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ACTA JUNTA MUNICIPAL D’ALGODA, MATOLA, PUÇOL I ALGORÓS 

 

DATA: 7/11/2019 

HORA DE COMENÇAMENT: 19.30h 

ASSISTENTS: 

- Regidora de Participació: Purificación Vives Pérez 

- Regidor de Pedanies: Vicente Alberola Gonzálvez 

- Alcaldessa Pedània d’Algoda: Antonia Coves Pascual 

- Alcalde Pedani de Matola: José Soriano Sansano 

- Alcaldessa Pedània de Puçol: Rosa Vicente García 

- Alcalde Pedani d’Algorós: Antonio Vicente Martínez 

- Representant grup PSOE: Carmen Buendía 

- Representant grup PP: Javier García 

- AV d’Algoda: Teresa García Coves 

- AV de Matola: Paqui Flores Sánchez 

- AV De Puçol: Miguel García Sánchez 

Hora de finalització: 21.00 h 

 

1. Lectura de l’acta anterior 

 Els assistents a la Junta Municipal de la Marina decideixen l’aprovació de l’acta anterior. 

 

2. Elecció del representant del Debat de l’Estat del Municipi 

Puri Vives, regidora de Participació Ciutadana, explica que els pròxims dies 27 i 28 de novembre 

tindrà lloc en el Saló de Plens de l’Ajuntament el debat sobre l’Estat del Municipi, i la junta ha de 

nomenar un representant. 

Queda pendent l’elecció del representant de la Junta, que es nomenarà abans del pròxim dia 15 de 

novembre. 
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3. Precs i preguntes 

Rosa Vicente, pedània de Puçol, fa referència a diverses necessitats que hi ha en la pedania, com 

l'asfaltat del camí que separa el Derramador de Puçol, una marquesina en la parada de l'autobús de 

la carretera de Lleó, neteja de camins i reasfaltat d'alguns camins que estan en mal estat. A més, 

l'asfaltat de l'aparcament del museu de Puçol té un tros sense acabar, perquè no queda clar de qui 

és competència. 

D'altra banda, demanen que es faça una teulada en l'aparcament, perquè l'utilitzen algunes 

associacions per a fer activitats, comenten que aquest projecte estava en els pressupostos del 2016 

i encara no s'ha realitzat. 

Al mateix temps, comenta que la "Pedra Escrita" no es veu, en estar coberta de matoll i que caldria 

buscar la manera de protegir-la perquè no perda la seua estètica. 

 

Quant als Pressupostos Participatius, la regidora de Participació Puri Vives explica que els d'enguany, 

l'anterior regidor els va avançar al mes d'abril i està encara per a valorar i publicar resultats, són per 

a executar l'any 2020, per la qual cosa fins al 2021 no es podrà fer res més a intentar que isquen el 

màxim de projectes possibles. Els que s'han quedat sense fer d'anys anteriors els estem fent 

seguiment per a veure en quin estat es troben. 

 

D'altra banda, la pedània d'Algoda, Antonia Coves, fa referència a diversos camins de la seua pedania 

que també estan en mal estat i que necessiten reparació. 

 

El regidor de Pedanies, Vicente Alberola, explica que en breu s'aprovarà el pla d'Inversions 

Financerament Sostenibles, amb el qual es disposarà de pressupost per a l'asfaltat i reasfaltat de 

camins. S'està estudiant fer un plec per al conjunt de camins rurals. 

 

José Sansano, alcalde pedani de Matola, comenta que les línies d'autobús que passen per la zona 

són insuficients, sol·liciten que hi haja dues línies entre les 13.00 i les 14.00 h, a més demana, que 

l'empresa d'autobusos informe quan tinga algun problema i no puga acudir a la parada de la pedania, 

perquè ja ha ocorregut alguna vegada i no han sigut avisats. 

 

El regidor de Pedanies, Vicente Alberola, li respon que s'està preparant un projecte en mobilitat i 

quan estiga acabat es veurà la viabilitat de tot això. 
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L'alcaldessa pedània de Puçol, Rosa Vicente, explica que en la carretera del Lleó, encreuament amb 

bar "La Cabaña", la gent aparca en la cuneta, ja hi ha hagut algun accident per aquest motiu, no hi 

ha bol·lards i no saben quina solució donar-li, a més han posat el contenidor de residus en un lloc 

que lleva visibilitat i caldria passar-lo a l'altre costat. 

Se li contesta que es veurà a l'Ajuntament, amb els tècnics de l'àrea competent. 

 

Antonio Vicente, alcalde pedani d'Algorós, va sol·licitar a l'Ajuntament la senyalització dels camins 

que no tenien nom i el tècnic encara no li ha contestat. 

 

En un altre ordre de coses, se sol·licita que es reconvertisca el parvulari de Puçol, que es quedarà 

buit, en un Centre Cívic, on poder fer activitats. 

Puri Vives regidora de Participació, explica que en això estarien implicades diverses regidories, 

Educació, Participació i Benestar Social i recomana que tot se sol·licite per l'OMAC, i amb còpia a 

Participació. 

 

Sense més assumptes a tractar, es dona per finalitzada la sessió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


