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ACTA JUNTA MUNICIPAL DE LA BAIA, ASPRELLA I ATZAVARES 

 

Data: 4/11/2019 

Hora de començament: 19.30 h 

Assistents: 

- Regidora de Participació i presidenta per delegació: Purificación Vives Pérez 
- Regidor de Pedanies: Vicente Alberola Gonzálvez 
- Pedani de la Baia: Luis Deltell Poveda 
- Pedània Atzavares Alt: Marie Claude Amelin Chauve 
- Pedani Asprella: Francisco Javier Soler Agulló 
- Pedani Atzavares Baix: Jose Manuel Martínez Mateu 
- Representant PSOE: Ramón Abad Soler 
- Representant PP: Francisco Javier García Mora 
- AV d’Atzavares “Cunyera”: Assumpció Boix 
- Associació Juvenil Baia Joves: Vicente Soler Boix 
- Club Esportiu la Baia: Francisco Tomás Quiles 
- Nostre Teatre d’Asprella: Jose Luis Vicente 
- Festers d’Asprella: Ginés Torres Vicente 
- Associació per al desenvolupament rural del camp d’Elx: José Luis Miralles 
- Administrativa:  María José Muñoz-Quirós Pradillo 
 
Hora de finalitzación: 21.00 h 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

 S’aprova l’acta anterior per tots els assistents. 
 
2. Elecció del representant del Debat de l’Estat del Municipi 

Puri Vives, regidora de Participació, explica que els dies 27 i 28 de novembre tindrà lloc el 
Debat de l'Estat del Municipi que es realitzarà en el Saló de Plens i la junta ha de nomenar un 
representant. Queda pendent l'elecció del representant per al dijous com a màxim. 
 
3. Precs i Preguntes 
Assumpció Boix, de l'AV d'Atzavares "Cunyera", diu que fa uns tres anys es van fer unes 
propostes i no s'han contestat a cap d'aquestes i, fins i tot, no s'han arribat a realitzar algunes 
d'aquestes, que el debat hauria de ser més útil i que s'hauria de tindre una contestació 
d'aquestes propostes en dos o tres mesos, aproximadament. 
Puri Vives, regidora de Participació, li contesta dient que des de la seua Regidoria es portarà 
un seguiment d'aquestes propostes i es donaran trasllat a les respostes d'aquestes. 
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Francisco Tomás Quiles, president del Club Esportiu la Baia, comenta que la reparació del 
poliesportiu que tenia un cost de 25.000 euros, es va fer amb uns 15.000 euros 
aproximadament, ja que, si s'excedia d'aquesta quantitat, havia d'anar a licitació i això 
suposaria un retard en la seua execució. Ell comenta que aquest import correspon als 
Pressupostos Participatius dels anys 2016 o 2017. 
 
Vicente Boix Soler, representant de l'Associació Juvenil Baia Joves, fa esment que, en la 
pàgina web, no es pot fer un seguiment sobre les propostes, que hi ha entrat i no pot veure-
ho com abans. 
 
Marie Claude Amelín, pedània d'Atzavares Alt, comenta que el canvi de les finestres i el 
condicionament del sòl del centre cívic està aprovat en els pressupostos participatius del 
2017 i està adjudicat. 
 
També parla del tema dels residus vegetals de les podes, de les cremes, que ara ja no es pot 
cremar com abans, Jose Luis Vicente, del col·lectiu Nostre Teatre d'Asprella, li comenta que 
ha d'anar a l'OMAC, li donen una Declaració Responsable per a poder fer-se agent de crema i 
ha d'aportar el DNI i la referència cadastral de la finca si és l'amo i sense autorització i li 
donen l'autorització per a cremar durant un any i hi ha una pàgina on s'especifica els dies 
que no es poden cremar, això és per a sòl rústic. 
Marie Claude Amelin i Assumpció diuen que elles tenen les seues finques en sòl urbanitzable 
i ací hi ha problemes per a poder cremar. 
 
Exposen que podien passar-se els camions d'URBASER o posar camions per a recollida de les 
podes, el representant del PSOE, Ramón Abad, comenta que això no és viable perquè no es 
pot habilitar camions per a recollida de podes particulars. La nova contracta de fem, 
l'empresa oferirà com a millora la instal·lació de contenidors per a poda, als quals s'haurà 
d'emportar aquests residus. Mentrestant, cal depositar-los en el punt net i que la policia està 
fent un seguiment i sancionant. 
 
Jose Luis Miralles d'ADR, diu que l'ideal seria fer compostatge amb aquests residus. 
Assumpció Boix, de l'AV d'Atzavares "Cunyera" parla que es busquen solucions per a aquella 
gent que no té possibilitat de traslladar el fem de les podes del camp perquè no té vehicle i 
Ramón Abad en discrepa i comenta que no és lògic que com no hi ha una solució, no s'ha de 
deixar el fem de les podes al costat dels contenidors. 
 
José Luis Miralles, d'ADR, fa referència al fet que es pot contractar un servei d'empresa 
perquè els residus de la poda es reciclen, encara que es pague una quota baixa per a això. 
Ramón Abad, representant de PSOE, i Puri Vives, regidora de Participació, comenten que 
parlaran amb Héctor, que ha portat el plec de neteja per a veure com va aquest assumpte. 
Jose Luis Miralles, d'ADR, insisteix que es pot parlar amb Raúl del Moral sobre els pros i les 
contres de fer compostatge, ja que hi ha gran tonatge de poda. 
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Algun dels assistents fa referència al fet que si vas al punt net amb una furgoneta, no et 
deixen entrar-hi perquè poden considerar que eres una empresa. 
 
Comenta Ramón Abad, representant del PSOE, que el punt net és per a particulars i no per a 
empreses, ja que hi ha empreses que portaven enderrocs, matalassos, etc., en gran 
quantitat. I comenta Assumpció Boix que com ocorre això, la gent ho sol deixar al costat dels 
contenidors. 
 
Jose Luis Miralles, d'ADR, fa una pregunta sobre la depuradora d'Algorós, que tenen la 
intenció de traslladar-la a un altre lloc perquè no té molta capacitat, en lloc de posar en sòl 
agrari, es podria millorar la qualificació tècnica, hui hi ha tecnologia suficient i immillorable 
per a poder regar tots els jardins de l'Ajuntament. Ampliar aquesta depuradora i millorar-la. 
 
ADR forma part d'un organisme d'Alacant, al medi rural hi ha 27 pedanies, estan els Fons 
Leather, ixen projectes en comptagotes, s'ha sol·licitat un mercat ambulant rural en sòl urbà, 
el Pla General contempla que es pot fer activitat en tot el camp d'Elx, pots rebre una 
subvenció per a fer la teua casa rural, ADR està desenvolupant tot això per a les 27 pedanies, 
són susceptibles de subvencions, això ja ho saben els tècnics, el camp d'Elx està necessitat 
per a generar ocupació, activitats alternatives. 
 
Sense més assumptes a tractar es dona per finalitzada la reunió. 
 

 

 


