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Na Laura Hernández Gimeno 

 

 SESSIÓ ORDINÀRIA 
20 de juliol 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 dihuit. 
 

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, en existir quòrum suficient per a 
l'adopció dels acords, la presidència 
declara oberta la sessió i es procedeix a 
l'examen dels punts del dia. 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE LA 
DATA 15 DE JUNY DE 2018 

 
 La Presidència pregunta als assistents si han de formular cap observació a 
l’acta de l’última sessió, celebrada el dia 15 de juny de 2018, que s'ha distribuït 
conjuntament amb la convocatòria. 
 
 No se’n formula cap, per la qual cosa el senyor president proclama aprovada 
per unanimitat l’acta de la sessió anterior, i n’ordena la transcripció al Llibre d’Actes, 
segons el que disposa l’art. 110.2 del ROF. 
 
 
2- MOCIÓ EUPV, COMPROMÍS, PP I PSOE-PSPV SOBRE DANYS PEDREGADA 1 
DE JULIOL DE 2018 
 
 En veure la moció d'EUPV i Compromís, registrada amb el número 1467, amb 
el següent text: 
 

 "Exposició de fets 
 1- Durant el passat diumenge 1 de juliol hi ha hagut una forta pedregada 
en la comarca de la Ribera (Alta i Baixa) i ha causat, en una estimació inicial, 
pèrdues properes als 80  milions d'euros i ha afectat al voltant de 15.000 
hectàrees de cultiu. Este fenomen atmosfèric s’ha caracteritzat per ser una 
forta tempesta de descàrrega de gran quantitat d'aigua amb granís, 
acompanyat de fort aparell elèctric i forts vents, de durada molt curta però molt 
intensa. 
 2- Les localitats d'Algemesí, l'Alcúdia en la Ribera Alta, i Polinyà, Riola, 
Sueca i Albalat de la Ribera en la Baixa, són les més afectades per la pedra de 
gran grandària, encara que existeixen nombroses poblacions afectades com es 
pot observar en els gràfics següents: 



 Danys i pèrdues per localitat 

 Superfície afectada  Pèrdues econòmiques 

Guadassuar 2.074 ha 12.212.370 € 

Carlet 1.219 ha 4.315.275 € 

Benimodo 202 ha 290.123 € 

Alberic 1.019 ha 5.083.110 € 

Tous 59 ha 315.171 € 

Massalavés 450 ha 2.776.680 € 

Algemesí 3.067 ha 19.376.841 € 

Alginet 874 ha 1.943.348 € 

Benifaió 212 ha 285.294 € 

L'Alcúdia 1.846 ha 15.069.945 € 

Alzira 968 ha 5.172.417 € 

Benimuslem 332 ha 1.817.100 € 
RIBERA ALTA 12.322 ha 68.657.673 € 

 

Sueca 750 ha 1.063.570 € 

Albalat 921 ha 7.224.565 € 

Polinyà 522 ha 2.307.713 € 

Benicull 127 ha 356.250 € 
RIBERA BAIXA 2.321 ha 10.952.098 € 

TOTAL RIBERA 14.643 ha 79.609.771 €
 
 Danys i pèrdues per cultiu 
 

   
Caquí Cítrics Arròs 

Meló 
Alger 

Fruita 
d'Estiu 

Magran
a 

Hortalis
ses 

Alvoc
at 

Kiwi 

RIBERA 
ALTA 4.814 ha 6.980 ha 41 ha 115 ha 150 ha 96 ha 106 ha 11 ha 10 ha
RIBERA 
BAIXA 106 ha 1.661 ha 499 ha 4 ha 2 ha 3 ha 45 ha 0 ha 1 ha
TOTAL 
RIBERA 4.920 ha 8.640 ha 540 ha 120 ha 153 ha 98 ha 151 ha 11 ha 11 ha
                      
  PÈRDUES PER CULTIU 

  Caquí Cítrics Arròs 
Meló 
Alger 

Fruita 
d'Estiu 

Magran
a 

Hortalis
ses 

Alvoc
at 

Kiwi 

RIBERA 
ALTA 

32.344.03
2 €

34.346.72
7 € 

32.076 
€

402.084 
€

517.242 
€

604.320 
€ 

351.585 
€ 

24.69
6 €

34.911
€

RIBERA 
BAIXA 

1.038.912 
€ 

9.517.905 
€ 

248.85
1 €

12.204 
€

13.704 
€

16.680 
€ 

101.250 
€ 0 €

2.592 
€

TOTAL 
RIBERA 

33.382.94
4 € 

43.864.63
2 € 

280.92
7 € 

414.288 
€ 

530.946 
€ 

621.000 
€ 

452.835 
€ 

24.69
6 € 

37.50
3 € 

Font i elaboració: LA UNIÓ D’AGRICULTORS I RAMADERS 
 
 3- El cultiu més perjudicat és el dels cítrics amb 43,8 milions d'euros en 
pèrdues, seguit del  caqui amb 33,3 milions. En estos dos cultius existeix fins i 
tot dany en la fusta dels arbres, per la qual cosa serà necessari vore l'evolució 
de tots dos cultius per a comprovar la disminució de collita en la zona afectada 



durant la pròxima campanya, tot i que la disminució segur que serà important. 
 4- La resta de cultius afectats, amb quanties molt inferiors com es pot 
vore en els gràfics anteriors, són fruita d'estiu, magraner, arròs, meló d'Alger, 
hortalisses i cultius subtropicals com l'alvocat o el kiwi.  
 
 Per totes estes raons propose al Plenari de l’Ajuntament d'Albalat de la 
Ribera l’adopció dels següents acords: 
 1- Demanar al Govern d’Espanya la declaració de la zona afectada com 
a zona catastròfica. 
 2- Demanar al Ministeri d’Hisenda, al Ministeri d’Agricultura, i a la 
Conselleria d’Agricultura: 

 La concessió d’ajudes directes a aquelles explotacions amb 
danys per  pedra. 

 Ajudes de mínims per explotació afectada. 
 La reducció a zero del mòdul de l‘IRPF de l’any 2018 
 La condonació de l’IBI de les parcelꞏles conreades i de les 

construccions ubicades en elles de l’ any 2018. 
 La bonificació de les quotes de la seguretat social durant un any. 
 L’establiment d’una línia de crèdit amb interés subvencionat. 
 Actuacions de benefici econòmic i d’ajudes per a les 

cooperatives  comercialitzadores afectades. 
 L’agilització del peritatge per part d’AGROSEGURO. 
 La taxació i la indemnització del dany real en parcelꞏla 

independentment de la franquícia establerta. 
 Exigir al Govern espanyol a disposar en els pròxims Pressuposts 

Generals 2019 de l’Estat les partides necessàries per a la 
posada en marxa de les mesures exposades en esta moció. 

 3- Demanar a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball, al SERVEF i al SEPE, l’articulació de programes 
extraordinaris de treball per als i les treballadores del sector agrícola que es 
veuran afectats per la disminució de la pròxima campanya de recolꞏlecció, pels 
efectes de dita catàstrofe meteorològica. 
 4- Demanar a la Delegació de Govern, a la Generalitat Valenciana i a la 
Diputació de València, línies de subvencions als ajuntaments afectats per a fer 
front als nombrosos desperfectes ocasionats a les infraestructures i edificis 
municipals. 
 5- Notificar este acord a les presidències dels governs espanyol i 
autonòmic, a la Delegació del Govern, a la Presidència de la Diputació de 
València, a la Presidència i grups parlamentaris de les Corts Valencianes, i als 
ajuntaments de la Ribera del Xúquer" 

 
 En posar el tema a la votació es va acordar, per unanimitat dels membres de la 
Corporació, aprovar la proposta en els seus propis termes. 
 
 
3 - DICTAMEN RELATIU A L'ACORD EN VIRTUT DEL QUAL ES FIXEN ELS DIES 
FESTIUS ESCOLARS DE CARÀCTER LOCAL PER AL CALENDARI DEL CURS 
ESCOLAR 2018/2019 
 
 La secretària dóna lectura a la proposta de l’Alcaldia emesa en l’expedient de 
referència, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General de la data 
17 de juliol de 2018. 
 
 En obrir el debat, l'alcalde explica el contingut de la proposta. 



 En finalitzar el debat i en sotmetre l'assumpte a la votació, el Ple de 
l'Ajuntament d'Albalat de la Ribera, per unanimitat dels membres assistents, adopta el 
següent acord; 
 
 En atendre que en la data 22 de juny de 2018 va tindre entrada en aquest 
Ajuntament el certificat de la presidenta del Consell Escolar respecte a l'acord adoptat 
per unanimitat dels membres presents, en la sessió ordinària de 16/06/2018, la 
proposta dels tres dies festius de caràcter local per al calendari del curs escolar 
2018/2019 són les següents dates: 2 de novembre de 2018, 7 desembre de 2018 i 18 
de març de 2019. 
 
 En virtut d'allò que s'ha expressat, de conformitat amb les atribucions 
conferides en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre de 2003, de mesures per a la 
modernització del Govern Local, s'acorda: 
 
 Primer.- manifestar la conformitat a la proposta del Consell Escolar relativa a la 
fixació dels tres dies festius de caràcter local per al calendari escolar del curs 2018/201 
els dies: 

 2  de novembre de 2018  
 7 de desembre de 2018 
 18 de març de 2019  

 Segon. Traslladar el presenta acord a la Direcció Territorial d'Educació als 
efectes escaients. 
 
 
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, 
i que comprenen de la número 211/2018 fins a la número 262/2018, 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, excepte les resolucions amb 
els següents números: 217, 218, 242, 254, 257, 258, 259 i 261 que s'aproven per 
majoria de vots a favor (EUPV, PSOE i Compromís), no les ratifiquen els tres membres 
del grup municipal Popular. Pel que fa a la resolució número 262 no es ratifica pel grup 
municipal Socialista, no obstant això, compta amb l'aprovació de la resta dels 
membres de la corporació: 3 vots a favor del grup municipal EUPV, 3 del grup 
municipal PP i 1 del grup municipal Compromís). 
 
 
5-CONTROL DE LA GESTIÓ MUNICIPAL. PRECS I PREGUNTES 
 
 La Presidència dóna inici a aquest punt de l'ordre del dia i es formulen les 
preguntes i els precs que s'enumeren seguidament, produint-se les intervencions que 
sumàriament es reprodueixen a continuació: 
 
 5.1. En José Antonio Roig, portaveu del grup municipal Socialista pregunta a la 
regidora d'Esports respecte de l'abonament pels usuaris de la taxa per utilització de la 
piscina municipal. 
 
 A la pregunta, la regidora informa que la taxa s'abona per tots els usuaris. 
 
 El senyor Roig pren la paraula per posar de manifest determinants problemes 
que generen determinades persones que accedeixen al recinte municipal sense 



abonar la corresponent taxa municipal. 
 
 La senyora Aleixandre explica que s'estava cobrant entrada a la piscina 
únicament a qui tenien la intenció de nadar, i que únicament s'havien produït 
problemes puntuals amb certes persones que havien accedit sense abonar la 
corresponent taxa. 
 
 En atendre els fets exposats, el senyor alcalde pren la paraula i informa que 
amb la intenció de garantir una bona gestió de la piscina municipal es limitaran a 
aplicar l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització de la piscina municipal. 
 
 5.2. N'Ana Badia, respecte de la gestió de les instalꞏlacions de la piscina 
municipal, pregunta per l'horari de manteniment dels vestuaris. La senyora regidora 
d'Esports informa que es realitza tant al matí com a la vesprada, aprofitant les hores 
de menys afluència d'usuaris a les instalꞏlacions, és a dir al matí de 6 hores i 30 minuts 
fins a les 10 hores, i a la vesprada de les 16 hores a les 18 hores. 
 
 Arran de la gestió de les instalꞏlacions municipals, el senyor alcalde informa 
que van a comprar dispensadors per al WC's dels vestuaris. 
 
 5.3. N'Ana Badia, pregunta per la publicació de les actes de l'Assemblea 
d'Història de la Ribera. 
 
 El senyor alcalde informa que la presentació es realitzarà una vegada reben el 
segon llibre que forma part d'aquest estudi, però en tot cas es realitzarà abans de 
finalitzar la legislatura. 
 
 5.4. El senyor alcalde informa respecte de la reestructuració de l'horari laboral 
dels treballadors de les oficines municipals, concretament respecte al tancament de les 
oficines municipals els dissabtes de matí. 
 
 N'Ana Badia, regidora del grup municipal Socialista, manifesta la seua 
conformitat amb aquest nou horari, sempre que quede garantida la implantació de 
l'administració electrònica. 
 
 En Vicent Mulet, portaveu del grup municipal Popular, considera més oportú 
tractar aquest assumpte en altre moment. 
 
 Pel que fa al portaveu del grup municipal Compromís, posa de manifest la 
conveniència de fer un seguiment dels veïns que acudeixen a les oficines municipals 
els dissabtes de matí, per tal d'implantar o no aquest nou horari. 
 
 Finalment pren la paraula en Salvador Martínez, regidor del grup municipal 
Socialista, per tal de posar de manifest, respecte de la resolució de l'Alcaldia núm. 
262, d'aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i tècniques i 
l'expedient de contractació de les obres de reurbanització del carrer del Bon Aire (IFS 
2017), si s'ha de convocar una reunió amb els veïns del carrer per tal d'informar i 
explicar les condicions d'urbanització, les dates previstes d'inici de les obres i la seua 
durada, etc. 
 
 Pren la paraula el senyor regidor d'Urbanisme per posar de manifest la intenció 
de mantindre informats els veïns afectats per aquesta obra. 
  
 I com que no hi havia més assumptes per a tractar, el senyor alcalde va aixecar 
la sessió a les vint hores i cinquanta-cinc minuts, el que jo, la secretària, certifique. 
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