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 SESSIÓ ORDINÀRIA 
19 de gener de 2018 

 
 
 
 
 
 

En la Sala de la Casa de la Vila d’Albalat 
de la Ribera, a les vint hores, trenta minuts 
del dia dènou de gener de dos mil díhuit. 
 

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 1 de desembre de 2017, en José Antonio Roig assenyala que en el punt de precs i 
preguntes, ell digué 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. En posar el tema a la votació, Corporació, per unanimitat 
dels membres presents, va acordar aprovar l'acta en els seus propis termes incloent la 
rectificació proposada. 
 
 
 2 - MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT RIBERA BAIXA 
 
 En resultar que s'està tramitant en l'actualitat l'expedient per a la modificació dels 
estatuts de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, iniciat mitjançant l'acord adoptat pel Ple de 
la Mancomunitat, en la sessió de l'11 de desembre de 2017. 
 
 En resultant que la modificació afecta els articles 19 i 23 dels Estatuts de la 
Mancomunitat, establint en el primer d'ells entre els òrgans de govern la figura de la 
vicepresidència segona i en el segon ampliant la seua redacció amb el següent text: “El 
vicepresident segon substituirà la presidència i si és el cas a la vicepresidència primera en 
cas d'absència, vacant o malaltia. El seu nomenament es realitzarà pel ple en els mateixos 
termes que els del president”. 
 



 En veure l'informe de Secretaria i en resultant que l'acord ha sigut objecte 
d'informació pública en aquest Ajuntament durant un termini d'un mes, sense que durant el 
qual s'hagen presentat alꞏlegacions o reclamacions a l'expedient. 
 
 En considerar la conveniència de procedir a la modificació proposada pel Ple de la 
Mancomunitat, la Corporació, per unanimitat dels onze membres presents, dels onze que 
tant de fet com de dret la componen i, en conseqüència, per majoria absoluta va adoptar el 
següent acord: 
 
 1r) Aprovar la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, de 
conformitat amb el text aprovat pel Ple de la Mancomunitat en la sessió de l'11-XII-2017. 
 2n) Comunicar l'acord a la Mancomunitat de la Ribera Baixa. 
 
 
 3 - INFORMACIÓ “PLA EDIFICANT” 
 
 El senyor alcalde explica la convocatòria del Pla Edificant de la Generalitat 
Valenciana, al qual es poden adherir els Ajuntaments interessats a participar en el 
procediment de contractació d'inversions en infraestructures educatives del seu municipi, 
establint que està prevista la tramitació electrònica de tot el procediment i indicant que el 
nostre Ajuntament realitzà, en el passat mes de desembre, la solꞏlicitud prèvia d'adhesió al 
conveni mitjançant una resolució de l'Alcaldia, amb la pauta de necessitats que indicades pel 
consell escolar, i que s'ha remés telemàticament la documentació i s'ha solꞏlicitat l'entrevista 
tal com es marca en les instruccions de la Generalitat. 
 
 N'Anna Badia pregunta sobre les actuacions que es preveuen realitzar, i na Teresa 
Meléndez li contesta que fer un edifici nou al costat de les escoles noves, però que el tema 
està encara molt verd i a l'espera de la contestació de la Generalitat, que es tractava de 
solꞏlicitar l'autorització prèvia com més aviat millor i que ja es té el justificant de recepció de 
la Generalitat, indica les dependències que estan previstes per a aquest nou centre i 
assenyala que si s'aprova, s'aniran concretant les accions. 
 
 El senyor alcalde manifesta que el programa s'ha plantejat perquè la Generalitat no té 
capacitat per a la contractació de les obres escolars pel que convoca els ajuntaments perquè 
siguen ells els que facen la tramitació, l'adjudicació de les obres i el seguiment del projecte, 
que de moment és entrar en el programa i seguir els passos indicats en la norma i que, 
després d'aquesta informació, la resolució de l'Alcaldia amb què s'inicia el procediment se 
sotmet en el punt 4t a la ratificació de la Corporació, la qual es dóna per assabentada de la 
informació de l'expedient de referència. 
 
 
 4.- 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. 392/2017 a la núm. 10/2018, 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 
resolucions número 404, 412, 413, 422, 435, 436, 437 del 2017 i 8-2018 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 pregunta si en l'obra del carrer Gonçal Garcia s'havia utilitzat 
prèviament un sistema de càmeres per a veure la situació, indica que alguns veïns del carrer 
li havien dit que el personal de la contracta havia dit que el clavegueram no estava trencat i 
que en alguna casa el clavegueram estava més baix que el clavegueram general. El senyor 
alcalde li contesta que no, que s'havia de veure com estava quan s'obrí, que a més d'estar 
embossat des de molt de temps, hi havia accessos que no estaven connectats amb la xarxa 
i no arribaven enlloc. 
 
 El mateix regidor indica que li sembla lamentable, que fins i tot està en les xarxes 
socials, que en un dels carrers s'havia pintat ESTOP en lloc d'STOP, que demana que el 
responsable de personal o qui siga pose més atenció perquè açò no passe. El senyor 
alcalde contesta que, com imaginarà, ja s'ha vist i s'ha rectificat i que l'equip de govern no 
està darrere de cadascun dels treballadors. 
 
 N'Esther Chordà pregunta sobre la séquia de la Senillera, indicant que fa molta pudor 
i que sembla que el trajecte a la depuradora està embossat. El senyor alcalde contesta que 
ja ha passat en altres ocasions, que avisen i ve l'equip i està bé, que no saben per què 
passa, que és competència de l'EDAR i que si és repetitiu, es denunciarà el tema, que fins 
ara ha passat esporàdicament cada tres o quatre mesos. 
 
 En Christian Lausuch, en primer lloc, manifesta que el seu grup vol reconéixer el bon 
paper realitzat en la promoció del centenari del pont de ferro, de tots els actes i especialment 
de l'exposició final perquè la gent valore el patrimoni que té com a prop. En segon lloc, 
pregunta al regidor d'Urbanisme que ha manifestat la seua intenció de reunir-se amb els 
veïns del carrer del Bonaire respecte de les obres, si té previst quan. L'interpelꞏlat contesta 
que encara no té una data, però que farà la reunió abans que comencen les obres. 
 
 El mateix regidor indica que el la zona dels més menuts del parc Tirant lo Blanch no 
hi ha cap banc perquè es puguen asseure els pares i prega que se'n pose algun. El senyor 
alcalde contesta que s'ha de mirar perquè sembla que segons la normativa no pot i sembla  
que no és aconsellable. 
 
 En Christian Lausuch respecte a la proposta de canvi d'horaris en l'escola infantil 
indica que li sembla que hi ha hagut una desinformació malintencionada perquè en la 
Comissió es digué que de 9 a 9.15, però que als pares -ja abans- se'ls envià un escrit 
comunicant que l'entrada seria de 9 a 9.15 i si és que la intenció era desinformar als regidors 
o és que ells no estaven informats del que allí passava? El senyor alcalde li contesta que pot 
ser, que el que es va dir és que si estaven tots, es tancava a eixa hora i que en la norma 
vigent si arribaven més tard de les 9.30, ja no entraven, exceptuant una causa important ben 
justificada. 
 
 N'Anna Badia pregunta si la Casa de la Cultura té llicència d'activitat. El senyor 
alcalde contesta que encara s'està ultimant l'expedient, que els tècnics només venen dos 
dies a la setmana i no arriben a tot, que és el moment de plantejar-se si cal ampliar l'horari. 
 
 També pregunta si la Llar dels Jubilats té pla d'evacuació. El senyor alcalde contesta  
que no i que quan ho inauguraren tampoc, i creu que anirà conjuntament amb la llicència 
d'activitat. 
 
 Pregunta, també, quina ha sigut l'ampliació de l'horari de la biblioteca. El senyor 
alcalde contesta que cap. La interpelꞏlant assenyala que quan ell estava en l'oposició, que 
ocupa ara ella, tampoc anava pràcticament ningú en l'horari extra, però que ell ho demanava 
i ells ho complien i que ara, a més, en horari de biblioteca alguns veïns s'han trobat un cartell 



de tancat per vacances. 
 
 Respecte del canvi d'horari de l'escola infantil manifesta que, pel que s'ha vist, no 
calia canviar la norma i que, respecte a l'ampliació horària, que es va dir que el personal ara 
estava contractat 25 hores i abans 20 que no li quadra perquè són les mateixes hores de 
servei al públic. El senyor alcalde contesta que s'apliquen els festius del conveni, comptant 
amb els drets dels treballadors. 
 
 En Christian Lausuch manifesta que ha recollit queixes dels pares respecte que en 
Nadal s'ha tancat en dies no festius que abans eren lectius i que es podria valorar si és 
preferible ampliar en vesprades o en dies lectius, que no diu d'obrir tots els dies però cap 
tampoc. El senyor alcalde contesta que ho veu difícil però que s'estudiarà. 
 
 En Vicent Mulet assenyala que estan contents amb l'actuació en el carrer Gonçal 
Garcia, però que l'asfaltat ha quedat molt mal i que s'hauria d'haver asfaltat tot i que hi ha 
una trapa que ha quedat més alta que el carrer. El senyor alcalde contesta que creu que en 
5 o 6 mesos estarà tot més igualat, però que la subvenció era per a obres hidràuliques, 
respecte a la trapa està controlat i es veurà si es pot reparar, que el tècnic està pendent 
d'açò i que dels quaranta embornals del nucli antic més de deu estan completament 
obstruïts i ha calgut obrir fins a la meitat del carrer per a reparar-los. 
 
 En Vicent Mulet pregunta si els projectes que els tècnics cobren a part els redacten 
en les hores pagades per l'Ajuntament. El senyor alcalde contesta que no, que s'estan fent 
moltes i per això  es demanen moltes subvencions i hi ha més treball. 
 
 El mateix regidor pregunta sobre el Pacte d'Alcaldies. El senyor alcalde contesta que 
s'ha demanat la subvenció, creu que eren 6000 € dels quals 600 són d'aportació municipal i 
5.400 de Conselleria. 
 
 També pregunta sobre el pagament l'IBI de l'edifici de Generalitat. El senyor alcalde 
contesta que es va fer una reducció del 70%, aprovat pel Ple, que des de la Generalitat 
s'anirà pagant quan tinguen diners. 
 
 En Christian Lausuch fa següent el parlament [sic]: 
 

 “Vull comunicar a la Corporació Municipal que hui serà el meu últim ple. 
Després de vuit anys com a jutge de Pau i sis anys com a regidor, pose punt final a 
una etapa al servei dels veïns i les veïnes d'Albalat, almenys de moment. 
 En primer lloc voldria dir que, per a mi ha sigut un honor formar part de la 
Corporació Municipal, donar les gràcies al partit Socialista, als meus companys de 
grup i molt especialment a Joan Baptista Ferrando per la seua confiança a l'hora de 
comptar amb mi perquè colꞏlaborara amb el projecte socialista. 
 També hui vull recordar-me dels treballadors d'aquesta casa, sense els quals 
no es podria realitzar tot allò que des de la política es planeja. 
 Independentment qui siga el que governe aquest Ajuntament, sempre 
trobaran en la meua persona la voluntat ferma de colꞏlaborar, en la mesura de les 
meues possibilitats i d'acord amb la vocació pública que pense he demostrat tindre 
tots aquests anys. 
 També desitjar-los que tinguen sort en les decisions que prenguen i que facen 
del nostre poble un bon lloc per a viure. Dir-los que per la meua banda, en eixir 
d'aquesta Sala, trobaran a un veí més, esperant que sàpien diferenciar la vida política 
de la personal, almenys jo així ho he intentat fer i ho faré”. 
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