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En la Sala de la Casa de la Vila d’Albalat 
de la Ribera, a les vint hores, trenta minuts del 
dia u de desembre 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 totalitat 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 
20 d'octubre de 2017, la Corporació, per unanimitat dels membres presents, va acordar 
aprovar l'acta en els seus propis termes. 
 
 
2 – PROPOSTA PSOE.  PPOS 2018/2019 
 
 En veure la proposta del grup municipal Socialista (núm. 2350/2017 del registre 
d'entrades) amb el següent text [sic]: 
 

 “Un dels edificis públics més emblemàtics i històrics del nostre poble és sens 
dubte el mercat municipal. Edifici dedicat a l'activitat comercial i que al llarg del pas 
del temps ha anat patint remodelacions i obres per a adaptar-ho a les necessitats tant 
dels comerciants que en ell desenrotllen la seua activitat comercial, com de les veïnes 
i veïns que són usuaris del mateix. 
 Remodelacions i obres com la millora de les casetes dels comerciants quant a 
instalꞏlacions de llum i aigua, rampes d'accés d'entrada al recinte millorant 
l'accessibilitat al mateix, ilꞏluminació interior del recinte, servicis, tancament i 
instalꞏlació de portes d'entrades de vidre en el recinte, etcètera. Millores que encara 
que han sigut moltes queden d’altres per realitzar. 
 Però per a poder completar la total remodelació del recinte és necessari la 
retirada i substitució de tot el sostre actual del recinte, ja que aquest sostre d'uralita ha 
quedat desfasat no solament urbanísticament, també ambientalment i comporta un risc 
molt important per a la salut de les persones, ja que l'exposició contínua a l'amiant o 
uralita amb el pas del temps, és una de les principals causes de malalties de càncer de 
pulmó, el mesotelioma maligna o l'asbestosi.  
 Des del grup municipal socialista, som conscients que esta actuació que 
proposem serà molt costosa econòmicament i complexa, però estem totalment 
convençuts en què és molt necessària i urgent per a garantir la salut de tots els usuaris 
d'este recinte. 
 

Per tot allò que s'ha exposat proposem:  
1- Que els tècnics municipals comencen a treballar en l'estudi i redacció del 

projecte de retirada de l'actual sostre d'uralita del recinte, sanejament i repintat de 
l'estructura metàlꞏlica del recinte, remodelació de la part de fusta superior de l'exterior 
del recinte i de la colꞏlocació d'un nou sostre en el recinte, perquè arribada l'hora de 
solꞏlicitar les subvencions dels pròxims PPOS 2018-2019, l’estudi estiga acabat i 
preparat. 

2 Solꞏlicitar les pròximes subvencions del PPOS 2018-2019 per a dur a terme la 
realització de totes les actuacions proposades en este projecte. 



3 Una vegada rebudes estes subvencions, donar prioritat a este projecte i 
començar les actuacions descrites de manera urgent perquè no es demoren en el 
temps.” 

 
 En exposar la proposta per en José A. Roig, en Vicent Mulet inicia el debat indicant  
que fa dos anys ja feren una proposta per a arreglar el mercat, que és l'últim reducte de venda 
al detall en el poble i que els PPOS són una oportunitat d'or, per això en la Comissió havien 
pensat plantejar-ho. 
 
 En Marc Alacreu assenyala que s'ha d'arreglar sobretot per eficiència energètica, i més 
que un tema de Ple, ho és de la Comissió i d'establir prioritats. 
 
 El senyor alcalde manifesta que en la Comissió informativa va demanar que es 
deixara aquesta proposta damunt de la taula i que el grup Socialista presentara un escrit per a 
estar també en la Comissió i es decidira per consens, que a ell li agradaria que el PSOE 
estiguera també, i que ahir va acabar el termini per als projectes de PPOS 2017 i que no sap 
en quins terminis traurà Diputació per a l'any pròxim però que cal posar-se a treballar i entre 
tots negociar les obres, que tindran un import total aproximat de 250.000 €. 
 
 En José A. Roig indica que, amb tot el respecte que li mereix com a alcalde, el 
sorprén que diga si una proposta del PSOE es manté o es deixa sobre la taula, que quan es va 
fer la proposta de la séquia de la Barona es va deixar damunt de la taula i després es van 
gastar 120.000 €, pagant-ho tot Albalat, que aquell va ser el consens, i que estan en el seu 
dret de portar propostes al Ple. 
 
 Li contesta el senyor alcalde que en setembre de 2015 ell va proposar una Comissió 
d'Inversions i el grup Socialista no va voler entrar pel que quedava en mà de l'equip de 
govern decidir les obres de PPOS, que ara torna a intentar formar la Comissió i li agradaria 
que estigueren tots; que en la sèquia de la Barona l'aportació municipal va ser de 60.000 € i 
que el camí estava que s'enfonsava. 
 
 En posar el tema a la votació es va acordar, per sis vots a favor (PSOE i PP) i cinc 
abstencions (EU i Compromís), aprovar la proposta en els seus propis termes. 
 
 
3 – PRESSUPOST 2018 

 
En veure l'expedient de Projecte de Pressupost per a l'any 2018, que compta amb el 

dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i Comptes, 
 
En Vicent Mulet inicia el debat assenyalant que està content que s'hagen inclòs en el 

pressupost algunes partides que el seu grup havia demanat però que, en l'exercici anterior, 



també es van incloure algunes partides i després no es van executar, que s'abstindran per no 
obstaculitzar l'aprovació. 

 
En Christian Lausuch manifesta que l'any passat van donar un vot de confiança i 

enguany votaran a favor, que el pressupost va incloure alguns requeriments que ells tenien 
com la publicació de les Actes de l'Assemblea d'Història i acabar la reforma de la Casa de la 
Cultura, que enguany també votaran a favor perquè incorpora les seues demandes sobre les 
videoactes, que els 10.000 € per a executar els camerinos si l'obra s'haguera fet en 2017, 
l'import s'haguera pogut destinar a altres coses en 2018, i confien que enguany sí que es faça, 
que falta inversió per a la modernització i que animen al fet que es faça en l'últim pressupost 
de la legislatura. 

 
El senyor alcalde informa que aquesta setmana s'ha signat el conveni amb la 

Universitat per a la publicació dels textos de l'Assemblea d'Història i que el Servei de 
Publicacions s'ha compromés a executar-ho enguany, que ell va demanar a l'anterior alcalde 
que es fera càrrec i escriguera el pròleg i està content. Que efectivament hi ha obres que no es 
poden executar l'any, que traure les aigües negres del poliesportiu va estar pressupostat tres 
anys i que no li estranya que els camerinos estiguen dos. 

 
En posar el tema la votació, la Corporació, per 8 vots a favor (EU, PSOE i 

Compromís) i amb tres abstencions ( PP), va acordar aprovar inicialment el Pressupost 
Municipal per a l'any 2018, la plantilla i les bases d'execució i que aquest expedient s'expose 
al públic, a l'efecte de reclamacions, durant el període de 15 dies, elevant-se automàticament 
a definitiu, en el cas de no presentar-se reclamacions durant el termini, en aplicació de 
l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i amb el següent resum per capítols: 

 
 ESTAT DE DESPESES
  

Capítol 
 

Denominació 
 

Pressupost 2018 
euros

I Despeses del personal 835.700,00 € 
II Despeses en béns corrents i serveis 836.800,00 € 
III Despeses financeres 300,00 € 
IV Transferències corrents 112.500,00 € 
VI Inversions reals 570.700,00 € 
VII Transferències de capital 1.000,00 € 
VIII Actius financers 
IX Passius financers 1.000,00 € 
 TOTAL DESPESES 2.358.000,00 € 



  
 ESTAT D'INGRESSOS
  

Capítol 
 

Denominació 
 

Pressupost 2018 
euros

I Impostos directes 904.500,00 € 
II Impostos indirectes 10.000,00 € 
III Taxes i altres ingressos 393.200,00 € 
IV Transferències corrints 806.500,00 € 
V Ingressos patrimonials 4.000,00 € 
VI Alienació d'inversions reals 600,00 € 
VII Transferència de capital 239.200,00 € 
VIII Actius financers 0 € 
IX Passius financers 
 TOTAL INGRESSOS 2.358.000,00 € 
  

 

 
PLANTILLA 

NÚM. 
PLACES      DENOMINACIÓ GRUP NIVELL C.D 

A) FUNCIONARIS         
A.1) HAB.NACIONAL 1 SECRETARI-INT.   A1/A2   25 

A.2) ADMÓ. GENERAL         

ADM. TRESORER 1 
ADMINISTRATIU-
TRESORER 

 C1 18 

SUBG. ADMINISTRATIU       2 ADMINISTRATIU  C1 14 

SUBG. SUBALTERN 1 AGUTZIL 
Agrupacions professonals D.A. 
7ª L.7/2007    11 

A.3) SERVEIS ESPECIALS     
POLICIA LOCAL 5 AGENT C1 14 

    
PERSONAL LABORAL FIX   

SERVEI 
NÚM.  
PLACES CATEGORIA OBSERVACIONS  

B.1) PERSONAL OFICINES 1 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIU 

   

B.2) OFICIS DIVEROSS 1 ENCARREGAT    



OFICIS DIVERSOS 
(CONSTRUCCIÓ) 

1 OFICIAL Vacant  
OFICIS DIVEROSOS 
(FONTANERIA I 
CALEFACCIÓ) 

1 OFICIAL   
 

OFICIS DIVERSOS 1 PEÓ Vacant  

OFICIS DIVERSOS 
(JARDINER-SOTERRADOR) 

1 OFICIAL   
 

B.3) PERSONAL DE NETEJA        
ENCARREGADA DENETEJA 1 ENCARREGADA   

NETEJADORA 2 NETEJADORA    

B.4) PERSONAL CULTURA 1 
TÈCNIC MITJÀ 
BIBLIOTECA I SERVEIS 
CULTURALS 

Vacant 
 

       
B.5) PERSONAL 
CONSERGERIA I 
MANTENIMENT EDIFICIS 
MUNICIPALS. 

1 
PEÓ CONSERGERIA I 
MANTENIMIENT 

Vacant 
 

B.6) PERSONAL ESCOLA INFANTIL FIXES DISCONTINUS    

  1 
TÈCNIC SUPERIOR 
JARDÍ D'INFÀNCIA 

  
 

  1 
AUXILIAR DE 
GUARDERIA 

Plaça a amortitzar 
 

         

PERSONAL TEMPORAL     

C) PERSONAL TEMPORAL ESCOELA 
INFANTIL 

INTERINS PER PROGRAMES ( ART. 101.1.C) 
LLEI 7/2007 

 

  1 
MESTRE EDUCACIÓ
INFANTIL 

Temps parcial. Vinculació 
expedient subvenció 
escolarització en centres 
Educació Infantil de primer 
cicle 

 

  2 
TÈCNIC SUPERIOR
EDUCACIÓ INFANTIL. 

Temps parcial. Vinculació 
expedient subvenció 
escolarització en centres 
Educació Infantil de primer 
cicle 

 



D) PERSONAL TEMPORAL ADL  
INTERINS PER PROGRAMES ( ART. 101.1.C) 

LLEI 7/2007 
 

  1 
AGENT D'OCUPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL 

Vinculació als expedients de  
subvenció EMPA de la 
Consellería d'Economía, 
Indústria, Turisme i 
Ocupació 

 

 
 

4 - PROPOSTA ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ 
 
 En veure la proposta presentada amb el següent text [sic]:  

 
 “Els grups la Ribera amb bici – Ecologistes en Acció, Xúquer Viu i 
l'Associació Muntanyeta dels Sants – Acció Ecologista Agró, exposen: 
 
 El nostre riu, el Xúquer, dóna nom i vida a la Ribera, i també a l'Horta de 
València i l'Albufera, a les quals envia part de les seues aigües. No obstant això, les 
inundacions amb que de tant en tant assola la Ribera van fer que els antics pobladors 
l'anomenaren "el Devastador", encara que aquestes inundacions aporten noves terres i 
fertilitzen el sòl, i que la destrucció sovint haja ocorregut més per edificar en les vores 
inundables que per culpa del mateix riu. 
 Ara s'ha invertit totalment la relació de forces perquè amb tants pantans, assuts 
i canalitzacions, més l'escalfament del clima, el riu està feble, exhaurit, fins al punt 
que de vegades es queda sense que circule una gota d'aigua en algun tram, cabal zero. 
Però els actuals pobladors de les riberes, deutors del riu, encara segueixen veient-ho 
amb recel i vivint d'esquena a ell. 
 Per tot açò la Ribera en Bici – Ecologistes en Acció, Xúquer Viu i l'Associació 
Muntanyeta dels Sants – Acció Ecologista Agró veiem necessari acostar el riu als 
pobles amb un Camí del Xúquer que facilite la visita lúdica, didàctica, tranquilꞏla, a 
peu o amb bici, un camí que aniria des de Cullera fins a Sumacàrcer, i viceversa, 
passant per Fortaleny, Sueca, Riola, Polinyà, Albalat, Alzira, Carcaixent, Alberic, 
Gavarda i Antella, a més de quedar molt a prop i connectat a diversos municipis de la 
comarca i altres comarques, gràcies a les estacions de ferrocarril que intersecten el 
recorregut. 
 I encara hi ha més beneficis perquè acostar el riu als pobles i la mar amb el 
Camí del Xúquer afavorirà l'ús del transport ecològic i saludable, i també l'entrada del 
turisme verd des de la costa massificada i insostenible fins als pobles de l'interior, 
fomentant així l'economia local i comarcal, que bona falta fa. 
 El Camí del Xúquer, apegat al riu o prop d'ell, constaria d'uns 50 km 
aproximadament. El 90% ho constituirien els camins, motes i malecons existents, i 



només caldria senyalitzar-los. Els plànols topogràfics, en DIN-A3, poden baixar-se de 
la web: www.lariberaenbici.net - Articles - Camí del Xúquer, el camí és el traç de 
color blau fosc o morat, com el títol del mapa. 
 De tot el recorregut només queden per a fer o condicionar tres trams curts 
(assenyalats en els plànols amb traç discontinu): 

 Alzira-Albalat: Cal connectar amb un carril bici o camí rural el Parc Fluvial 
d'Alzira amb el pont de la CV-512, prop d'Albalat, que seran uns 4 km 
aproximadament. 

 Alberic: Cal fer un carril bici o voral més ample en el tram del pont sobre el 
Xúquer prop d'Alberic, en la carretera CV-545, menys d'1 km. 

 Gavarda: Cal ampliar el voral o fer un carril bici entre el pont de ferro de 
Gavarda i el vell Gavarda, d'uns 0'5 km. 

 Per tant uns 45 km del Camí del Xúquer ja estan fets, només caldria 
senyalitzar-los, i els altres 5 km necessitarien ser construïts nous (amb 2 metres 
d'amplària seria suficient) o simplement caldria ampliar els vorals. El cost i l'impacte 
ambiental resulten insignificants comparat amb els de AVEs i autovies, dels quals ja 
tenim sobrats. 
 
 Per tot açò solꞏlicitem que aquest Ajuntament assumisca el Camí del Xúquer i 
demane a la Conselleria d'Obres Públiques la correcta senyalització dels trams 
existents i la realització dels 3 trams necessaris per a completar-ho”. 

 
 La Corporació, per unanimitat dels membres presents, va acordar aprovar la proposta 
en els seus propis termes. 
 
 
5 - PLA MUNICIPAL D'IGUALTAT 
 
 En veure la proposta presentada per l'equip redactor del Pla Municipal d'Igualtat de la 
Mancomunitat de la Ribera Baixa, amb el següent text [sic]: 
 

 “L'Ajuntament d'Albalat de la Ribera, declara el seu compromís en 
l'establiment i desenvolupament de polítiques que integren la igualtat de tracte i 
d'oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per 
raó de sexe, així com en l'impuls i foment de mesures per aconseguir la igualtat real 
en aquesta organització. 
 Aquesta finalitat es portarà a la pràctica a través del disseny i implantació d'un 
Pla d'Igualtat,  entenent a aquest com un conjunt ordenat de mesures adoptades 
després de realitzar un diagnòstic de la situació, tendents a arribar a l'Ajuntament la 
igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, i a eliminar qualsevol 
discriminació per raó de sexe. 
 Per a això, es dissenyarà un Pla d'Igualtat que abastarà tots i cada un dels 



àmbits en que es desenvolupa l'activitat d'aquesta organització, i especialment les 
següents àrees d'intervenció: 

 Accés a l'ocupació 
 Ordenació del temps de treball i conciliació 
 Classificació professional, formació i promoció 
 Retribució 
 Salut laboral 
 Comunicació i llenguatge no sexista 

 Per al disseny del pla es realitzarà un diagnòstic de la situació d'igualtat en 
l'organització, conduent a l'extracció de dades quantitatives i qualitatives que serviran 
com a referent real de les possibles situacions de discriminació existents. 
 Es dissenyaran accions que suposen millores respecte de la situació present, 
arbitrant els corresponents sistemes de seguiment, amb la finalitat d'avançar en la 
consecució de la igualtat real entre dones i homes dins de l'organització. 
 Totes les polítiques que s'activaran amb la posada en marxa del Pla d'Igualtat, 
estan orientades a fer efectiu el principi d'igualtat, tal com es reflecteix en la 
normativa vigent en aquesta matèria: Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a 
la Igualtat entre Dones i Homes, el Decret 13312007, de 27 de juliol, del Consell, 
sobre condicions i requisits per al visat dels Plans d'Igualtat de les Empreses de la 
Comunitat Valenciana, i la Llei Orgànica 312007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes. 
 La presidència de l'organització, es compromet a difondre aquest compromís, 
tant internament com externament, alhora que es responsabilitza d'informar de totes 
les decisions que s'adopten al respecte i a projectar una imatge d'acord amb aquest 
principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes.” 

 
 N'Àngela Aleixandre exposa que fins a enguany no hi havia pressupost per a fer el 
pla, que ara es pot fer mitjançant una ajuda via Mancomunitat per als pobles que encara no 
ho tenen, que es farà primer en l'Ajuntament i després en tota la població, però que cal el 
compromís polític de la Corporació per a donar continuïtat al programa que durarà 
aproximadament tres o quatre anys, i es revisarà anualment. Que en un primer lloc es 
realitzarà un diagnòstic de necessitats i que tant ella com un dels policies ja han assistit a un 
curs de la Diputació sobre aquest tema per a començar a formar-se. Que els han informat que 
després hi ha subvencions per a la realització d'accions en aquest camp, que en 2018 es pot 
fer la solꞏlicitud per a la Xarxa de Municipis Contra la Violència de Gènere i que creu que cal 
anar per ací, per la qual cosa insisteix que cal un compromís de tots i de continuïtat per a 
portar avant aquest programa. 
 
 En posar el tema a la votació, la Corporació, per unanimitat dels membres presents, 
va acordar aprovar la proposta en tots els seus termes. 
 
 



6 - PROPOSTA PP CANVI D'HORARI DE LES COMISSIONS INFORMATIVES 
 
 En veure la proposta del grup municipal Popular (núm. 2497/2017) amb el següent 
text [sic]: 

 
 “Vist que les comissions informatives, tant la Comissió Informativa General 
com la Comissió Informativa d'Hisenda se celebren a migdia, tan sols 2 dies abans 
dels plenaris. 
 Vist que estes comissions se celebren a unes hores intempestives, ja que és una 
hora molt roïna que dificulta -i molt- l'assistència dels regidors que treballen, i no 
tenen plena disponibilitat, en concret al grup municipal Popular el perjudica molt. 
 Vist que en moltes ocasions quasi no hi ha temps físic per preparar en 
condicions el plenari i les comissions informatives, ja que ens entreguen la 
documentació a migdia i si treballes, fins la nit no li pots dedicar temps i només te'n 
queda molta poc per a preparar tant la comissió com el ple. 
 Vist que és necessari facilitar la faena dels regidors i poder conciliar la vida 
personal amb la condició de regidor. 
 
 El grup municipal Popular proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 l. Que si és el cas es canvie en el reglament organitzatiu municipal, la 
regulació de la Comissió Informativa General i la Comissió especial d'Hisenda i que 
es convoquen una setmana exacta abans de la data del plenari per tal de tindre un cap 
de setmana per a preparar el Ple. 
 2. Que tota la documentació de l'ordre del dia del plenari s'entregue en el 
moment de la convocatòria de les comissions. 
 3. Que aquestes comissions es convoquen a partir de les 18.30 de la vesprada.” 

 
 El senyor alcalde obri el debat indicant que la moció fa una referència al reglament 
orgànic municipal que no existeix, que ell està en l'Ajuntament de 8,00 a 15,00, i també ha de 
conciliar la seua vida personal i familiar, i el mateix diu dels funcionaris que han d'assistir a 
les comissions, que no pot comprometre's perquè en alguns casos es podrà i en uns altres no, 
i li pregunta a en Vicent Mulet que si ells hagueren guanyat les eleccions, convocarien també 
les comissions a eixes hores que demana, li contesta l'interpelꞏlat que sí, com en tots els 
ajuntaments del món. 
 
 En Christian Lausuch indica que si es convoca a la vesprada es facilita el treball dels 
grups, encara que sap que en la passada legislatura es feia com ara, que és veritat que són 
comissions retribuïdes i que legalment es poden demanar permisos per a assistir, però que en 
l'empresa privada no és igual que en l'administració pública, i que respecte de convocar una 
setmana abans que algunes vegades serà difícil però es tracta de prendre el compromís per a 
la resta de vegades. 
 



 En Vicent Mulet indica que es podria ajustar l'horari de la senyora secretària per a 
compensar-ho i que també podrien venir a les comissions els administratius de l'Ajuntament. 
 
 Na Bibiana Marco indica que ella treballa en un hospital públic, en urgències, i també 
li és un problema vindre de matí. 
 
 En Marc Alacreu diu que a les 18.30 h. li sembla bé, però que lo demés que es 
demane -si pot ser- a qui té competència per a convocar i que li sembla més matèria per a un 
prec. 
 
 El senyor alcalde assenyala que deu dies abans és la data límit per a presentar 
propostes, que ell no ho ha aplicat als grups i no ha privat de la seua inclusió en el ple quan 
algú ho ha portat amb quatre dies. 
 
 En José A. Roig assenyala que no és correcte, que cal presentar-ho almenys deu dies 
abans i si es presenta un despatx extraordinari, no s'haurien de passar propostes que es 
puguen resoldre en el següent Ple. 
 
 En posar el tema a la votació, la Corporació, per sis vots a favor (PP i PSOE), una 
abstenció (Compromís), i quatre vots en contra (EUPV), va acordar aprovar la proposta en 
tots els seus termes. 
 
 
7 - PROPOSTA DE L'ALCALDIA DEMODIFICACIÓ DELS HORARIS DE 
L'ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL ENRIC VALOR 
 
 En veure la proposta presentada per la directora de l'Escola Infantil Municipal Enric 
Valor, amb el núm. 2531/2017 de les entrades, amb el següent text [sic]: 
 

 “Que per raons organitzatives i de bon funcionament del centre, fa dos anys 
que l'horari d'entrada de l'escoleta, que seguim, és de 9.00 a 9.15 de matí i de 15.00 a 
15.15 de vesprada. Seguim aquest horari perquè pensem que és millor per als 
alumnes, que no han d'estar mitja hora patint i plorant mentre veuen com van entrant 
a classe altres pares i mares. Donat que està funcionant molt bé i hem notat una 
millora molt positiva en el seu comportament, pensem que seria convenient 
formalitzar aquest canvi que beneficia als alumnes en el Reglament de Règim Intern 
de l'Escoleta Infantil Municipal. 

 
 Solꞏlicite que es modifique la part de “entrada” en l'article 20 del Reglament 
de Règim Intern de l'Escoleta Infantil Municipal d'Albalat de la Ribera, que 
actualment està aprovat de 9.00 a 9.30 i de 15.00 a 15.30, i que es canvie de 9.00 a 
9.15 i de 15.00 a 15.15 per les raons exposades anteriorment, i sempre en benefici 



dels nostres alumnes.” 
 
 Inicia el debat n'Ana Badia que exposa les condicions d'aquest ensenyament segons el 
Reglament de 2013, incidint que és important que l'escola s'adapte als xiquets i a les famílies, 
i pregunta si la decisió l'han votat els pares perquè, potser, el que ells necessiten és una 
ampliació de l'horari per a millorar la conciliació laboral i familiar. 
 
 N'Esther Chordà assenyala que en la primera etapa cal adaptar-se, que no és un horari 
tan rígid i que haurien d'opinar els pares. 
 
 El senyor alcalde indica que, si tothom està dins, quina necessitat hi ha de tenir les 
portes obertes. En Marc Alacreu indica que 15 minuts no és cap drama perquè pot ocórrer 
una incidència i hi ha causa justificada, però que pensant en els xiquets tampoc és bo per a 
ells que passen eixa estona plorant. El senyor alcalde indica que es va parlar en la Comissió 
Informativa de posar excepte causa justificada i no reiterativa, que creu que és més flexible 
que com està ara. 
 
 En posar el tema a la votació es va acordar desestimar la proposta per sis vots en 
contra(PSOE i PP), una abstenció (Compromís) i quatre vots a favor (EUPV). 
 
 
8 - PROPOSTA ÁNGELA ALEIXANDRE: CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA - 
PJS 
 
 En veure la proposta presentada per n'Àngela Aleixandre Santamaria amb el text 
següent [sic]: 
 

 “Exposició de motius: 
 
 El dia 25 de novembre es commemora el Dia Internacional per l'Eliminació de 
la Violència envers les dones, pel rebuig i condemna de tots aquells actes de violència 
masclista, i a favor de la lluita per a l'erradicació de totes aquelles causes que 
l'originen. 
 Amb motiu d'aquest dia i el seu inequívoc missatge, els representants de 
polítiques d'igualtat dels 14 pobles que integren el partit judicial de Sueca (Albalat de 
la Ribera, Benicull, Benifairó, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà, 
Riola, Sollana, Simat, Sueca i Tavernes) han redactat un manifest en el qual conviden 
a tota la societat a sumar esforços per construir un espai i una realitat lliure de 
violència masclista, la qual representa una greu vulneració dels drets humans i 
atempta contra la igualtat efectiva entre dones i homes; i que tot seguit reproduïm: 
 
 «Un any més, seguim trobant-nos per manifestar, des de la voluntat de tindre 



una societat unida i sensibilitzada en la causa, el nostre rebuig més enèrgic a la 
violència masclista. En la lluita contra aquesta xacra social tots els esforços semblen 
minsos. És amb la ferma voluntat d'erradicar-la, més enllà del color polític, que els 
ajuntaments del Partit Judicial de Sueca que ens unírem en 2016, seguim treballant 
coordinadament, i som ben conscients que la violència contra les dones és una realitat 
persistent i cruenta com demostren les xifres de dones assassinades i les denúncies per 
violència masclista (més de 5200 dones han denunciat al partit judicial des que entrà 
en vigor la llei integral contra la violència de gènere el 29 de juny 2005). 
 La violència masclista és l'expressió més greu i devastadora d'una cultura que 
destrueix vides i impedeix el desenvolupament dels drets, la igualtat d'oportunitats i 
les llibertats de les dones. Una cultura que imposa un model de masculinitat que, 
encara avui, és valorat per una bona part de la societat com a superior, un model que 
defineix les conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones 
com a quelcom justificable. 
 És per això que considerem prioritari seguir treballant per construir la societat 
que, d'una vegada per totes, erradique el sistema patriarcal en el qual vivim i 
s'aconseguisca la igualtat efectiva entre homes i dones. 
 Aquest és el compromís amb què es va crear el grup Treballant per la Igualtat 
del PJS i ser  d'altaveu a la societat per manifestar amb la voluntat de sumar esforços i 
crear sinergies de treball en comú que ens permeten construir conjuntament 
dinàmiques innovadores per erradicar definitivament la violència masclista que 
representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la igualtat efectiva 
entre homes i dones. 
 Les institucions hem de ser un reflex fidel de l'alternativa que representem i de 
la responsabilitat que tenim per a la total erradicació de la violència de gènere. 
 Al llarg de 2017, s'han desenvolupat diferents reunions de treball i coordinació 
en les poblacions de Sueca, Favara, Tavernes, Cullera, Llaurí, Benicull, Corbera i 
Simat, a més de la trobada amb la DG d'Infància i visita al futur PEF en Sueca i també 
en esta localitat la participació en la Jornada de Coordinació de Policies, Guàrdia 
Civil, Jutjats i Conselleria de Polítiques Inclusives i Igualtat per posar en valor el 
treball realitzat al grup i establir més llaços a l'hora de fer més efectiva l'atenció a la 
ciutadania de les nostres poblacions.» 
 
 Per tot això, els grups municipals aprovem els següents acords: 
 1r- En la línia de l'any passat subscriure i adherir-se a l'esmentat manifest. 
 2n- Dedicar un sentit record a la memòria de totes les dones assassinades per 
la violència masclista i expressar les condolences a les seues famílies i amistats en els 
actes que als ajuntaments es desenvolupen per a commemorar el 25N. 
 3r- Seguir reforçant les campanyes públiques de sensibilització contra la 
violència sexista en tots els àmbits de la població, enfortir la detecció i el suport a les 
dones víctimes. 
 4t- Ratificar el suport institucional al grup de treball integrat pels representants 



de les polítiques d'inclusió i igualtat dels 14 ajuntaments del Partit Judicial de Sueca. 
 5é- Visibilitzar el treball fruit de l'adhesió al Pacte Valencià contra la violència 
de gènere i masclista. 
 6é- Programar actes conjunts al voltant de la data del 25N i seguir amb les 
reunions de coordinació i treball del grup supervisat i dirigit pel magistrat del Jutjat 
núm. 4 de Sueca i l'Oficina d'Atenció a les Víctimes de Sueca. 
 7é- Continuar treballant i estar en el seguiment de les gestions coordinades 
amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana del 
nou Punt d'Encontre Familiar acordat per al PJS amb ubicació a Sueca. 
 8é- Enviar aquest acord, perquè tinguen constància d'aquest acord i del seu 
seguiment, a  l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de València, a la Conselleria d'Igualtat i 
Polítiques Inclusives i a la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere. 

 
 En exposar l'assumpte n'Àngela Aleixandre, la Corporació per unanimitat dels onze 
membres presents, dels onze que tant de fet com de dret la componen, va acordar aprovar la 
proposta en tots els seus termes. 
 
 
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. 235/2017 a la núm. 391/2017, i la 403/2017, que s'han repartit juntament amb la 
convocatòria, després d'aclarir els membres de l'equip de govern algunes preguntes, i en 
posar 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 345, 371, 372, 373, 377 i 381 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 
 
 N'Ana Badia pregunta sobre el calendari de l'escola infantil, i, si es pot tornar a 
l'anterior. Li contesta el senyor alcalde que el calendari és el mateix que en l'escola i l'institut, 
que abans el personal feia 20 hores i ara en fa 25, que s'ajusta segons conveni. 
 
 N'Ana Badia pregunta si s'ampliarà l'horari de biblioteca perquè la gent jove puga 
acudir ara pels exàmens. Li contesta el senyor alcalde que no hi ha problema, si es demana es 
planificarà, però que les últimes vegades no va ningú, Li contesta la interpelꞏlant que això els 
ha passat a tots, que abans també els passava a ells. 
 
 La mateixa regidora pregunta sobre el tipus de gestió que està previst per a l'escola 



infantil l'any que ve, indica que Favara i Llaurí tenen aquesta escola en Conselleria i que si 
estan anant a les reunions. Li contesta el senyor alcalde que aquests dos pobles no tenien 
escola infantil, que en juny i juliol va tenir reunions amb el director general, juntament amb 
l'alcalde de Polinyà, ja que només els dos pobles tenim escola infantil municipal, 
manifestant-li al primer que no s'entén que les escoles municipals tinguen les mateixes ajudes 
que les privades, i els va contestar que tampoc els sembla bé la solució dels bons, que 
esperen resoldre-ho però no saben quan. Explica també que han estat en les dues direccions 
generals, Personal i Organització, per a defensar els nostres interessos i que fins i tot es va 
apostar un esmorzar, que per cert va guanyar, al fet que l'1 de setembre no estava encara 
publicada la llista provisional dels bons. 
 
 En Vicent Mulet pregunta si s'ha demanat un curs de monitors, Li contesta na Teresa 
Meléndez que diversos pobles estan interessats i hi ha intenció de fer-ho a través de la 
Mancomunitat. 
 
 En Vicent Mulet prega que es pose un espill -en direcció als cotxes- en la paret dels 
electrodomèstics. Li contesta el senyor alcalde que se'n comprà un per a la zona de la 
cooperativa que és la més complicada, que respecte a aquest punt demanarà un informe a la 
policia, i si es pot es farà. 
 
 El mateix regidor indica que l'empedrat del carrer de l'Esparteria està fet pols. Li 
contesta el senyor alcalde que l'obra està feta fa tres o quatre anys, que han quedat que una 
empresa entesa ho veja i diga com es pot arreglar. 
 
 El mateix regidor pregunta quina valoració es fa des de l'Ajuntament sobre la 
problemàtica de cremar la palla. Li contesta el senyor alcalde que molt negativa, que s'ha 
planificat tard i malament i que ahir mateix es va rebre un correu autoritzant per a cremar dos  
dies i que si s'ha pogut comunicar al poble per mitjà de l'app, ha sigut perquè el senyor 
agutzil, que tenia el dia lliure, ha vingut a enviar els missatges, i que gràcies al fet que no ha 
plogut, perquè si no s'haguera contaminat tot. 
 
 En José A. Roig indica que l'aparca-bicis que hi ha al costat de la cabina està 
caragolat a terra, i impedeix llevar la trapa. Li contesta el senyor alcalde que li han indicat els 
operaris que si cal obrir és fàcil de descaragolar. 
 
 N'Ana Badia indica que en la bústia del PSOE hi havia un escrit -no signat- queixant-
se de l'abandó del poble, brutícia i falta d'ilꞏluminació. Li contesta el senyor alcalde que les 
portes estan obertes, que qualsevol veí pot presentar una queixa per registre, que no pot fer 
cas d'un escrit així, que la neteja està millor i que respecte a la brutícia pels gossos està la 
modificació del reglament, i que pel que fa a la llum ara es van a posar 370 punts de llum 
amb el projecte que es realitza amb l'IVACE i per al pressupost de 2018, com saben, estan 
previstos 50.000 € més per a la resta. 



 
 En José A. Roig indica que en la gran via hi ha més llum en el passeig i ell ho veu 
encertat, però que cal més ilꞏluminació en les voreres perquè no hi ha i és un perill per a la 
gent a l'hora d'accedir a les seues cases. Li contesta el senyor alcalde que eixe  possible 
projecte s'inclourà en els PPOS, que és una idea més, que està previst posar fibra de vidre en 
el centre, pels gossos, i donar als fanals una curvatura per a ilꞏluminar per dalt dels arbres en 
la gran via. Manifesta que li agradaria que passaren un escrit per registre solꞏlicitant estar en 
la comissió perquè quan arriben les subvencions ja haurem fet tard, que cal començar en 
gener. En José A. Roig demana que conste en acta que el que volen fer és el mateix, i li 
contesta que no tenen problema en presentar-ho per registre, igual que al principi de la 
legislatura.  
 
 I com que no hi havia més assumptes per a tractar, el senyor alcalde va aixecar la 
sessió a les vint-i-dues hores, vint minuts, el que jo, la secretària, certifique. 
 


