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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE
XÚQUER EL DIA 4 DE MAIG DE 2017.
ASSISTENTS
Sr. Alcalde-President, Julio A. García Martínez – PSPV
Sres Regidores i Srs. Regidors:
Lorena Igual Chicón, PSPV.
Luis Suñer Penalva, PSPV.
Sr. Regidor Javier Andújar Briz, PSPV.
Inmaculada Such Sanchis, PP.
Manel Perucho i Pla, COMPROMÍS.
Sra. Secretària Interventora:
Ma Teresa Soler i Tarazona, HHNN
NO ASSISTENTS
Sra. Regidora Deborah Peris Bataller, PSPV
(per motius laborals).
José Mª Mena Cueves, PP.
Ariadna Sanchis Varoch, COMPROMÍS.
(per motius de salut).
El Sr. Alcalde-President a les 21:05 hores de la data 4 de maig del
2017, declara iniciada la sessió ordinària de Ple de l'Ajuntament
d'Alcàntera de Xúquer, prèvia convocatòria i publicació de l'ordre
del dia a tractar.

PRIMERA PART
DEDICADA ALS ACORDS RESOLUTIUS

PUNT UN.- APROVACIÓ, SI CAP, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA ANTERIOR.
Vist l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària anterior, procedit a la rectificació dels errors
materials, el Sr. President obri el torn de votació resultant aprovada per UNANIMITAT la
redacció definitiva de l'acta, autoritzant-se la seua transcripció al Llibre d'Actes de sessions
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municipals i la publicació en la pàgina web institucional, fora de perill la notificació dels acords
presos a les administracions de l'Estat i de la Comunitat Valenciana a través de les plataformes
electròniques de comunicació d'actes municipals.

PUNT DOS.- ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA.
1.- Reunió amb el Director de Seguretat i Emergències per a sol·licitar-li un informe de la
Generalitat a l'efecte de comptar amb el seu permís per a associar la policia local d'Alcàntera de
Xúquer i Càrcer.
A aquesta data l'informe ja està formulat i lliurat en la Subdelegació del Govern.
2.- Donar l'enhorabona a l'associació esportiva "La Polseguera", per a la seua implicació i bon fer
en les dues carreres organitzades en el passat mes de març. Va resultar un dia redó per a Alcàntera.
3.- Hem procedit a l'ingrés des de la Tresoreria Municipal en els comptes municipals gestionats pel
Banc de Sabadell, per import de 74.403,44 euros, que coincideix amb la quantitat que es deu
amortització i d'interessos dels préstecs del pla de proveïdors de tot el present any.
4.- Seguim amb les conferències formatives del Pacte d'Alcalde, amb el lema "València contra el
canvi climàtic", amb reunió de la xarxa de municipis cap a la sostenibilitat.
5.- També assistim a la "Primera Jornada de Paratges Naturals Municipals".
6.- Reunió amb la Directora General de Serveis Socials per a cercar fórmules per a la comarca, per
al present i el futur, prenent en consideració l'assumpte de la qualitat de vida per als nostres majors.
7.- Donar l'enhorabona a la Coral Arpa d'Or per al concert en companyia de la Coral d'Alginet. Fué
tot un èxit, amb la parròquia repleta.
8.- Ja s'ha signat per aquesta Alcaldia, el conveni entre la Generalitat i el nostre municipi, que
consisteix en llaços de col·laboració entre la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració
del Territori.
9.- Respecte a l'escrit corresponent al període de gener de 2012 fins a desembre de 2015, en què ens
comuniquen la resolució del pagament per alta en la seguretat social dels professionals tècnics. S'ha
tractat l'assumpte amb la secretària interventora i anem a interposar recurs d'alçada. Estarem a
l'espera del resultat.
10.- S'ha mantingut una altra reunió en la seu del Epsar, per a conèixer com està el projecte de
l'obra per a poder fer el procés de cloració de les aigües residuals; tota la documentació que s'ha
demanat ja està lliurada tant al Epsar com a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
La resposta per part dels representants del Epsar és que no s'ha realitzat el projecte per falta de
personal, però que ells ens enviaran per escrit el compromís que van a fer l'obra al més prompte
possible.
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PUNT TRES.- ADONAR D'INFORMES PRESENTATS Al MINISTERI D'HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES CORRESPONENTS Al PRIMER TRIMESTRE DE
2017.
El plenari pren coneixement que dins del termini i en la forma escaient han sigut presentats davant
el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques els següents informes, amb publicació en la
plataforma d'Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals
http://www.minhafp.gob.es/es-es/areas%20Tematicas/Administracion
%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.aspx
- Informe d'estabilitat financera i sostenibilitat.
- Informe del CIR local
- Informe de liquidacions 2016.
- Informe d'execució pressupostària.

PUNT QUATRE.- MOCIÓ ADSCRIPCIÓ D'ALCÀNTERA DE XÚQUER A la XARXA DE
CIUTATS VALENCIANES RAMON LLULL (Ref. Grup Municipal Compromís NRE
557/2017)
La moció presentada pel grup municipal Compromís, és defensada pel Sr. Regidor Perucho i Pla en
qualitat de ponent, que exposa que es tracta de l'assumpte de la llengua i d'integrar-se en l'Institut
Ramón Llull, i amb aquest acte fer pressió social a través del procés d'adhesió de les poblacions,
sense despesa algun. Considera que és molt positiu que més poblacions que s'unisquen a aquest
Institut i que siga coneguda aquesta iniciativa per la Generalitat.
Estudiada la moció pel plenari, el Sr. Alcalde procedeix a obrir el torn de votació i els membres del
plenari assistents a la sessió procedeixen a l'aprovació de la moció presentada per
UNANIMITAT, quedant incorporada a l'acord la mateixa, a un sol efecte.

4

5

6

PUNT CINC.- MOCIÓ SOBRE L'AUGMENT DE LES PENSIONS PER Al 2017 (Ref. Grup
Municipal Compromís NRE 558/2017).
La moció presentada pel grup municipal Compromís, és defensada pel Sr. Regidor Perucho i Pla en
qualitat de ponent, que exposa que si no augmenten les pensions al ritme dels preus, es dóna com a
conseqüència una pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes.
Estudiada la moció pel plenari, el Sr. Alcalde procedeix a obrir el torn de votació i els membres del
plenari assistents a la sessió procedeixen a l'aprovació de la moció presentada per
UNANIMITAT, quedant incorporada a l'acord la mateixa, a un sol efecte.
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PUNT SIS.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ A favor D'UNES INVERSIONS JUSTES PER Als
VALENCIANS I LES VALENCIANES, I EN CONTRA DELS PRESSUPOSTOS
GENERALS DE L'ESTAT PER Al 2017 (Ref. Grup Municipal Socialista NRE 575/2017)
La moció presentada pel grup municipal PSPV, és defensada per la Sra. Regidora Igual Chicón en
qualitat de portaveu ponent, que procedeix a exposar la indignació i rebuig pel tracte que
econòmicament es fa als valencians en els Pressupostos Generals de l'Estat, que suposen un
finançament injust i un abandó de projectes vertebradors com el corredor Mediterrani. Es tracta de
manifestar en acord municipal un finançament just per a la nostra comunitat autònoma.
Estudiada la moció pel plenari, el Sr. Alcalde procedeix a obrir el torn de votació i els membres del
plenari assistents a la sessió procedeixen a l'aprovació de la moció presentada per UNANIMITAT,
quedant incorporada a l'acord la mateixa, a un sol efecte.
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PUNT SET.- ADONAR D'INFORME DE BALANÇ ECONÒMIC DEL MENJADOR
ESCOLAR DEL PRIMER I SEGON TRIMESTRES DEL CURS ESCOLAR CEIP
CERVANTES (Ref. Regidor d'Educació i Cultura NRE 587/2017).
El plenari ha pres coneixement de l'informe referent a la liquidació econòmica del menjador escolar,
aportat a l'expedient del ple per gestió del Sr. Regidor Delegat d'Educació, Suñer Penalva. El senyor
delegat municipal explica al ple que falta la resta del curs escolar fins al pròxim mes de juny, i fa
constar que ha sigut operatiu el programa de beques de menjador corresponent al curs escolar
2016/2017, esperant que el resultat final es puga presentar sense cap problema.
Queda incorporada la liquidació informada a un sol efecte, donant-se per assabentat el ple
municipal.
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PUNT VUIT.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTACIÓ MUNICIPAL A LES REUNIONS DE
GESTIÓ CONJUNTA DE LA EDAR ALCÀNTERA-CÀRCER.
El Sr. Alcalde explica que després de la gestió de procediment de liquidació a la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer per cànon d'abocament corresponent al EDAR de servei als municipis de
Alcàntera i de Càrcer, així com la regulació de la gestió conjunta de la unió d'usuaris des de l'any
2004. Atès que la Edar està operativa, sent subjecte de liquidacions de cánon anual, així com que
resulta necessària l'execució d'obres d'adequació en la mateixa a fi d'adequar aquesta infraestructura
a les condicions i paràmetres d'obligat compliment en l'actualitat, la qual cosa obliga al fet que es
gestione formalment la Unió d'Usuaris amb representació institucional de tots dos municipis.
S'informa per secretaria intervenció que no existeix en aquests moments cap mancomunitat, i que en
aquest moment la qualificació jurídica de l'ús conjunt no ha variat, insistint en la necessitat de
coordinació i implicació en l'assumpte de les obres a realitzar en Alcàntera dels tècnics municipals.
I si s'entén que caldria crear una mancomunitat, sempre es prodría considerar la integració del
servei d'abocaments en la Mancomunitat Intermunicipal d'Aigües, ja existent.
La senyora regidora Igual Chicón entén que per a l'assumpte de la presidència de la comunitat
d'usuaris hauria d'esperar-se al fet que s'execute el procediment de les noves obres previstes, que
van a tenir impacte en aquest municipi, així com la necessitat que els tècnics municipals es
coordinen amb l'equip del Epsar.
El senyor regidor Perucho i Pla adverteix sobre la confusió que, tal vegada per error en la redacció,
sorgeix quan en el document rebut des de Càrcer es fa referència en text en negreta a la designació
de la presidència.
L'Alcalde explica que de moment no se sap exactament quan s'iniciaran les noves obres i que
s'estarà al que comunique la Epsar. Donada l'alternança de les presidències, no considera tinga
major importància la presidència de Càrcer perquè és un assumpte merament formal. Així mateix
les actuacions a realitzar en la depuradora, es realitzaran sempre amb el conforme dels tècnics de
tots dos municipis.

En conseqüència, l'Alcaldia eleva al ple que es designe la representació d'aquest municipi
d'Alcàntera de Xúquer en les reunions del la Unió d'Usuaris de la EDAR per estricta representació
legal d'aquesta administració local:
1.- Representant legal de l'entitat: Alcaldia.
2.- Tinença d'Alcaldia número 1
El Sr. Alcalde obri el torn de votació, resultant vots favorable per UNANIMITAT, en conseqüència
es pren el següent ACORD:
PRIMER.- L'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer acredita a dos representants de dret en la

16
Comunitat d'Usuari d'abocaments de la EDAR Alcàntera de Xúquer i Carcer”, amb el següent
detall:
- Representant 1: Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer, o membre de la
corporació en qui delegue.
- Representant 2: Tinent d'Alcalde primer de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer, o membre de la
corporació en qui delegue.
SEGON.- La representació municipal en la Comunitat d'Usuaris citada en el punt primer, serà
exercida en nom i representació del ple municipal amb l'abast que es fixe en el reglament regulador
de la mateixa, amb dació de compte de les actuacions que es duguen a terme en exercici de la
representació acreditada.
Aquest acord es pren en salvaguarda de l'interès públic municipal.

SEGONA PART
DEDICADA AL CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

PRIMER.- ADONAR DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DICTATS DES DE LA
CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA ANTERIOR.
El ple municipal pren coneixement de les resolucions dictades per l'Alcaldia des de la celebració de
la sessió ordinària anterior, fora de perill la comunicació d'actes i acords municipals que es realitza a
les administracions de l'Estat i de la Comunitat Valenciana.
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APROVANT CONTRACTACIÓ PER INFORME/PROPOSTA SERVEIS SOCIALS
AUTORITZACIÓ VI MITJA I QUARTA MARATÓ ALCÀNTERA DE XÚQUER
APROVACIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA MENOR EXP. 9, 10 /2017
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2016
APROVACIÓ TOVP MATERIALS CONSTRUCCIÓ GENER-FEBRER 2017
APROVACIÓ RELACIÓ 23, DIETES I LOCOMOCIÓ ALCALDE GENER I FEBRER
APROVACIÓ TOVP TAULES I CADIRES FEBRER 2017
APROVACIÓ RELACIÓ Nº 2 DE FACTURES MES DE FEBRER 2017
APROVACIÓ RELACIÓ 24, FASE P FACTURES FEBRER 2017
APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM AGUSTÍN JOSÉ FERRI BOLUDA
APROVACIÓ RELACIÓ Nº 3, FACTURA CODISBE S.L.
APROVACIÓ RELACIÓ Nº 25, FASE P FACTURA CODISBE S.L.
APROVACIÓ GUAL MARTA DOMÉNECH LLUCH
APROVACIÓ DEVOLUCIÓ I BAIXA TAXA FEM MARCELINO HERNÁNDEZ SÁEZ
HABILITACIÓ PROGRAMA DESPESA ADL
APROVACIÓ PRÓRROGA ADL
APROVACIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA MENOR EXP. 11/2017
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APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TAXES MUNICIPALS 2017, JOSÉ SALVADOR I LUCIA PLÁ MICÓ
APROVACIÓ RELACIÓ 25 AJUDES SOCIALS
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA ROBERTO NAVARRO PERIS
APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM AGUSTÍN JOSEFINA RICHART VIDAL
APROVACIÓ DEVOLUCIÓ TAXA FEM A AROHA PASCUAL MATEU
APROVCIÓ RELACIÓ 27 FASE P, NÒMINES MARÇ MACARENA LLUCH I MREYA PLA
APROVACIÓ RELACIÓ 28 NÓMINA MARÇ CARMEN MONTSERRAT MORCILLO JAÉN
CONVOCANT A SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
DIMECRES 28 MARÇ 2017 20:00 HORES.
CONVOCANT A SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL DIMECRES 28 MARÇ 2017
21:00 HORES.
APROVACIÓ RELACIÓ 29, NÒMINA MARÇ ALCALDE
APROVACIÓ RELACIÓ 30, NÒMINES MARÇ PERSONAL LABORAL
APROVACIÓ RELACIÓ 31, NÒMINES MARÇ PERSONAL FUNCIONARI
APROVACIÓ RELACIÓ 32, ASSISTÈNCIES MEMBRES CORPORACIÓ SESSIONS GENER I
MARÇ 2017
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA ABITAR TECNOLOGÍA PARA VIVIENDAS SLU
APROVACIÓ RELACIÓ 35, AJUDES EMERGÈNCIA SOCIAL VANESA GARCÍA I JESÚS M
LLUCH
APROVACIÓ RELACIÓ 36, INDEMNITZACIÓ ALCALDE MES DE MARÇ
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TAXA TIMUR TRADING S.L.
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TOVP MATERIALS CONSTRUCCIÓ MARÇ 2017
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ OCUPACIÓ TAULES I CADIRES MARÇ 2017
NOMENAMENT AGENT POLICIA LOCAL PER SUBSTITUCIÓ BAIXA PER IT
APROVACIÓ RELACIÓ 37, DANIEL VIZCAÍNO SANJUÁN
APROVACIÓ RELACIÓ 4, FACTURES MES DE MARÇ
APROVACIÓ FASE P FACTURES MARÇ
APROVACIÓ TERRASSA BAR MANOLO
ADHESIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ CONSELLERIA D'HABITATGE
APROVACIÓ BONIFICACIÓ IBI URBANA 2017 MARÍA SALVADORA JUANES ESCRIVÁ
APROVACIÓ CONTRACTACIÓ PERSONAL NETEJA
EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA JOSÉ MANUEL MONTES PLA
APROVACIÓ SOL·LICITAR A LA CONSELLERIA AJUDES PER A OBRES DE
CONDICIONAMENT DE CAMINS RURALS
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA 10/2017, VICENTE SANCHO PLA I TRES MES
APROVACIÓ AJUDES SOCIALS AVELINO ALIAGA SERRANO
AUTORITZACIÓ LLICÈNCIA MUNICIPAL PER ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS A
RAMÓN JEREZANO BORJA
APROVACIÓ LLICÈNCIES URBANISTIQUES MENORS, EXP 14, 15 /2017
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SEGON.- AMB APROVACIÓ PRÈVIA DECLARANT LA URGÈNCIA, DE MOCIONS
PRESENTADES PELS REGIDORS AMB EL CONFORME DELS PORTAVEUS.
No es presenten.

TERCER.- AMB L'APROVACIÓ PRÈVIA DECLARANT LA SEUA URGÈNCIA,
TRACTAMENT D'ASSUMPTES QUE NO FORMEN PART DE L'ORDRE DEL DIA DE LA
SESSIÓ.
No es prenen acords fóra de l'ordre del dia.
Es dóna únicament explica que els ordinadors que estan instal·lats en aquesta Sala de Sessions han
sigut facilitats per l'Excma. Diputació de València (torres i teclats), i que s'estan realitzant
pràctiques acadèmiques en aquest Ajuntament per part de dos alumnes de l'IES de Càrcer

QUART.- PRECS I PREGUNTES.

El senyor Alcalde procedeix a l'obertura del torn de precs i preguntes, formulant-se les següents:
- Per part del Sr. Regidor Perucho Pla:
Prega: Per a la recepció dels informes elevats al Ministeri d'Hisenda en un format més amable de
lectura.
Resposta: S'informa per la secretària interventora que des de l'oficina virtual del ministeri
s'inclourà un accés a la web de l'ajuntament, per a visualització en pdf.

Prega:Perquè es considere el contacte telefònic a través del Sr. Joan Llopis a l'efecte de gestió de
treballs d'adequació del rellotge de sol.
Resposta: Es rep la informació per part de l'Alcaldia.
Pregunta: Sobre justificació de convocar sessió extraordinària al març passat per a l'aprovació de
les subvencions a les associacions locals.
Resposta: El Sr. Alcalde fa constar que és un assumpte que sempre s'ha tractat en sessió
extraordinària, convocat dins del termini i en la forma escaient.

Pregunta: Per què hi ha informacions que apareixen en el facebook municipal i no en el grup de
WhatsApp de l'ajuntament? Així mateix, observa molts avisos de la Generalitat Valenciana, que
poden portar com a conseqüència que quede diluída la informació local, quan l'interessat en els
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comunicats autonòmics pot fer ús del servei telegram de la Generalitat.
Resposta: S'està executant el procés perquè el veí que vulga obtenir tota la informació la reba
completa, i el que desitge la comunicació local únicament, també ho sol·licite. Igual que noves app
com les de cita prèvia en Conselleria de Sanitat. De totes maneres, entén que és positiu que avisos
de la Generalitat en matèria de convocatòries d'ocupació pública tinguen també la màxima difusió ,
insistint en la possibilitat que l'usuari serà el que trie.

Prega: Que es prenga en consideració que ha hagut de vist a un veí que tenint contenidor de paper a
la seua disposició, diposite el cartó en el contenidor de brossa orgànica, considerant que s'ha de
realitzar una circular de conscienciació i informació de com s'ha de procedir en el dipòsit de la
brossa, fins i tot en altres idiomes a més dels oficials.
Resposta: El senyor Alcalde constesta que pràcticament
Intervé el Sr. Regidor Andújar Briz en el sentit de l'existència d'una circular anterior referent a
aquest assumpte.
Intervé la Sra. Regidora Igual Chicón en el sentit que la circular va ser redactada però no es va
arribar a distribuir casa per casa.
Intervé la Sra. Regidora Such Sanchis, perquè s'insistisca a més en l'horari reglamentari de dipòsit
de la brossa en els contenidors.

Prega: S'atenga una situació que mai va pensar que hauria d'expressar en un ple. Es tracta que s'ha
sentit malament interpretat en les seues intervencions en xarxes socials quan s'expressa en el grup
social de Compromís des de la mateixa nit de les passades eleccions locals i entén que és
conseqüència de no tenir costum a rebre crítiques, ni que els representants locals es manifestaren en
xarxes socials o a l'exercici de l'oposició d'una altra manera, fins al punt que ha notat que és com si
anaren a per ell i que la resposta a la seua intervenció en xarxes pot ser verbalment virulenta. Tan és
així que arriba a retirar els comentaris que publica i se sent condicionat a l'hora d'expressar-se. Les
ha retirat perquè considera que no ha d'estar sempre donant explicacions, no és el seu estil i no vol
entrar en aqueixa dinàmica. Existeix un equip de govern nou, però amb gent darrere que forma un
col·lectiu en el qual les coses poden bullir en certa forma i amb certa inèrcia de 40 anys de govern
local i del col·lectiu que recolza. No creu que siguen actituds bones per a la democràcia. Ell
representa a un col·lectiu prim i jove. Considera que cal tenir una mica d'aguant en rebre crítiques i
no pensar que l'altre està llançant insinuacions com que s'és un lladre o que es volen arrabassar
certes coses. Si s'ha explicat malament, demana disculpes però entén que no és una actitud bona per
a la democràcia d'aquest poble i que es responga amb agressivitat. Manifesta que es va a estalviar
fer més crítiques, llevat que es tracte d'una cosa flagrant, però demana una reflexió col·lectiva.

Prega: Que ha vist als xiquets jugar en l'espai previst per al nou centre de salut, i considera que es
podria replantejar deixar l'espai com a camp de futbet. Igualment, prega es considere plantar arbres
en el parc.
Resposta: L'Alcalde contesta que quan es puga es procedirà a la plantació d'arbres en la zona
central del parc.
Manifesta sobre aquest tema la senyora Igual Chicón que els que ja estan plantats encara són joves,
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però que per la seua espècie es faran grans.

- Per part del Sr. Regidor Andújar Briz:
Intervenció per al·lusions: El Sr. Regidor Andújar Briz demana intervenir per al·lusions, fent
constar que ell mai ha demanat al Sr. Regidor Perucho i Pla que retire intervencions realitzades en
el facebook, i que distingeix entre crítica dolenta i crítica constructiva. Però que es facen
publicacions en facebook en el sentit que es convoquen plens extraordinaris per a cobrar no ho veu
correcte.
El Sr. Regidor Perucho i Pla afirma que ell no ha dit açò i que no s'ha entès bé la seua publicació.
El Sr. Regidor Andújar Briz expressa que ell no ve ací a fer política, que de la publicació en les
xarxes del Sr. Perucho, ell sí que va entendre que s'expressava que la convocatòria de plens
extraordinaris es feien amb la motivació de cobrar. Així ho va entendre i amb llibertat d'expressió
del seu pensament li va contestar.Mai li ha dit que retire comentaris del facebook, és més no li
agrada quan els elimina.
El Sr. Regidor Perucho i Pla explica que ell retira els comentaris per pròpia voluntat i perquè no vol
entrar en històries, i que és prou empàtic com per a fer aqueixes coses.
Manifesta el Sr. Andújar Briz que no ve ni a omplir-se les butxaques, ja que es guanya la vida d'una
altra forma, ni ha vingut a fer política, sinó a ser representant del poble, estant al marge de fer
política. S'ha sentit al·ludit i si no era la intenció, demana disculpes. Però cada vegada que se senta
al·ludit, ho manifestarà directament i parlant les coses quan per xarxes socials hagen males
interpretacions. De fet, el Sr. Regidor Perucho i Pla acaba de preguntar el motiu de fer un ple
extraordinari, sent que s'havia de realitzar amb antelació una comissió informativa. Afirma que té el
"pantallazo" de la publicació.
Contesta el Sr. Perucho i Pla que li sembla molt bé que tinga el "pantallazo", que fins i tot es podria
comentar com a text. Afirma que gens del que ha sigut dit pel Sr. Regidor Andújar Briz s'ajusta a la
realitat. Primer, abans d'un ple ordinari es pot dur a terme una comissió informativa. Segon, es
tracta d'evitar despesa al poble, ja que ell cobra exactament el mateix que la resta del ple per assistir
a una sessió. Li considera tan imbècil com per a afirmar que s'està convocant un ple per 30
miserables euros?. Li està ofenent i se sent enfadat. Tercer, política, quina diferència existeix entre
fer política enfrontada a fer coses per al poble?. No té sentit, política és tot. No són coses
antagòniques. Es barregen conceptes.
Pregunta el Sr. Andújar Briz si fer política és manifestar en un ple que es van a fer bàndols per
wasap i trobar-se amb que en les xarxes socials s'afirma que gràcies al grup municipal Compromís
van a fer-se els bàndols per wasap. Expressa que li sap greu que es posen medalles d'iniciatives ja
anunciades com a actes de gestió a realitzar. Entén que són accions que les fan tots, i que mai en el
facebook ha publicat que ho ha fet ell o qualsevol altre.

21
Entén el Sr. Regidor Perucho i Pla que fer un grup de wasap també és fer política, que fer política
no és dolent ni negatiu, i que el Sr. Regidor Andújar Briz si pensa així, està en el lloc equivocat.
Es manifesta pel Sr. Andújar Briz que la iniciativa del wasap la va fer ell amb antelació de 6 mesos
des de l'engegada. El Sr. Perucho i Pla explica que en el ple que es va decidir obrir un grup
municipal de wasap el Sr. Andújar Briz no estava, i que quatre dies després del ple en el qual es
decideix l'assumpte ja estava funcionant el grup wasap, sense fer esment cap membre de la
corporació dels assistents al ple, que la iniciativa ja havia sigut plantejada pel Sr. Regidor Andújar
Briz. Sobre aquest tema el Sr. Andújar Briz afirma que la creació d'un wasap municipal és complex
i que cal fer les coses ben fetes. Manifesta el Sr. Perucho que el primer dia ja es va fer malament,
considerant el Regidor Andújar Briz que ocorreria alguna fallada.
Diu el Sr. Regidor Andújar Briz que no pot conèixer les intencions dels altres quan diuen les coses.
Que fer política no és dolent, sinó que és dolent quan es fa política amb ofensa, de fet algunes de les
aportacions que ha plantejat el grup Compromís s'han fet valdre i s'han dut a terme.
El Sr. Perucho i Pla afirma que quan van llegir la reacció del Sr. Andújar Briz en xarxes van retirar
la publicació inicial.
Intervé la Sra. Regidora Igual Chicón, i diu que no sap si els dos regidors van parlar però ella va
parlar amb el Sr. Perucho i Pla en privat i afirma que li va donar molta canya. Dies després, amb
més fredor, llegint, rellegint va vore que el Sr. Perucho i Pla té raó, perquè no va acusar que es feren
plens per a cobrar, sinó que es tractava d'estalviar el fet de celebrar una nova sessió, amb
desplaçaments per a tothom, perquè es pot unir tot en un ple. Manifesta que és un assumpte que li
ha costat, i ha reflexionat i després d'un empipament mutu, va reflexionar i va explicar al Sr.
Perucho i Pla, que hi ha gent que entén com a estima convenient, ja que quan s'escriu en xarxes no
ens veiem la cara, i ara ella ho entén en la línia del Sr.Perucho, ja que hi ha gent enrevessada que
munta polèmica, sense ser del PSPV.
Pregunta la Sra. Regidora Such Sanchis si açò que s'està parlant va succeir en el grup de wasap dels
regidors. Aclareixen els regidors Igual Chicón i Perucho que no, manifestant aquest últim que va
anar amb motiu d'una publicació al facebook del grup de Compromís.
La Sra. Igual Chicón entén que açò es dóna en un ambient molt calent, podent ser que no estiguen
acostumats a les crítiques. El Sr. Regidor Andújar Briz entén que a les crítiques constructives sí,
postil·lant la Sra. Regidora Igual, que en la vida hi ha crítiques constructives i no constructives, que
es dóna de tot. Que ha parlat amb molta gent i ha entès que cal rebre tant critiques com
felicitacions. I que no passa res.
Afirma recordar la Sra. Regidora Such Sanchis, que en un dels primers plens va fer una crítica
referent als contenidors i que el regidor Sr. Andújar Briz li va dir que si ella estava ací per a
solucionar assumptes personals, de la seua casa.
Manifesta el Sr. Regidor Perucho que ell també ho recorda, i que li va sorprendre la reacció del
Regidor Andújar Briz.
El Sr. Andújar Briz li demana disculpes a la Sra. Regidora Such Sanchis per la contestació donada
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en el seu moment.
Aclareix el Sr. Regidor Perucho i Pla que la retirada de la seua publicació, després de parlar amb la
Sra. Regidora Igual Chicón, la va fer per a evitar males interpretacions, per un motiu d'empatia
particular respecte a ella i extensible a tots els altres.
El Sr. Regidor Perucho afirma que tant des de la reacció a la seua primera publicació després de les
eleccions, com per la situació actual, es troba amb que no pot escriure res salvant assumptes de
política general.
La Sra. Regidora Igual Chicón expressa que el Sr. Regidor Perucho i Pla pot publicar allò que
desitge, i que les publicacions que des del seu grup es fan dels plens es fan des de la forma en la
qual ells ho veuen. Considera que el seu company Andújar no s'enfanda així com així, sinó que
l'ambient estava molt calent. Insisteix que ha reflexionat molt.
El Sr. Regidor Perucho i Pla manifesta que l'error és que a ell mai se li ha passat pel cap que es
convoquen plens per cobrar, i que se li entenga açò, demostra que ell i el Sr. Andújar Briz estan en
universos paral·lels, que no el coneix en absolut. Ni és la seua forma de ser ni d'actuar.
La Sra. Regidora Igual Chicón expressa la seua disculpa en el seu nom.
El Sr. Regidor Perucho i Pla expressa la seua disculpa també en nom propi.

Es comenta a pregunta del Sr. Perucho i Pla, que quan es passarà l'esborrany del ple extra. Aclareix
la Secretària que s'haurà de celebrar sessió extra per causa d'adjudicació de contractacions, per la
qual cosa en el pròxim extraordinari es remetrà l'acta de l'anterior sessió extraordinària.

- Per part de la Sra. Regidora Such Sanchis
Pregunta: Ja està decidit qui es farà càrrec del bar de la piscina?.
Resposta: El Sr. Alcalde contesta que de moment, no s'ha tret a licitació.
La Sra. Regidora Igual Chicón manifesta que la programació de la piscina s'ha de tenir a punt en
breu.
El Sr. Regidor Perucho i Pla demana disculpes per si ha alçat la veu.

El Sr. Alcalde declara finalitzada la sessió del ple
ordinari celebrat el dia 4 de maig de 2017, sent les
22:10 hores. Del que done fe en la meua qualitat de
Secretària de la sessió.

