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ACTA JUNTA MUNICIPAL DE TORRELLANO 

 
Data: 7/11/2019 
 
Hora de començament:  19.30 h 
 
Assistents: 
 
- Regidora de Participació: Purificación Vives Pérez 
- Regidor de Pedanies: Vicente Alberola Gonzálvez 
- Pedani Torrellano Alt: Juan Antonio Pomares Navarro 
- Pedani Torrellano Baix: Juan Fco. Moragues Pacheco 
- Representant Grup PSOE: Raúl Pomares Pomares 
- Representant Grup PP: Francisco Javier García Mora 
- Representant Grup VOX: M. Amparo Cerdá Sarrenes 
- AV Torrellano: Jerónimo Bretones 
- Unió d’Associacions de Torrellano: Norberto Bonmatí 
- Associació Dones de Torrellano: M. Angeles Llorens 
- APA Antonio Machado: Jacob Galindo 
- AMPA Antonio Machado: David Díaz Gostanza 
- AMPA IES Torrellano: Juan Francisco Moragues Pacheco i Alicia Roteda 
- Associació Cultural  Esportiva Torrellano Club: Pilar C. López 
- Comissió de Festes Torrellano Baix: Juan Francisco Moragues Pacheco 
- Unió Musical Torrellano: José Galindo 
- Associació General de Famílies: José Eduardo Lillo 
- Club Handbol Torrellano: Jerónimo Cartagena 
- Associació de Dones: Maria Angeles Llorens Aguilar 
- AMPA CP La Pau: Juan Carlos Mogica Rizo 
- Associació Artesanes del Fil: Pilar C. López 
 
Hora de finalització: 21.00 h 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
 
Joaquín Rodríguez, representant de la Comissió de Festes Torrellano Alt, comenta que abans 
d’aprovar l’acta anterior caldria fer unes correccions, on diu que va haver-hi un problema 
informàtic i es van perdre dades, per la qual cosa va faltar informació en l'esborrany enviat, 
hauria de posar que en les actes ha faltat informació perquè no hi ha personal per a redactar-
les. 
-S'aprova l'acta anterior. 
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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. 
 
Per unanimitat queda triat Norberto Bonmatí, vocal d'Unió d'Associacions de Torrellano. 
 
3- Precs i Preguntes 
 
El representant de l'AMPA del Col·legi Antonio Machado, comenta que té una reunió amb la 
regidora d'Educació, que visita el col·legi per a veure les deficiències perquè s'esmenen, 
pregunta que si es pot fer alguna cosa des de la Regidoria. Sobre aquest tema, la regidora 
Purificació Vives els comenta que traslladarà el que li comuniquen a les regidories 
corresponents perquè els donen una contestació, el deure de la Regidoria de participació és 
preocupar-se'n, fer-ne un seguiment i donar-hi resposta i que qualsevol cosa que hagen de 
comentar poden sol·licitar una cita, que els atén encantada. 
 
El representant de la Unió Musical de Torrellano José Galindo, exposa que no ha obtingut 
resposta per part de la Regidoria de Cultura, sobre la renovació del conveni d'any passat, que 
és imprescindible per a poder seguir avant, ja que sense aquesta renovació els serà molt 
complicat. 
 
Jerónimo Bretons representant de l'AV Torrellano, parla dels Pressupostos Participatius de 
2019, comenta si ja estan fets i si s'està veient un altre model més operatiu, perquè aquest 
no és resolutiu, la regidora li comenta que estan fets ja perquè els van avançar, s'havien 
d'haver fet per aquestes dates i els van avançar a l'abril, per qüestions de les eleccions, que a 
aquests els falta fer un últim filtre i a continuació que es publiquen i l'única cosa que pot fer 
és intentar que es facen el màxim nombre possible dels pressupostos participatius que ja 
estan, explica que ella no pot fer res fins al 2021 que serà quan s'executen els del 2020. 
 
El representant de la Unió d'Associacions de Torrellano Norberto Bonmatí, diu que si el 
funcionament de les juntes de participació serà per àrees, el regidor de pedanies Vicente 
Alberola, li contesta que reunir-se per àrees sempre és més operatiu. 
Que si el pedani ha de saber-ho tot i li contesta el regidor de Pedanies que és millor la 
comunicació amb el pedani perquè ell trasllade tots els problemes. 
 
M. Angeles Llorens, representant de l'Associació Dones de Torrellano, comenta que han 
visitat els regidors dues vegades a l'any la pedania, aleshores aprofiten la junta per a 
traslladar les peticions que tenen. 
 
La regidora de participació, els pregunta com era la dinàmica d'abans quan es posaven en 
contacte amb l'Ajuntament, i el representant d'Unió d'Associacions de Torrellano, li contesta 
que només era amb les juntes municipals, que ells anaven a l'OMAC per a presentar 
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qualsevol escrit de la matèria que fora i que l'enviaven a la regidoria corresponent, els 
donaven llargues, així que la connexió, enteniment i relació era nul·la. 
 
Comenten tots que existeixen bastants carències i necessitats en la pedania de Torrellano 
que no s'han solucionat. 
També pregunta als regidors si hi ha voluntat política de realitzar el que es diga en les juntes 
municipals. El regidor de pedanies, Vicente Alberola, diu que ell solament li pot contestar 
sobre les seues àrees i que intentarà que tinguen contestació de les regidories corresponents. 
 
Norberto Bonmatí, representant de la Unió d'Associacions de Torrellano exposa els següents 
problemes: 
 
- El CP La Pau, en quina situació es troba la seua licitació. 
- Es van reunir amb Carlos González per a tractar el tema de l'aeroport, sobre la 
contaminació acústica que hi ha, es parla d'Elx 2030, ciutat sense contaminació. 
 
El regidor de Pedanies comenta de nou que ell li pot contestar sobre les seues àrees, de la 
resta hauria de reunir-se amb les regidories corresponents. També li explica les inversions 
que es realitzaran en el poliesportiu a causa d'uns romanents del IFS (Inversions 
Financerament Sostenibles), que consistiran entre altres (remolinat, instal·lació de jocs, 
reparar zones que així ho necessiten, gespa artificial, etc.). 
 
El president del CP La Pau, Juan Carlos Mogica, pregunta per la situació d'aquest col·legi, com 
va la licitació, el projecte d'execució de Conselleria, segons això, està parat en la Regidoria 
d'Educació, van fer un escrit al Síndic, que va obligar Conselleria a informar, i la contestació al 
Síndic va ser que s'està fent el projecte. 
Comenten la falta d'implicació tant de les regidories com de l'Alcaldia. 
 
Jerónimo Cartagena, representant del Club Handbol Torrellano, comenta que s'ha reunit fa 
un parell de setmanes amb el regidor d'esports i van estar veient les llums, part exterior, 
sostre goteres del poliesportiu. També es va comentar per part d'un assistent que tot això 
s'hauria d'arreglar per a poder donar bon servei als esportistes i als usuaris per a evitar 
qualsevol tipus d'accident. 
 
Comenta María Ángeles Llorens representant Associació de Dones de Torrellano, que fa més 
o menys un any es va aprovar l'ambulància per a la pedania, que es troba en la zona del 
centre social i es va comentar que quan s'acabarà el centre mèdic es traslladaria allí, i que 
encara està en el mateix lloc. 
 
Sense més assumptes a tractar, es dona per conclosa la reunió. 


