà la decisió 
d'eliminar la taxa de clavegueram que era de 22 € per a compensar els contribuents. Açò ha 
suposat 22 € menys de pagament que ix de la butxaca dels contribuents, en eliminar el 
clavegueram. Manifesta que ara estem a temps de realitzar actes que tinguen repercussió 
econòmica en el contribuent. 
 Intervé en Vicent Mulet per a concretar la proposta, i manifesta que ells proposen 
baixar del 0,75 % al 0,72 % el tipus de gravamen. 
 En Felip Hernandis Sancho creu que aquest tipus de mesures no són bones per 
l'Ajuntament, ja que del recaptat per l'Ajuntament, aquest els transforma en despeses que 
milloren els serveis públics. 
 Manifesta a més -en Felip Hernandis- que l'equip de govern treballa molt en el tema 
de subvencions, la qual cosa millora els serveis públics, però insisteix que aquest tipus de 
mesures, com baixar el tipus de gravamen no és bo per a l'Ajuntament. 
 El president de la comissió -en Vicent Mulet- convida a la votació de la baixada del 
tipus de gravamen. 
 En Felip Hernandis Sancho i na Teresa Meléndez Oltra voten no a la proposta. En 
Vicent Mulet Estrelles i n'Esther Chordà Climent voten a favor. I en Christian Lausuch Bono 
s'absté. Per tant es proposa que la dita proposta s'examine en el pròxim Ple que se celebre. 
 I en prova de l'anterior, signen els membres assistents a la comissió, que jo el 
secretari–accidental certifique." 
 
 



 7 - PROPOSTA PSOE SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
 
 En veure la proposta presentada pel grup municipal Socialista, núm. 2100/2017 del 
registre d'entrades, amb el següent text: 
 

 “La violència de gènere és un problema d'estat i com a tal, per a aconseguir la 
seua erradicació, cal un gran PACTE D'ESTAT. A aquest efecte, el PSOE al llarg 
d'aquests últims anys ha vingut reclamant juntament amb la societat civil i les 
organitzacions de dones, un acord social, polític i institucional contra la violència que 
s'exerceix cap a les dones i les seues filles i fills. 
 Garantir una vida lliure de violència per a les dones, les seues filles i fills, és 
un objectiu prioritari per al grup municipal Socialista, en la confiança que també ho 
ha de ser per al conjunt dels grups municipals que conformen aquest Ajuntament. 
 Una societat no pot anomenar-se democràtica si no garanteix la seguretat i la 
llibertat de més del 50% de la seua població. I en aquesta responsabilitat els 
ajuntaments, com a institució més propera a la ciutadania, tenen un compromís 
ineludible. 
 El 28 de juliol de 2017, es van aprovar en les respectives Comissions 
parlamentàries d'Igualtat, tant en el Congrés com en el Senat, els documents que 
arreplegaven les propostes que dues càmeres van acordar per unanimitat en el Senat i 
per majoria en el Congrés, per a l'elaboració d'un Pacte d'Estat contra la Violència de 
Gènere. 
 És important indicar que les propostes d'aquests documents no arrepleguen en 
la seua integritat totes les iniciatives, en aquest cas presentades pel Grup Socialista, 
sinó que en el pacte figuren aquelles que van ser acceptades per tots els grups 
parlamentaris. 
 Des del grup municipal Socialista considerem que aquests acords són 
necessaris però no suficients i per açò seguirem reivindicant més avanços en aquesta 
matèria a través de diferents iniciatives tant des de les Corts Generals com des dels 
parlaments autonòmics i els ajuntaments. 

 
 Per tots aquests motius des del grup municipal Socialista d'Albalat de la 
Ribera proposem per a la seua aprovació pel Ple de l'Ajuntament d'Albalat de la 
Ribera els següents acords: 

 
 1r- Solꞏlicitar al Govern de la Nació que s'escurcen els terminis establits, atés 
que el PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE significa lluitar 
contra un gravíssim assumpte que afecta la seguretat de les dones com a ciutadanes. 
 2n- Solꞏlicitar també al Govern de la Nació que pose en funcionament les 
mesures adoptades en el PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE, especialment aquelles mesures que tenen a veure amb les entitats locals i el 
paper que els correspon en l'àmbit de l'atenció i protecció de les dones víctimes, les 



seues filles i fills. 
 3.- Solꞏlicitar al Govern de la Nació, que de manera urgent active i trasllade 
les partides pressupostàries acordades per a l'execució dels acords del pacte, al 
conjunt de les administracions implicades: comunitats i ciutats autònomes, 
diputacions provincials i ajuntaments. 
 4.- Traslladar la moció i la seua aprovació al president del Govern, la ministra 
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, així com al conjunt de ministeris implicats.” 

 
 En posar el tema a la votació es va acordar, per unanimitat dels membres presents, 
aprovar la proposta en els termes exposats. 
 
 
8- PROPOSTA PSOE SOBRE PROTECCIÓ INFÀNCIA VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA. 
 
 En veure la proposta presentada pel grup municipal Socialista, núm. 2099/2017 del 
registre d'entrades, amb el següent text: 
 

 “Les Corts Valencianes van aprovar per unanimitat en el ple celebrat el 5 de 
juliol de 2017 una proposició no de llei per a la protecció de la infància víctima de 
violència. 
 En la mateixa, el Parlament Valencià insta al Consell de la Generalitat 
Valenciana a dur a terme les següents actuacions: 

 
 a) Impulsar l'elaboració d'un pla estratègic de formació per a la prevenció i la 
detecció dels casos de maltractament en la infància i l'adolescència, que anirà dirigit 
especialment als i les professionals de serveis socials, educació i sanitat, per la qual 
cosa requerirà la coordinació de les conselleries competents. 
 b) Impulsar la posada en marxa de línies de recerca sobre la violència contra la 
infància a la Comunitat Valenciana en tots els àmbits i les tipologies (violència entre 
iguals, en la llar, sistèmica, etc.) amb el focus en els colꞏlectius més vulnerables, així 
com fer un estudi i una revisió dels indicadors de risc per a la detecció de qualsevol 
tipus de violència contra la infància i l'adolescència, en colꞏlaboració amb les entitats 
locals, amb l'objectiu d'optimitzar la intervenció i la protecció dels xiquets menors 
d'edat víctimes de maltractaments. 
 c) Reorganitzar les estructures internes d'acord amb els resultats del pla 
estratègic de formació (a) i de l'estudi i la revisió d'indicadors (b), de manera que es 
millore l'atenció i la intervenció en els casos on poguera haver-hi o haguera de 
prevenir-se violència cap a menors d'edat. 
 d) Desenvolupar mesures de caràcter integral que combaten la violència contra 
la infància en el marc de la competència autonòmica des d'una perspectiva de 
prevenció, detecció, protecció i reparació, ateses totes les mesures de protecció a la 
víctima i les mesures de justícia reparadores amb l'agressor, regides des de la 



necessitat la coordinació interinstitucional i intrainstitucional, per al desenvolupament 
de polítiques integrals de desprotecció i donat el principi d'interés superior del xiquet. 
 i) Difondre la problemàtica i les solucions i fer campanyes de prevenció i 
sensibilització ciutadana, amb un tractament prioritari i com a competències que són 
de les comunitats autònomes. 
 f) Impulsar, sense perjudici de la inclusió en les estratègies descrites en els 
apartats anteriors, la realització d'un estudi complet sobre violència contra la infància 
i l'adolescència de grups vulnerables en la comunitat; identificar les causes 
específiques de la prevalença; adoptar les mesures necessàries per a combatre-les; 
garantir, en tot cas, la coordinació necessària dels serveis públics (encarregats de la 
protecció dels xiquets) amb les entitats sense ànim de lucre que tinguen entre les 
seues finalitats la salvaguarda dels drets de les persones en situació vulnerable, 
singularment per discapacitat; articular protocols específics i accessibles dins de les 
polítiques de prevenció del maltractament infantil o adolescent, així com els sistemes 
de protecció establits o que s'establisquen no solament en l'entorn familiar, sinó també 
en l'escolar i institucional, i fomentar accions tant d'informació com de sensibilització, 
amb especial atenció en aquestes actuacions als xiquets amb discapacitat intelꞏlectual, 
donada l'especial vulnerabilitat. 

 
 Així mateix s'insta també al Govern d'Espanya a promoure mesures respecte a 
la violència contra la infància perquè quede respectat el dret fonamental a la integritat 
física i moral i impulsar l'elaboració d'una llei com a eix d'una estratègia integral 
davant la violència contra els xiquets i xiquetes i els adolescents, d'acord amb els 
estàndards internacionals sobre les situacions de risc. 
 No en va la violència contra la infància afecta milions de xiquets i xiquetes a 
tot el món i incideix de forma molt negativa tant en el benestar, com en el 
desenvolupament dels xiquets i xiquetes, alhora que constitueix una vulneració del 
seu dret a estar protegits contra tot tipus de violència, tal com proclama l'article 19 de 
la Convenció sobre els drets del xiquet. 
 Segons la definició de Nacions Unides, es considera violència infantil "tota 
forma de prejudici o abús físic mental, descuit o tracte negligent, maltractaments o 
abús sexual". De fet, la violència contra la infància adopta molt diferents formes, i, 
desgraciadament, és exercida tant per diferents agents com en diversos contextos. 
 Així, segons les dades sobre violència contra la infància a la Comunitat 
Valenciana arreplegades segons les denúncies realitzades a través d'organismes 
oficials trobem problemes com: 

 La violència en les aules. Segons les incidències comunicades a través del Pla 
PREVI per al curs 2015-2016, es van registrar 1.270 casos a Alacant, 486 a 
Castelló i 1.650 a València (en total, 3.406). D'aquestes, el 44% van ser per 
violència física, el 38% verbal, el 5% de naturalesa sexual i el 9% per 
exclusió. Les dades, a més, mostren un ascens de 100% en conte a casos 
registrats en 10 anys, i del 36% respecte al nombre d'incidències del curs 



anterior. 
 Abusos sexuals. Segons les dades arreplegades pel Ministeri de Sanitat i 

Serveis Socials, la Comunitat Valenciana va identificar 642 casos de xiquets i 
xiquetes víctimes de delictes contra la identitat sexual en 2015. Les denúncies 
per agressions sexuals i abusos a xiquets van créixer un 18% en 2015, respecte 
al nostre àmbit territorial. 

 Violència en la llar. Les dades del Ministeri de l'Interior mostren com els casos 
contra la infància en l'entorn més pròxim (940), han augmentat a la Comunitat 
Valenciana un 50% en 7 anys. 

 Aquestes dades, basades en estadístiques oficials, poden ser només la punta de 
l'iceberg perquè només queden arreplegats els casos detectats i formalment 
denunciats. Però és evident que ja el coneixement d'aquestes magnituds obliga a 
l'adopció de mesures urgents. Entre elles: 

 Incrementar la visibilitat de la problemàtica de la violència contra la infància a 
nivell social. 

 Augmentar la conscienciació ciutadana. 
 Adoptar mesures per a la prevenció de nous casos de violència infantil. 
 Resposta coordinada a les situacions de violència contra els xiquets i xiquetes 

de tots els tipus, incloses les de caràcter sistèmic. 
 Aquestes mesures i totes les que es puguen adoptar, seran més eficaces des 
d'un enfocament global, promogut des de tots els agents institucionals que conformen 
els tres nivells administratius: estatal, autonòmic i també el local, sense perjudici de 
les competències respectives de cadascun d'ells, a fi de coordinar el diagnòstic i 
solucions de caràcter integral. 
 Multitud d'estudis destaquen que aquests xiquets i xiquetes en situació 
d'especial vulnerabilitat necessiten especial atenció dels responsables polítics i els 
professionals per a garantir la seua protecció enfront de la violència; que té majors 
probabilitats de patir violència física/sexual, o desatenció, i que augmenta també el 
risc d'aïllament social i estigmatització, així com la seua major dependència de les 
cures, siga en la llar, en centres d'assistència o en institucions. 

 
 Per tot açò, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i 
aprovació pel Ple els següents acords: 

 
 El ple de l'Ajuntament d'Albalat de la Ribera acorda: 

 
 1. Manifestar la seua voluntat de participar i implicar-se en totes aquelles 
accions que s'impulsen des del Consell de la Generalitat Valenciana per a la protecció 
de la infància víctima de violència. 
 2. Participar en l'aplicació del pla estratègic de formació per a la prevenció i la 
detecció dels casos de maltractament en la infància i l'adolescència. 
 3. Donar prioritat a les campanyes de prevenció i sensibilització ciutadana 



relacionades amb la protecció de la infància víctima de violència. 
 4. Impulsar en l'àmbit local la creació d'un òrgan consultiu, de seguiment i 
coordinació de la situació i problemàtica derivada en el municipi relacionada amb 
violència i la infància i de les actuacions que es planifiquen.” 

 
 Tot seguit en Christian Lausuch exposa la situació, i en ser conscients dels recursos 
dels quals disposa l'Ajuntament, entén que el punt 4 de la proposta s'ha d'eliminar, per la qual 
cosa la mateixa passarà a la votació eliminant el punt 4. 
 Pren la paraula el senyor alcalde indicant que la Mancomunitat de la Ribera Baixa, i 
gràcies a la Diputació de València, ha triplicat les ajudes de benestar social, i diu que està 
content amb el funcionament d’aquesta, dels tallers que s'estan fent i dels recursos humans 
que tenim. 
 N'Àngela Aleixandre manifesta que des de la Diputació s'està fent formació per als 
treballadors en tots els aspectes (violència de gènere, igualtat, menors…), per la qual cosa 
tindrem ara la campanya de sensibilització. 
 De nou el senyor alcalde manifesta que gràcies a la Diputació i a través de la 
Mancomunitat, més de 20 xiquets del total d'uns 90, han pogut anar a escola aquest passat 
estiu. 
 
 I en sotmetre el punt a la votació, amb l'eliminació del punt 4, la Corporació va 
acordar aprovar-la per unanimitat dels membres presents. 
 
 
 9 - DACIÓ DE COMPTE I RATIFICACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE 
L'ALCALDIA 
 
 En veure les resolucions de l'Alcaldia adoptades des de l'última sessió plenària, des de 
la núm. 286/2017 a la núm. 334/2017, que s'han repartit juntament amb la convocatòria, i en 
posat el tema a la votació, la Corporació per unanimitat dels membres, va acordar donar-se 
per assabentada i, per unanimitat dels membres presents les va ratificar totes, exceptuant  les 
número 289, 296, 314, 318 i 319  que s'aproven per majoria de 8 vots a favor (EUPV, PSOE i 
Compromís), no les ratifiquen els tres membres del Partit Popular. 
 
 
 10 - CONTROL DE LA GESTIÓ MUNICIPAL, PRECS I PREGUNTES 
 
 En José A. Roig formula el següent prec al senyor alcalde, si vol puc solꞏlicitar-ho per 
registre d'entrada, però necessite un informe del tècnic municipal on es detallen totes les 
dades del rendiment de l'aigua hui en dia, ja que vostè ha dit que Albalat té un 40% de fuites 
 Li contesta el senyor alcalde que no cal que ho registre, i que en el punt 3 està el total 
que s'ha estat cobrant (volum facturat), i que cercarà el volum extret per a facilitar-li-ho.  
 



 En Christian Lausuch assenyala que en el pressupost 2017 s'han destinat 10.000 € per 
a la realització dels 3 camerinos de la Casa de la Cultura, i que el seu estat d'execució és zero, 
i pregunta pel temps que ha de transcórrer per a posar fi a la realització d’aquestos. Li 
contesta el senyor alcalde que no ho sap i que possiblement es traurà a concurs, ja que no es 
disposa de personal suficient per a fer-ho. 
 
 Seguint el mateix regidor amb la Casa de la Cultura, ja que es va fer una obra de 
remodelació de tot l'edifici perquè complira amb la normativa vigent, li agradaria saber si ja 
es tenen tots els documents per acomplir amb la legalitat. Li contesta el senyor alcalde que 
s'està al 100% legal, ja que després d'inaugurar-se es va comprar la bomba de pressió i un 
grup electrogen per a estar completament legals. 
 
 En Christian Lausuch ha vist en la pàgina web de l'Ajuntament, entre uns altres, el 
reglament de funcionament de la Casa de la Cultura que data de 1996, i indica que es va 
oferir en el primer ple d'aquesta legislatura a colꞏlaborar per a actualitzar aquesta ordenança. 
Han passat ja dos anys, i continue estant a la disposició de l'equip de govern, el senyor 
alcalde li agraeix la seua bona intenció i que agafaran el repte. 
 
 Continua el mateix regidor amb un prec en relació a la pèrgola del parc Tirant lo 
Blanch, on s'ha instalꞏlat una planxa metàlꞏlica roja que, al seu entendre, estèticament no li 
acaba d'agradar. Pensa que haguera sigut millor tornar a plantar noves plantes, i no li 
agradaria que aqueixa mateixa política es traslladara a les pèrgoles de la gran via. Li contesta 
na Teresa Meléndez que quan van canviar la gran via a ella tampoc li van preguntar per si li 
agradava o no, es va canviar i ja està. 
 
 En Vicent Mulet pregunta sobre l'estimació d'exemplars que s'han quedat sense 
recollir en els establiments públics del full Cort,1. Ha sigut una bona idea deixar-los? Li 
contesta na Teresa Meléndez que es va proposar l'opció de deixar-los perquè la gent que tinga 
interés que n'agarre, ja que si es reparteixen casa a casa, es deixen molts en cases que no 
viuen i acaben en el sòl i/o trencant-los. Ens plantejarem fer 500 per a la següent. 
 
 El mateix regidor pregunta per la bandera de la Unió Europea que es va baixar en el 
seu moment i pensa que s'ha de retornar al lloc que es mereix, Li contesta el senyor alcalde 
que presente una moció per a discutir aquest assumpte en el següent ple i ja ho raonaran, per 
part del seu grup polític pensa què ha de continuar així, ja que de 18.000 refugiats que el PP 
va dir que acolliria, no ha arribat a 1.000, a això li respon que els porte ell a sa casa, i li 
contestant el senyor alcalde que acollirà a qui li toque, i dirigint-se al portaveu del PP, en 
Vicent Mulet, com a Felip Hernandis i no com a alcalde: “Perquè algun dia aniràs al jutjat, 
perquè quan escric en el meu mur com Felip Hernandis és Felip Hernandis, i aneu i ho 
publiqueu en el blog dient que ho ha dit l'alcalde”. 
 
 En aquest moment na Teresa Meléndez indica als portaveus que tinguen en compte 



que per a desembre es prepararà un nou full Cort1. 
 
 I com que no hi havia més assumptes que tractar, el senyor alcalde va aixecar la sessió 
a les vint-i-una hores, quaranta-cinc minutas, el que jo, el secretari, certifique. 
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