AJUNTAMENT LA BARRACA D’AIGÜES VIVES

ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 9/2015, DE LA JUNTA VEÏNAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA BARRACA D´AIGÜES VIVES, CELEBRADA EL DIA
25 D'AGOST DE 2.015
ASSISTENTS:
PRESIDENTA:
VERÓNICA ALMUNIA CATALÀ
VOCALS:
LORENA PALOMINO GALLACH
PACO ALMUNIA CATALÀ
GILLES DENANS
ENRIQUE GÓMEZ CALATAYUD
JOSÉ VICENTE ESTEBAN CONEJERO
SONIA GÓMEZ BOYLE
SECRETÀRIA - INTERVENTORA
Mª ÁNGELES ROMERO CASTELLÓ
En el Saló d'Actes de la Barraca d'Aigües Vives, “El Teatre” en el carrer Matilde
Malo 16, sent les 19:05 hores del dia 25 d'agost de 2015, es reunix amb caràcter
ordinari i en primera convocatòria, amb la presidència de l'alcaldessa, Verónica
Almunia Català, amb l'assistència dels vocals abans mencionats, la Junta Veïnal de la
Barraca d'Aigües Vives, per a adoptar els següents acords i procedir al tractament i
estudi dels assumptes que a continuació s'indiquen:
1).- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
Repartit amb l'antelació requerida l'esborrany de l'acta de la sessió anterior,
s'aprova per quatre vots a favor i els vots en contra del Sr. Gómez, la Sra. Gómez i el
Sr. Esteban.
2).- Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia núm. 57 al núm. 60.
- NÚM. 57/2015: Convocatòria Junta Veïnal
- NÚM. 58/2015: Pagaments de juliol
- NÚM. 59/2015: Adjudicació del contracte menor de neteja edificis
- NÚM. 60/2015: Avançament de diners de caixa fixa
La Junta Veïnal es queda assabentada.
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3).- Aprovació de suplement de crèdit a càrrec d'ingressos superiors
(factures Saló d'Actes).
Donada l'existència de factures pendents d'aplicació pressupostària al pressupost
de 2015, corresponents a treballs realitzats en el Saló d'Actes “El Teatre”.
Vista la memòria d'Alcaldia, la Junta Veïnal per set vots a favor, aprova el següent:
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 8/2.015 del
pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec a
ingressos superiors efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun
concepte del pressupost corrent, d'acord amb el següent resum per capítols.
Suplement en aplicació de gastos
Aplicació pressupostària

Descripció

Euros

450

Casa Consistorial

13.163,38 €

TOTAL GASTOS

13.163,38 €

622

Augment en concepte d'ingressos
Concepte

Descripció

Euros

462

Participació en els tributs de l'Ajuntament

13.163,38 €

TOTAL INGRESSOS

13.163,38 €

SEGON. Exposar este expedient al públic per mitjà d'anunci inserit al BOP per
termini de quinze dies naturals, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant de la Junta Veïnal.
4).- Proposta de modificació de l'aparcament del carrer José Montagud, per
a aparcar a un costat i a l'altre.
Es proposa establir l'aparcament a un costat i a l'altre de la dita via pública:
En este punt el Sr. Gómez pregunta si saben els problemes que comporta tal
modificació, ha passat este mateix matí i hi havia cotxes aparcats en els dos costats
del carrer. Pel fet que pot ocasionar problemes aconsella que reconsideren la
proposta.
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La Sra. Palomino informa que ha sigut sol·licitat informe sobre el tema a la policia
de l'Ajuntament d'Alzira, i que l'estan elaborant. Han assenyalat que hi hi ha espai
suficient per a aparcar sempre que no aparquen camions. Han autoritzat que aparquen
en els costats durant les festes.
El Sr. Gilles pren la paraula per a assenyalar que tal modificació resultaria
perjudicial, ja que reduiria la visibilitat i la consegüent seguretat viària, i que pot produir
atropells.
El Sr. Gómez fa ús de nou de la paraula puntualitzant que continua la seua
intervenció en castellà per si el Sr. Gilles no entén el valencià, per a assenyalar que fa
més de vint anys que hi ha un senyal de prohibit aparcar camions.
Es rebutja la proposta amb el resultat següent: dos vots a favor, de la Sra. Almunia
i la Sra. Palomino; quatre vots en contra, del Sr. Gómez, la Sra. Gómez, el Sr. Esteban
i el Sr. Gilles; i l'abstenció del Sr. Almunia.
5).- Proposta d'Alcaldia d'establir reunions periòdiques de la Junta Veïnal.
El Sr. Almunia proposa, com a regidor de Participació Ciutadana, celebrar
reunions periòdiques de la Junta Veïnal per a millorar la comunicació.
El Sr. Gómez sol·licita la celebració de comissions informatives perquè tinguen
una major informació sobre els punts de l'orde del dia.
La Sra. Gómez pregunta si seran informats tots els vocals.
El Sr. Almunia assenyala que la comunicació entre els vocals s'està limitant a les
sessions de la Junta Veïnal, d'ahí la seua proposta.
El Sr. Gilles proposa celebrar reunions en què estiguen presents tots els vocals de
la Junta Veïnal, i establir un dia fix perquè puguen preparar-se amb antelació.
La Sra. Almunia informa que es notificarien en temps i forma.
El Sr. Enrique proposa que es notifiquen per whatssap.
La Sra. Almunia assenyala que posaran data.
La proposta queda aprovada per set vots a favor.
6).- Precs i preguntes:
- En este punt presa la paraula el Sr. Esteban per a puntualitzar alguns temes que
van sorgir en la sessió anterior, en concret sobre la variació pressupostària derivada
de l'increment de la participació en els tributs de l'Ajuntament d'Alzira, ja que es va
preveure una aportació de 358.763,78 € però posteriorment es va notificar per part de
l'Ajuntament d'Alzira que l'aportació anual seria de 382.753,58 €, per la qual cosa hi
havia una diferència de 23.989 € a favor de l'Ajuntament.
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D'altra banda, al·ludint a les partides de llum i telèfon, es va dir que estaven
deficitàries però encara quedava romanent a data del Ple anterior. En concret, la
partida del telèfon es quedava curta perquè hi havia inclòs una factura d'instal·lació de
línia de telèfon, però que el consum no havia causat dèficit.
La Sra. Alcaldessa respon que per a modificar el pressupost havien tingut en
compte l'efectivament recaptat, i que l'actual corporació tindria en compte la previsió
de la LOEFP prioritzant el pagament del deute.
També assenyala que va estudiar totes les partides detalladament, i que la
previsió era que algunes quedarien deficitàries al final de l'exercici.
El Sr. Esteban puntualitza que si tal partida queda amb dèficit no és pel consum.
També al·ludix el Sr. Esteban a la partida de Subvencions associacions Culturals,
per a assenyalar que s'ha incrementat la partida destinada a l'Associació Alí Ben
Farsit. La Sra. Alcaldessa li respon que dins d'eixa partida, en ser gastos
d'associacions amb fins culturals, entraven les subvencions a Alí Ben Farsit, la
Societat Musical la Barraca d'Aigües Vives i el conveni anual que se celebra entre
l'Ajuntament i esta última, per valor de 2.500 €; totes elles dins de la partida de
subvencions amb fins culturals.
Tornant al tema dels consums energètics, el Sr. Esteban apunta que el nou Saló
d'Actes suposa un increment considerable en la partida de l'energia elèctrica, i que es
pot estalviar en el global de la partida utilitzant un rellotge per a programar els fanals
del carrer Matilde Malo, ja que actualment no està funcionant bé.
El Sr. Gómez assenyala que els fanals no s'estan apagant en El carrer Matilde
Malo fins a la Urbanització Santa Marina, per la qual cosa no s'està produint un estalvi
considerable per a l'Ajuntament.
- La Sra. Gómez comenta si en cada Junta Veïnal es canviaran decisions preses
per l'anterior corporació com els dies festius locals, la ubicació del mercat o
l'estacionament del carrer José Montagud Piera, a la qual cosa la Sra. Alcaldessa
respon que ha sigut casualitat que isqueren eixes propostes.
- El Sr. Gómez pren la paraula per a assenyalar la gran quantitat d'actes que s'han
realitzat en el Saló d'Actes, la qual cosa ha incrementat el consum de llum, i aconsella
fer els plens en el local de l'Ajuntament, on se celebraven abans com a mesura
d'estalvi energètic. La Sra. Alcaldessa contesta que es fan en el Saló d'Actes com a
mesura per a fomentar la participació veïnal.
El Sr. Gómez proposa realitzar les sessions de la Junta Veïnal que queden del
2015 en l'anterior ubicació, ja que suposaria un menor gasto.El Sr. Almunia informa
que el seu grup està treballant en una proposta d'estalvi energètic per a l'hivern,
prenent com a model algunes urbanitzacions en què encenen durant determinades
hores un fanal si i una altre no.
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La Sra. Gómez proposa que els plens que queden de l'any es facen en l'edifici de
l'estació. La Sra. Alcaldessa respon que en eixe local l'aforament està limitat a 30
persones aproximadament, i que el gasto energètic no variaria molt.
- El Sr. Gómez pren la paraula per a preguntar que si hagueren més de dos
parades de venda ambulant si es passarien a Enrique Serra. Se li respon per part
d'Alcaldia que en el projecte hi ha nou parades, que si s'ompliren ja es votaria la seua
ubicació. També assenyala el Sr. Gómez que pot arribar el moment en què no puga
passar un camió.
- El Sr. Gómez pregunta pel programa de festes i que on està l'esborrany d'este.
La Sra.Palomino li contesta que hi ha penjat el programa en xarxes socials pel fet que
la gent ha preguntat per ell, i que es repartirà l'endemà.
El Sr. Gómez sol·licita que s'informe de les festes en la pàgina oficial de
l'Ajuntament, i que se'ls podia haver comunicat per whatsapp.
La Sra. Alcaldessa respon que està en l'Ajuntament a disposició de tots i que tot el
que vullga pot anar a obtindre informació.
El Sr. Almunia diu que ha comunicat al grup popular per whatsapp que poden
preguntar per eixe mitjà el que estimen pertinent, i que els enviarà tota la informació.
El Sr. Denans es compromet a penjar el programa de festes en la web oficial de
l'Ajuntament.
El Sr. Gómez pregunta a Secretaria, dient l'alcaldessa que estan en un debat
polític i que ha de ser ella la interpel·lada. El Sr. Gómez reprén la paraula amb les
preguntes següents:
Si a finals de l'exercici 2014 existia un deute de 90.000 €, a la qual cosa la Sra.
Alcaldessa respon que es consultarà.
Si es va tancar l'exercici 2014 amb romanent de tresoreria positiu, a la qual cosa la
Sra. Alcaldessa respon que es consultarà.
Si al finalitzar l'exercici 2014 es devien factures del servici de neteja viària, a la
qual cosa la Sra. Alcaldessa respon que no, que els retalls en tal servici s'han fet per
estalviar.
El Sr. Gómez conclou la seua intervenció dient que tots els ajuntaments apel·len al
crèdit per a finançar les seues inversions, però que la seua corporació no va voler
acudir a tal recurs per a no generar deute.
- El Sr. Esteban pren la paraula per a assenyalar que la comunicació entre els
vocals de la Junta Veïnal hauria de ser més fluida, i que va preguntar al Sr. Almunia si
la Barraca d'Aigües Vives s'havia inclòs en el Pla d'Incendis d'Alzira.
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El Sr. Almunia respon que sí, que ja s'ha sol·licitat una reunió de coordinació amb
els dos ajuntaments per a unificar el tema de les cremes. Així mateix, han sol·licitat a
estos que prenguen mesures d'actuació conjunta en les urbanitzacions, se'ls ha
sol·licitat coordinació.
I no havent més assumptes a tractar, sent les 19:36 hores alça la sessió la Sra.
Alcaldessa Verónica Almunia Català, de la qual redacte la present acta i firma
l'alcaldessa amb mi, que certifique.

