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En la villa de Albuixech, siendo
las veinte horas del día veintinueve de
septiembre de dos mil veintiuno, se
reúnen bajo la presidencia del Sr.
Alcalde
D.
JOSE
VTE.
ANDREU
CASTELLO, con la asistencia del
Secretario que suscribe, los señores
anotados al margen al objeto de
celebrar sesión ordinaria en primera
convocatoria con arreglo al orden del
día previamente distribuido.
Abierto el acto por el Sr. Alcalde
se fue dando cuenta de los asuntos
incluidos en el orden del día,
adoptándose los siguientes:

D. JOSE ANTONIO PÉREZ SEREIX
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Bona vesprada a tots i anem a començar la
sessió ordinària assenyalada per a hui 29 de setembre de 2021 a les 20 hores. Es asunts de la
convocatòria, el punt 1.
ACUERDOS
1. EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR CORRESPONDIENTE A LA DE FECHA 28 DE JULIO DE 2021.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna objecció a l’acta? Qui fa ruidos? Alguna
objecció a l’acta? No? Passem a votar l’acta. Vots a favor? S’aprova per unanimitat. Passem al
punt dos.
No produciéndose observaciones al acta de la sesión anterior,
correspondiente a la de fecha 28 de Julio de 2021, se aprueba por unanimidad de
los señores concejales.
2. DAR CUENTA Y DELIBERACIÓN, EN SU CASO, DE DECRETOS Y
RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DESDE EL NÚMERO 2021-0487 DE FECHA 23
DE JULIO DE 2021 AL 2021-0576 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
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D. JOSE VTE. ANDREU CASTELLO

Número: 2021-0005 Fecha: 16/12/2021

Alcalde

ACTA DEL PLENO

José Vicente Andreu Castelló (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 16/12/2021
HASH: b6f0bec8ea524aab348a1071e2f31cf0

ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CON CARÁCTER ORDINARIO EL
DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN PRIMERA CONVOCATORIA.

Se someten a conocimiento y control de los Sres. Concejales, los Decretos y
Resoluciones dictados por la Alcaldía desde el número 2021-0487 de fecha 23 de
Julio de 2021, al número 2021-0576 de fecha 21 de Septiembre de 2021.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Qui comença... alguna cosa que dir de Decrets i
de Resolucions? M’escolteu bé?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Sí, sí, jo tinc una pregunta.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí, Toni.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Dime.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Sí, lo estoy mirando, a ver, me has dicho mil…
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: 1.737, de 2020.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Un momento.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: La página 234 de los Decretos de Alcaldía.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Vale, sí, Toni, esto es un contencioso que se hizo
respecto unos criterios interpretativos con una plusvalía, ¿vale? Al final fuimos a vía
contenciosa porque no estábamos de acuerdo y pensábamos que la empresa sí que tenía que
pagar. Al final el juez entendió que no tenía que pagar porque no había tenido beneficio y era
una plusvalía de mucho importe y compensaba ir a la vía judicial, entonces se apuraron hastas
las últimas, los recursos y finalmente en este caso, se perdió.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Vale.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna pregunta més, Toni?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No, jo ja està, moltes gràcies, senyor Alcalde.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, pregunte jo. A vore, jo tinc aci varios
Decrets, uno d’ells és el 574 que és una Comissió de Serveis, açò vull que l’ Alcalde m’explique
com a jefe de personal y com a jefe de la Policia Local. Un policia local, que acaba d’aprovar la
plaça, que acaba de vindre de l’IVASPE, se ens va de la plantilla.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí, i se’n va per problemes personals.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Per problemes personals... Vosté no volia
tindre una plantilla tota ja en plaça...?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí i ho he intentat, però bueno, és per una cosa
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Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Toni.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: José Antonio, ¿lo tienes por ahí?
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: A mi m’agradaria saber l’expedient 1.737, “Pago costas,
procedimiento ordinario Juzgado contencioso administrativo” Volia que me explicareu què ha
passat ahi, pel que heu tingut que pagar 600 € en un juit, si és que ho entès bé.

personal d’ell que si vols te done el telèfon i li crides i que t’ho explique.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: A vore, jo les coses personals de les
persones, són personals…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Per això te dic…
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Però el que no té una cosa personal per un
motiu, el té per un altre, si tots els policies locals demanen a la Comissió de Serveis, estem
altra vegada en un cos de la Policia Local de interins.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No li vaig a donar Comissions a ningú més.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: No m’interessa, la veritat, jo no vull saber les
coses personals de cadascú, cadascú té la seua vida, la seua família i ... val, següent Decret
és... veig un Decret ací d’incorporació de la Secretaria de l’Ajuntament, voldria saber què és de
esta senyora.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Està de baixa.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: O siga, s’ha incorporat i està de baixa.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No aplegà a incorporar-se, se veu que és la
baixa.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Tens tota la santa raó del món, però si saberes
l’explicació, igual te quedaves...
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val. Jo simplement lo que trac a relluir és lo
que vosté ha dit sempre i ara no ho complix.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: I continuem pagant-li nosaltres.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Cobra de la Seguretat Social?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Claro, està de baixa.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: No heu pensat en fer algo aci per a solventar
el problema que tenim en la Secretaria?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: S’ha parlat en Administració Pública i no hi ha
solució.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: S’ha parlat, s’ha comunicat per escrit…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Està de baixa, he anat personalment jo a parlar
amb el Director General de Administració Pública.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Però hi ha alguna prova d’això, hi ha algun
escrit, hi ha algun correu?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Home, si vols que jo parle en ell i que te faça un
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Ho cobra de la Seguretat Social.

escrit com a que he anat a parlar en ell, jo li cridí per telèfon li demaní audiència i me varen dir
que anara tal dia, jo aní i parlí en ell, si vols que li demane un paper com a que estat parlant en
ell del tema, li’l puc demanar.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: No sé, per tindre algo que ens justifique de lo
que està passant ací, simplement és per això perquè el poble sàpiga, poble, regidors, tots que
sapiguem el que passa en esta senyora.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Mentre una persona està de baixa i li fan un
parte de baixa de la Seguretat Social, ell no pot fer res.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Que jo sàpiga més no, puc preguntar-ho demà,
perquè és un tema que du Carmina i lo que te tinga que dir que t’ho diga.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: No, a mi realment, jo simplement faig
constància de lo que passa, jo saber-ho personalment com està el tema pues és com aquell...
jo lo que vull és que s’actue en conseqüència, que les coses que tenen que fer-se ràpides, que
es facen ràpides. Continue en altra coseta. A vore, esta li correspon també al senyor Alcalde,
que ha firmat molts Decrets en altres municipis per repartir la bolsa de la Policia Local, té que
donar alguna explicació al respecte, açò perquè se fa…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Nosaltres tenim una bolsa de la Policia Local
molts pobles no en tenen i pobles del voltant que demanen col·laboració i convenis en policies
que tenim, uno de Nàquera, uno de... la xica no sé d’on era... però que ara nosaltres seguim
convenis de col·laboració i cedim la bolsa. Això no significa que no vullgues, que hages cridat i
algú vullga tornar a vindre al poble.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: A vore, se sent fatal, no sé si algú té algo de
fondo.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Se senten ruidos.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Es que no m’he enterat de casi res de lo que
has dit.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Que se firma un conveni en els pobles i se
cedis la bolsa, com a nosaltres en la deixen.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Vale, nosaltres estem cedint a gent que està
en la nostra bolsa, venen i se’ls enduen.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí.
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, és que açò ve de finals de juliol, estem a
finals de setembre, han passat dos mesos, hi ha zona acordonà, pot caure una pedra de dalt i
matar a una persona, o siga, són paraules majors, de moment no teniu res clar, no?

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No te ho puc dir cert perquè ahi viu el meu fill i
crec que s’han reunit i tenen que pagar per a començar a fer-ho.
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Sí, sí, si tots ho tenim clar. Val, pues continue,
tenim el Decret 496 de 29 de juliol, és un requeriment per a que reparen la façana de la finca
que hi ha a l’entrada del poble que dóna al carrer Mare de Déu de Carmen número 1. Açò se va
requerir el juliol, a fecha de hui, està pitjor que estava i no se ha actuat per part de l’Ajuntament
i continua ahi caiguent-se.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val. Pues a vore, és una cosa que no veig
gens clara, si nosaltres generem una bolsa, eixa bolsa nos ha costat en dietes 1.800 €, en
dietes al tribunal, 1.200 € de gastos psicotècnics, total nos ha costat la bolsa 4.000 i pico de
euros. I ara se firmen convenis.…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Conta cinquanta…
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Me deixes que acabe?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Segur?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, però ja no són a soles els diners. Es que
després de açò, tu te quedes sense bolsa, ara se’n va el Policia local que se’n ha anat i
després te fa falta gent, que tens que…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Julián, jo puc cridar de la bolsa i si a algú li
interessa vindre, pot renunciar d’on està i vindre a Albuixech.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Sí, però lo llògic, tu tens una bolsa, quedat en
eixa bolsa i vas arreplegant d’ahi, però no firmes convenis, vamos, no sé…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Claro, si jo no he tingut bolsa i l’he tingut que
demanar i me l’han cedida, jo moralment la tinc que cedir.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, pues. Continue. Després hi ha un altre
Decret d’Alcaldia que és el 502 que parla sobre la productivitat de Juliol, que ja no comente res,
bueno, sí, ara comentaré algo, simplement és la productivitat, per la mateixa de sempre, el
copia i pega, però és que damunt ací, falten fulles, no està la resolució sencera i lo que se
deuria de fer, és numerar les fulles de les resolucions, per a poder controlar si estan totes les
fulles, si no estan, si ha hagut algun error o què és lo que passa ahi, no estaria de més que les
fulles de les resolucions estigueren numerades, la uno, la dos, la tres, crec que seria
convenient per a treballar millor administrativament i a l’hora de nosaltres llegir i de vore, pues
te dones compte abans de si falta alguna fulla o no.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toma nota, Jose Antonio, del trabajo
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: A vore, cinquanta per dos-cents euros, són
diners que s’arrepleguen per la tasa, paguen dos-cents euros de tasa.
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Conta Julián... Conta cinquanta per dos-cents
euros, són 10.000 € lo que hem pagat. O més... i el tema és que hi ha col·laboracions en els
Ajuntaments, no de nosaltres, si no tots, a nosaltres ens l’han cedida i moralment tenim que
cedir-la.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val? Fem una bolsa que nos costa quatre mil i
pico de euros més el temps invertit de la Policia i dels funcionaris que han estat en eixe tribunal,
que no han estat treballant, han estat en el tribunal. I ara, venen de altres municipis i se nos
enduen la gent de la nostra bolsa.

administrativo.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Esto me parece una buena propuesta y de hecho,
estamos trabajando todo el tema de estilo en las resoluciones y la numeración es símplemente,
me tomo nota.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val i sobre açò, després en “ruegos i
preguntes” faré una pregunteta sobre el tema de açò. Val, jo per la meua part del tema de
resolucions ja les tinc clares.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Perfecte, pues passem al punt tres.

Se da cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local
desde el último Pleno ordinario celebrado; los borradores de las Actas
correspondientes se encuentran a disposición de los Sres. Concejales, y se refieren
a las sesiones de fecha:
-

20.07.2021
03.08.2021
27.08.2021
14.09.2021

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Qui comença?

ACTA DEL PLENO

3. DAR CUENTA Y DELIBERACIÓN, EN SU CASO, DE ACUERDOS
ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DESDE FECHA 20 DE JULIO
DE 2021 A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
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El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado de los Decretos y Resoluciones
de Alcaldía.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vale.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, jo sí que tinc alguna coseta de les Juntes,
tens raó Toni, han fet poquetes, però aixina i tot i ha dos extraordinàries.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No, sí, el problema és el contingut, ells faran les que
vullguen, però el contingut.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, a vore, la primera que jo tinc és la Junta
de Govern del tres del huit, que és l’expedient de ajudes de material escolar, està dirigida al
Regidor d’Educació, que veig que de moment, pues continua sense donar l’ajuda a la gent que
va a un col·legi que és privat, si no és públic i concertat, simplement, volia saber si algun dia
van a canviar d’opinió o van a seguir aixina.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: En un principi, anem a seguir aixina.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val. Això és perquè aposta per l’educació
privada, la contestació de sempre, val.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Res que dir, senyor Alcalde, heu fet tan poquet en estos
dos mesos que no hi ha res que comentar.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: La pregunta de sempre, la contestació de
sempre.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, per la sanitat, aposta també per la
pública?
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Està fora de lloc la pregunta, però sí, aposte
per tots els serveis públics de qualitat.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Vale, té segur de metge privat?
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Li repetisc que eixes preguntes estan fora de
ordre.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: José Antonio.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Esto, se pidieron varios presupuestos y es una
empresa que ya trabajó el verano pasado pintando el colegio y se consultaron también con
empresas locales y con otras empresas con las que se venía trabajando y era la única que
tenía disponibilidad para hacerlo en las fechas que se tenía que preparar, básicamente, era en
las fechas de verano. Entonces, esta empresa... En este caso, se pidieron tres presupuestos.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Vale, a las empresas locales, cosa que no
entiendo Pleno detrás de Pleno, ¿se les ha comunicado lo que tiene esa obra para que puedan
presupuestar? Porque es que hay dos acuerdos más de pintura, las escuelas, la música y
había otro más y todos se lo han llevado empresas de fuera. Y en el pueblo, yo conozco tres o
cuatro empresas de pintura o gente que se dedica a pintar, autónomos. Quería saber si
realmente se le comunica a toda la gente del pueblo para que tenga opción a presentar
presupuesto o no y si se puede demostrar.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Se le comunica a varias empresas con las que
trabaja el Ayuntamiento y en la página web, a mi me consta que sí que se puso ahi, creo que
había un link, que se puso para que las empresas que estaban interesadas en contactar con el
Ayuntamiento, se pusieran en contacto, evidentemente, a todas las empresas del municipio o
de la contornada no se les ofrece, es decir, a los contratos menores no se les da esa
publicidad, Julián, se pone en contacto y se comenta con varias empresas, algunas de ellas del
pueblo, con las que se tiene contacto y si alguna empresa que es del pueblo, con la que no se
trabaja habitualmente quiere trabajar con el Ayuntamiento, que vengan, que se presenten o que
lo hagan a través de la web. Antonio sí que intenta repartir y contactar con todas las empresas.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Vale, pero el tema está el hacerlo público, que
le llegue a todas las empresas del municipio, o sea, tenemos un patrón del IAE, donde están de
alta todas las empresas, están de alta, o sea, la gente que está en un IAE, pague o no pague
está de alta, tenemos constancia de qué empresas tenemos en un municipio y te pone el tipo
de actividad que desarrolla cada uno. Cuesta bien poco, sio hay cuatro empresas, hacer cuatro
escritos y comunicarles las obras que se van a hacer, tanto de pintura como de lo que sea... y
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Sí, si...per ahi va l’aposta. Val, continue. El
punt quinze, tenim que se pinta la casa de la música i s’adjudica a una empresa que li diuen
KANGLE GAO, esta empresa és del municipi, de fora, me podeu donar alguna explicació?

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Això és que sí, pues...
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, molt bé, continuem.

no se hace. Al final llamamos a los cuatro que conocemos y si alguien no lo conozco o no me
cae bien no le llamo. Y hay gente pues que no se entera. La gente no mira en la web si se ha
publicado algo o no se ha publicado. Y sería un detalle, comunicarlo a las empresas del
municipio y que tengan opción, porque yo tengo constancia de que no se les comunica y tengo
constancia de que a otros se les comunica vía telefónica y son los que presentan presupuestos
y hay otros que no enteran, que sea para todos igual y no te lo estoy recriminando a ti, se lo
estoy recriminando al equipo de Gobierno José Antonio, que lo tengas bien claro.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Sí, sí.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Yo ahora te contesto a ti pero esto va por
ellos, el equipo de Gobierno, que es quien tiene que hacer las cosas bien hechas.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Julián. A mi sí que m’agradaria participar en
este diàleg. A vore…

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val Rafa, si me pareix molt bé tot el que heu
fet, però costa menys, agafar el pago del IAE, fer-te una base de dades de gent que fa alguna
activitat en el municipi, fiques el nom de la empresa, nom de la persona i fiques la adreça i tu
fas un ofici: “Eh, mira, que anem a pintar l’escola” Que hi ha quatre pintors, fer quatre oficis.
Que Paco els notifique personalment costa res, quedes de maravilla i a mi me tapes la boca,
perquè tu li ho has comunicat a tots, aixina tots no tenen constància, me pareix molt bé que
estiga publicat en Faceboook, en la web, on vullgues, però no costa res, en un poble tan
xiconino com este comunicar-ho personalment a tots els que tenen algun ofici en el municipi,
que tinguen l’opció, de per lo menos enterar-se, si tu li ho comuniques per escrit i no presenta
el pressupost, després no pot parlar, però tu com a Ajuntament, li ho has notificat i estem en un
municipi de 4.000 habitants, que se coneguem tots i se pot fer això, simplement és això, que tot
el món tinga “opció a...”, per lo menos que se entere, després, si no presenta res, pues que no
presente, però per lo menos que tinga opció i en un poble com este tan xiconino, eixe detall se
pot tindre en la gent del poble.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Sí, però que eixe també és, en certa manera,
l’exercici que s’ha fet, qui no ha volgut, tampoc s’ha acostat a l’ajuntament a dir: “Oye, vull
treballar en vosaltres” I de fet, ja te dic, crec que hi ha una atenció positiva per intentar
contactar en proveïdors de l’Ajuntament i no sempre responen, eh? No sempre responen. Vull

Número: 2021-0005 Fecha: 16/12/2021
Cód. Validación: 4CL2D43AC5AMEPCRMEAJMLHXK | Verificación: https://albuixech.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 59

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Nosaltres sí que hem sigut sensibles a lo que
s’ha comentat varies vegades i en principi sí que se va fer eixa acció publicitada pels mitjans
que té l’Ajuntament, per la web i per el ban. Per a que qualsevol proveïdor que estiguera
interessat en treballar a l’Ajuntament, se poguera apuntar, se varen arreplegar, pues uns trenta
proveïdors, eixos trenta proveïdors estan en mans de la persona que du el tema de les
contractacions menors, que du el contacte quan sorgeix una contractació menor i se posa en
contacte amb el sector que en principi se té que contractar, a vore, nosaltres a banda d’eixa
publicitat institucional que fem des de els nostres mitjans, com pot ser la web, pot ser el ban,
inclús el tema del Facebook, encara que diguem és una miqueta menys oficial, hem donat tota
la publicitat que hem pogut i hem insistit, aleshores, la gent que no s’ha volgut apuntar,
nosaltres ja no podem anar darrere de cadascú, indubtablement, jo sé... no és una qüestió
nostra, no és una qüestió de l’equip de Govern, es a dir, després, quan estan els proveïdors,
nosaltres insistim sempre a les persones que duen este tipo de contractes, de que demanen els
pressupostos, de que siguen del poble i demés. Després moltes vegades no se contacta o bé la
gent del poble tampoc vol, eh? O siga, vull dir, no, jo crec que ahi estem siguent especialment
proactius i jo personalment m’he compromès molt en este tema.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Faltaria més...

dir que…
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Però el intentar contactar Rafa, fas un ofici, el
notifiques…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: No, si intentar contactar dic que hi ha un
correu electrònic o se’ls demana el pressupost i no responen.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: A vore, si tinc algo més per ací, val,
m’agradaria saber, tindre, bueno, saber que és açò perquè ho desconec, en la Junta esta, en el
punt 12, hi ha un expedient, el 312/2020, “Examen i acuerdo, en su caso, de aprobación inicial
y sometimiento a información pública de la versión preliminar del estudio de detalle para
reordenamiento de volúmenes en un solar situado en la calle Rovells num.2” que és on està
CLH en el polígono industrial del Mediterráneo, què és açò realment? Qui me pot donar una
explicació? Que no tinc ni idea.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Pues ahi crec que eren, era un solar i crec que
volien dividir-lo en tres, en tres parcel·les, que ho ha comprat alguna empresa per a edificar,
que és el tros eixe de la gasolinera.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vale, alguna cosa més?
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, jo no te dic que hi hagen, però eixa
persona que no t’ha enviat el pressupost... però tots han tingut l’opció a presentar el pressupost
de pintura? A quanta gent del poble li heu dit anem a fer açò? Tots tenen constància per part de
l’Ajuntament que aneu a pintar les escoles, la casa de la musica, la casa de cultura, lo que se
vaja a pintar ara, que hi ha prou de moviment de diners en pintura? Jo crec que no tenen tots
constància per part vostra, és simplement lo que jo denuncie Ple darrere de Ple, o siga que
costa ben poquet i ja una vegada te fas la base de dades en el nom de l’empresa i en l’adreça,
fer un ofici i dir-li a Paco que ho notifique, en el súper cotxe elèctric o en la bicicleta, com vullga,
li costa una favà. I això.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Verdaderament, dividir és reparcel·lar.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: I a més, pren part la Conselleria.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Lo que antigament era una reparcel·lació,
ara…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Ara és aixina.
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Lo que sucede Julián, en este expediente en
concreto también, es que hay una redistribución de volumetrías, porque CLH tiene en su
parecla principal, en la que se quedan, tiene derecho a una volumetría que no está utilizando y
quiere hacer una redistribución y a las parcelas esas que tiene en mente o que están en tratos
de vender, venderlas con una volumetría añadida, que es la que no están utilizando, entonces,
no es solamente reparcelación sino también hay una redistribución de volumetrías.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Vale, vale, es algo más entonces de una
reparcelación.
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Per a una reparcel·lació, tanta historia? Tant
de nom?

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí, i pren part la Conselleria.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Vale, pues nada, por mi parte, a ver en punto
cuatro, después es lo de las facturas lo que diré... pues nada, eso. Continuamos si queréis, voy
a... me levanto un momentín que están llamando al timbre, un segundo.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vale, passem al punt 4.
El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado de los acuerdos adoptados por
la Junta de Gobierno Local.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna aclaració?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Perfecte, passem al punt 5.
Por el Sr. Secretario se da cuenta del Informe trimestral de cumplimiento de
los plazos del Periodo Medio de Pago a proveedores, correspondiente al 2º trimestre
de 2021, que copiado literalmente dice así:
En virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo
213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del Sector Público Local.
PRIMERO. El período medio de pago definido en el Real Decreto 635/2014, de
25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de
pago a proveedores de las Administraciones Públicas, mide el retraso en el pago de
la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto del
periodo legal de pago establecido en la normativa de contratación pública aplicable,
y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Así visto, y tal y como ordena el artículo 6.2 de dicho Real Decreto, las
Corporaciones Locales deben remitir al Ministerio de Hacienda así como publicar de
manera periódica la información relativa a su período medio de pago a proveedores,
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Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Sí, esperamos. De acuerdo, respecto al segundo
trimestre, indicar que se han realizado pagos por 547.795,71 €, esto implica un ratio de
operaciones pagadas de 0,92, operaciones pendientes no hay ninguna de pago, importe de
pagos pendientes por tanto, tampoco hay ninguno. Y hay un periodo medio de pago de las
facturas de 0,92 días, es decir, prácticamente están cobrando al día de la aprobación.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Espérate si quieres José Antonio a que se
reincorpore Julián.
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4. EXPEDIENTE 562/2021. DAR CUENTA PERIODO MEDIO DE PAGO 2
TRIMESTRE 2021

PMP, referido al 2 TRIMESTRE de 2021:
●
●
●
●

El período medio de pago global a proveedores trimestral, y su serie
histórica.
El período medio de pago trimestral, y su serie histórica.
La ratio de operaciones pagadas trimestral de cada entidad y su serie
histórica.
La ratio de operaciones pendientes de pago, trimestral, de cada
entidad y su serie histórica.

La información relativa a su PMP, se publicará a su vez, en el portal web de
la Entidad Local.

CUARTO. De conformidad con el artículo 3.2 del Real Decreto 635/2014,
quedarán excluidas del cálculo del periodo medio de pago a proveedores:
1. Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la
consideración de Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional
2. Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la financiación de los
pagos a proveedores.
3. Las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como
consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos
administrativos de compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o
administrativos.
QUINTO. El periodo medio de pago de la Entidad Local será un indicador
global (PMPG) que refleje el tiempo que tardan todas sus entidades incluidas en el
artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril (Ayuntamiento, entidades
públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público
dependientes de las administraciones públicas) en hacer sus pagos, reflejando
igualmente su pendiente de pago acumulado.
De esta forma, el periodo medio de pago global estará compuesto de los
períodos medios de pago del Ayuntamiento y de cada una de sus entidades
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TERCERO. De conformidad con el artículo 3.1 del Real Decreto 635/2014,
para calcular el periodo medio de pago a proveedores, se deberán tener en cuenta:
1. Las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el
registro contable de facturas o sistema equivalente.
2. Las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir del 1 de enero
de 2014.
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- El Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de
recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Artículos 2.1, 2.2, 4, 6, 8 y 18 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- El artículos 11.bis y 16.6 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por
la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO. Legislación aplicable:

dependientes.

•
•

Importe total de pagos realizados: 547.795,71€
Ratio AYTO de operaciones pagadas: 0,42

SÉPTIMO. El «ratio de operaciones pendientes de pago», tal y como se indica
en el artículo 5.3 del Real Decreto 635/2014, es el indicador del número de días
promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de pago a final del mes o
trimestre. Serán «número de días pendientes de pago» a los días naturales
transcurridos desde:
- La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta el último día del
periodo al que se refieran los datos publicados.
- La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad
con los bienes entregados o servicios prestados, hasta el último día del periodo al
que se refieran los datos publicados.
- La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo hasta el
último día del periodo al que se refieran los datos publicados, cuando los bien no
resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes
o servicios prestados, o la factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la
conformidad.
Con esta información, el cálculo del «ratio de operaciones pendientes de
pago» del Ayuntamiento presenta los siguientes resultados:
• Importe total de op. pendientes de pago 0,00€
• Ratio AYTO de operaciones pendientes de pago: 0,00 €
OCTAVO. El «periodo medio de pago» del Ayuntamiento, tal y como se indica
en el artículo 5.1 del Real Decreto 635/2014 es el indicador del número de días
promedio que se ha tardado en realizar los pagos, sumándole el efecto de los
retrasos en el pago de la deuda comercial. En base a los cálculos precedentes el
«periodo medio de pago» del Ayuntamiento presenta los siguientes resultados:
• PERIODO MEDIO DE PAGO AYTO: 0,42

Número: 2021-0005 Fecha: 16/12/2021

Con esta información, el cálculo del «ratio de operaciones pagadas» del
Ayuntamiento presenta los siguientes resultados:
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SEXTO. El «ratio de operaciones pagadas», tal y como se indica en el artículo
5.2 del Real Decreto 635/2014, es el indicador del número de días promedio que se
ha tardado en realizar los pagos. Serán «número de días de pago» los días naturales
transcurridos desde:
- la fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la fecha de pago
material de la obligación (incluido).
- la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad
con los bienes entregados o servicios prestados, hasta la fecha de pago material de
la obligación (incluido).
- la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo hasta la
fecha de pago material de la obligación (incluido), cuando no resulte de aplicación
un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios
prestados, o la factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la
conformidad.

ACTA DEL PLENO

A su vez, el periodo medio de pago del Ayuntamiento y el de sus entidades
dependientes será el resultado de ponderar el ratio de operaciones pagadas y el
ratio de operaciones pendientes de pago.

NOVENO. Los cálculos recogidos en este informe deberán remitirse, en todo
caso, al Ministerio de Hacienda.
5. EXPEDIENTE 1544/2021. EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO,
DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alberto.
Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Perdoneu, que tenia el micro silenciat. Se crea una
nova partida de adequació de àrea de Serveis Socials en un crèdit de 35.000 €, en càrrec al
remanent de tesoreria. Açò és per a una xicoteta... bueno, canviar Serveis Socials a la part d’on
estava la Policia en l’Ajuntament.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: L’espai. Rafa, li ho expliques?
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: És una demanda molt concreta de l’equip de
Serveis Socials, en qual sí que quan normalment, quan són varies, quan se junten tots, totes,
en este cas, perdó, són varies persones que tenen que compartir dos, un despatx i un espai
d’acollida. Aleshores, sí que necessitaven, sí que ha sigut una demanda durant tot este temps
d’intentar ampliar els espais sobretot per a dotar d’espais més per a entrevistes personals i
aixina facilitar el treball tant de la treballadora social, l’educadora o els tècnics que venen de la
Mancomunitat en algun moment al llarg de la setmana.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna aclaració més?

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Quin és el motiu per a eixe canvi?
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna aclaració?

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: I el puesto que s’ha triat, quin ha sigut el motiu?

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Perquè s’ha triat eixe puesto?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Perquè està vuit i allí hi ha més espai, Toni.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Muy bien.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna aclaració?
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Sí. Jo, fer-vos una pregunta, en el tema dels
35.000 €, és en base a un informe tècnic? S’ha ficat 35 per ficar una quantitat? Com heu fet
açò?
Intervé Vicesecretari, Jose Antonio Pérez: Está basado en unos estudios previos que ha
realizado Antonio, el técnico y una memoria sobre las actuaciones que ya ha sido consensuada
con Servicio Social y está pendiente de realizar alguna matizaciones, pero sí, es una cantidad
que va fundamentada en una memoria y en principio se ha puesto como un límite al alza, la
idea es que con las distintas ofertas, a partir de ahí, se reduzca la cantidad, pero sí, viene
fundamentada por una memoria previa.
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: On estava la Policia?

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Vale pues.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Res més?
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: No.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Anem a votar la modificació de crèdit, vots a
favor? Vots en contra? Abstencions? S’aprova per sis vots a favor i cinc abstencions. José està,
no?
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Sí, ha votat.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Sí, sí, abstenció.

Visto que con fecha 17 de septiembre de 2021, se emitió informe de
Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
Visto que con fecha 17 de septiembre de 2021, se emitió informe de
Intervención por el que se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía.
El Pleno del Ayuntamiento, con los votos a favor de los cuatro concejales del
grupo PSOE y el de los dos concejales del grupo Compromís, y con la abstención de
los tres concejales del grupo Ciudadanos y de los dos concejales del grupo Popular,
ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º
1544/2021, en la modalidad de Crédito Extraordinario, financiado con cargo al
remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de
acuerdo con el siguiente detalle:
Estado de gastos
Aplicación
Progr.

Económica

920

63201

Descripción

Créditos
iniciales

Crédito
extraordinario

Créditos
finales

Adecuación
área Servicios
Sociales

0,00

35.000,00

35.000,00

TOTAL

35.000,00
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Visto que con fecha 17 de septiembre de 2021, se emitió Memoria del
Alcalde en la que se especificaban la modalidad de modificación del crédito, la
financiación de la operación y su justificación.
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Visto que ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el
ejercicio siguiente, para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la
Corporación y dado que se dispone de remanente líquido de Tesorería según los
estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior,
por providencia de Alcaldía se incoó expediente para la concesión de modificación
de Crédito Extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Es que no te veia, molt bé, passem al punt sis.

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en
los siguientes términos:

Descripción

Euros

Remanente líquido Tesorería

35.000,00

TOTAL INGRESOS

35.000,00

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad
de demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito
destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté
establecida la vinculación jurídica.
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en
el Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados
pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un
mes para resolverlas.
6. EXPEDIENTE 1545/2021. EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO,
DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS TRANSFERENCIA
DIFERENTE BOLSA.
Intervé Regidor PSOE, Alberto Celda: Se transfereix a la partida de programa de la tercera
edat, que tenia un crèdit inicial de 12.000 €, se transfereixen 6.000 € i queda un crèdit final de
18.000 i eixos 6.000 € venen de la partida de festejos.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna aclaració?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Sí, lo mateix, que espereu fer en eixos diners?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Rafa.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Vaig comentar-ho l’altre dia també, com el ple
és públic per comentar-ho també, en principi l’idea és fer una provisió, val? Per no quedar-nos
curts... i com teníem ara el ple, per aprovar-ho, perquè si no teníem que esperar-nos al ple de
novembre i les activitats les volem desenvolupar ara el mes d’octubre, aleshores, era per tindre
en principi una provisió, per si necessitarem tirar d’eixos diners, el programa ara s’està tancant

ACTA DEL PLENO

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el
artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los
siguientes:
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Aplicación: económica
Cap.
Art.
Conc.
87000

Número: 2021-0005 Fecha: 16/12/2021

Estado de Ingresos

en l’Associació de Majors del poble també i bueno, està treballant en ell també Pepa, la
treballadora social, i bueno, s’està tancant un poquet el programa per a fer diferents activitats al
llarg del mes d’octubre, aleshores, una miqueta, pues bueno, són unes activitats semblants a lo
que se feia fins ara i bueno, però anem a intentar també, després d’un any de no haver pogut
fer res pel tema de la pandèmia, donar una miqueta més de qualitat, de nivell, a les pròpies
activitats.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: La veritat que sou uns cracs, estàs aprenent molt bé de
Josep i el senyor Alcalde, parleu i no digueu res, però bé, pues a tope, si fa falta, muy bien.
Però jo no m’he enterat de res, sincerament.

Visto que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 17 de septiembre de
2021, se incoó expediente para la reducción de gastos del Presupuesto en vigor,
mediante la modalidad Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de Gastos de
Distinta Área de Gasto.
Visto que con fecha 7 de septiembre de 2021, se emitió Memoria del Alcalde
en la que se especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación
de la operación y su justificación.
Visto que con fecha 7 de septiembre de 2021, se emitió informe de
Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

ACTA DEL PLENO

Visto que ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el
ejercicio siguiente, para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la
Corporación y dado que se dispone de remanente líquido de Tesorería según los
estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior.
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna aclaració més? Pues passem a votar el
punt sis, vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S’aprova per sis vots a favor, ara sí que te
veig, José, i cinc abstencions. Bueno, passem al punt set.

El Pleno del Ayuntamiento, con los votos a favor de los cuatro concejales del
grupo PSOE y el de los dos concejales del grupo Compromís, y con la abstención de
los tres concejales del grupo Ciudadanos y de los dos concejales del grupo Popular,
ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 1545/2021,
con la modalidad de Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de Gastos de
Distinta Área de Gasto, como sigue a continuación:
Altas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación
Progr.
231

Económica
2279901

Descripción

Créditos Transferencia Créditos
iniciales
de crédito
finales

Programa 3ª Edad 12.000,00
TOTAL

6.000,00
6.000,00

18.000,00
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Visto que con fecha 7 de septiembre de 2021, se emitió informe de
Intervención por el que se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía.

Baja en Aplicaciones de Gastos

Progr.

Económica

338

22699

Descripción

Créditos
iniciales

Transferenci
a de crédito

Créditos
finales

Festejos
Populares

101.800,30

6.000,00

95.800,30

TOTAL

6.000,00

7. EXPEDIENTE 1370/2021. EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE
APROBACIÓN DE REGLAMENTO DEL CONSELL SECTORIAL DE CULTURA.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Si voleu, el set i el huit els fem junts perquè es
lo mateix, vos pareix bé?
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Vale.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Perfecte, pues si teniu o voleu alguna aclaració
dels reglaments.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en
el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el
plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para
resolverlas.
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Aplicación

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Jo, es que ja he dit tantes coses negatives d’estes
ordenances que no vull ni mamprendre, perquè es que me pose mal cada vegada que sent
parlar d’açò.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Jo sí que vull una aclaració. En el Consell
Sectorial de Cultura, en les Associacions que formen part del Consell, de quina forma s’han
elegit a estes Associacions.
Intervé Regidora PSOE, Maria Marta Ruíz: A vore, Julián, evidentment, jo en Cultura tinc
mogolló d’Associacions i no puc posar-les a totes i sé que vas per el tema de la Falla, però ja
els vaig dir tant a les Falles com als Bous que tampoc estan, com a l’Associació Taurina que
independentment de fer els Consells Sectorials de Cultura, faríem a la par l’Agenda Cultural per
a quan hi hagen actes que no se nos solapen i que si tenen alguna idea, me la poden fer
aplegar a mi i jo en el Consell Sectorial de Cultura la faré aplegar al membres que el
componem.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, ara me contestes la pregunta, Marta, que
t’he fet?
Intervé Regidora PSOE, Maria Marta Ruíz: T’acabe de dir que no tinc cabuda per a totes les
Associacions que tinc en Cultura.
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Toni, tu tens algo?

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Això ja m’ho has dit, però com selecciones tu
a les Associacions que hi ha ara en el Consell.
Intervé Regidora PSOE, Maria Marta Ruíz: No va ser a dit, conforme m’anaren dient que
anaven a formar part aní agafant-les i després també, els veïns del poble, tu saps que també hi
ha molts.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Però a vore, però no hi ha hagut una instància
per registre d’entrada, no hi ha hagut un sistema d’elegir, o siga, no ha sigut a dit, però has
elegit tu a qui t’ha donat la gana, marta, no?
Intervé Regidora PSOE, Maria Marta Ruíz: T’estic dient que per ordre que m’anaren dient que
volien formar part.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: O siga, que si crides a set, eixos set te diuen
que sí, la resta ja no té opció.
Intervé Regidora PSOE, Maria Marta Ruíz: Es que és lo que t’estic dient, que
lamentablement, Julián, es limitat i no poden, a mi m’encantaria, te torne a repetir…
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Sí Marta, açò és lo mateix que altres coses
que jo denuncie, tot el món no ha tingut opció a formar part d’este Consell, tinc raó?
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Intervé Regidora PSOE, Maria Marta Ruíz: A vore, jo quan anava a formar el Consell
Sectorial, me fiquí en contacte en totes les Associacions i els ho vaig dir, que volia que
formaren... i ojalà que pogueren formar part totes les Associacions que hi ha en Cultura,
entonces, conforme m’anaren dient que sí, conforme anava cridant-les per ordre de... de les
cridades varen ser les que estan en la composició del Consell.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Però eixe ordre... on queda constància d’això.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, però pot ser aixina o no, però el tema
està, si les Associacions tenen dret a formar part de este Consell, totes les Associacions tenen
dret a formar part del Consell, no les que tu digues que formen part.
Intervé Regidora PSOE, Maria Marta Ruíz: Vale, però si t’estic dient que no hi ha cabuda per
a més, com ho faig?
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Però no has donat tu cabuda... a vore, no hi
ha cabuda per a més però tu no li has donat opció al resto d’Associacions a que tinguen
cabuda, per a fer les coses ben fetes, tu comuniques, ho comuniques que ho sol·liciten per
registre d’entrada, tens constància de que ho han sol·licitat i després, pues pots fer un sorteig
públic i entra el que entra per sorteig, no entra el que tu has volgut que entre, Marta.
Intervé Regidora PSOE, Maria Marta Ruíz: T’he dit que no són els que jo he volgut que
entren, que a mi me encantaria…
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Marta, sí. Han entrat les que tu has volgut, de
una forma o un altra, però sí.
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Intervé Regidora PSOE, Maria Marta Ruíz: Sí, a vore, tens raó, ademés ahi tens a Rafa que
te pot dir que tinguí molt de dilema a l’hora de composar-lo, perquè ell per exemple, en el de la
dona, no tenia el mateix problema que tenia jo en Cultura, és aixina o no, Rafa?

Intervé Regidora PSOE, Maria Marta Ruíz: No, Julián tu diràs el que vullgues però no és
aixina, t’he dit que han entrat per ordre, que m’anaren dient que sí.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Però l’ordre de qui, el teu?
Intervé Regidora PSOE, Maria Marta Ruíz: A vore, pues home, evidentment…
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Pues sí…
Intervé Regidora PSOE, Maria Marta Ruíz: Si era jo la que feia les cridades.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Entonces, entonces sí que entra qui tu vols, a
qui crides tu primer te opció de que entre, qui crida? Tu, entonces eres tu. Això està mal fet, jo
lo que vos recomanaria que açò ho modificareu i doneu opcions a totes les Associacions del
poble que són totes del poble, no estes quatre, cinc o sis que hi ha.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: A vore, a vore... anem a situar el tema, jo
crec que també és per un tema de “aquí te pillo, aquí te mato”. Jo recorde el procediment, el
procediment, se va fer una campanya publicitària per tot el poble a nivell de cartelleria on se
ficava que les entitats interessades i veïns interessats ho dugueren a registre i s’apuntaren. De
fet, hi hagué una fulla excel on s’apuntaren tant en els Consells que en eixe moment s’estaven
obrint, vale, a partir d’ahi, el que se va fer, i jo recorde, eh? Aquí sí que te parle ja una miqueta
de memòria perquè Cultura no ho duc jo però sí que he participat en els diàlegs en Marta. De
les que s’apuntaren, pràcticament estaven totes més les Falles, crec que era i els Bous. I lo que
me va comentar Marta, que és lo que t’ha comentat a tu, era que, parlant en les Falles, en els
Bous, per donar més, per donar oportunitat a les altres que s’havien apuntat, que no s’havien
apuntat més, era que se poguera establir, diguem-ne, eixe paral·lelisme de treball en les falles
perquè són, les Falles també són unes Associacions també en una, diguem-ne més específics
en quant a la festa de les Falles i els Bous, de igual manera, el alcans dels Bous, igual que els
festeros, vull dir, i que sí que normalment Marta, sí que du un seguiment més estret a nivell de
Falles, a nivell de Bous, a nivell de festes, pues a lo millor, mantindre eixe seguiment i donar
l’oportunitat a altres entitats que també s’havien apuntat i que a lo millor no tenien eixe altre,
diguem-ne, tall més específic, això és lo que, és el procediment que s’ha fet fins ara, eh? I te
dic, que totes tingueren l’oportunitat d’apuntar-se, s’apuntaren “X” Associacions, igual que “X”
veïns i veïnes i a partir d’ahi, en este cas pel tema de Cultura que sí que hi havien més, se va
prendre com ha dit al principi Marta, eixa decisió, lo demés jo crec que s’ha liat, eh? Més que
tot, perquè ja te dic…
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: A vore, no s’ha liat Rafa, ho ha deixat ben clar
lo que ha fet i con s’ha fet, o siga, és aixina…
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Correcte.
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Intervé Regidora PSOE, Maria Marta Ruíz: Li pegarem una volteta i si hi ha possibilitat de
que…
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Totes tenen el mateix dret de estar ahi si
volen, és lo mateix que les obres, que se faça ben fet, que no presenten registre d’entrada, tens
opció de dir: “A vore, senyor, tenia un plaç hasta tal fecha per a presentar la seua instància, no
l’ha presentat i no té opció ja” Vale, de puta mare, molt bé. Però cridar per telèfono, crides tu a
les teus amistats, a qui te done la gana, crides primer, te diuen que sí, el resto d’Associacions
què?

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidora PSOE, Maria Marta Ruíz: Vols dir que hi haguera cabuda per a totes.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Jo te puc dir…
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Ací no hi ha tots els registres d’entrada de la
gent que ha sol·licitat participar en el Consell.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Es que no hi ha un registre d’entrada,
s’apuntaren, anaven i s’apuntaven en una excel, que la té Mario i la té Andrea.
Intervé Regidora PSOE, Maria Marta Ruíz: La fulla de excel sí que està. Que la fulla de excel
ahi sí que pots vore Julián, els que se varen apuntar i igual que Associacions, també te dic que
veïns, també se quedaren algunos fora, perquè ja no podíem posar ja més, perquè la
composició no donava ja per a més.

Intervé Regidora PSOE, Maria Marta Ruíz: A les que s’apuntaren.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: De un altra forma. Que hi haja igualtat per a
tots. Bueno, pues això tenia que dir jo al respecte.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vale, passem a votar el punt set i huit. Vots a
favor? Vots en contra? Abstencions? S’aprova per sis vots a favor, dos en contra i tres
abstencions. Passem al punt 9.
Visto que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 18 de
noviembe de 2020, se aprobó la creación de los Consejos Sectoriales, entre los que
figura el Consell Sectorial de Cultura.
Visto que es necesario aprobar el correspondiente Reglamento, con el fin de
regular el funcionamiento de dicho Consell Sectorial de Cultura.
Visto el proyecto de Reglamento elaborado.
Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del
Pleno, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local,
El Pleno del Ayuntamiento, con los votos a favor de los cuatro concejales del
grupo PSOE y de los dos concejales del grupo Compromís, la abstención de los tres
concejales del grupo Ciudadanos, y el voto en contra de los dos concejales del
grupo Popular, ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Reglamento del Consell Sectorial de
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Jo no dic més membres, si en són set, set
associacions, però que totes les Associacions que vullguen formar part, que tinguen el mateix
dret de formar part. I si al final en tens 17, pues fas un sorteig, però no a qui li crides tu primer…
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Intervé Regidora PSOE, Maria Marta Ruíz: Jo no sé hasta quin punt se podrà millorar, ho
podem mirar a vore si se pot pegar una volteta al reglament, però jo pense que més no se
poden afegir ja al consell.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: A vore, jo lo que vos dic és que ben fet, no
s’ha fet i totes les Associacions no han tingut la mateixa oportunitat de formar part del Consell i
ho has dit ben clar Marta, jo, que vols que te diga, les coses si no estan ben fetes, si hi ha que
reconèixer-les i si se pot millorar se millora.

Cultura, con el siguiente texto:
REGLAMENT DEL CONSELL SECTORIAL DE CULTURA DEL MUNICIPI D'ALBUIXECH
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els Consells Sectorials, òrgans complementaris de l'Administració Municipal,
tenen com a finalitat canalitzar la participació dels ciutadans i de les associacions
en els assumptes municipals en un determinat sector d'activitat.

En compliment de tals funcions, aquest Consell, es dota del present
Reglament, en el qual es regulen -sense deixar d'emmarcar-se en la normativa
sectorial aplicable, autonòmica i estatal- les formes i mecanismes de participació de
la ciutadania en la vida municipal, inspirades sempre en el desig de permetre la
màxima fluïdesa en les seues relacions amb aquesta administració local.
Conseqüentment, es regulen en aquesta normativa tant la participació
indirecta, per mitjà d'associacions i entitats de voluntariat, a més de la qual es
realitza a través d'òrgans municipals que es creen expressament per a facilitar
aquesta participació, com la directa, per mitjà dels mecanismes derivats dels drets
de la participació individual, amb la finalitat d'acostar l'opinió de tots/as als centres
de decisió.
En efecte, el dret fonamental d'associació, reconegut en l'Article 22 de la
nostra Constitució, constitueix un fenomen sociològic i polític, com a tendència
natural de les persones i com a instrument de participació, respecte al qual els
poders públics i, per tant, aquest Ajuntament, no poden romandre al marge.
CAPÍTOL I
DEFINICIÓ, ADSCRIPCIÓ, OBJECTIUS I COMPETÈNCIES
Article 1
Els Consells Sectorials són òrgans col·legiats, consultius i no vinculants, de
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L'Article 23.1 de la nostra Carta Magna, estableix que “els ciutadans tenen
dret a participar en els assumptes públics, directament o per mitjà de
representants”, així mateix, en el seu Article 40 designa als poders públics com a
promotors de “les condicions favorables per al progrés social i econòmic”, tot això,
conforme al que es disposa en l'Article 103.1 del mateix marc legal, que disposa
que l'Administració Pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua
d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, Desconcentració i
coordinació, amb sotmetiment ple a la Llei i al Dret..

ACTA DEL PLENO

L'Article 9.2 de la Constitució Espanyola estableix que correspon als poders
públics “facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica,
cultural i social”.
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El Reglament de Participació Ciutadana aprovat pel Ple d'Ajuntament en la
sessió de 29 gener 2020, (publicat en BOP 29 abril 2020), contempla en les seues
seccions 3a i 4a la creació dels Consells Sectorials entre els òrgans complementaris
d'aquest Ajuntament.

participació sectorial, la fi de la qual és canalitzar la participació dels ciutadans i de
les associacions en els assumptes municipals en un determinat sector de l'activitat
del municipi d'Albuixech.
Article 2
Es podran constituir tots aquells Consells Sectorials que es consideren necessaris
per a la millor participació en la gestió municipal. Els Consells Sectorials
s'adscriuran a l'àrea específica de govern, en la corresponent Regidoria.
Correspon a la Regidoria d'adscripció, garantir el funcionament administratiu i
organitzatiu del consell, amb càrrec als Pressupostos Municipals, així com la
coordinació amb altres Regidories que pogueren estar afectades per l'àmbit
d'actuació d'aquest.

Article 4
Són objectius d'aquest Consell Sectorial:
a) Proposar suggeriments, iniciatives i propostes per a resolució de la problemàtica
del seu àmbit, a través del Regidor-Ponent de l'àrea per a la seua elevació a la
corresponent Comissió Informativa.
b) Recollir opinions ciutadanes sobre qualssevol assumptes per als quals recapte
assessorament o opinió el *Concejal Ponent de l'àrea, o la Comissió Informativa
corresponent.

ACTA DEL PLENO

Les àrees d'actuació municipal en les quals preferentment es constituirà aquest
Consell Sectorial de Participació serà la de Cultura.
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Article 3

d) Ser informats dels acords adoptats per la Comissió de Govern i Ple de
l'Ajuntament respecte d´aquells temes del seu interés.
Article 5
Són competències d'aquest Consell Sectorial:
a) Presentar iniciatives, propostes o suggeriments a l'Ajuntament, a través de la
Regidoria a la qual estiga adscrit el Consell.
b) Emetre informes i estudis, no vinculants, a proposta del govern municipal.
c) Informar, prèvia petició raonada de quants assumptes es demande, pels Òrgans
del Govern Municipal corresponents en el seu àmbit d'actuació.
d) Dissenyar polítiques d'estratègia sectorial en el marc del Consell.
e) Impulsar accions de foment o difusió.
f) Impulsar accions de formació.
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c) Conéixer el Programa Anual d'Actuació i el Pressupost de l'àrea corresponent.

g) El seguiment de totes les actuacions municipals en què haja intervingut el
Consell.
h) Elaborar una memòria anual sobre els resultats i actuacions del Consell.
CAPÍTOL II
COMPOSICIÓ DELS CONSELLS
Article 6

La Presidència correspondrà en tot cas a un membre de la Corporació, nomenat i
separat lliurement per l'Alcaldia.
Per als casos d'una possible substitució per raons de malaltia o impossibilitat de
l'assistència de la Presidència, es nomenarà una persona substituta membre del
Consell.
Article 8
La Secretaria del Consell serà exercida pel Sotssecretari de la Corporació o persona
en qui delegue.
Qui ostente la funció de Secretari/a podrà intervindre en les sessions del Plenari,
sense dret a vot.
Article 9
Tindran condició de Conselleres/us:
a) El President/a del Consell Sectorial.
b) Un representant designat per cadascun dels Grups Polítics amb representació en
el Ple de la Corporació.
c) Un representant designat de cadascuna de les associacions veïnals del Sector
que figuren inscrites en el Registre Municipal, amb 1 any d'antiguitat i activitat
acreditada durant aquest any (fins a un màxim de set, excepte en el cas de no
cobrir les places assignades a ciutadans/us de el municipi, que podran ampliar-se
per les baixes no cobertes en aquest cas).
d) Ciutadans/as del municipi (fins a un màxim de tres, excepte en el cas de no
cobrir les places assignades a entitats del municipi, que podran ampliar-se per les
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Article 7

ACTA DEL PLENO

1.- La Presidència
2..- La Secretaria
3.- Les/us Conselleres/us.
4.- El Plenari
5.- Les comissions de treball.

Número: 2021-0005 Fecha: 16/12/2021

El Consell sectorial de Cultura comptarà amb els següents òrgans d'actuació:

baixes no cobertes en aquest cas).
Cada conseller/a romandrà en el Consell mentre dure la legislatura municipal. Els
Consells es renovaran com a màxim als dos mesos del començament de la següent
legislatura.
En el cas de baixa d'algun conseller/a se cobrirà amb algú del mateix partit o
entitat. En el cas que fóra ciutadà/a particular es triaria algú de la llista
d'interessats/as.
Article 10

Article 11
Les Comissions de Treball són òrgans la funció dels quals és la d'informar els
assumptes que el Plenari els assigne, constituint-se per aquest, per al tractament
específic de temes puntuals relacionats amb el seu àmbit d'actuació.
La seua composició i funcionament seran determinats pel Plenari.
La Presidència del Consell, podrà sol·licitar l'assistència tècnica, municipal o
externa, que considere convenient.
Les Comissions de Treball, hauran d'informar el Plenari dels assumptes tractats.

ACTA DEL PLENO

Amb motiu de la celebració de sessió del Plenari, la Presidència del Consell
sectorial, a iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels seus membres, podrà convidar
a experts que podran intervindre per a informar sobre alguna de les qüestions
incloses en l'ordre del dia. En cap cas aquesta presència implicarà dret de vot.
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El Plenari quedarà constituït pels Consellers regulat per l'article anterior i per la
Secretaria.

ATRIBUCIONS DELS ÒRGANS RECTORS
Article 12
Són funcions del Plenari com a òrgan col·legiat:
a) Aprovació de la memòria, plans de treball i les propostes del Consell.
b) Designació de la persona substituta de la Presidència.
c) Determinar i aprovar la constitució, composició i funcionament de les Comissions
de Treball.
d) Designació del/els Portaveu/ces de les Comissions de Treball.
e) Ratificar o censurar els resultats de les Comissions de Treball.
f) Aprovació de les iniciatives, propostes, suggeriments, informes i estudis de la
competència del Consell, conforme al que s'estableix en l'Article 5.
Són drets de cadascun dels membres que componen el Plenari:
a) Participar en el debat de les sessions.
b) Realitzar propostes.
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CAPÍTOL III

c) Exercir el seu dret a vot i formular, en el seu cas, vot particular, expressant els
seus motius.
d) Consultar el Llibre d'Actes de les sessions del Plenari.
e) Formular precs i preguntes.
Article 13

Són funcions de la Secretaria del Consell:
1.- Assistir a les reunions del Plenari.
2.- Elaborar l'Ordre del dia de les sessions del Consell.
3.- Alçar i elaborar l'Acta de les sessions del Plenari.
4.- Gestió del Llibre d'Actes del Plenari.
5.- Elaborar i remetre les convocatòries del Plenari, d'acord amb les dates i ordre del
dia acordades per la Presidència del Consell, juntament amb la documentació
exigida a aquest efecte.
6.- Assessorament al Consell en els assumptes que se li requerisquen.
7.- Exercir quantes funcions siguen inherents a la seua condició de Secretari/a.
Article 15
Són funcions de les Comissions de Treball:
a) Informar sobre els assumptes que se li requerisca pel Plenari.
b) Tractament i estudi dels treballs i tasques que li siguen assignats pel Plenari.
CAPÍTOL IV
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS DEL CONSELL DE CULTURA
Article 16
El Plenari es reunirà, almenys 4 vegades a l'any, en sessions ordinàries, per
convocatòria de la Presidència.
Se celebraran sessions extraordinàries en el cas que la Presidència ho considere
necessari o, en el seu cas, el sol·liciten feacentment, un terç dels membres del
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Article 14
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a) Representació del Consell.
b) Convocar les sessions ordinàries i extraordinàries del Plenari.
c) Convidar a persones no membres permanents del Consell.
d) Aprovar l'Ordre del dia de les sessions del Plenari.
e) Presidir i moderar les sessions.
f) Dirimir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions.
g) Garantir la participació ciutadana.
h) Executar i difondre, si escau, les decisions del Consell.
i) Coordinar la relació constant entre el Consell Sectorial i els òrgans de govern i
gestió de la Corporació.
j) Exercir quantes funcions siguen inherents a la seua condició de President/a.

ACTA DEL PLENO

Són funcions de la Presidència del Consell:

Consell i aquesta petició siga estimada per la Presidència. En aquest últim cas, no
podràs demorar-se la reunió més d'un mes des que s'haguera sol·licitat.
La convocatòria de les sessions, tant ordinàries com extraordinàries, juntament amb
l'Ordre del dia, per la Presidència del Consell, serà remesa, per escrit, preferentment
de manera electrònica, a tots els membres del mateix amb una antelació mínima de
quaranta-huit hores a la data de celebració, excepte en els casos considerats
d'urgència segons el parer de la Presidència del Consell.
El Plenari es troba constituït en primera convocatòria, quan siguen presents o
representats en la reunió, almenys, la meitat més un dels membres de ple dret
integrants del mateix i, qualsevol que siga el seu número, en segona convocatòria,
2 hores més tard.

Els acords del Plenari s'adoptaran, com a norma general i excepte les excepcions
establides en el present Reglament, per majoria simple dels membres presents o
representats; entenent-se com a tal, quan el nombre de vots afirmatius siga major
que el dels negatius.
En cas que es produïsca un empat en la votació, es procedirà a una segona i, en cas
de persistir l'empat, la Presidència del Consell, dirimirà, amb el seu vot de qualitat,
el mateix.
No podran ser objecte de deliberació i/o acord cap assumpte que no figurara en
l'Ordre del dia, llevat que siguen presents tots els membres de l'òrgan col·legiat i
siga declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de tots ells.

ACTA DEL PLENO

Article 17
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En qualsevol cas, per a la vàlida constitució del Plenari del Consell, serà necessària
l'assistència de la Presidència i la de la Secretaria.

Els membres del Plenari podran fer constar en Acta el seu vot contrari a l'acord
adoptat o la seua abstenció i els motius que el justifiquen.
Així mateix, els membres del Plenari podran formular vot particular, per escrit en el
termini de quaranta-huit hores des que va finalitzar la sessió, que s'incorporarà a
l'Acta de la mateixa com a Annex, en el qual s'explicaran els motius que justifiquen
el vot contrari, l'abstenció o el sentit de la seua votació.
Article 18
De cada sessió, la Secretaria del Consell prendrà nota d'aquesta, fent constar,
fonamentalment, el lloc i data de celebració, hora de començament i terme de la
sessió, els assistents a aquesta; els temes tractats; les propostes rebutjades i/o
acceptades; les forma i resultat de les votacions i el contingut dels acords adoptats.
Les Actes seran signades per la Presidència i la Secretaria del Consell, aprovant-se
en la següent sessió.
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Les votacions podran ser secretes, sempre que ho sol·licite qualsevol dels membres
del Consell i la Presidència, així ho estime convenient.

Les Actes seran portades en un Llibre d'Actes, la custòdia de les quals correspondrà
a la Regidoria responsable del Consell, i estarà a la disposició de tots els membres
d'aquest.
Article 19
Les Comissions de Treball es reuniran quantes vegades ho consideren necessari els
membres que les componen o, en el seu cas, en la forma que es determine pel
Plenari.
El/els Portaveu/ces de les Comissions de Treball, serà/n els designats pel Plenari,
d'entre els seus membres.

La representació és sempre revocable. L'assistència personal al Plenari del
representat, tindrà valor de revocació.
Article 21
El Ple podrà nomenar, en el moment de la seua constitució i fins al moment de la
seua dissolució els substituts dels membres del mateix que pogueren causar baixa
durant el seu funcionament; entenent que l'exercici d'aquesta facultat no afectarà
l'àmbit de representació en la composició del Consell.
CAPÍTOL VI
DISSOLUCIÓ DEL CONSELL

ACTA DEL PLENO

Tot membre del Consell podrà conferir la representació per a l'assistència al Plenari,
a una altra persona, membre d'aquest, sempre que es realitze per escrit i amb
caràcter especial per a cada sessió.
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Article 20

La dissolució del Consell correspondrà al Ple de l'Ajuntament.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
En el no regulat en el present Reglament s'estarà al que es disposa en el Reglament
Municipal de Participació Ciutadana i en defecte d'això al que es preveu en la
normativa de règim local, Procediment Administratiu Comú, així com a la normativa
sectorial, autonòmica i estatal i altres disposicions concordants.
Segona
L'acord d'aprovació definitiva i el Reglament es publicaran a més en la pàgina web
municipal.
SEGUNDO. Someter este Reglamento a información pública y audiencia de los
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de
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Article 22

anuncios del Ayuntamiento por el plazo de treinta días para que puedan presentar
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.
TERCERO: De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo,
se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el
Pleno.
8. EXPEDIENTE 1522/2021. EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE
APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSELL SECTORIAL DE LA DONA.

Visto el proyecto de Reglamento elaborado.
Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del
Pleno, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local,
El Pleno del Ayuntamiento, con los votos a favor de los cuatro concejales del
grupo PSOE, y el de los dos concejales del grupo Compromís, la abstención de los
tres concejales del grupo Ciudadanos, y el voto en contra de los dos concejales del
grupo Popular, ACUERDA:
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Visto que por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 28 de julio de
2021, se aprobó la composición de dicho Consell Sectorial de la Dona, siendo
necesario aprobar el correspondiente Reglamento, con el fin de regular el
funcionamiento del mismo.

ACTA DEL PLENO

Visto que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 18 de
noviembe de 2020, se aprobó la creación de los Consejos Sectoriales, entre los que
figura el Consell Sectorial de la Dona.

REGLAMENT DEL CONSELL SECTORIAL DE LA DONA DEL MUNICIPI D'ALBUIXECH

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els Consells Sectorials, òrgans complementaris de l'Administració Municipal,
tenen com a finalitat canalitzar la participació dels ciutadans i de les associacions
en els assumptes municipals en un determinat sector d'activitat.
El Reglament de Participació Ciutadana aprovat pel Ple d'Ajuntament en la
sessió de 29 gener 2020, (publicat en BOP 29 abril 2020), contempla en les seues
seccions 3a i 4a la creació dels Consells Sectorials entre els òrgans
complementaris d'aquest Ajuntament.
L'Article 9.2 de la Constitució Espanyola estableix que correspon als poders
públics “facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política,
econòmica, cultural i social”.
L'Article 23.1 de la nostra Carta Magna, estableix que “els ciutadans tenen
dret a participar en els assumptes públics, directament o per mitjà de
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PRIMERO. Aprobar inicialmente el Reglamento del Consell Sectorial de la
Dona, con el siguiente texto:

representants”, així mateix, en el seu Article 40 designa als poders públics com a
promotors de “les condicions favorables per al progrés social i econòmic”, tot això,
conforme al que es disposa en l'Article 103.1 del mateix marc legal, que disposa
que l'Administració Pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua
d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, Desconcentració i
coordinació, amb sotmetiment ple a la Llei i al Dret.

CAPÍTOL I
DEFINICIÓ, ADSCRIPCIÓ, OBJECTIUS I COMPETÈNCIES
Article 1
Els Consells Sectorials són òrgans col·legiats, consultius i no vinculants, de
participació sectorial, la fi de la qual és canalitzar la participació dels ciutadans i de
les associacions en els assumptes municipals en un determinat sector de
l'activitat del municipi d'Albuixech.
Article 2
Es podran constituir tots aquells Consells Sectorials que es consideren
necessaris per a la millor participació en la gestió municipal. Els Consells Sectorials
s'adscriuran a l'àrea específica de govern, en la corresponent Regidoria.
Correspon a la Regidoria d'adscripció, garantir el funcionament administratiu
i organitzatiu del consell, amb càrrec als Pressupostos Municipals, així com la
coordinació amb altres Regidories que pogueren estar afectades per l'àmbit
d'actuació d'aquest.
Article 3
Les àrees d'actuació municipal en les quals preferentment es constituirà
aquest Consell Sectorial de Participació serà la de Dona.
Article 4
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En efecte, el dret fonamental d'associació, reconegut en l'Article 22 de la
nostra Constitució, constitueix un fenomen sociològic i polític, com a tendència
natural de les persones i com a instrument de participació, respecte al qual els
poders públics i, per tant, aquest Ajuntament, no poden romandre al marge.

ACTA DEL PLENO

Conseqüentment, es regulen en aquesta normativa tant la participació
indirecta, per mitjà d'associacions i entitats de voluntariat, a més de la qual es
realitza a través d'òrgans municipals que es creen expressament per a facilitar
aquesta participació, com la directa, per mitjà dels mecanismes derivats dels drets
de la participació individual, amb la finalitat d'acostar l'opinió de tots/as als centres
de decisió.
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En compliment de tals funcions, aquest Consell, es dota del present
Reglament, en el qual es regulen -sense deixar d'emmarcar-se en la normativa
sectorial aplicable, autonòmica i estatal- les formes i mecanismes de participació de
la ciutadania en la vida municipal, inspirades sempre en el desig de permetre la
màxima fluïdesa en les seues relacions amb aquesta administració local.

Són objectius d'aquest Consell Sectorial:
a) Establir un llit reglamentari a través del qual es canalitzen les demandes
plantejades per les entitats del sector i ciutadania.
b) Creació d'un fòrum sectorial de trobada, consulta, impuls i
assessorament permanent que participe en les decisions i actuacions dutes a terme
per l'Ajuntament.
c) Promoure l'associacionisme en l'àmbit de la dona.
d) Promoure qualsevol iniciativa que fomente el paper de la dona en el
municipi d'Albuixech.
e) Analitzar i avaluar el sector objecte del Consell respectiu.
f) Impulsar l'adopció de mesures i projectes adequats a la problemàtica
sectorial.
Article 5

CAPÍTOL II
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a) Presentar iniciatives, propostes o suggeriments a l'Ajuntament, a través
de la Regidoria a la qual estiga adscrit el Consell.
b) Emetre informes i estudis, no vinculants, a proposta del govern municipal.
c) Informar, prèvia petició raonada de quants assumptes es demande,
pels Òrgans del Govern Municipal corresponents en el seu àmbit d'actuació.
d) Dissenyar polítiques d'estratègia sectorial en el marc del Consell.
e) Impulsar accions de foment o difusió.
f) Impulsar accions de formació.
g) El seguiment de totes les actuacions municipals en què haja intervingut el
Consell.
h) Elaborar una memòria anual sobre els resultats i actuacions del Consell.

ACTA DEL PLENO

Són competències d'aquest Consell Sectorial:

COMPOSICIÓ DELS CONSELLS

El Consell sectorial de la Dona comptarà amb els següents òrgans
d'actuació:
1.2.3.4.5.-

La Presidència
La Secretaria
Les/us Conselleres/us.
El Plenari
Les comissions de treball.

Article 7
La Presidència correspondrà en tot cas a un membre de la Corporació,
nomenat i separat lliurement per l'Alcaldia.
Per als casos d'una possible substitució per raons de malaltia o impossibilitat
de l'assistència de la Presidència, es nomenarà una persona substituta membre del
Consell.
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Article 6

Article 8
La Secretaria del Consell serà exercida pel Sotssecretari de la Corporació o
persona en qui delegue.
Qui ostente la funció de Secretari/a podrà intervindre en les sessions del
Plenari, sense dret a vot.
Article 9

Cada conseller/a romandrà en el Consell mentre dure la legislatura
municipal. Els Consells es renovaran com a màxim als dos mesos del començament
de la següent legislatura.
En el cas de baixa d'algun conseller/a se cobrirà amb algú del mateix partit o
entitat. En el cas que fóra ciutadà/a particular es triaria algú de la llista
d'interessats/as.
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a) El President/a del Consell Sectorial.
b) Un representant designat per cadascun dels Grups Polítics amb
representació en el Ple de la Corporació.
c) Un representant designat de cadascuna de les associacions veïnals del Sector
que figuren inscrites en el Registre Municipal, amb 1 any d'antiguitat i activitat
acreditada durant aquest any (fins a un màxim de set, excepte en el cas de no
cobrir les places assignades a ciutadans/us de el municipi, que podran ampliar-se
per les baixes no cobertes en aquest cas).
d) Ciutadans/as del municipi (fins a un màxim de tres, excepte en el cas de no
cobrir les places assignades a entitats del municipi, que podran ampliar-se per les
baixes no cobertes en aquest cas).

ACTA DEL PLENO

Tindran condició de Conselleres/us:

El Plenari quedarà constituït pels Consellers regulat per l'article anterior i per
la Secretaria.
Amb motiu de la celebració de sessió del Plenari, la Presidència del Consell
sectorial, a iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels seus membres, podrà convidar
a experts que podran intervindre per a informar sobre alguna de les qüestions
incloses en l'ordre del dia. En cap cas aquesta presència implicarà dret de vot.
Article 11
Les Comissions de Treball són òrgans la funció dels quals és la d'informar els
assumptes que el Plenari els assigne, constituint-se per aquest, per al tractament
específic de temes puntuals relacionats amb el seu àmbit d'actuació.
La seua composició i funcionament seran determinats pel Plenari.
La Presidència del Consell, podrà sol·licitar l'assistència tècnica, municipal o
externa, que considere convenient.
Les Comissions de Treball, hauran d'informar el Plenari dels assumptes
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Article 10

tractats.
CAPÍTOL III
ATRIBUCIONS DELS ÒRGANS RECTORS
Article 12

a) Participar en el debat de les sessions.
b) Realitzar propostes.
c) Exercir el seu dret a vot i formular, en el seu cas, vot particular,
expressant els seus motius.
d) Consultar el Llibre d'Actes de les sessions del Plenari.
e) Formular precs i preguntes.
Article 13
Són funcions de la Presidència del Consell:
a) Representació del Consell.
b) Convocar les sessions ordinàries i extraordinàries del Plenari.
c) Convidar a persones no membres permanents del Consell.
d) Aprovar l'Ordre del dia de les sessions del Plenari.
e) Presidir i moderar les sessions.
f) Dirimir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions.
g) Garantir la participació ciutadana.
h) Executar i difondre, si escau, les decisions del Consell.
i) Coordinar la relació constant entre el Consell Sectorial i els òrgans de govern i
gestió de la Corporació.
j) Exercir quantes funcions siguen inherents a la seua condició de
President/a.
Article 14
Són funcions de la Secretaria del Consell:
1.2.3.4.-

Assistir a les reunions del Plenari.
Elaborar l'Ordre del dia de les sessions del Consell.
Alçar i elaborar l'Acta de les sessions del Plenari.
Gestió del Llibre d'Actes del Plenari.
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Són drets de cadascun dels membres que componen el Plenari:

ACTA DEL PLENO

a) Aprovació de la memòria, plans de treball i les propostes del Consell.
b) Designació de la persona substituta de la Presidència.
c) Determinar i aprovar la constitució, composició i funcionament de les
Comissions de Treball.
d) Designació del/els Portaveu/ces de les Comissions de Treball.
e) Ratificar o censurar els resultats de les Comissions de Treball.
f) Aprovació de les iniciatives, propostes, suggeriments, informes i estudis de
la competència del Consell, conforme al que s'estableix en l'Article 5.
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Són funcions del Plenari com a òrgan col·legiat:

5.- Elaborar i remetre les convocatòries del Plenari, d'acord amb les dates i
ordre del dia acordades per la Presidència del Consell, juntament amb la
documentació exigida a aquest efecte.
6.- Assessorament al Consell en els assumptes que se li requerisquen.
7.- Exercir quantes funcions siguen inherents a la seua condició de
Secretari/a.
Article 15
Són funcions de les Comissions de Treball:
a) Informar sobre els assumptes que se li requerisca pel Plenari.
b) Tractament i estudi dels treballs i tasques que li siguen assignats pel
Plenari.

Article 16
El Plenari es reunirà, almenys 4 vegades a l'any, en sessions ordinàries, per
convocatòria de la Presidència.
Se celebraran sessions extraordinàries en el cas que la Presidència ho
considere necessari o, en el seu cas, el sol·liciten feacentment, un terç dels
membres del Consell i aquesta petició siga estimada per la Presidència. En aquest
últim cas, no podràs demorar-se la reunió més d'un mes des que s'haguera
sol·licitat.
La convocatòria de les sessions, tant ordinàries com extraordinàries,
juntament amb l'Ordre del dia, per la Presidència del Consell, serà remesa, per
escrit, preferentment de manera electrònica, a tots els membres del mateix amb
una antelació mínima de quaranta-huit hores a la data de celebració, excepte en els
casos considerats d'urgència segons el parer de la Presidència del Consell.
El Plenari es troba constituït en primera convocatòria, quan siguen presents
o representats en la reunió, almenys, la meitat més un dels membres de ple dret
integrants del mateix i, qualsevol que siga el seu número, en segona
convocatòria, 2 hores més tard.
En qualsevol cas, per a la vàlida constitució del Plenari del Consell, serà
necessària l'assistència de la Presidència i la de la Secretaria.
Article 17
Els acords del Plenari s'adoptaran, com a norma general i excepte les
excepcions establides en el present Reglament, per majoria simple dels membres
presents o representats; entenent-se com a tal, quan el nombre de vots afirmatius
siga major que el dels negatius.
En cas que es produïsca un empat en la votació, es procedirà a una segona i,
en cas de persistir l'empat, la Presidència del Consell, dirimirà, amb el seu vot de
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ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS DEL CONSELL DE LA

ACTA DEL PLENO

DONA
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CAPÍTOL IV

qualitat, el mateix.
No podran ser objecte de deliberació i/o acord cap assumpte que no figurara
en l'Ordre del dia, llevat que siguen presents tots els membres de l'òrgan col·legiat i
siga declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de tots ells.
Les votacions podran ser secretes, sempre que ho sol·licite qualsevol dels
membres del Consell i la Presidència, així ho estime convenient.
Els membres del Plenari podran fer constar en Acta el seu vot contrari a
l'acord adoptat o la seua abstenció i els motius que el justifiquen.

De cada sessió, la Secretaria del Consell prendrà nota d'aquesta, fent
constar, fonamentalment, el lloc i data de celebració, hora de començament i terme
de la sessió, els assistents a aquesta; els temes tractats; les propostes rebutjades
i/o acceptades; les forma i resultat de les votacions i el contingut dels acords
adoptats.
Les Actes seran signades per la Presidència i la Secretaria del Consell,
aprovant-se en la següent sessió.
Les Actes seran portades en un Llibre d'Actes, la custòdia de les quals
correspondrà a la Regidoria responsable del Consell, i estarà a la disposició de tots
els membres d'aquest.

ACTA DEL PLENO

Article 18
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Així mateix, els membres del Plenari podran formular vot particular, per
escrit en el termini de quaranta-huit hores des que va finalitzar la sessió, que
s'incorporarà a l'Acta de la mateixa com a Annex, en el qual s'explicaran els motius
que justifiquen el vot contrari, l'abstenció o el sentit de la seua votació.

Les Comissions de Treball es reuniran quantes vegades ho consideren
necessari els membres que les componen o, en el seu cas, en la forma que es
determine pel Plenari.
El/els Portaveu/ces de les Comissions de Treball, serà/n els designats pel
Plenari, d'entre els seus membres.
Article 20
Tot membre del Consell podrà conferir la representació per a l'assistència al
Plenari, a una altra persona, membre d'aquest, sempre que es realitze per escrit i
amb caràcter especial per a cada sessió.
La representació és sempre revocable. L'assistència personal al Plenari del
representat, tindrà valor de revocació.
Article 21
El Ple podrà nomenar, en el moment de la seua constitució i fins al moment
de la seua dissolució els substituts dels membres del mateix que pogueren causar
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Article 19

baixa durant el seu funcionament; entenent que l'exercici d'aquesta facultat no
afectarà l'àmbit de representació en la composició del Consell.
CAPÍTOL VI
DISSOLUCIÓ DEL CONSELL
Article 22
La dissolució del Consell correspondrà al Ple de l'Ajuntament.
DISPOSICIONS FINALS

L'acord d'aprovació definitiva i el Reglament es publicaran a més en la
pàgina web municipal.
SEGUNDO. Someter este Reglamento a información pública y audiencia de
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de
anuncios del Ayuntamiento por el plazo de treinta días para que puedan presentar
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.
TERCERO: De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el
mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de
Acuerdo expreso por el Pleno.
9. EXPEDIENTE 1538/2021. DAR CUENTA FELICITACIÓN A AGENTE DE
POLICIA LOCAL DE ESTE MUNICIPIO A-038
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Bueno, pues açò me imagine que tindreu
l’escrit, hi ha un escrit del Comissari Principal de la Policia, José Domingo Piris felicitant a
l’agent per actes fora de servici. Està ahi, simplement és açò, donar compte de la felicitació per
a que ho sapigueu. I bueno, si no hi ha res més, passem a precs i preguntes.
Se da cuenta del escrito remitido por el Comisario Provincial, de la Jefatura
Superior de Policía de Valencia, dirigida al Oficial Jefe de la Policía Local de
Albuixech, de felicitación al Agente de Policia Local A-038, que copiada literalmente
dice así:
"Deseo que traslades mi más cordial y sincero agradeciiento al funcionario
del Cuerpo de Policía Local de Albuixech A-038 que el pasado 21 de enero de los
corrientes, mientras se encontraba franco de servicio, observó como dos varones
que se encontraban en la Avda. Primero de Mayo de esta capital, y los cuales bajo el
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Segona
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En el no regulat en el present Reglament s'estarà al que es disposa en el
Reglament Municipal de Participació Ciutadana i en defecte d'això al que es preveu
en la normativa de règim local, Procediment Administratiu Comú, així com a la
normativa sectorial, autonòmica i estatal i altres disposicions concordants.
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Primera

posible efecto de drogas y alcohol y agresivos se encontraban alterando el orden,
amenazando a los transeuntes y hurtando en varios comercios por los que pasaban,
dando aviso al 091.
Mientras esperaba la llegada de la patrulla actuante, el mismo realizó un
discreto seguimiento a pie de los mismos, y sin perderlos de vista fue comunicando
a la Sala del 091 la reincidencia de sus actos, así como la nueva posición.
Una vez la patrulla se personó en el lugar, los mismos se negaron a su
identificación, agrediendo a los actuantes, los cuales con colaboración activa del
agente mencionado, procedieron a la detención de ambos.

Un cordial saludo.”
El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los Sres. Concejales,
ACUERDA:
1º.-Darse por enterados de la Felicitación del Comisario Provincial, de la
Jefatura Superior de Policía de Valencia, dirigida al Oficial Jefe de la Policía Local de
Albuixech, de felicitación al Agente de Policia Local D. ALBERTO CABEZA HURRIAGA,
animándole a continuar en esa línea de trabajo policial, que con tanta entrega y
dignidad realiza.
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Es por ello que deseo que transmitas mi felicitación, al Agente por su
implicación y compromiso, esperando que este tipo de reconocimientos les sirva de
estímulo en su quehacer diario, consiguiéndose el incremento de la confianza
ciudadana del ciudadano en la labor policial.

ACTA DEL PLENO

Igualmente, esta Jefatura ha tenido conocimiento de otra colaboración
destacada llevada a cabo por el mismo agente en el mes de mayo de 2017 y sin la
cual no se hubiera producido la posterior detención, condena e ingreso en prisión de
dos traficantes de drogas que operaban en el parque de Los Viveros de Valencia,
según Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia.

10. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Sí, jo senyor Alcalde, si me permeteix.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Bueno, m’agradaria mamprendre pel tema del Club de
Boxeig local.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Què?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Del Club de Boxeig local. He vist que han promoció de
que un dels integrants ha fet un viatge a l’estranger. No sé si ho he entès bé. Ha sigut, eixe
viatge ha sigut subvencionat, promocionat o ha participat l’Ajuntament d’alguna manera?
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2º.- Notificar el presente acuerdo al interesado.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí. Josep.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: A vore, sí, el Club de Boxa va fer un registre
d’entrada sol·licitant un patrocini. Va desglossar totes les despeses que suposava lo que és el
viatge i tal i sol·licitava patrocini per a l’equipament que tenien que fer per a la velada. Valorant
que era una velada amb molta repercussió i que bueno, era una fita important, participarem
d’eixa subvenció que demanaven, però el viatge i tot no ho ha pagat l’Ajuntament, nosaltres el
que hem patrocinat és el tema de l’equipament, que portava el logo de l’Ajuntament, que
portava Albuixech i això, eixa ha estat la participació.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: I quin cost ha tingut això?

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Jo, desconec detalls de altes, però, aquesta
s’atén perquè arriba la sol·licitud i com arriba la sol·licitud, s’estudia o siga, entenc que si
arriben altres sol·licituds, les tenim que estudiar en la mateixa mesura.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Molt bé.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Però desconec, Toni, en altres casos si s’ha
donat el cas, eh?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Home, ací en el poble tenim gent que ha triomfat
internacionalment en diferents àrees, en arts, en oficis, en activitats, en esports també. I no he
vist jo eixos reconeixements. Este xic, per casualitat, està empadronat en la localitat?
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Quin xic?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: El que ha fet la vetllada de boxeig.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Nosaltres s’atenem a una associació del
poble, registrada en el registre municipal. El xic que boxeja... no sé on està empadronada.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Pero la sabreu si la persona que va a participar... és veí
del poble o no és veí. Vosaltros sou equip de Govern, si no ho sabeu vostés a qui doneu els
diners dels nostres veïns.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Jo no ho sé.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Sí, però desconec, tots els que estan en el
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Se té eixa deferència amb altres veïns del poble que han
anat a velades internacionals? De perruqueria, de casa o en altres tipos de certàmens?
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Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Sí, home, clar. Set-cents euros, férem tot lo
que és l’equipació del boxejador i uns xandalls.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Se pot dir o no se pot dir eixe cost.

Club de Boxa no sé on estan empadronats, igual que no ho sé del futbol, ni ho sé de la pilota,
és per això, no ho sé…
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Si el regidor no fa falta que sàpiga de la casuística de la
gent del poble que ha participat en les activitats del poble, però si una persona del poble
arreplega set-cents o vuit-cents euros de subvenció per a fer una activitat concreta, específica,
pues dic que a lo millor algo de ell deuríeu saber, ja que sou els que ho heu finançat.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Bueno, sabem que és un boxejador
professional, que forma part del Club de Boxa d’Albuixech i nosaltres ajudem al Club de Boxa
d’Albuixech, no a un boxejador concret.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Toni, me sents?

Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Crec que sí, es que m’he donat
compte que no sap ningú l’Ajuntament i jo que no estic anant últimament crec que ho sé, però
bueno…
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No, jo algo imaginava, però en fin... jo esperava que el
senyor Alcalde...
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Te dic que els diners que han eixit
de l’Ajuntament d’Albuixech, era per a un representant que crec que no està empadronat en
Albuixech.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Vale.
Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Igual m’equivoque, però crec que
no.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Moltes gràcies.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Següent pregunta.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Següent pregunta, vale. A vore, un segon, el bus de
l’institut. Se dóna la situació de que any, darerre any, darrere any, darrere any... tenim
problemes. Primera, vosté no té una agenda dels aconteciments que van a anar passant durant
l’any i anar en previsió solucionant-los abans de que estiga el problema? O es que els agrada
que els xiquets se queden en terra, que els paren tinguen problemes per a dur-los a escola?
Vos agrada aplegar a estes situacions tan surrealistes?
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Ah, vale, m’he equivocat d’Ajuntament, tens raó, vale,
disculpeu…
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Intervé Regidor CIUDADANOS, José Manuel Riquelme: Lo de l’empadronament, si ho
preguntes igual en l’Ajuntament de Museros t’ho podrien dir.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Sí.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni, jo no m’he enterat de res. De lo que estàs
dient, no m’he enterat de res. Josep, tu saps algo?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Pues el Regidor que porta Educació s’haurà enterat de tot
i no haurà transmès res cap a dalt, me pareix molt mal senyor regidor, que el senyor Alcalde
també té que enterar-se dels problemes del poble, si no, no pot posar mitjos. Què ha passat
senyor Regidor?
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: A vore, els problemes quan apareixen els
solventem.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Però si apareix tots els anys en la mateixa fecha.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Si me deixa que li conteste, li ho podré
explicar.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Molt bé.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: A vore, la Conselleria, subvenciona el
transport per a la formació, l’etapa de formació obligatòria i deixa fora el batxillerat, fins l’any
abans de la COVID, es veu que es feia la vista grossa i el bus que venia per a la ESO, també
pujaven els alumnes de batxillerat, però, l’any passat es va evidenciar esta situació perquè,
pues perquè es va acotar molt l’aforament del bus i hi havia un control dels que pujaven o
deixaven de pujar. Aleshores, va ser quan va aparèixer el problema, es va evidenciar el
problema, en eixe moment, es posàrem en contacte en la Inspecció Territorial, en la Inspecció
Territorial de Zona per vore com podien solventar la situació. Ens va dir que efectivament no
ens corresponia, però proposaren, per la casuística especial que tenim, perquè no tenim
nosaltres transport directe a l’institut, que per favor se estudiara, en carinyo i en detall la nostra
situació per a atendre la necessitat dels nostres xiquets i xiquetes i aixina va ser. L’any passat
es va solventar aixina. Enguany, en previsió de que això pogués tornar a passar, férem la
mateixa sol·licitud, per que el que diguérem l’any passat va ser: “I açò, tenim que fer-ho tots els
anys?” Diu: “Es que açò, s’estudia tots els anys, açò és el cos tècnic de la Conselleria, va
assignant els autobusos, en funció de les matrícules per municipi” Perfecte, férem l’escrit, l’
enviarem a l’inspectora Territorial, digué: “Val, perfecte, ja ho he parlat en la Conselleria, estic
esperant a que me contesten” I ens responeren de forma positiva, ens digueren: “Sí, podeu
contar també amb autobús enguany per a la gent de batxillerat. I vaig a intentar que l’any que
vé, no tingueu que tornar a fer l’escrit” Perquè la casuística d’Albuixech, va a continuar sent la
mateixa. I hasta ahi, el problema inicial de que no tenim autobús. I després, a partir d’ahir, ha
sorgit un nou problema, val? Teníem autobús per a la gent de batxillerat, però de sobte, ahir de
matí, es veu que els monitors del bus o una monitora del bus, no ho sé, els diu al xiquets: “A
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni, Toni, deixa-lo que acabe de parlar i
després contesta tu.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Es que això que me diu, tots els anys…
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Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Si me deixa que li parle.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: I el dijous? El dijous també tenen autobús?
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partir de demà, no aneu a poder pujar en el autobús” I això ho diu als de batxillerat o als que no
són de la formació obligatòria. Total, que en el moment jo m’assabente, me pose en contacte
amb la direcció del centre, me pose en contacte amb l’Inspectora Territorial i menegem a vore
que és lo que havia passat i efectivament, bueno, es veu que s’havien donat unes ordres o
unes indicacions des de el autobús que no eren correctes. Em diuen: “val, no patisques, està
tot controlat, poden fer ús de l’autobús” I jo a la gent que m’havia traslladat eixa preocupació,
aixina li ho vaig traslladar i vaig fer que es comunicara pels grups que hi ha formats de pares i
mares. Avui, hi ha un nou problema. I el problema ja no és que no puguen pujar al anar, si no
que al tornar, no poden tornar perquè tiren a pujar al bus i se’l troben que està ple. T’explique.
El tema es que quan van, van els tres busos alhora i quan tornen, es veu que ve un bus més
prompte i després venen els altres dos un poquet més tard perquè eixen alumnes més tard.
Què passa? Que hi ha alumnes dels que eixen més tard que per lo que siga, eixen abans del
l’institut i se’n tornaven en el bus, en el primer autobús i deixaven fora als xiquets, que a més a
més, coincideix que els més grans deixaven fora als més menuts. He parlat hui en l’Inspectora
de... he parlat en la Directora del centre que havia estat parlant en l’Inspectora, analitzant el
problema, perquè també han estat parlant en el Subsecretari de la Conselleria, perquè estan
molt preocupats per el tracte este especial que té Albuixech en este assumpte i el que m’ha dit
és el següent. A partir de demà el que anem a fer és donar als monitors un llistat en els
alumnes que tenen que pujar a cada autobús, per dos raons, per un costat, per a portar el
control i que no tinguem el problema que hem tingut avui de que els majors ocupaven la plaça
dels menuts i per altra banda, per portar perquè la Conselleria té molt d’interès en saber que
eixos tres autobusos que ha posat, s’estan gastant, encara diu més: “Aquells alumnes que
reiteradament, no facen ús de l’autobús, perdran el dret a fer-ne ús” I el que vull dir, que els
problemes que han anat sorgint, s’han solventat, alguns quan eixen en el moment, no són
previsibles i els hem abordat i els que eren previsibles, també els hem abordat, en temps i
forma.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Tots els dies de la setmana tenen autobús? De dilluns a
divendres?
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Sí, sí, de dilluns a divendres. No descarte que
demà, si demà és quan donen les llistes, pues puga sorgir algun problema, però bueno, igual
que hem vingut fent, en el dia, mirarem de solventar-lo i ja està, ara a principi de curs pues
estos desajustos, es poden produir i el que hem preocupa, igual que li preocupa a la Directora
de centre del IES, és que des de la Conselleria nos diguen: “Mira, no, vos corresponen dos
autobusos i no tres” Però per ara, eixa situació no la tenim.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Carmen, vols añadir alguna cosa?
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: A Carmen, a la Regidora, tinc que afegir, que
m’ha traslladat la seua preocupació i conforme en el moment he tingut tota l’informació, li la he
traslladat.
Intervé Regidora PP, Carmen Pérez: Sí, en eso sí que tienes razón. Que hay niños, que no
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Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: El dijous és... demà?

van a bachiller, es FP bàsica, sí que es obligatorio. Entonces, esos niños salen un poco más
tarde. No pueden coger a lo mejor el primer y el segundo autobús, y tienen que esperarse en el
tercer autobús. Pero es que los tiran fuera del centro. No los dejan estar en el centro hasta ese
horario.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Pues eso lo hablaré con la Directora, a ver si
se puede solucionar de alguna otra forma. Primero, no tendrían problema porque tienen
autobús, ¿no? Pero por lo menos que puedan estar en el centro, porque además, tampoco es
hasta tan tarde. Vale, me tomo nota y mañana hablo con la directora.
Intervé Regidora PP, Carmen Pérez: De acuerdo.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: ¿Y a qué hora acaban, Carmen?

Intervé Regidora PP, Carmen Pérez: Sí, no hay.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: No té sentit, o siga, vull dir-te, en teoria està
l’autobús, si tenen classe tots els dies, tenen bus tots els dies.
Intervé Regidora PP, Carmen Pérez: Salen más tarde los de segundo de bachillerato, no sé si
primero también. Pero los de segundo de bachillerato salen un poco más tarde y entonces no
tienen autobús los jueves para volver.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Pues me tomo nota también y que me lo
confirme mañana la Directora y si es así, vamos a ver como lo solucionamos. Sí que es verdad,
ahora que lo dices, que el año pasado pienso que se daba esa casuística, que había un
momento, en el que había un grupo que salía muy tarde y no tenía autobús. Eso me suena que
el año pasado pasaba.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: És lo que anava a dir jo, a més, com a pare.
L’any passat, es veritat que el grupo de la meua filla eixia més tard un dia. I clar, eixe dia, per a
eixe grup, no hi havia cap autobús, aleshores, clar, era un grup, que podien ser, deu persones,
aleshores, ja els pares, pues una miqueta ens organitzàvem i en certa manera, fèiem una
ronda, però, era perquè era una casuística molt concreta d’un grup, que clar, no hi havia.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Però això no és justificació, vull dir-te, els
xiquets que van a escola, tenen que poder vindre a escola, damunt és un centre, públic i de
qualitat i esteu ficant impediments per a que els pares dels nostres fills del poble duguen els
xiquets, es que senyor Alcalde, si en vez de comprar un cotxe elèctric tan xicotet, haguera
comprat una furgoneta…
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: A mi es que m’havien traslladat que els dijous no hi ha
bus per a batxillerat.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Vale.

Número: 2021-0005 Fecha: 16/12/2021

Intervé Regidora PP, Carmen Pérez: A las dos y veinte.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni, aci ningú està ficant problemes, estan
intentant, crec que se està intentant per part del Regidor, solucionar els problemes.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Se entereu en un pleno dels problemes, se entereu en el
plenari.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Anem a vore, es que no és una qüestió de
Govern, és una cosa que ix, se solventa i punto, no passa res, jo, tot lo que solventa l’Alcalde
tots els dies, no tindré segurament ni temps per a que m’ho conte. Es que Toni, no intentes
evidenciar, lo que no pots evidenciar, lo que vosté m’ha demanat explicacions, jo li les he
donat…

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Di-los als pares que vinguen a mi.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Home, tampoc fregit…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Li pot donar el meu mòbil, perquè a tots els
pares que m’han escrit, a tots els he contestat personalment, a tots Toni. Entonces, si vosté
vol... i encara li dic més, si no vol fer això, pot dir-me: “Josep, què passa en açò?” I jo li donaré
a vosté tota la explicació per a que vosté li la done a qui vullga, però en molt de gust.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Això estem fent. Senyor Regidor, no ho veu? Ací estem.
Ací davant de tots.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Vamos, tindrà el mòbil fregit.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Els problemes estan passant. A mi els pares, tot es
enviar-me missatges, de les coses que els passen als xiquets.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: A vore si per a l’any que ve, això no passa. I si la pròxima
volta que compren un cotxe elèctric, en vez de tan xicotet, compre’l adaptat i eixes situacions
en que els veïns del poble no poden anar a molt puestos, el cotxe del poble els arreplegaria i
els portaria i no té ningun problema, es que les coses se pensen antes de fer-les, no després,
arriem amb els focs conforme van apareixent, home, faltaria més que hi hagueren problemes i
vos cridaren i no agarreu el telèfon, la faena vostra es previndre-les antes de que ocurrisquen,
per això sou el Govern.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Molt bé, Toni, següent pregunta.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Gràcies pel consell.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Següent pregunta.
Intervé Regidora PP, Carmen Pérez: Un comentario a Josep.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Dime, Carmen.
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Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Sí, eixa és la voluntat de vosté.

Intervé Regidora PP, Carmen Pérez: ¿Y si la Conselleria, rechazara lo del autobús?¿Lo que
estáis mirando ahora?
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Pues veremos como podemos abordar la
situación. Esperemos que no y por eso estamos trabajando la Dirección Territorial, la Dirección
del centro y la Concejalia, o sea, porque no nos pase esa situación.
Intervé Regidora PP, Carmen Pérez: Yo lo digo, por si dicen a unas malas que no, si el
Ayuntamiento no podría hacerse cargo de ese autobús para que volvieran los niños.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Habrá que estudiar la situación y ver como se
puede solucionar.

Intervé Regidora PSOE, María Marta Ruíz: Exacto.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Següent pregunta.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Vale, els xiquets de l’institut i demés centres educatius, en
l’escola els mestres els demanen que tinguen llibres, el llibre de lectura, per a les seues classes
i demés. A mi m’agradaria preguntar, se va comentar en su dia de que la Biblioteca Pública
agarraria, d’ Albuixech, i entraria en conversacions en els centres educatius per a intentar
tindre un reservori de llibres que foren els mateixos que els mestres demanen, però a dia de
hui, segons pareix, la Biblioteca Pública d’ Albuixech no oferix els llibres que els mestres
demanen als xiquets, entonces, els pares del pobles, que no poden comprar-los, se veuen el
l’obligació de tindre que comprar-los perquè no tenen alternativa en la Biblioteca per a poder
demanar-lo. Això pot ser que siga aixina, Josep?
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Això potser que siga aixina, jo recorde haver
parlat este assumpte fa... perquè açò ho parlarem fa... l’any passat, possiblement. I parlar-ho
en el tècnic de la Biblioteca i me estigué argumentant el perquè això no podia ser aixina,
aleshores, no obstant, com ara no ho recorde, però sé que va ser aixina la conversa, parlaré
amb ell i li traslladaré les raons, perquè jo pense que la proposta és interessant, de fet, jo cada
volta que me diuen “compren llibres” jo dic: “Eh, mirem lo que necessiten les famílies” En eixe
sentit, de tindre un reservori, no fa falta que tingues per a tots, però que tingues uns quants i
per lo menos poden tirar d’ahi. Tornaré a parlar amb ell i li traslladaré la resposta i si és viable,
ho posarem en marxa, perquè és una cosa, que jo pense que no és tan complicada,
independentment de que canvien els llibres any darrere any, tampoc són tants llibres.
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Intervé Regidora PP, Carmen Pérez: Le pagan el bonometro a Albalat.
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Intervé Regidora PSOE, María Marta Ruíz: Carmen, el problema este se ha tenido año tras
año, la legislatura pasada que llevaba yo Educación pasaba lo mismo y nunca, porque saben
de sobra que desde Albuixech no se puede acceder a Foyos, a los de Albalat sí que les dijeron
que los de bachiller, no tenían derecho a autobús porque podían ir con el metro, pero a
Albuixech no le pueden hacer eso. Entonces, no creo que digan que no.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidora PP, Carmen Pérez: Vale, de acuerdo, gracias.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Clar, es que al final les biblioteques cada dia, estan tenint
menos espai, però si els lleven de l’àmbit educatiu, al final seran museus més que llocs de
cultura i de intercanvi d’idees i lo que ha dit vosté, el impacte econòmic, pues seria mínim al
final. Després, una altra pregunta. El campament d’estiu, enguany, ha sigut en el mateix lloc
que en anys anteriors?
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: No.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: No, no el tema de... precisament este nos
donava més garanties en quant a mesures pel COVID i per... que l’altre, val? I era una de les
raons perquè també ens agradava i també l’atenció que teníem en quant a monitors dedicats
exclusivament al nostre grup, vale? A mi sí que m’han traslladat coses del menjar, i de algun...
de la higiene no m’han dit res, val? No tinc, però no obstant, parlaré en la tècnic que ho portà,
per si estes queixes també li han arribat a ella i que bueno, pues ho parlem i que no nos torne a
passar. Ja la voluntat nostra es que estes coses isquen el millor possible.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Ja Josep, però es que és el mateix, vosté sempre intenta
arreglar-ho després, quan li transmiteixen els problemes.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: A vore, Toni.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Teniu que anar per davant dels problemes, Josep, que
sou l’administració, no Rafa, no te rigues, el Govern està per a previndre els problemes, perquè
després ja…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Tens tota la raó, Toni, quan isquen els

Número: 2021-0005 Fecha: 16/12/2021

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Pues igual no hi ha que repetir perquè la gent m’ha
traslladat el seu malestar quan a la higiene dels quartos de bany i altres àrees, en qualsevol
cas, en un període de pandèmia, haguera segut més oportú, dedicar-li una especial atenció a
estes coses.

Cód. Validación: 4CL2D43AC5AMEPCRMEAJMLHXK | Verificación: https://albuixech.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 44 de 59

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: La instal·lació, fins on jo sé i per les converses
que he tingut jo també amb els tècnics i això estaven adequades, el fet de que es canviara de
lloc es perquè per una banda, ens demaren pressupostos, varios pressupostos i per a les dates
que volíem, el de Benagéber no estava disponible i ja se’n teníem que anar, molt més endavant
l’estiu, aleshores, teníem esta possibilitat, coneixíem al... jo no personalment, però la nostra
tècnic coneixia als propietaris, perquè ja Albuixech, ja havia anat a este campament, coneixia l’
instal·lació, teníem tota la confiança i totes les garanties i per això s’ha fet així, aleshores, està
en la millor de les voluntats el que isquen bé les coses, si no eixen bé, és tan senzill, com si la
gent no ha quedat contenta, no repetir-la, evidentment.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Es que m’han traslladat que les instal·lacions estaven en
unes condicions deplorables i els pares que han anat allí a per els xiquets varen vore conforme
estava i digueren que no se esperaven eixe estat tan lamentable , a què s’ha degut, que s’ha
canviat enguany respecte l’any passat i com ha pogut ser, quin control s’ha votat per a que les
instal·lacions no estigueren adequades per al ús dels xiquets.

problemes no els solventarem…
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No fages mofa de la situació, no és per a riures, Josep, es
que s’ho agafeu tot a broma.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Toni, jo no me prenc gens a broma.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Estàs rient-te, jo estic ben serio, Rafa.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Bueno, ja ha quedat clar. Següent pregunta,
Toni.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Son unes reflexions un poc aixina, però
bueno…
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No Rafa, si pensa que el ser professional en lo seu, es de
riures, pues vosté riga lo que vullga…
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Anar a un puesto abans de enviar a cinquanta xiquets a
vore com està, anar el primer dia allí a acompanyar-los. Jo treballe en un almacen de taronges
que enguany ha obert en un segon lloc, i el primer dia, sense tindre el perquè, per la
responsabilitat del càrrec, aní allí a supervisar que ho feren bé, no tenia el perquè anar, però
vaig anar, perquè? Perquè considerava que la meua faena, el primer dia, el primer dia, anar a
vore-ho, que per això me paga el meu jefe, perquè després, ai sí, ho hem fet mal, després no
conta, tens que anar antes, però bueno, això és la meua manera de treballar, la de vostés és
diferent.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Clar que m’estic rient, però m’estic rient d’una
reflexió que no té cap sentit, Toni, lo que no pot ser…

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Pero jo continue siguent aixina…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni, per favor, ja està següent pregunta.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Continue. Molt bé, en l’escoleta, pareix ser... Josep, tot és
hui per a tu, mira que m’agradaria repartir-ho, anem per dies, l’altre dia era per a Rafa i hui és
tot per a vosté. Pareix ser que l’escoleta, els divendres per la vesprada. Bueno, què és lo que
passa en l’escoleta, que sempre esteu canviant els horaris? Ara pareix ser, que els divendres
per la vesprada sí que doneu servici hasta les cinc, no recorde l’horari, a més, acaba a les tres,
ho allargueu un poquet, però demaneu un justificant als pares de que estan treballant, pot ser
aixina? Es que este tema no m’ha quedat molt clar, com sempre esteu canviant ahi en
l’escoleta, no acabe de seguir el que passa.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Val, respecte al servici de ludoteca de
vesprada dels divendres, el que s’ha fet, ha sigut articular, precisament, un servici per
conciliació familiar, les famílies que tenen necessitat, igual que ho férem en la ludoteca, en el
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni.

centre, en plena pandèmia, ara, en el servei este de ludoteca fem el mateix, perquè el que sí
que no podem, és fer un servici per a tot el centre. Aleshores, una forma de acotar, és vore
quines són les famílies que realment ho necessiten, ho justifiquen i donar servici a estes
famílies, però ja he dit que tenim que fer un esforç molt important per a poder atendre i donar
servici els divendres de vesprada, de este servei de ludoteca, vamos, de ludoteca de
conciliació, ix esta publicitat aixina perquè no és un servei de ludoteca al ús.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: I en privat, si cada volta que heu invertit més en l’escola i
en l’escoleta ha sigut perquè feia falta. Però es que heu eixit i no aplegueu, es que ara dieu que
aneu a pintar els edificis públics, es que estan caiguent-se, se caigué el trinquet per no
mantindre-lo, l’escola per dins està que dóna llàstima…
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Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: No, alguns no. L’idea és que a la gent que
realment ho necessita i ho justifica puga tindre eixe servici. I vosté sap, com hem vingut
explicant, plenari darrere plenari, els esforços econòmics que s’han fet, en els dos centres
educatius, tant el l’escoleta com en el cole, per a poder fer la pràctica docent per a poder obrir.
Perquè hem tingut que dotar de més recursos humans. Hem tingut que dotar de més
infraestructura i més espais per a poder fer la docència i poder tindre als xiquets i eixe esforç,
estem ampliant-lo i estem adaptant-se a les condicions que tenim en cada moment i vosté ho
sap perquè ho hem parlat plenari darrere plenari.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Però, lo de públic i de qualitat ací no està complint-se
perquè al final, som un poble que ens sobra un superàvit de un milió de euros, tots els anys ens
sobren diners. Tenim sort de tindre un poble important i arrepleguem diners d’alli i tenim la sort
de que la gent va pagant els impostos, tenim la sort de que vostés fan mal els pressupostos i
sempre sobren diners i al final nos sobren. I quan hi ha que gastar-ho, que és en els xiquets,
que són el futur, públic i de qualitat, això és de Compromís, és el vostre refrany. I desprès
digueu que la conciliació sí, però alguns, i els demés no.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: El trinquet senyor Alcalde se caigué per no mantindre-lo,
el pintareu per fora en vez de arreglar-lo per dins, les instal·lacions estaven ja deficients.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No senyor, no senyor, férem reparacions, ahi no
tens raó.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Estaven deficients ja, home, no canvie la realitat de les
coses.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Que no canvie la realitat,el trinquet se caigué
pues perquè vingué un aire i se caigué, però el trinquet havia segut reformat.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Havia segut pintat. Havia segut pintat.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: I reformat Toni.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Reformat? Açò és públic i notori, està gravat. En el plenari
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni, Toni, perdona, el trinquet…

anterior al derrumbament, el Partit Popular va dir: “Arregleu-lo per dins que nos caurà, no el
pinteu per fora”
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vale, perfecte.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: I caigué. I en l’escola pública, passarà el mateix, ara aneu
a pintar-ho, menos mal, perquè les reixes estan oxidades, senyor Alcalde.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vale ja, canvia de tema, continua.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No puc dir que les reixes estan oxidades, de l’escola? No
puc dir que el quarto de bany està depriment?

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No te vaig a coartar però no me mescle les
coses.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Estem parlant del edificis públics, de tots els edificis
públics estem parlant ara.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Bueno, vale.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Lo que jo considere parlar. Vosté lo que no vol es que li
diga lo que fa mal. I fa moltes coses mal fetes, senyor Alcalde i li les tindrem que dir.

Número: 2021-0005 Fecha: 16/12/2021

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Senyor Alcalde, podré parlar de lo que considere o també
va a coartar la meua expressió?

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Continua en l’escola i no me tragues el trinquet,
continua en l’escola.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No me deixa, me està tallant ara mateixa.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vosté parle, parle, parle, parle... que jo el deixe
parlar.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No, senyor Alcalde, no me deixa.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Parla, però no me preguntes, parla.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Ja no sé ni què estava parlant. Ah, vale. Josep, es que ja
m’ha fet perdre el fil i tot, què estàvem dient? Estàvem parlant dels divendres per la vesprada...
Bueno, la inversió és insuficient, Josep, demaneu justificant un divendres per la vesprada. Jo
podria entendre en una situació de necessitat, que agarraren i agarrarem un objectiu de
mínims, però perquè no se demana un dimarts per la vesprada? Hi ha persones que van a
turnos, hi ha moltes casuístiques, un dimarts, un dimecres, un dijous... no tots els matrimonis
treballen els mateixos dies. I al final els veïns del poble tenen els problemes quan els tenen i si
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vosté pot dir lo que vullga…

tenen xiquets, si Compromís està a favor de lo públic i de qualitat. Públic i de qualitat és
compaginar la vida familiar en la vida professional. Evitar que sempre esteu criticant “la suerte
de cristal” de les dones, pues ací és una manera d’ajudar-les, famílies que siguen
monoparentals, se donen situacions que hi ha persones que se quedaran sense tindre
l’assistència que necessiten i tot això en una situació en la que Albuixech podria permitirseu i
això és trist, Josep.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Bueno, pense que en el seu discurs no reflexa
la realitat, no reflexa l’esforç que s’està fent i s’ha fet tots estos anys a més a més, per
mantindre serveis i millorar-los en la mesura del possible i bueno, ja ha fet el seu discurs.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Bueno, en serio.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: En el superàvit que tenim i diu que té límits econòmics? I
per a què volen els diners?
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Perquè la sobre despesa que portem en
l’escoleta i en el cole, és important, és molt important.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Es que en Albuixech té que gastar-se-ho, l’ Ajuntament té
que gastar-se-ho, en ajudes socials, en coses que necessite, en educació, en sanitat i en
ajudar a que les empreses puguen desarrollar-se, això és el centre d’un Ajuntament, però si per
a vostés, eixes coses no són importants, que vinga déu i vinga... bueno, sí, bien, perquè no
anem a traure res... Material escolar, antes ja Julián ha fet al·lusió al tema, però jo vull fer una
reflexió, jo accepte qualsevol política, pot ser varia, segons el cristall en el que se mire... però
una cosa que jo veig un contrasentit, si esteu oferint les ajudes de material escolar als centres
públics i ademés, demaneu la renta de les persones, veig un contrasentit. Perquè o ho doneu a
les persones que van als centres públics, de manera indiscriminada o ho doneu per renta, una
persona pot dur un xiquet a un col·legi concertat o un col·legi privat i tindre una renta baixa i pot
fer un sacrifici per portar-lo ahi. Si una persona per renta, estaria per a recibir ajuda escolar, no
sé perquè se li nega. Ningú va a dir res?
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: No.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Ja ha fet, el company de Ciutadans ja ha fet
una pregunta al principi, sí que té que vore, ja ha fet una pregunta al principi, de si no hi ha
ajudes per a la gent que porta els fills a centre privat i no, les bases són molt clares en eixe
sentit.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: En el superàvit que tenim? En serio?

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Però es que també tenim límits econòmics,
eh, Toni?
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Bueno, juny, juliol, agost, setembre, per la vesprada no hi
ha ludoteca, agost no hi havia en tot el dia, jo pense que s’han fet moltes coses, però es que no
se fa les que el poble necessita. I no pots dir-me que un discurs…

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Sí, claro que sí, les bases les creeu vostés, però si esteu
donant ajudes... en fi, com ni m’ha contestat, no vaig a...
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: I dins de les bases, hi ha una baremació. I a la
gent que té més necessitats, rep més ajuda.
Intervé Regidora PP, Carmen Pérez: Yo quiero. Antes no lo he querido decir porque estaba
Julián hablando, me he esperado a ahora, ¿porqué no se puede dar? Ya sé que habéis dicho
unas bases, que no puede ser al privado, pero si yo por ejemplo, mi hijo, me sale más
económicamente, ponerlo en un colegio privado, que llevarlo a un público que me cuesta a lo
mejor a 300 km de mi casa y por obligación tengo que llevarlo a un privado, ¿porqué se me
niega esa ayuda?

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: O no s’ofereix l’educació que tu vols en un públic.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Bueno, jo crec que ha quedat ben clar que les
bases són aixina i que a la privada no se li dóna. Jo crec que més no se pot parlar del tema.
Intervé Regidora PP, Carmen Pérez: Todos pagamos impuestos y vivimos en el pueblo,
porque ahora mismo puedo decir, ¿porqué se le niega a una persona, a un niño que va a un
público, a un privado perdón, y les estáis dando 700 euros a un chico que se ha apuntado a
una asociación de aquí del pueblo que no está empadronado?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No mezcles temas, por favor, es una cosa
puntual…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Y no es, repito, no es una ayuda a un chico.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No se ayuda a nadie, es a un Club.
Intervé Regidora PP, Carmen Pérez: Da igual, se la habéis dado al chico.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Como se da al futbol, como se da todos,
Carmen, no tiene nada que ver, pero bueno…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: No passa res, vull dir-vos, que està clar, que la
vostra postura està clara i jo entenc que si en algun moment teniu oportunitat, canviareu estes
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Intervé Regidora PP, Carmen Pérez: Eso no se sabe, porque yo a lo mejor, mi hijo va a un
privado y lo está pagando mi suegra o me lo estan pagando mis padres.

Cód. Validación: 4CL2D43AC5AMEPCRMEAJMLHXK | Verificación: https://albuixech.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 49 de 59

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Hi ha casuístiques i que si estudiarem els
casos en concret podríem alterar les bases. Hi ha situacions, sempre hi ha excepcions, Toni,
sempre hi ha excepcions que com diu el refrany, confirmen la regla, però sempre hi ha, això és
així.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Hi ha situacions, Josep, lo que vol dir és que hi ha
situacions en les que…

regles, perquè no vos pareixen correctes.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: A l’endemà, Josep.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Toni, tot el que es faça en suport als servicis
públics és poc i tot el que es faça per tindre suports, en este cas, educació pública de qualitat,
és poc. I es que al final és molt senzill, si només tingueres pública, seria de qualitat per collons,
perquè tots els fons anirien ahi.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: O no, això no se pot saber…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: I així hi ha països que aixina ho fan.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Això no és aixina, això és de trellat.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Jo li dic que qualsevol cosa que siga suport de
l’educació pública, benvinguda siga i ací tenim eixe xicotet gest, hi ha casuístiques concretes
que dius: “Hòstia, no, ací no esteu mostrant sensibilitat...” sí, però es que lo altre, per a
nosaltres té més pes. Volem educació pública de qualitat.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: I lo que fas és penalitzar al que va al privat.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Ja li he dit que vostés, si tenen l’oportunitat
arribat el moment, vostés ho canviaran i jo continuaré defensant…

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: No ve a cuento, no, no ve a cuento per a
vosté.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Eixe debate ací no ve a cuento, però no és aixina…

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Lo que no està clar es que als veïns del poble,
o siga, tu li denegues una subvenció o una ajuda, per anar a una escola privada, es que, això
realment vosaltres ho haveu mirat? Això és legal? Podeu fer-ho aixina? Se pot regular aixina
una ordenança per anar a una escola privada, no donar-li eixa ajuda? Jo no sé tot lo legal que
pot ser això, si algú tira avant.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Pues pregunte-ho a vore.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: No, vosaltres ho haveu mirat? Pregunte jo.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Home, eixes bases, tenen tot el recolzament
dels nostres serveis jurídics…
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Sí?
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Josep, Josep.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Josep.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: I venint dels serveis jurídics entenc que estan
bé.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Per a tancar el tema, soles una reflexió, cada volta que
una persona va a una escola privada, lleva una plaça d’una pública i els estudiants de la
pública eixen a un ratio més baix per mestre i per ende, una millor educació, quan més
educació privada hi haja, millor serà la pública.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Un gran argument, espectacular, exacte. Molt
bé. Seria perfecte.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Després, Rafa, altra volta, jo entenc que a vostés els
agrada difundir l’informació per les xarxes i per les reds de comunicació, a voltes això no té
ningun trellat en un poble com Albuixech, però bueno, a vostés els agrada fer-ho des de eixa,
com ho diríem, des de eixa zona gelada, que són les reds socials en vez de anar a la vies
tradicionals, no? Però en qualsevol cas, fan comunicacions i les fan únicament en imatge.
Repetidament he fet aplegar el meu malestar, perquè considere que les persones en problemes
visuals no són capaços de entendre què és lo que està passant en el poble quan vostés llancen
un missatge oficial, pels canals oficials i és soles en imatge, aixina que per favor, faig el prec
una altra volta, quan volgau comunicar algo als veïns del poble, si ho feu en imatge, me pareix
molt bé, però adjunteu el text a continuació per a que tot el món sàpiga què és lo que està
passant en el poble. Bueno, havia dit a Rafa i no sé si Rafa és a lo millor el indicat, igual no és
el àrea a la que deuria haver-me dirigit, però bueno, en general, a l’Ajuntament d’Albuixech.
Heu entès lo que vull dir? Rafa, l’audio.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Toni, tens tota la raó, les imatges no tenen
text, no es poden autollegir i és una cosa que no s’ha de fer, els bans tenen que portar tots el
text explicant què és l’imatge, jo pense que és així i és un bon prec i aixina s’ha de fer.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Vas per ahi, no, Toni?
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Molt bé, Toni, prendrem nota, per la teua…
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: A vore, pareix ser que hi ha situacions en les que als
veïns del poble se’ls concedeix el tancament del carrer per a celebrar actes, sempre en contra
de la postura de la Policia Local, però se’ls concedeix. I altres veïns que se’ls argumenta que
no poden tancar el carrer perquè són vies principals, i després, vull dir-te, vies principals ho
justifiqueu quan vos convé perquè hi ha grans vies principals que s’han tancat i vies
secundaries que no... en fin, jo volguera, açò és un prec, pregue per a que tingau, perquè no
m’aneu a contestar, entonces, més que una pregunta pues serà un prec, pregue a que per
favor, tracteu a tots els veïns per igual i com soc un veí del poble, faig una demanda, vostés
lícitament podeu decidir obrir els carrers o tancar-los per a fer aconteciments, les dos postures
serien lícites, però tracteu a tots els veïns per igual, perquè després, creeu agravis i en un
poble de quatre mil persones, pues eixes injustícies, pues senten molt mal, que volen que els
diga.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Següent pregunta, Toni.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Sí, sí.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Vale, pues ja està. D’acord.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Següent pregunta, Toni.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Ja, però senyor Alcalde, es que açò ja és la tercera volta
que ho porte al plenari, podien haver creat algun procediment a l’hora de que els bandos se
publicaren, no li pareix, senyor Alcalde? Ho estudiareu, veritat?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Si esteu d’acord, pues de puta mare, es que al final se
solucione el problema i ja he acabat, Julián, bueno, Carmen, vols dir alguna cosa?
Intervé Regidora PP, Carmen Pérez: Quería ver Josep, ¿qué ha pasado con lo del campo de
fútbol, que puedan venir a entrenar los del equipo de Museros o algo así? ¿Sabes algo?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Que vienen de Museros a entrenar…
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Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: No sé si ha segut el cas de l’últim plenari que
estava, vull dir, a lo millor se li ha escapat a algú, però normalment, sí que intentem posar el
text, però si se li ha escapat a algú, tampoc el vaig a negar, vull dir, però bueno, que en principi,
eixa és l’idea.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Ho estudiareu.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No, que el campo de fútbol en Museros está de
obras y pidió la Alcadesa, ellos nos dejaron el trinquet para jugar nosotros cuando no estaba y
nosotros, pues le hemos devuelto el favor para que vengan a entrenar hasta que levanten el
césped.
Intervé Regidora PP, Carmen Pérez: Vale, es que me habían comentado que no os habíais
puesto de acuerdo o que no…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Eso sí que no lo sé, pero eso es lo que hubo.
Nosotros le pedimos el frontón a petición de la Asociación de Pelota de aquí y fuimos a
Museros y ya luego, nos lo ha pedido porqué están cambiando el césped.
Intervé Regidora PP, Carmen Pérez: Sí, sí, si lo sé.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Eso.
Intervé Regidora PP, Carmen Pérez: Entonces, sí que vienen a entrenar aquí.
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Intervé Regidora PP, Carmen Pérez: Sí, que ha pasado algo, si sabéis algo.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí, yo creo que sí.
Intervé Regidora PP, Carmen Pérez: Vale, vale, gracias.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Al menos, autorizados estaban.
Intervé Regidora PP, Carmen Pérez: Vale, no tengo más preguntas, gracias.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Vale, Julián.

Intervé Regidora PP, Carmen Pérez: Es que si va a ser como antes de cuatro a ocho y los
fines de semana no, si hace más falta creo para los jóvenes y para los chavales más pequeños
el fin de semana y más de cara al invierno, por eso.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Sí, anem a intentar-ho, vull dir, a lo millor no
tot el cap de setmana, perquè la gent també necessita descansar. Però sí que volen obrir part
del cap de setmana també.
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Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: L’horari de la Casa Jove, igual que les
activitats, se va a intentar que estiguen consensuades en els usuaris, en els xiquets, aleshores,
ara se està contactant amb més xiquets i joves, fent alguna reunió i bueno, per a intentar també
entre ells una miqueta consensuar eixe horari. Vale? En principi, la persona que està al càrrec
ara, que està treballant, té un horari suficientment ample per a intentar donar resposta a les
possibilitats que puguen eixir i flexible, val? Però sí que anem a intentar que siguen els propis
xavals, els que puguen també donar, fer propostes, en eixe sentit.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidora PP, Carmen Pérez: Bueno, sí, perdón, Rafa, el horario de la Casa Jove,
¿qué horario va a ser? O si va a ser como antes o ¿cómo va a ser?

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Rafa, puntualitzant el tema. O siga el cap de
setmana, realment, tu tens que donar servei a tots els nanos i a la gent jove del poble per a que
tinga un lloc on anar, o siga, en moltíssims llocs se treballa dissabte i diumenge, aleshores…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Sí, però, Julián…
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: A qui tu tens ahi treballant lo que tens que fer
es que treballe dissabte i diumenge per a donar servei als veïns del poble, als xiquets, a la gent
jove i tindre un lloc obert, o siga, tu…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Sí, però que en este moment, estem parlant
per parlar, vull dir que…
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Eixa mateixa matisació que tu has fet que hi
ha que descansar, està clar que hi ha que descansar però hi ha gent que treballa de matí, de
vesprada, de nit, dissabte, diumenge, turnos i tal…
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Intervé Regidora PP, Carmen Pérez: De acuerdo, vale.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Per això també he puntualitzat i he parlat de
flexibilitat.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: El tema és eixe, dóna servei al poble i
després quan tu contractes a algú en unes condicions, són les condicions que hi ha, les
acceptarà o no, però no pots dir: “el diumenge no obric perquè té que descansar el personal”
No, la Policia treballa diumenge, treballa de matí, treballa de vesprada, treballa de nit, cadascú
té el seu horari…
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Sí, però ja te dic, la persona que està al
càrrec, en principi, està en molta disponibilitat i després açò, hem de saber una miqueta també
les propostes dels propis xavals.

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Això nosaltres com a adults, jo vull que
també…
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Eixa és la meua opinió, ara tu tens que buscar
les necessitats de la gent jove. Abans d’obrir.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Clar, clar, ahi estem.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Molt bé. Val, pues inicie jo, jo tinc poquet per a
comentar. Volia que me donareu explicacions quin manteniment de desinfecció, sobretot de
cucaraches, què s’està fent, en quines zones, què esteu fent al respecte?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Cynthia.
Intervé Regidora PSOE, Cynthia Garcia: Pues estan venint els de SECOMA, els de l’empresa
de SECOMA, i en principi estava tot el poble net, van vindre fa un parell de setmanes.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: En principi el poble net? Tractat? Net no està
perquè cuquis…
Intervé Regidora PSOE, Cynthia Garcia: L’informe de cucaraches que van fer ells, estava tot
net.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Però eixe informe el fan ells i després no se
revisa, no teniu constància de que hi ha moltes cucaraches en el poble? O siga, jo tinc
constància de que hi ha, per molts llocs, entonces, no sé quin manteniment se fa... no sé, però
hi ha.
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Jo crec que és una necessitat que dissabte i
diumenge estiga obert per a quan vullguen anar.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Per això.
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Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Lo primer és averiguar les necessitats de la
gent jove.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Jo, per ací per ma casa, no hi ha hagut. Alguna,
però no tingut ninguna... Altres anys sí que he tingut queixa. Tinc queixes de mosquits, però de
cucaraches este any, no.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Bueno, lo dels mosquits, això ja ha eixit en la
tele, estem parlant d’Albuixech i de cucaraches en Albuixech.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Jo no he tingut moltes queixes de cucaraches
en esta…

Intervé Regidora PSOE, Cynthia Garcia: Me criden i me diuen, pues esta setmana o este dia
anirem i per registre d’entrada està.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: A tu te criden al teu teléfono personal, el
tenen?
Intervé Regidora PSOE, Cynthia Garcia: El tenen, sí, sí.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, podem donar per a això si algú me diu
algo?

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, això què ho fan, per registre d’entrada?
Te criden... per dir-li jo a la gent.
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Intervé Regidora PSOE, Cynthia Garcia: De totes formes, Julián, quan fa falta, que me
comenten de reforçar alguna zona, ells sense problema venen i ho fan, eh?

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val pues, següent pregunta. Com porteu el
tema de l’adquisició dels terrenys per al futur col·legi? Se vos acaba la legislatura…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Te has adelantat Julián, ja podem ficar el cartell
de “terrenos adquiridos para la construcción del nuevo colegio” perquè hem firmat hui.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Heu firmat hui l’adquisició.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: L’adquisició ja, hem anat al notari, jo volia dirvos al final, però bueno, ho has preguntat tu, ja t‘ho he dit. Hui hem firmat, han cobrat i hasta el
cartell... a partir de ara és cosa de passar-li a la Conselleria, pues la tramitació normal.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: El preu al que l’haveu adquirit, és el que se
parlà des d’un inici?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí, sí, tot lo que se va dir, el preu que se va dir.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, i que nos podeu dir més al respecte del
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Intervé Regidora PSOE, Cynthia Garcia: Sí, clar.

futur col·legi?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Ara mateixa…

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, però de plaços no sabeu si ficareu la
primera pedra abans d’acabar la legislatura, no? O siga, que passarà la legislatura...
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No ho sé.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Sí, home, ja se digué que s’acabaria abans de la
legislatura, en dos anys l’escola estarà acabada, Julián.
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Se retrasà la firma perquè va morir uno dels
propietaris i tinguérem que fer la declaració d’hereus de quatre i s’ha retrasat, si no ho
haguérem firmat, potser que en juliol, però hui ha sigut ja quan hem anat a la notaria.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor COMPROMÍS, Josep Tamarit: Ara mateixa està, Pepe... el següent pas és
acabar de que s’aprove el pla per a requalificació urbanística perquè això estava com a rústic i
té que estar per a terciari i manquen, crec que falten un parell de informes de dos Conselleries,
que és lo que estem apretant ara per a vore si podem tindre-lo el més aviat possible, una volta
tinguem eixos informes favorables, sé que hi ha uns terminis d’exposició pública i tal... però
bueno, eixe és el entrebanc més fort que tenim ara. I una volta tinguérem ja això, el tema del
canvi és ja, mirar de signar el conveni de edificant, per a tirar endavant el projecte i licitar l’obra.
Però el que més costos ara, primer ha estat tot el tema este en quinze propietaris, que ha estat
un treball ingent i que han fet, vamos, brutal el personal de l’Ajuntament i ara el tema és este,
que mirar de desbloquejar en Conselleria estos informes que falten per a que no se retarden
molt i poder accelerar el canvi de titul... bueno, de titularitat no, de natura de sól.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Sí? Tu creus?

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Vale pues, pues res. Comente l’última coseta
ja per la meua part. A vore, en el plenari anterior, preguntí per la relació de llocs de treball, el
senyor Alcalde me va dir que hi havia una taula de negociació posterior, que me faria arribar
l’acta per a que tinguera constància de com van les coses…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No te l’han enviat?
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Eixa pregunta, me l’ha fas? Tu que creus?
Envieu algo?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: José Antonio, tómate nota que…
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Toni, a tu t’han enviat algo? Sempre estem en
lo mateix, “José Antonio tómate nota...” Molt de parlar però no.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Pues jo dic: “José Antonio, tómate nota y que
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No tens fe en l’equip de Govern.

no se te olvide”
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Vas a donar alguna explicació al respecte de
com van les negociacions verbalment?
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Sí, vull dir-te, s’han mirat i ara tenim que reunirse l’equip de Govern a vore com està la cosa, vos ho passarem, com està la relació i sí que va
endavant, ja s’ hem reunit en el sindicats i en els treballadors i s’ha aplegat a un acord general.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Tinc constància jo, de que arribar a un acord,
no, per part de l’equip de Govern, no hi ha molta... molt de acord.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Ah! Per la part meua... bueno, si no ho haguera
volgut, no ho haguera fet, però que te explique José Antonio, que està més al tanto que jo.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: El jefe de personal eres tu.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Si jo no haguera volgut aplegar a un acord, no
haguera fet la RPT, l’únic que no se poden demanar “peras al olmo” i tu ho saps.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: No ho sé, a lo millor, estan demanant lo que li
correspon i a lo millor vosté no estava conforme, no ho sé... jo tinc constància de que no hi ha
molt bona voluntat per part de vosté.

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: No, l’equip de Govern, no, per la part teua,
com a jefe de personal.
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: No, però l’equip de Govern no s’ha reunit.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Jo tinc constància que li ho ha dit, i no és un
treballador, o siga que…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Que m’ho ha dit? Que no és un treballador el
que m’ho ha dit?
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Sí.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Pues no m’ho ha dit ningú.
Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Val, pues entonces, a vore si me fa arribar
algo.
Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: ¿Qué es lo que necesitas exáctamente, Julián?
Hay una comisión con la que nos estamos reuniendo periódicamente…
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Pues qui li ho haja dit, que m’ho diga a mi.
Entonces jo me podré explicar davant de eixa persona.

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Pues tener información al respecto, que no
me llega nada... es eso.

Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Sí, jo un últim prec, no pregunta, antes de acabar el
Plenari de hui, jo pregue que quan a l’equip de Govern se li fan preguntes en els Plenaris,
m’agradaria que les contestareu. Pregue que quan a l’equip de Govern se li fan preguntes per
escrit, pregue que l’equip de Govern les contestara. Jo, ja digueu vostés que no amagueu res,
però encara que jo me crega que no amagueu res, quan la gent veu els vídeos i veu que no me
contesteu, algú pot pensar que amagueu moltes coses, entonces, si comunicàreu lo que volem
saber...
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Toni, si tu feres les preguntes per escrit, ara
com molts Ajuntaments, de lo que me vas a preguntar, jo sabria lo que te vaig a contestar. Però
jo no tinc la meua capacitat, no es tan gran i la de ninguno que estem ací, per a saber lo que
vas a preguntar i per a tindre el saber de no se quantes Juntes i no se quants…
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No vaig per ahi, senyor Alcalde, jo dic, les preguntes que
fem en el Plenari…
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Que més volguera jo, que tindre la ment tan
capacitada…
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: No fa falta, senyor Alcalde, això no fa falta, no fa falta que
tinga la ment de ninguna manera, les preguntes... vaig a repetir-ho que igual no me he
expressat bé. Les preguntes que fem en el Plenari, que vosté pren nota, a mi m’agradaria que
vosté o els seus companys de l’equip de Govern, no soles vosté. Aixina com el Vicesecretari,
pregunta, me diu, la setmana esta no puc... xe, hi ha certa interacció, de contestar antes o
després, però ahí estem, quan les preguntes són a l’equip de Govern, vosté i altres digueu:
“prenem nota” I eixa nota que se prenen serà en un boli molt finet que després se borra, perquè
no nos contesten i les que envie per registre d’entrada, home, l’última... o es que a lo millor
encara no sabeu el meu correu electrònic i li envieu a u que se diu com jo que siga de Madrid o
de China, perquè me diguéreu que me contestaríeu, ara va dirigit a Compromís, ara te
contestarem que fas una pregunta implicant a moltes parts” i la resposta, si la heu enviat, a mi
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Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Alguna cosa més?

ACTA DEL PLENO

Intervé Regidor CIUDADANOS, Julián Vecina: Vale, pues res, per la meua part, jo ho tinc tot
clar.
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Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: A ver, de esa comisión no se levantan actas, es
una comisión de seguimiento, formada por representantes sindicales y representantes de los
trabajadores. La última reunión con ellos fue el viernes, ¿vale? Y yo no obstante si quieres, sí
que te enviaré un correo y te indicaré cómo están las cosas. Ahora mismo, hay un
planteamiento encima de la mesa, que ya es difícil de mover, porque implica un incremento de
la masa salarial alto y irse más allá de ese planteamiento, pues ahí lo está dirigiendo el
despacho de Cristóbal, y en la reunión es muy claro, que irse más allá de ese planteamiento va
a ser muy difícil, porque eso en última instància, tiene que ser delegación de Gobierno la que lo
apruebe, con lo que hay unas limitaciones a la hora de tocar las cuestiones económicas, pero
bueno, te enviaré un correo y te diré en qué situación está y se está trabajando en ello.

no m’ha aplegat. I ja fa un mes.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Molt bé, Toni.
Intervé Regidor COMPROMÍS, Rafael Soriano: Si és la del tema de les ocupes, el dilluns o el
dimarts, José te l’envià.
Intervé Vicesecretari, José Antonio Pérez: La de los ocupas hay un informe jurídico al
respecto, Toni. Y se ha enviado por registro de salida, se te ha enviado. Si quieres te la vuelvo
a enviar por correo.

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Hi ha menos que mai.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Pues això no pinta bé, a mi m’han dit que van venent per
poble llandetes.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Bueno. Hi ha menos que mai.
Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Pues he llegit l’informe i pensava que era, bueno, va...
deixem-ho aixina. Vale, moltes gràcies.
Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: Bueno, alguna cosa més? Pues nada, moltes
gràcies per la vostra asistència, que tingau una bona setmana i se vorem en el proper Plenari.
Bona nit.

Y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo
las veintiuna horas veinte minutos del día al principio indicado.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Home, alguno hi ha.

ACTA DEL PLENO

Intervé Alcalde PSOE, José Vicente Andreu: El poble no se està omplint d’ocupes.
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Intervé Regidor PP, Antonio Devís: Se me haurà colat pues, no sé...bueno, a vore si se pot
imperdir-ho, pareix ser que el poble està omplint-se d’ocupes i de la mateixa manera Rafa, que
me crides per telèfon per a dir-me que ja te contestaré, jo esperava que la contestació fora
teua, que no fora…

