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SENYOR ALCALDE-PRESIDENT 
En Felip Hernandis Sancho 

 
SENYORES TINETES D’ALCALDE 

Na Teresa Meléndez Oltra 
N’Àngela Aleixandre Santamaria 

 
SENYORS REGIDORS 

En Vicent Mulet Estrelles 
N'Esther Chordà Climent 
Na Bibiana Marco Ribera 

En José Antonio Roig Ferrer 
En Salvador Martínez Marín 

 
SENYOR SECRETARI ACCIDENTAL 

N'Amadeo A. Torres Oltra 
 

 SESSIÓ ORDINÀRIA 
15 de juny de 2018 

 
En la Sala de la Casa de la Vila 

d’Albalat de la Ribera, a les vint hores, 
trenta minuts del dia quinze de juny 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 majoria de la 
Corporació, per a celebrar sessió 
ordinària i pública. Ha excusat la no 
assistència la regidora na Vicenta I. 
Benavent Gandia. 

 
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'abril de 2018, en José Antonio Roig assenyala que en el punt 6 
qui “manifesta que en la reunió de l'escola infantil es va donar a entendre que gràcies 
a la gestió de l'alcalde i altres alcaldes veïns es va afavorir la gratuïtat i que vol deixar 
clar que açò ja es va dir pel president de la comunitat durant la campanya electoral i 
que està en el Pacte del Botànic” va ser el seu company en Salvador Martínez. 
 
 En posar el tema a la votació, la Corporació, per unanimitat dels membres 
presents, va acordar aprovar l'acta en els seus propis termes, amb la inclusió de la 
rectificació proposada. 
 
 
2 - MOCIÓ EUPV, COMPROMÍS I PSOE SOBRE ADHESIÓ A LA MESA DEL 
XÚQUER 
 
 En veure la moció d'EUPV i Compromís, registrada amb el número 887 de les 
entrades, amb el següent text [sic]: 

 
 “La Mesa pel Xúquer composada per entitats ecologistes, regants, 
ajuntaments, sindicats, partits polítics, organitzacions agràries i societat civil, 
reunida a Alzira el 28 d’abril de 2018 vol transmetre a la societat la següent 
declaració 
 El Xúquer és el riu més important de la vessant mediterrània de la 
península ibèrica, després de l’Ebre, i el més cabalós del País Valencià. Al llarg 
dels segles ha configurat el paisatge de les terres valencianes per les que 
discorre amb els seus afluents, sent determinant per a la identitat de  



comarques com La Ribera o l’existència d’espais emblemàtics com l’Albufera. 
 Malauradament, però, el Xúquer és hui un riu sobreexplotat, al que no li 
sobra aigua, amb uns cabals ambientals insuficients -tant per al propi riu, com 
per a l’Albufera a la que alimenta. Un riu, sotmès a episodis recurrents de 
sequera –com l’actual- que limiten la disponibilitat d’aigua per als usos humans 
En les últimes dècades li han despullat d’una gran part del seu cabal amb 
abusives extraccions insostenibles, mentre s’ha contaminat amb pesticides 
prohibits i amb nitrats fins posar en risc l'abastiment d’aigua potable. El canvi 
climàtic, que ja ha provocat una important reducció de les precipitacions en la 
seua conca, agreuja el deteriorament del riu i els aqüífers.  
 Malgrat aquesta situació el lobby de l’aigua d’Alacant continua exigint, 
una i altra vegada, l’aigua del Xúquer, com si el nostre riu fora l’Amazones i li 
sobrara aigua per a repartir al Vinalopó, al Segura o al Guadiana. Si la situació 
d’aquests rius és mala, la del Xúquer i els sues afluents, ho és igualment, 
compartint els problemes de sequera, reducció de cabals i dificultats pel rec.  
 Ara, aquest grup de pressió, torna a demanar un nou transvasament del 
Xúquer des d’Antella o des de Cortes de Pallàs, malgrat que ja s’ha demostrat, 
que l’únic punt on es poden transferir recursos sense afectar greument als 
cabals ambientals per a mantindre els ecosistemes aquàtics del Xúquer i 
l’Albufera, i per garantir els diferents usos com l'abastiment humà de les 
poblacions de la ribera o el rec, és al final del riu. Però sembla que aquest 
lobby no mira més que pel seu interès i no els importa exhaurir no sols la seua 
conca, sinó també les veïnes.  
 A més, la Junta Central d’Usuaris del Vinalopó, està, a punt de firmar un 
conveni amb el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, -al marge de 
les normes d’explotació del Xúquer, en procés d’elaboració- mitjançant el qual, 
es garantiria el transvasament fixe de 20 hm3 anuals, durant els pròxims 5 anys. 
Independentment de l’estat del riu i de l’existència o no de sobrants, el que 
vulneraria les condicions imposades per la Unió Europea per al finançament del 
transvasament.  
 No satisfets amb tot això també estan demanant 30 hm3 més del Xúquer 
des d’Alarcón, deixant-nos sense aquest recurs aigües avall d’aquest 
transvasament. 
 Davant aquesta situació la Mesa pel Xúquer reitera que al Xúquer no li 
sobra aigua i acorda: 
 - Oposar-se de manera frontal a qualsevol transferència d’aigües del 
Xúquer a altres conques des d’Alarcón o des de qualsevol altre punt que no 
siga a la Marquesa, prop de la desembocadura.  
 - Exigir la recuperació integral del Xúquer i de l’Albufera així com dels 
aqüífers i sistemes aquàtics associats. Demanant que finalitze la 
sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental, que priva al riu d’una gran 
part del seu cabal base. Recuperant el llit del riu amb el seu eixamplament i la 
plantació de vegetació de ribera.  
 - Millorar la qualitat de les aigües del Xúquer, posant en marxa mesures 
per reduir radicalment l’ús de plaguicides que s’han trobat en el Xúquer, segons 
l’informe d’Ecologistes en Acció. 
 - Exigir l’abastiment d’aigua de la millor qualitat als pobles de la Ribera 
del Xúquer, posant en marxa mesures per a la recuperació dels aqüífers 
contaminats i establint de manera immediata perímetres de protecció de les 
captacions.  
 - Demanar una revisió a l’alça del cabals ambientals del Xúquer i de 
l’Albufera, de manera que els estalvis produïts, es destinen de manera 
preferent a millorar aquests cabals. També els de l’estuari, al que s’ha deixat 
pràcticament sense cabal ambiental els últims 4 km de riu.  
 - No acceptar que es vulneren les condicions fixades per al 



transvasament al Vinalopó, des de la Marquesa, o siga, es podran transferir 
aigua de sobrants, una vegada garantits els cabals ecològics i respectats els 
diferents usos de la conca. En cas  contrari es denunciarà a la Unió Europea 
aquest incompliment. 
 - Traslladar a la ciutadania aquestes conclusions, informant de la 
situació real del riu i de la necessitat de prendre consciència de que el seu futur 
sols serà possible amb l’actuació dels distints sectors de la societat.  
 
 Per tot  l'exposat, l’Ajuntament d'Albalat de la Ribera acorda:  
 PRIMER: Aprovar les mesures anteriors per preservar el nostre riu 
Xúquer. 
 SEGON: Fer arribar aquest acord a la Generalitat Valenciana, al 
Ministeri d’Agricultura, Medi Ambient i Alimentació, així com als ajuntaments de 
la Ribera del Xúquer.” 
 

 En posar el tema a la votació es va acordar per quatre vots a favor (en Felip 
Hernandis Sancho, na Teresa Meléndez Oltra, n'Àngela Aleixandre Santamaría i en 
Marc Alacreu Samper), i amb sis abstencions (en Vicent Mulet Estrelles, n'Esther 
Chordà Climent, na Bibiana Marco Ribera, en José Antonio Roig Ferrer, n'Ana Badia 
Talens i en Salvador Martínez Marín) aprovar la proposta en els seus propis termes. 
 
 I en veure la moció del PSOE, registrada amb el número 1038 de les entrades, 
amb el següent text [sic]: 
 

 “El PSPV-PSOE de la Ribera Baixa, reunit en comissió executiva a 
Almussafes el 21 de maig de 2018 acorda lo següent: 
 Donar suport a la Declaració de la Mesa pel Xúquer reunida en Alzira el 
28 d’abril passat encara que fent unes aportacions a alguns dels punts de la 
dita declaració, que considerem innegociables davant la situació actual del 
Xúquer, dels seus afluents, ullals, espais naturals i aqüífers. 
 Que els socialistes de la Ribera Baixa i els ciutadans no som ni hem 
sigut mai insolidaris amb les altres comarques, el que no volem tampoc es 
perdre els nostres drets històrics respecte dels usos de l’aigua que ens 
pertanyen per ser pobles riberencs. 
 Que considerem que el problema de la manca d’aigua a les comarques 
del sud del país es deuen solucionar amb inversions a les seues respectives 
conques i no fent transvasament d’altres conques com ara des del Xúquer al 
ser aquestes deficitàries i tindre greus problemes d’abastiment, tant per als 
regadius com per al consum humà. 
 Es per això que proposem les següents modificacions al text original: 
 Al paràgraf cinquè les modificacions subratllades i en altre color. 
 Al punt primer de la moció la modificació completa subratllada i a color 
 Al punt sisè les modificacions subratllades i a color 
 
 DECLARACIÓ DE LA MESA PEL XÚQUER 
 
 La Mesa pel Xúquer composada per entitats ecologistes, regants, 
ajuntaments, sindicats, partits polítics, organitzacions agràries i societat civil, 
reunida a Alzira vol transmetre a la societat la següent declaració 
 El Xúquer és el riu més important de la vessant mediterrània de la 
península ibèrica, després de l’Ebre, i el més cabalós del País Valencià. Al llarg 
dels segles ha configurat el paisatge de les terres valencianes per les que 
discorre amb els seus afluents, sent determinant per a la identitat de  
comarques com La Ribera o l’existència d’espais emblemàtics com l’Albufera. 
 Malauradament, però, el Xúquer és hui un riu sobreexplotat, al que no li 



sobra aigua, amb uns cabals ambientals insuficients -tant per al propi riu, com 
per a l’Albufera a la que alimenta. Un riu, sotmès a episodis recurrents de 
sequera –com l’actual- que limiten la disponibilitat d’aigua per als usos humans. 
En les últimes dècades li han despullat d’una gran part del seu cabal amb 
abusives extraccions insostenibles, mentre s’ha contaminat amb pesticides 
prohibits i amb nitrats fins posar en risc l'abastiment d’aigua potable. El canvi 
climàtic, que ja ha provocat una important reducció de les precipitacions en la 
seua conca, agreuja el deteriorament del riu i els aqüífers.  
 Malgrat aquesta situació el lobby de l’aigua d’Alacant continua exigint, 
una i altra vegada, l’aigua del Xúquer, com si el nostre riu fora l’Amazones i li 
sobrara aigua per a repartir al Vinalopó, al Segura o al Guadiana. Si la situació 
d’aquests rius és mala, la del Xúquer i els sues afluents, ho és igualment, 
compartint els problemes de sequera, reducció de cabals i dificultats pel rec.  
 Ara, aquest grup de pressió, torna a demanar un nou transvasament del 
Xúquer des d’Antella o des de Cortes de Pallàs, malgrat que ja s’ha demostrat, 
que l’únic punt on es poden transferir recursos sense afectar greument als 
cabals ambientals per a mantindre els ecosistemes aquàtics del Xúquer i 
l’Albufera, i per garantir els diferents usos com l'abastiment humà de les 
poblacions de la ribera o el rec, era al final del riu. Cosa que a dia de hui es 
inviable com ho demostren les continues reduccions d’aigua per al rec i, fins i 
tot, el consum humà, imposades per la Delegació del Govern o, la salinització 
del darrer tram del Xúquer al terme de Cullera o i a molts dels aqüífer de la 
Ribera Baixa. Però sembla que aquest lobby no mira més que pel seu interès i 
no els importa exhaurir no sols la seua conca, sinó també les veïnes.  
 A més, la Junta Central d’Usuaris del Vinalopó, està, a punt de firmar un 
conveni amb el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, -al marge de 
les normes d’explotació del Xúquer, en procés d’elaboració- mitjançant el qual, 
es garantiria el transvasament fixe de 20 hm3 anuals, durant els pròxims 5 anys. 
Independentment de l’estat del riu i de l’existència o no de sobrants, el que 
vulneraria les condicions imposades per la Unió Europea per al finançament del 
transvasament.  
 No satisfets amb tot això també estan demanant 30 hm3 més del Xúquer 
des d’Alarcón, deixant-nos sense aquest recurs aigües avall d’aquest 
transvasament. 
 Davant aquesta situació la Mesa pel Xúquer reitera que al Xúquer no li 
sobra aigua i acorda: 
 - Oposar-se de manera frontal a qualsevol nova transferència d’aigües 
del Xúquer a altres conques siga del punt que siga, inclosa la Marquesa, 
mentre no canvíe la situació actual de sequera i falta de cabdal. 
 - Exigir la recuperació integral del Xúquer i de l’Albufera així com dels 
aqüífers i sistemes aquàtics associats. Demanant que finalitze la 
sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental, que priva al riu d’una gran 
part del seu cabal base. Recuperant el llit del riu amb el seu eixamplament i la 
plantació de vegetació de ribera. 
 - Millorar la qualitat de les aigües del Xúquer, posant en marxa mesures 
per reduir radicalment l’ús de plaguicides que s’han trobat en el Xúquer, segons 
l’informe d’Ecologistes en Acció. 
 - Exigir l’abastiment d’aigua de la millor qualitat als pobles de la Ribera 
del Xúquer, posant en marxa mesures per a la recuperació dels aqüífers 
contaminats i establint de manera immediata perímetres de protecció de les 
captacions.  
 - Demanar una revisió a l’alça del cabals ambientals del Xúquer i de 
l’Albufera, de manera que els estalvis produïts, es destinen de manera 
preferent a millorar aquests cabals. També els de l’estuari, al que s’ha deixat 
pràcticament sense cabal ambiental els últims 4 km de riu.  



 - No acceptar que es vulneren les condicions fixades per al 
transvasament al Vinalopó, des de la Marquesa, o siga, es podran transferir 
aigua de sobrants (cosa que no ocorre actualment) una vegada garantits els 
cabals ecològics i respectats els diferents usos de la conca. En cas  contrari es 
denunciarà a la Unió Europea aquest incompliment. 
 - Traslladar a la ciutadania aquestes conclusions, informant de la 
situació real del riu i de la necessitat de prendre consciència de que el seu futur 
sols serà possible amb l’actuació dels distints sectors de la societat.  
 - Fer arribar aquestes conclusions a la Generalitat Valenciana i al 
Ministeri d’Agricultura, Medi Ambient i Alimentació, a l’igual que als ajuntaments 
de la Ribera, i altres comarques  valencianes, per a l’aprovació de mocions en 
aquest sentit.” 
 

 I en posar el tema a la votació es va acordar per tres vots a favor (en José 
Antonio Roig Ferrer, n'Ana Badia Talens i en Salvador Martínez Marín) i amb set 
abstencions (en Felip Hernandis Sancho, na Teresa Meléndez Oltra, n'Àngela 
Aleixandre Santamaría, en Marc Alacreu Samper, en Vicent Mulet Estrelles, n'Esther 
Chordà Climent, na Bibiana Marco Ribera) aprovar la proposta en els seus propis 
termes. 
 
 
3 - MOCIÓ EUPV - COMPROMÍS PLA GLOBAL FRONT A INUNDACIONS 
 
 En veure la moció d’EUPV i Compromís, registrada amb el núm 888 de les 
entrades, amb el següent text [sic]: 
 

“MOCIÓ SOBRE EL PLA GLOBAL FRONT A INUNDACIONS I LA 
RECUPERACIÓ DEL XÚQUER 
 

1. Durant el passat mes de desembre les intenses pluges caigudes durant 4 
dies a la conca baixa del riu Xúquer van originar una crescuda important dels 
principals rius, Albaida, Sellent, Magre i Xúquer, que desbordaren en alguns 
punts de la Ribera Alta i que estigueren prop de produir inundacions en zones 
urbanes dels nostres pobles i ciutats. 

Afortunadament la tragèdia no arribà a produir-se i encara que els llits dels 
rius foren capaços de desguassar aquesta avinguda extraordinària. Es va 
posar de manifest, però, la necessitat de realitzar actuacions per prevenir els 
riscos d’inundació que, com a conseqüència del canvi climàtic, s’anuncien 
cada vegada més freqüents. 

Així mateix, hem de denunciar la situació de paralització dels treballs 
vinculats al Pla Global front Inundacions a la Ribera del Xúquer –anomenat 
colꞏloquialment Pla d’Avingudes- que començà a elaborar-se en la dècada de 
1990, va donar lloc a una primera proposta d’actuacions en l’any 2000 que es 
continuà treballant fins 2011. Actualment, 34 anys després de la fatal 
"pantanada" que van patir els pobles de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, com a 
conseqüència d’una gran avinguda en la conca baixa del Xúquer agreujada pel 
trencament de l’envasament de Tous, les persones que vivim en estes 
comarques continuem en la mateixa situació d’indefensió davant el risc 
d’inundacions, per la manca de mesures de gestió d’aquest risc per part de la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer. 

2. En 2008 es va elaborar el Pla de Recuperació del Xúquer, mitjançant un 
ampli procés de participació ciutadana, el qual contemplava, entre altres 
aspectes, la Protecció front a Inundacions. Una de les conclusions d’aquest 
Pla de Recuperació del Xúquer va ser la incorporació de les consideracions i 



criteris acordats en el marc de participació d’aquest Pla en el 
desenvolupament de les actuacions contingudes en el Pla d’Avingudes. 

El Pla de Recuperació del Xúquer concloïa que la normativa i directius 
europees aprovades en els últims anys –en particular, la Directiva 2007/60/CE 
relativa a l’avaluació i gestió dels riscos d’inundació, oferien l'especial 
oportunitat de coordinar l’objectiu de recuperació dels ecosistemes fluvials, els 
seus valors ecològics, socials i paisatgístics, amb l’objectiu de prevenir el risc 
d’inundacions en les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa del Xúquer. 
En aquest sentit, el Pla de Recuperació del Xúquer considerà que tots dos 
interessos –la recuperació dels ecosistemes fluvials i la prevenció dels riscos 
d’inundació han de ser tractats al mateix nivell, de forma conjunta i des del 
principi, en la fase de planejament i disseny de les actuacions proposades. 

D'aquesta manera, el Pla d’Avingudes incorporaria línies d'actuació 
elaborades per les Comissions de treball del Pla de Recuperació del Xúquer 
vinculades a la restauració d'ecosistemes de ribera i a la revaloració 
sociocultural dels paisatges de l'aigua, que colꞏlaboraven, al mateix temps, a 
reduir els riscos d’inundacions, les quals varen ser considerades com a 
actuacions clau per les entitats, organitzacions i institucions que formaven part 
d’aquestes Comissions. 

Amb aquests precedents es va constituir el 20 de maig de 2010 una Mesa 
de Participació vinculada al Pla d’avingudes, constituïda per representants de 
les tres administracions estatal, autonòmica i local, grups ecologistes, 
sindicats, organitzacions agràries, regants i entitats ciutadanes. 

La constitució d'aquesta mesa de participació es justificava perquè "les 
implicacions que aquest tipus d'actuacions té sobre el territori, el paisatge que 
ho envolta, els ecosistemes de ribera i lacustres, el patrimoni natural i cultural 
associat a l'aigua, les estructures agràries o els valors d'ús per al ciutadà són 
evidents, pel què creiem que les solucions que s'adopten han d'escometre's 
comptant amb l'opinió i els punts de vista que poden aportar les 
administracions, els ciutadans, les entitats i grups afectats, així com els 
especialistes en la matèria." 

La Mesa de Participació es va reunir en 4 ocasions entre 2010 i 2011, 
incloent una sessió celebrada amb diversos experts. La darrera reunió es va 
celebrar el 14 de desembre de 2011 i restaven pendents i programades 
diverses sessions sobre qüestions importants relacionades amb els continguts 
del Pla d’Avingudes. 

Així mateix, l’actuació prevista dins del Pla d’Avingudes, en la Mota 
d’Albalat, anomenada "Projecte de Mota de Defensa contra inundacions a 
Albalat de la Ribera, integració paisatgística i adequació ambiental de la marge 
esquerra del riu Xúquer", que contava amb cofinançament europeu (Fons 
FEDER) va ser licitada en novembre de 2011 però en agost de 2012 la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer renuncià a la seua adjudicació, segons 
digueren “per raons d'interès públic". Cal remarcar que aquesta actuació 
materialitzava el nou enfocament de la prevenció del risc d’inundacions que 
combina la protecció front les inundacions amb la recuperació de l’espai fluvial, 
d’acord amb la filosofia de la Directiva Europea sobre Inundacions i els recents 
desenvolupaments tècnics d’infraestructura verda. 

Transcorreguts més de 5 anys des de la darrera reunió de la Mesa de 
Participació vinculada al Pla Global front a Inundacions, no s’han tornat a tenir 
notícies de dites sessions ni del desenvolupament del Pla d’Avingudes, 
malgrat les repetides promeses efectuades per la Confederació Hidrogràfica 
del Xúquer de reprendre el procés. D’acord amb el contingut del Pla de Gestió 
de Risc d’Inundacions de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer en vigor des 
de gener de 2016, els treballs del Pla d’Avingudes es troben paralitzats, ja que 



no s’especifiquen les mesures que s’implementaran ni les actuacions que 
s’han portat a terme en els darrers 5 anys relatives al Pla d’Avingudes. 

Òbviament, tot això suposa una greu irresponsabilitat, doncs implica posar 
en risc les persones i els béns materials de les zones afectades que en 
qualsevol moment poden sofrir noves avingudes amb danys greus i, pot ser, 
irreparables. 

3. Igualment hem de denunciar que les dades d’aforament en rius de la 
xarxa de mesurament del SAIH (Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica) 
de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer no és accessible en temps real per 
al públic des de fa 5 anys. Des de 2006 fins aleshores, el Ministeri de Medi 
Ambient va incloure dins la seua web un servei d’accés online a les dades en 
temps real de totes les estacions d’aforament incloses en el SAIH de totes les 
Confederacions Hidrogràfiques. Com a conseqüència de les retallades 
pressupostàries portades a terme durant els últims 5 anys, aquest servei 
d’informació pública directa es va suprimir de la web del Ministeri, i la decisió 
de quina informació subministrar en temps real es va deixar a discreció de 
cada Confederació Hidrogràfica. En el cas de la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer, són manifestament insuficients les estacions d’aforament en riu amb 
dades en temps real accessibles a través de la seua web. En particular, la web 
de la Confederació no facilita informació pública en temps real de distints punts 
d’aforament dels nostres rius que són fonamentals per poder realitzar un 
seguiment del cabal dels nostres rius, especialment importants durant episodis 
d’avingudes. Pel que fa al tram baix del riu Xúquer només es pot accedir a les 
dades en temps real de dues estacions d’aforament: a l’eixida de l’envasament 
de Tous i en Huerto Mulet, abans d’Albalat de la Ribera. Les dades de les 
estacions d’aforament de l’assut d’Antella, la de Sueca o la de Cullera no són 
públiques i accessibles en temps real. Respecte al riu Albaida només es fan 
públiques les dades de l’estació de Montaverner, abans de l’embassament de 
Bellús, no existint informació de Manuel (aigües avall de dit envasament i de la 
confluència del riu Canyoles amb l’Albaida). Igual podem parlar del riu Magre, 
respecte a l’estació de Guadassuar, o del riu Sellent, respecte a l’estació 
d’aforament de Sellent, les quals no estan incorporades al visor de dades en 
temps real online del SAIH de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, única 
disponible desprès que el Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient, eliminara aquest servei d’accés a dades en temps real de totes les 
estacions d’aforament del SAIH de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer en 
2011. 

De la mateixa manera, i per a tindre una informació precisa sobre l’evolució 
dels cabals i les avingudes, caldria millorar algunes estacions d’aforaments, 
especialment els corresponents al riu Albaida –Montaverner i Manuel i al riu 
Magre Guadassuar, per poder fer mesuraments fiables durant episodis de 
grans avingudes. 

4. Una altra qüestió que resulta inconcebible és que l’envasament de 
Bellús, construït en 1995 amb una capacitat d’emmagatzemament de 69 hm3, 
no puga contenir més de 29 hm3, el 42% de la seua capacitat construïda, 
segons s’estableix en les Normes d’Explotació “restringides” de l’Envasament 
de Bellús, perquè no s’han efectuat les obres d’adequació d’infraestructures de 
transport necessàries, declarades d’interès general. No s’entén que 22 anys 
després de la posada en funcionament de l’envasament de Bellús, no s’hagen 
completat les infraestructures complementàries a la pròpia pressa per garantir 
el compliment de l’objectiu d’aquest embassament: laminar avingudes amb 
una capacitat de 69 hm3  per prevenir inundacions en pobles i ciutats aigües 
avall així com per incrementar el temps disponibles de reacció davant 
inundacions millorant la protecció de les persones. Aquest és un exemple més 
de malbaratament de diners públics construint una presa amb més del doble 



de la capacitat de la que s’està utilitzant i posant en perill la seguretat de les 
persones que hauria de protegir. 

 
Per totes aquestes raons es fa al Plenari de l’Ajuntament d'Albalat de la Ribera, 
la següent PROPOSTA D’ACORD: 

1. Exigir al Govern espanyol i, en particular, a la Confederació Hidrogràfica 
del Xúquer, a reprendre els treballs de la Mesa de Participació del Xúquer 
paralitzats des de 2011 per tal d’avançar en l’objectiu de fer compatible la 
prevenció eficaç del risc d’inundacions amb la recuperació ecològica, social i 
paisatgística del Baix Xúquer. Concretament, aquest procés de participació 
que incloïa totes les parts interessades respecte al Pla Global front Avingudes 
del Baix Xúquer, haurà de portar a terme les sessions de treball pendens des 
de 2011 i finalitzar els projectes d'actuacions pendens del Pla el més aviat 
possible. 

2. Instar al Govern de la Generalitat Valenciana i a les Corts Valencianes a 
donar suport al procés de participació pública encetat al 2010 per la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer així com a l'objectiu, d'acord amb la 
normativa i directius vigents, expressat en el Pla de Recuperació del Xúquer, 
de fer compatible la prevenció front avingudes amb la recuperació fluvial de la 
part baixa del riu Xúquer. 

3. Instar al Govern de la Generalitat i a les Corts Valencianes a instar, al 
seu torn, al Goven espanyol rependre els treballs de la Mesa de Participació 
del Xúquer encetats al 2010 per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer amb 
l'objectiu, d'acord amb la normativa i directives vigents, expressat en el Pla de 
Recuperació del Xúquer, de fer compatible la prevenció front avingudes amb la 
recuperació fluvial de la part baixa del riu Xúquer. 

4. Instar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer a incorporar en el seu 
visor online de les dades en temps reals del SAIH totes les estacions 
d’aforaments dels rius incloses en dita xarxa de mesurament. En particular, i 
amb caràcter prioritari, les estacions d’aforament d’Antella, Sueca, Cullera, 
Manuel, Guadassuar i Sellent. 

5. Instar al Govern espanyol i, en particular, a la Confederació Hidrogràfica 
del Xúquer a portar a terme les inversions i actuacions necessàries per tal 
d’adaptar les estacions d’aforament automàtic de manera que permete 
mesurar els cabals produïts per episodis avingudes i poder comptar així amb 
una informació més precisa i fiable sobre l’evolució d’aquest fenomen en 
temps reals. 

6. Exigir al Govern espanyol que realitze d’immediat les obres necessàries 
per tal de garantir que la capacitat d’emmagatzemament real de l’envassament 
de Bellús siga de 69 hm3, tal com va ser dissenyat, en lloc dels 29 hm3 que 
fixen les normes d’explotació vigents d’aquest embassament. 

7. Instar al Govern espanyol a disposar en els pròxims Pressuposts 
Generals de l’Estat les partides necessàries per la posada en marxa de les 
actuacions previstes en el Pla Global front Avingudes del Baix Xúquer. 

8. Notificar aquest acord a la Presidència dels Governs espanyol i 
autonòmic, a la Presidència i grups parlamentaris de les Corts Valencianes, a 
la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i als ajuntaments de la Ribera del 
Xúquer.” 
 

 En exposar la proposta el senyor alcalde, i en posar el tema a la votació, la 
Corporació, per unanimitat dels membres presents, va acordar aprovar la proposta en 
els seus propis termes. 
 
 
4 - PLA IGUALTAT MUNICIPAL 



 
 La regidora n’Àngela Aleixandre comenta que ja ens hem acollit al Pla d'Igualtat 
Municipal, amb el seu diagnòstic i la presa de les mesures. S'ha creat la Comissió del 
Pla d'Igualtat per a cada quatre  anys, i que es reunirà com a mínim una vegada a l'any 
per a la revisió de les mesures. A partir d'ací, i amb els agents d'igualtat de la 
Mancomunitat, amb aquest compromís polític, podrem participar les diferents 
regidories. 
 
 El senyor alcalde indica que es va aprovar l'1 de desembre de 2017 i que cal 
ratificar des del Ple, per a enviar-li-ho a la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera 
Baixa perquè puga justificar els costos en Diputació. 
  
 En posar el tema a la votació, la Corporació, per unanimitat dels membres 
presents, va acordar aprovar la proposta en els seus propis termes i comunicar-la a la 
Mancomunitat de la Ribera Baixa. 
 
 
5 - PROPOSTA DECLARACIÓ D'OCI EDUCATIU 
 
 El senyor alcalde comenta que la Mancomunitat de la Ribera Baixa està 
preparant un projecte per a fer activitats d'oci en els pobles de menys de 5.000 
habitants, per la qual cosa l'IVAJ demana l’aprovació de l'adhesió d'aquest Ajuntament 
a la “Declaració d'Oci Educatiu <Ens reunim amb uns altres valors>”. 
 
 En posar el tema a la votació, la Corporació, per unanimitat dels membres 
presents, va acordar aprovar la proposta en els seus propis termes i comunicar aquest 
acord a l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). 
 
 
6 - FESTES LOCALS 2019 
 
 En haver-se de remetre a la Direcció Territorial de la Conselleria d'Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, la comunicació de les dues festes 
laborals locals per al pròxim exercici, amb el caràcter de no recuperables, a fi 
d'elaborar el calendari laboral per a l'any 2019, es proposa determinar com a festes 
locals el dia 9 d'abril (Sant Vicent Ferrer) i el 26 de desembre (segon dia de Nadal). 
 
 En posar el tema a la votació, la Corporació, per unanimitat dels membres 
presents, va acordar el següent: 
 1r) Establir com a festes laborals de caràcter local per a l’any que ve els dies 29 
d'abril, festa de sant Vicent Ferrer, i el dia 26 de desembre, segon dia de Nadal. 

2n) Comunicar el present acord al Servei Territorial de Treball i Economia 
Social. 
 
 
7 - MOCIÓ PSOE LIBERALITZACIÓ AP7 
 
 En veure la moció de PSOE registrada amb el número 1.037 de les entrades, 
amb el següent text [sic]: 
  

 “L'autopista del Mediterrani o AP7 és una infraestructura fonamental per 
a la vertebració del territori ja que és una via de comunicació de les poblacions 
costaneres de la nostra Comunitat, i el fet que es tracte d’una via de pagament 
suposa un efecte dissuasiu en la seua utilització, la qual cosa comporta la 
saturació d’altres carreteres com les N-332 i N-340, augmentant tant el seu 



trànsit com la perillositat. 
 L’eixida natural d’aquesta infraestructura és que finalment siga gratuïta, 
el que suposarà alguna cosa molt positiva per a l’activació de l’economia, així 
com per a l’optimització de les infraestructures que discorren per la nostra 
Comunitat. 
 El peatge suposa una infrautilització d’aquesta infraestructura que es 
degué liberalitzar en 2006, però que una ampliació del govern d'Aznar, va fer 
que la concessió d'esta s'ampliara fins a 2019. 
 Segons el Govern no existeix previsió d’ampliar el termini de les 
concessions de l'AP-7 a la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposarà la fi a 
més de 30 anys de peatge. 
 Però sobre el tram que té concedit a l’empresa Abertis, precisament el 
de Tarragona-València i València-Alacant, existeixen declaracions del seu 
president negant que es vaja a produir una liberalització total. 
 I igualment existeixen informacions relacionades amb contestacions 
parlamentàries, en les quals s’assenyala que el Ministeri de Foment deixa 
oberta la possibilitat d’establir un cànon per a l’ús d’aquesta via. 
 Per tot això la liberalització de l'AP-7, en l’actualitat genera molts dubtes 
i malestar a causa que el discurs del govern central ha anat canviant, passant 
de parlar de liberalització sense més qualificatius, a una liberalització que 
contempla noves formes de gestió, la qual cosa clarament es tradueix en la 
possibilitat d’admetre el pagament per l’ús d’aquesta via, una vegada passe a 
ser de gestió pública. 
 Des del PSPV-PSOE venim defensant des de sempre el venciment de 
la concessió entre Tarragona i Alacant en 2019 sense pròrrogues, el que hem 
posat de manifest reiteradament, però que per contra no sembla tindre tan clar 
el govern del PP. 
 Des del PSPV-PSOE entenem que per justícia i raons de competitivitat 
d’una zona que té un desenvolupament, ocupació i pes poblacional important 
és necessari que es garantisca la gratuïtat total i sense cànon de l'AP-7 a partir 
de la finalització de la concessió el 31 de desembre de 2019. 
 

Per tot això, el grup municipal Socialista presenta per a la seua 
consideració i aprovació pel Ple els següents acords: 

1r- Reclamar al govern central, que una vegada finalitzada l'actual 
concessió de la gestió de l’autopista del Mediterrani el 31 de desembre de 
2019, l'AP-7 passe a ser de gestió pública i gratuïta. 
 2n- Abordar i elaborar el pla que preveu les actuacions a realitzar a 
partir del moment en què l'AP-7 deixe de ser de peatge, a fi de millorar la seua 
connectivitat amb les poblacions i les xarxes viàries de les àrees per les quals 
discorre, i que ja ha sigut traslladat pel Consell al ministeri de Foment, sense 
que fins al moment s'haja obtingut resposta.” 

 
 En posar el tema a la votació, la Corporació, per unanimitat dels membres 
presents, va acordar aprovar la proposta en els seus propis termes. 
 
 
8 - MOCIÓ PP REFUGIATS 
 
 En veure la moció presentada pel PP registrada amb el núm. 1.137 de les 
entrades, amb el següent text: 
 

 “Donada la crisi humanitària i l’entrada massiva a la Unió Europea de 
refugiats de Síria, Afganistan, l'Iraq i altres països amb conflictes bèlꞏlics. 



 Davant el flux migratori de milers de persones amb condicions 
deplorables i que posen en perill les seues vides per a poder entrar en la Unió 
Europea, generant la pitjor crisi migratòria a Europa després de la Segona 
Guerra Mundial. 
 Davant la inacció d'alguns governs europeus amb la finalitat d'acollir a 
aquestes famílies i per a prendre accions que milloren la seua situació actual i 
futura, és necessari que els ajuntaments amb el suport de les ONG i la societat 
civil forcen als governs a fi de solucionar el problema al més prompte possible. 
 
 El grup municipal Popular proposa al Ple l'adopció dels següents 
acords: 
 1. Instar als governs d'Espanya i de la Generalitat Valenciana a prendre 
mesures per a acollir a famílies refugiades. Així com realitzar totes les accions 
diplomàtiques al seu abast per a detenir la situació bèlꞏlica en els seus països 
d'origen. 
 2. Crear la Comissió d'estudi per a analitzar i proposar les accions que 
poden prendre en l'àmbit municipal. La Comissió estarà formada pels grups 
polítics municipals amb l'assessorament dels tècnics municipals i es podran 
convidar a entitats locals i/o agents socials. 
 3. Donar trasllat d'aquest acord al Govern d'Espanya i a la Generalitat 
Valenciana, als diferents portaveus dels grups parlamentaris de les Corts 
Valencianes”. 

 
 En José A. Roig inicia el debat i li dóna l'enhorabona al portaveu del grup 
municipal Popular per presentar la proposta en qüestió, i que el seu grup votarà a 
favor. La proposta ja es va presentar conjuntament pels altres tres partits. I indica que 
pesos pessants del PP fan declaracions com “lamente que es muiren en el mar, però 
en el meu país no els vull veure”, i malgrat ser un polític local, li cauria la cara de 
vergonya si un membre del seu partit fera aquestes declaracions. Ara amb el canvi de 
govern que s'ha produït, som l'orgull de tota Europa, al que en Vicent Mulet li contesta 
que també li cauria la cara de vergonya perquè Zapatero va ser qui més ha fet perquè 
no entren els immigrants en l'estat espanyol amb la colꞏlocació de les concertines en 
tota la tanca de Melilla i amb les devolucions en calent. Una cosa són les paraules, i 
una altra els fets, i els socialistes han fet més fets que paraules, i a mi no em cau la 
cara de vergonya per unes paraules que ha dit una altra persona. Cadascú és 
responsable dels seus actes i de les seues paraules. 
 
 El senyor alcalde també se sorprén per la proposta del PP, en setembre de 
2015 ja es va aprovar conjuntament entre PSOE, Compromís i EU. El Govern de Rajoy 
no va permetre que el govern del botànic portara un vaixell, i ara amb el canvi tenim 
l'oportunitat de portar-nos aquest vaixell com a refugiats, al que en Vicent Mulet li 
contesta que quasi tots s'aniran al CIE i que el govern de Rajoy ha tractat les pasteres 
almenys igual com han tractat als immigrants que han entrat. I m'agradaria esmentar 
que dimarts passat en la reunió informativa vaig proposar crear una comissió d'estudi 
per a veure què poder fer des del poble i després apareixen notícies en les quals 
l'alcalde diu que Albalat és un poble d'acolliment, per a poder-se penjar una medalla, 
quan hauria pogut dir que era un acord de tots, al que el senyor alcalde li contesta que 
açò ho ha dit la premsa i que ell no ha sigut, ja que només va dir que l'endemà enviaria 
una carta al president del Govern i al president de la Generalitat felicitant-los pel tema. 
 
 En José Antonio Roig li dóna la raó en part a en Vicent Mulet, per la qual cosa 
també recrimina en part el senyor alcalde. 
 
 En posar el tema a la votació, la Corporació, per unanimitat dels membres 
presents, va acordar aprovar la proposta en els seus propis termes. 



 
 
9 - MOCIÓ PP BANDERA EUROPEA 
 
 En veure la moció presentada pel PP registrada amb el número 1.138 de les 
entrades, amb el següent text [sic]: 
 

 “Els europeus van haver de fer front a un llegat de guerres i odi; van 
acollir l'ideal d'unitat en la diversitat, i van aconseguir assegurar la pau i 
fomentar la prosperitat econòmica i cultural. 
 El progrés, no obstant açò, mai és lineal. Actualment, molts europeus 
estan preocupats per la seua identitat cultural, la seua seguretat, el seu lloc de 
treball, els seus ingressos i el seu nivell de vida, i a molts d'ells se'ls fa creure 
que les coses només milloraran si Europa tanca de nou les seues fronteres i 
torna al nacionalisme econòmic. 
 Açò suposa una dura prova per al projecte europeu. Ja és hora de fer 
front a aquesta visió negativa creant noves expectatives per als ciutadans que 
se senten abandonats. Els que creuen que només una Europa unida pot 
aconseguir la prosperitat i el dinamisme han de fer un pas avant i fer-se sentir. 
Precisament açò és el que he vingut a defensar hui ací. 
 L'Europa de hui no és l'Europa de la seua fundació. En els anys 
cinquanta no existia cap llibre que permetera crear una sublim obra d'art. Al 
contrari: Europa ha anat evolucionant amb el pas dels anys, englobant cada 
vegada més països, cultures i idiomes. 
 El projecte europeu ha sigut sempre una fàbrica d'idees noves, el marc 
per a conciliar els diferents interessos nacionals en pro d'un futur comú i d'uns 
objectius compartits, amb grans dosis de bona voluntat i perseverança. 
 Ha sigut un procés sovint complicat i complex, però no obstant açò, ha 
sigut espectacular: 
 - La Unió Europea representa la major innovació des del naixement de 
l'estat-nació pel Tractat de Westfàlia de 1648. 
 - El mercat únic s'ha convertit en un motor econòmic impulsat per més 
de 500 milions de persones, que generen aproximadament un 25% del PIB 
mundial. El comerç dins del mercat únic s'ha duplicat en les dues últimes 
dècades fins a situar-se entorn del 22% del PIB combinat, brindant així majors 
oportunitats a consumidors i empreses, i creant milions de noves ocupacions. 
 - La vella mentalitat representada pel lema "la meua bandera, el meu 
himne, els meus diners" va adquirir una nova dimensió amb l'arribada de la 
moneda única, transformant-se en "un mercat, una moneda". L'euro s'ha 
convertit en una de les principals monedes de reserva i s'han creat noves 
institucions i mecanismes per a sustentar-ho. 
 - Fixem-nos també en l'efecte transformador de l'ampliació de la UE. Els 
nous membres d'Europa central i oriental han aconseguit aconseguir 
ràpidament els nivells d'ingrés europeus. D'altra banda, Àustria o altres països 
s'han beneficiat econòmicament del progrés dels seus veïns. 
 Aquests avanços no hem de pensar que podrien veure's compromesos 
per l'arribada massiva de refugiats. Si m'ho permeten, em detindré breument en 
algun d'aquests temes. 
 
 La crisi dels refugiats 
 L'any passat, el nombre de solꞏlicitants d'asil en la Unió Europea es va 
duplicar amb escreix, fins a aconseguir els 1,3 milions. Vull felicitar a tots 
aquells que han obert els seus cors i llars als refugiats, sobretot Àustria, 
Alemanya i Suècia. La seua forma de pensar és profundament humanista i ha 
servit d'inspiració a altres persones dins i fora d'Europa. 



 No tinc cap dubte que Europa té capacitat i recursos per a abordar 
aquesta crisi humanitària si posa en açò la seua obstinació. Però els meus dos 
arguments són econòmics: en primer lloc, els nostres estudis indiquen que els 
refugiats poden suposar un guany net per a l'economia sense restar ingrés a la 
mà d'obra autòctona. En segon lloc, la ràpida integració dels refugiats en els 
mercats de treball i les escoles ha de ser la màxima prioritat, perquè puguen 
començar a contribuir a l'economia i la societat al més prompte possible. 
 
 Per tant creguem, des del grup municipal, que Europa és un espai tots i 
que els símbols s'han de respectar per tot el bé que ens ha portat als ciutadans 
d'Europa i del món. 
 En veure que l'alcalde d'un acord puntual de baixar uns dies la bandera 
de la Unió Europea, com a protesta de com es va tractar a Espanya la crisi dels 
refugiats, ho ha transformat contra la bandera de la Unió Europea, deixant-la 
permanentment a mitja asta. 
 
 El grup municipal Popular proposa al ple l'adopció dels següents acords: 
 1. Ordenar a l'alcalde que la bandera de la Unió Europea torne a onejar 
en pal sencer amb la dignitat que es mereix. 
 2. Que el punt primer és duga a terme en la mateixa sessió plenària que 
s'aprove aquesta moció. 
 3. Instar a l’alcalde a respectar la sobirania popular i les majories 
representades en el Ple, a fi de portar aquest acord avant”. 
 
En posar el tema a la votació, la Corporació, per unanimitat dels membres 

presents, va acordar aprovar la proposta en els seus propis termes. 
 
 
10 - MOCIÓ PP PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 
 En veure la moció presentada pel registrada amb el núm. 1.139 de les 
entrades, amb el següent text: 

 
 “Els pressupostos participatius són un instrument que persegueix 
l'activació social i la implicació de la ciutadania en la presa de decisions, 
mitjançant l'acció concreta d'involucrar als veïns en el repartiment dels fons 
públics. 
 La primera experiència mundial de pressupostos participatius es va 
engegar en la ciutat de Porte Alegre (Brasil) en 1989, com un mecanisme 
impulsat pel Partit dels Treballadors (PT) per a combatre la corrupció endèmica 
de les institucions brasileres i s'ha convertit en un autèntic paradigma 
internacional i inspiració per a nombrosos processos de democràcia 
participativa en nombrosos punts del planeta. 
 Els pressupostos participatius constitueixen una aposta innovadora de 
cogestió pública ciutadana que propugna com a principi bàsic la democràcia 
participativa per a la planificació comunitària dels recursos públics municipals. 
Al costat d'aquesta democràcia de la despesa, l'objectiu principal és generar un 
espai ciutadà de debat i decisió. Els pressupostos participatius són una eina útil 
per a l'apoderament econòmic, polític, social i cultural de la ciutadania, en 
particular dels sectors més exclosos. 
 Per mitjà dels pressupostos participatius no solament es decideix la 
destinació de bona part del pressupost municipal d'inversions, també es 
converteix en la ciutadania en protagonista activa, reforçant la seua autoestima 
i responsabilitat, com a part important de la política municipal, creant-se un 
espai de cerca de solucions en comú, que es corresponguen amb les 



necessitats i desitjos reals de la comunitat, al mateix temps que es promou la 
transparència de les decisions, el coneixement dels procediments 
administratius i el funcionament intern de l'Ajuntament. 
 Confiem que és possible i necessari crear espais de diàleg i presa de 
decisions entre la ciutadania, els polítics i el personal tècnic de l'administració 
que permeten construir amb un sentit comunitari un municipi més just i 
igualitari. 
 En el marc actual de crisi econòmica, en el qual urgeix adaptar i 
prioritzar les necessitats, els processos de pressupostos participatius són, a 
més, una oportunitat per a l'organització social i per als sectors més afectats 
per aquesta crisi, enfortint el paper del municipalisme en aquest context de 
canvi. 
 Volem que el veïnatge, que coneix les necessitats quotidianes del poble, 
decidisca com es distribueixen els recursos disponibles, sent conscients que 
aquests són limitats. 
 En 1996 l'Assemblea Mundial de Ciutats i Autoritats Locals, celebrada a 
Istanbul en el si de la Trobada Internacional d'Hàbitat II de l'ONU, va incloure 
en la seua declaració final la recomanació de l'aplicació dels pressupostos 
participatius qualificant-los com a "bona pràctica de gestió urbana". Igualment, 
l'informe del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament de 2002 
va ser dedicat expressament a valorar l'estat de la democràcia, fent esment 
especial a les experiències dels pressupostos participatius com a procediment 
bàsic encaminat a millorar el desenvolupament humà en el sentit més ampli. 
 La Xarxa Estatal pels Pressupostos Participatius fixa els principis 
fonamentals perquè un procés de pressupostos participatius puga obtenir tal 
catalogació, són fonamentalment: l'existència d'un procés deliberatiu previ a la 
presa de decisions, criteris d'inclusió i justícia social, mecanismes de seguiment 
dels acords i rendició de comptes. Així com tres principis bàsics: universalitat 
(una persona, un vot); autoreglamentació (els participants acorden les normes 
del procés participatiu) i caràcter vinculant (la corporació assumeix el resultat 
del debat i votació de la ciutadania). 
 
 Sobre la base del que antecedeix, aquest grup municipal proposa al ple 
l'adopció del següent acord: 
 PRIMER: El compromís d'implementar de forma prèvia a l'elaboració del 
 projecte anual de pressupostos municipals un procés de Pressupostos 
Participatius  sobre la base dels principis de vinculació, autoreglamentació i 
universalitat per a  decidir la destinació d'un percentatge representatiu de les 
inversions del pressupost  municipal, començant a partir de l'exercici de 
2019”. 

 
 En Vicent Mulet exposa la proposta i en Jose A. Roig inicia el debat comentant 
que el seu grup votarà a favor i que els socialistes ja ho portaven en el seu programa, 
que hi ha molt per fer, que s'haurà de córrer perquè es faça efectiu en el pressupost 
del 2019, que cal anar amb molta cura, i també que tot dependrà del model de 
pressupostos participatius que es trien. 
 
 El senyor alcalde indica que en el capítol 6, després de restar les inversions 
vinculades, ens quedarien uns 187.000€, i tenint ja pagades les despeses obligades, 
demana a la resta de grups polítics les seues aportacions per a intentar aconseguir 
uns 15 punts i després prioritzar amb el poble. I abans de llançar-ho, fer les 
comprovacions oportunes en intervenció, tresoreria i tècnics. 
 
 En posar el tema la votació, la Corporació, per unanimitat dels membres 
presents, va acordar aprovar la proposta en els seus propis termes. 



 
 
11 - 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, 
i que comprenen de la número 150/2018 a la número 210/2018, que s'han repartit 
juntament amb la convocatòria, i en posar el tema a la votació, la Corporació, per 
unanimitat dels membres, va acordar donar-se per assabentada d'aquestes i, per 
unanimitat dels membres presents les va ratificar totes, exceptuant les números 167, 
168, 173, 193, 194, 217 i 218 que s'aproven per majoria de set vots a favor (EUPV – 
PSOE - Compromís), no les ratifiquen els tres membres del grup municipal Popular. 
 
 En José Antonio Roig indica que el seu grup ha ratificat la resolució 182/2018, 
però que vol que conste en acta que no estan massa d'acord en què la subvenció 
solꞏlicitada es destine a reparar tres carrers (Sollana, Gonçal Garcia i Polinyà) en els 
quals la inversió ja està feta, ja que dos del carrers s'han reparat enguany, evidenciant 
que l'actuació no s'ha fet correctament. Els carrers Gonçal Garcia i Polinyà s'han fet a 
trossos. 
 
 
 12. CONTROL DE LA GESTIÓ MUNICIPAL. PRECS I PREGUNTES 
 
 En Vicent Mulet recorda a l'equip de govern que en octubre s'engega 
l'administració electrònica i que cal anar treballant, i si cal instar la Diputació al fet que 
es done pressa, el senyor alcalde li contesta que anem al ritme de la Diputació, i una 
altra cosa seria que si no ens agrada, es trenca amb ells i es contracta una empresa 
privada. 
  
 En Vicent Mulet respecte del tema de protecció de dades pregunta si s'està fent 
alguna acció més, el senyor alcalde li contesta que el secretari està ara vinculat a 
aquestes accions i assumirà tots els cursos i directrius que s'impartisquen. 
  
 El mateix pregunta per la partida de la inversió de la videoacta, i el senyor 
alcalde li  contesta que està pendent. 
 
 Pregunta pels criteris professionals que s'han escollit en els programes 
EMPUJU i EMCUJU, i el senyor alcalde li contesta que es tracta de tres persones com 
a personal de neteja per a l'EMPUJU, i un informàtic, un electricista, un lampista i un 
jardiner per als qualificats. 
 
 Pregunta a la regidora d'Educació pel tancament de la biblioteca en la setmana 
de la selectivitat, entén que la persona que està allí té dret a anar-se'n de vacances, 
però que es poden habilitar aules en el centre de dotacions, la regidora li contesta que 
no és l'únic any en què ha coincidit els exàmens amb vacances del personal, que ho 
anota i ho meditarà. 
 
 Pregunta per l'espill, que va demanar fa alguns plens, per a posar-lo en ca 
Ribera per als cotxes que vénen de cara, i ara en demana un en l'encreuament de la 
Cooperativa, el senyor alcalde li contesta que aquest últim ja està demanat i falta 
posar-ho, i que l'altre es comprarà. 
 
 Pregunta si es pot fer alguna cosa per a fer ombra en el parc Tirant el Blanch, 
el senyor Alcalde li contesta que s'estan plantant arbres i falta que cresquen, però es 
pot fer un estudi d'inversió per al 2019 per a posar pals i lones. I açò podria ser un ítem 
més per als pressupostos participatius. 



 
 N'Ana Badia, arran d'una de les preguntes anteriors sobre la biblioteca, llig una 
de les publicacions del facebook on es donen les gràcies a l'Ajuntament per no oferir 
un any més el servei de la biblioteca, pel nou horari per als que volen estudiar, i per 
tancar en època d'exàmens i sense avisar. Pel que prega s'amplie l'horari en època 
d'exàmens i que no es tanque en èpoques d'exàmens. 
 
 La mateixa regidora pregunta per la reunió sobre l'altercat que es va produir el 
28 d'abril coincidint amb la celebració del “mig any”, el senyor alcalde li contesta que a 
petició de les xiques es va celebrar una reunió a la qual van acudir cinc xiques i un xic, 
i es va parlar sobre la situació que es va produir. Amb els informes de la Guàrdia Civil i 
la Policia Local, i amb les circumstàncies d'aqueixos 20 minuts en els quals no se 
n'hauria d'haver anat la Policia Local, he donat tocs d'atenció però sense poder iniciar 
cap expedient per no haver-hi denúncia. 
  
 N'Ana Badia pregunta pels desperfectes de darrere del frontó en el poliesportiu 
(un pou cec quasi a l'aire i ple de clots), el senyor alcalde li contesta que es repararà. 
Pregunta  per la tardança en l'obertura del poliesportiu els diumenges als matins; i  per 
què un tal Doro té claus del poliesportiu i quin tipus de relació contractual té amb 
l'Ajuntament, li contesta n'Àngela Aleixandre que és el mestre de l'escola de tennis i 
que no hi ha cap tipus de contracte, només un acord verbal per a fer el campionat 
entre els dos pobles. 
 
 Pregunta quina vinculació amb l'Ajuntament té Meritxell per a fer el que està 
fent i com es va escollir, si ací en el poble hi ha altres fisios, n'Àngela Aleixandre li 
contesta que té un contracte menor, que no hi ha hagut selecció, i es va escollir per 
tenir fisio i geriatria i tot açò per a una subvenció de la Diputació, però si aquesta 
demanda contínua així, la pròxima es licitarà.  
 
 Respecte la llicència d'activitat de la Casa de la Cultura, el senyor alcalde li 
contesta que està tramitada i possiblement la setmana que ve la tinguem, i avança que 
el pla d'autoprotecció està fet, visat i presentat. 
 
 Pregunta quin tipus de contracte tenen les treballadores de la guarderia, i el 
senyor alcalde contesta que dues tenen un contracte antic, i les altres tres són 
interines, mentre existisca el programa de la Generalitat, i els mesos de juliol i agost no 
treballen. 
 
 Pregunta per a quan la revista Cort1, el senyor alcalde li contesta que per a 
quan es puga, i Ana Badia indica que l'escrit que va presentar fa uns cinc mesos ha 
quedat obsolet, que tornaran a presentar-ne un altre. Na Teresa Meléndez respon que 
Pere Joan no ha rebut cap escrit de cap partit polític. 
 
 En José Antonio Roig pregunta per la neteja dels solars, ja que fa uns dos anys 
que es va fer la primera neteja, i ja no s'ha tornat a netejar, i açò suposa un polvorí i en 
l'altra part de la carretera hi ha zones on les males herbes envaeixen les voreres, el 
senyor alcalde li contesta que per a la segona fase té ja uns 60 solars per a netejar. 
També respon na Teresa Meléndez i diu que la iniciativa va ser d'EUPV i que el PSOE 
mai s'ha preocupat sobre aquest tema. 
 
 Pregunta també respecte al preu just de la compra dels terrenys del 
poliesportiu que es va tractar en una reunió de portaveus fa un any, el senyor alcalde li 
contesta que un dels amos d'un solar no vol vendre, i a un altre li falta la documentació 
que se li ha solꞏlicitat. 
 



 Finalment en José Antonio Roig recorda que hi ha una proposta del PSOE per 
a fer ombra amb marquesines o alguna cosa semblant per a l'escola infantil i que la 
recomana per als pressupostos de participació ciutadana, el senyor alcalde contesta 
que ja ho va estar mirant i que es disparaven de preu. 
 
 Intervé na Teresa Meléndez per deixar-ne constància en acta que quan 
governava el partit Socialista hi havia gent no vinculada a l'Ajuntament que tenia claus 
de llocs municipals. 
 
 En Vicent Mulet proposaria un horari per a la utilització dels contenidors, ja que 
en aquests dos últims mesos que ha estat vivint a casa de la seua àvia, ha tingut 
moltes molèsties sobre aquest tema. 
  
 També per deixar constància en acta intervé en José Antonio Roig, en alꞏlusió 
al comentari de na Teresa Meléndez, diu que no li sembla correcte que gent no 
vinculada a l'Ajuntament tinga claus de les instalꞏlacions, i li recorda que tampoc li 
sembla correcte que utilitzara les instalꞏlacions municipals del xicotet bar del 
poliesportiu per a fer les seues taboles amb la seua quadrilla els dissabtes a la nit.         
  
 I finalment en Salvador Martínez indica que encara que li sembla correcte 
l'aparent obsessió pel que feia el partit Socialista quan governava, li agradaria que 
s'enfocaren els esforços per governar i a fer-ho bé, i no en tant en el que feien els 
altres quan governaven, ja que al final totes aquestes referències no serveixen per res, 
na Teresa Meléndez li contesta que abans es feien coses que estaven ben fetes, i ara 
són les mateixes i no estan ben fetes perquè no són ells els que estan governant. 
 
 I com que no hi havia més assumptes per a tractar, el senyor alcalde va aixecar 
la sessió a les vint-i-una hores, quaranta-cinc ,minuts, el que jo, el secretari, certifique. 
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