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ACTA JUNTA MUNICIPAL DE PERLETA, MAITINO I LA VALLVERDA 
 
Data: 7/11/2019 
 
Hora de començament: 19.30 h 
 
Assistents: 
 
- Regidora de Participació: Purificación Vives Pérez 
- Regidor de Pedanies: Vicente Alberola Gonzálvez 
- Pedani de Perleta: Rosa M. Espinosa Jaén 
- Pedani de la Vallverda: Isabel Pascual Pomares 
- Representant Grup PSOE: José Vicente Candela López 
- Representant Grup PP: Francisco Javier García Mora i Pablo Ruz Villanueva 
- Representant Grup Vox: María Amparo Cerdá Sarrenes 
- Associació Dones Perleta-Maitino “La Perla”: Rosa M. Espinosa Jaén 
- Associació Ames de Casa La Mangrana: Antonia Martínez Zayas 
- Administrativa: María José Muñoz-Quirós Pradillo 
 
Hora de finalització: 21.00 h 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
 
Queda aprovada 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. 
Per unanimitat queda triada Toñi Martínez Zayas, de l'Associació Ames de Casa la Mangrana 
 
3. Precs i Preguntes 
 
Els representants de l'AV La Vallverda Unida, comenten que no existeix relació, ni reunió amb 
l'associació de veïns. 
 
El regidor de Pedanies, Vicente Alberola, comenta que la relació l'han de tindre amb els 
pedanis, que són els representants de l'alcalde en les pedanies. 
 
Pedro Ruiz, membre de l'AV La Vallverda Unida, estableix que reunir-se per a això no serveix 
de res, exposa que les pedanies tenen molts problemes, aquests van començar amb 
Mercedes Alonso, que va xafar a l'associació de veïns, perquè no admetia res, sinó que anava 
per mediació del pedani, hem estat quatre anys orfes totals. 
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El regidor de Pedanies, Vicente Alberola, comenta que es trien els pedanis per a canalitzar 
tot a través d'una persona. 
Els comenten de nou tant el regidor de Pedanies, Vicente Alberola com la regidora de 
Participació, Puri Vives, que demanen cita que se'ls atendrà i que tot ha de vindre per part 
dels pedanis. 
 
Jose Luis Tena, president de l'AV La Vallverda Unida, pregunta que quantes juntes de 
participació del camp són cada any i se li va contestar que són dos anuals i, si escau, alguna 
d'extraordinària. 
 
Pedro Ruiz, representant de l'AV La Vallverda Unida, comenta que els problemes i les 
necessitats que té la pedania de la Vallverda els han presentats per escrit en l'OMAC, durant 
els anys 2016, 2017, 2018 i 2019 i a hores d'ara no havien rebut contestació. 
 
La regidora de Participació, Puri Vives, els refereix que si no arriba cap d'aquests escrits a la 
Regidoria, ella no pot tindre'n coneixement ni fer-ne seguiment. 
 
Comenta Pedro Ruiz, representant de l'AV La Vallverda Unida, que el 16 d'octubre d'enguany, 
que han enviat escrits per separat a camins, enllumenat, carreteres, autovies, etc. 
 
Jose Luis Tena, president de l'AV La Vallverda Unida, comenta que els contenidors de poda i 
fem no se'ls fa una fiscalització per part d'URBASER, que telefonen perquè els netegen i no 
en fan cas. 
 
També fa esment al fet que els obrers i jardiners, perquè puguen retirar enderrocs o residus 
de podes, se'ls ha de pagar aquest servei i ells després no ho tiren on deuen, com se'ls 
sancione i retiren els contenidors suposarà un problema. 
 
Pregunta el tema de les cremes com està, si es pot fer com es feia o ha canviat. 
La regidora de Participació, Puri Vives, li comenta que ja va eixir el mateix tema en altres 
juntes i se li diu que en l'ordenança de crema està tot detallat, i hi afegeix que s'està 
recaptant informació sobre les cremes i que quan es tinga se'ls farà arribar. 
 
També pregunta sobre el tema d'asfaltats de camins 
 
La regidora de Participació, Puri Vives, li diu que s'ha fet un seguiment sobre aquest tema i li 
han dit que està en procés de licitació amb fons financerament sostenibles i s'ha de signar 
abans de final d'any. 
El regidor de Pedanies, Vicente Alberola, comenta que desconeix el llistat que hi ha 
programat, que si ho haguera sabut, ho haguera preguntat a Héctor, regidor de Manteniment 
de Via Pública, que s'intentarà asfaltar el nombre més gran de camins possibles i que 
estiguen en pitjor estat, ja ho està veient el personal tècnic. Pregunta Vicente Alberola, 
regidor de Pedanies, a José Luis Tena, president de l'AV, La Vallverda Unida, a quins camins fa 
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referència i li contesta dient, per exemple, el camí de Pallús, tram comprés entre el camí 
Lluna fins a les Torres de Gaitán, camí que està en mal estat. Jose Luis Tena, president de La 
Vallverda Unida, li contesta que hi ha un problema en el camp, i aquest és una part molt 
important de la població i que fa molts anys que estan sense tindre cap inversió i estan molt 
molestos. 
 
Sense més assumptes a tractar, es dona per finalitzada la reunió. 
 


