AJUNTAMENT DE LA BARRACA D'AIGÜES VIVES

ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 10/2015, DE LA JUNTA VEÏNAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA BARRACA D'AIGÜES VIVES, CELEBRADA EL DIA
29 DE SETEMBRE DE 2015
PRESIDENTA
VERÓNICA ALMUNIA CATALÀ
ASSISTENTS
LORENA PALOMINO GALLACH
PACO ALMUNIA CATALÀ
ENRIQUE GÓMEZ CALATAYUD
JOSÉ VICENTE ESTEBAN CONEJERO
SONIA GÓMEZ BOYLE
EXCUSA LA SEUA ASSISTÈNCIA
GILLES DENANS
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, a les 19:00 hores del dia 29 de setembre de 2015, es reunix amb caràcter
ordinari i en primera convocatòria, sota 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 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.
Com s´ha repartit amb l'antelació l'esborrany de l'acta de la sessió anterior,
s'aprova per sis vots a favor amb la següent objecció per part del Sr. Gómez: “En una
de les preguntes que va realitzar en la sessió anterior, quan va preguntar si quedaven
factures pendents de pagament corresponents a la neteja viària, no es referia al final
de l'exercici sinó al final de la legislatura”.
2).- Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia del núm. 61 al núm. 73.
-NÚM. 61/2015: Convocatòria de la Junta Veïnal.
-NÚM. 62/2015: Generació de crèdit d´honoraris tècnics, segon semestre 2014.
-NÚM. 63/2015: Autorització per a pintar els carrers en festes.
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-NÚM. 64/2015: Pagaments al personal mes d'agost.
-NÚM. 65/2015: Factures del mes d'agost.
-NÚM. 66/2015: Línies fonamentals del pressupost 2016.
-NÚM. 67/2015: Decret anul·lat per error telemàtic.
-NÚM. 68/2015: Generació de crèdit de la Conselleria de Presidència.
-NÚM. 69/2015: Generació de crèdit La Dipu et Beca.
-NÚM. 70/2015: Generació de crèdit del Pla del Mobiliari Urbà.
-NÚM. 71/2015: Generació de crèdit d´honoraris tècnics, segon semestre 2015.
-NÚM. 72/2015: Generació de crèdit d´equipament urbà.
-NÚM. 73/2015: Adhesió al Pla d'Inversions Financerament Sostenibles.
La Sra. Alcaldessa al·ludix a este últim decret i diu que serà explicat posteriorment
en el torn de precs i preguntes per la Sra. Palomino.
La Junta Veïnal queda assabentada dels decrets esmentats.
3).- Nomenament d´una representant en la Mancomunitat de la Ribera Alta.
El Sr. Gómez pren la paraula per assenyalar que el representant amb vot en els
plens de la Mancomunitat és el regidor de Medi Ambient d'Alzira.
Vist que l'article 10.5 dels Estatuts de la Mancomunitat de la Ribera Alta indica que
cada entitat local menor dels municipis que formen part de la mancomunitat podrà
designar un representant davant del ple de la mancomunitat, amb veu però sense vot,
triat per l'entitat local menor d'acord amb la legislació vigent.
Vist l'anterior, per sis vots a favor la Junta Veïnal adopta el següent:
ACORD
PRIMER: Nomenar a Verónica Almunia Català com a representant de la Barraca
d’Aigües Vives en el ple de la Mancomunitat de la Ribera.
SEGON: Notificar el present acord a la Presidència en funcions de la
Mancomunitat de la Ribera Alta.
4).- Precs i preguntes
En este punt fa ús de la paraula la Sra. Palomino per explicar que l'Ajuntament de
la Barraca d’Aigües Vives s'ha adherit al Pla d'Inversions Financerament Sostenibles
de la Diputació de València, per fer una reforma integral de l'edifici antic del CEIP Mª
d’Aigües Vives. A este efecte s'ha sol·licitat permís d'obres al Servici Territorial de la
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Conselleria d'Educació, per escrit i en persona, ja que van tindre una reunió amb el
Director Territorial. Les obres han d'estar acabades i certificades abans del 31 de
desembre del 2015. El pressupost destinat a estes és:
Projecte: 46.593,58 €
Redacció projecte i direcció d'obra: 3.406,42 €
Dins del projecte s'han inclòs:
- Reforma dels banys
- Fusteria exterior de l'edifici principal
- Redistribució de zones comuns
- Millora d'accessos
- Tapiar una aula creant-ne dos
- Reforma integral del pati
Quan el projecte estiga finalitzat ho faran públic.
El Sr. Esteban pregunta que si han tingut en compte que la competència per
reformar l'edifici és de Conselleria, i que són ells els que haurien de finançar l'obra, a la
qual cosa la Sra. Palomino contesta que sí però que no hi ha pressupost en
Conselleria per a finançar-la, per la qual cosa han volgut aprofitar esta subvenció per a
fer una reforma que era necessària.
Posteriorment pren la paraula el Sr. Gómez per al·ludir a algunes qüestions que van
sorgir en la sessió anterior, com si l'exercici 2014 es va tancar amb romanent positiu.
L´Alcaldessa contesta que l'altre dia ell va estar en la Comissió Especial de Comptes, i
que coneix les dades i pot defendre ell mateix la seua gestió.
El Sr. Gómez afirma que existia un romanent de tresoreria positiu i que la pregunta
que va realitzar de si existia un deute de 90.000 € en la corporació es deu a
comentaris.
L´Alcaldessa respon que, tot i que el romanent era positiu, van quedar factures
pendents d'aplicació.
La Sra. Gómez assenyala que el venciment de les factures era posterior al tancament i
que en la seua empresa també queden factures pendents de pagament al final de
l'exercici.
La Sra. Alcaldessa assenyala que pretén que totes les factures es paguen dins del seu
exercici i que la comptabilitat de les empreses és diferent de la dels ajuntaments.
En relació amb el tema del col·legi el Sr. Esteban pregunta si les obres es finalitzaran
abans de finalitzar desembre i si s'ha tingut en compte l'horari lectiu dels xiquets.
La Sra. Palomino contesta que sí que s'ha tingut en compte i que ja han demanat a
Conselleria les instal·lacions desmuntables necessàries per reubicar 18 xiquets durant
mes i mig aproximadament que duraran les obres.
El Sr. Esteban sol·licita a l'Alcaldessa que si no hi ha molts punts en l'orde del dia que
els passe al ple del mes següent, a la qual cosa l'Alcaldessa contesta que val la pena
fer el ple pel torn de precs i preguntes i per les consultes del públic, però que es tindrà
en compte la seua sol·licitud.
A continuació pren la paraula la Sra. Palomino per explicar que encara no han arribat
totes les factures de festes i que aquestes es valoren positivament donada la
participació, si bé estan oberts a idees i suggeriments que milloren la gestió. Agraïx a
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les següents persones i entitats la seua ajuda: Associació de Festers, Grefusa, Vicente
Mulet de “Paseos en barca Guerro”, Quico Panadero, Fernando Chorro i Vicente
Alonso pel transport, càrrega i donació desinteressada de la llenya, transports Busoc,
Societat Musical La Barraca d’Aigües Vives, La Rabosa, forn d'Antonia, Associació de
veïns de la Barraca d’Aigües Vives, Penya Valencianista i els artistes locals Vicente
Tello, Juan Sebastián, Antonio Espinar i Juan Salom Ortiz.
El Sr. Almunia assenyala que està arreplegant idees i suggeriments com a vocal
de participació ciutadana, per millorar les festes de l'any que ve.
El Sr. Gómez contesta a açò dient que si hagueren comptat amb el seu grup per
organitzar les festes, estes hagueren eixit millor, perquè van faltar detalls com la fruita
en la “Volta a peu” i que hi havia cotxes el dia de les paelles. Demana que confien en
ells a l'hora de gestionar.
El Sr. Almunia contesta que sí que confien en ells i que enguany han tingut poc de
temps per a organitzar les festes, però l'any que ve ja disposaran de més temps i ho
tindran en compte.

I com no hi ha més assumptes que tractar, a les 19:24 hores, alça la sessió la Sra.
Alcaldessa Verónica Almunia Català, de la qual redacte la present acta i firma
l'alcaldessa amb mi, la qual cosa certifique.

