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ACTA JUNTA MUNICIPAL DE LA FOIA, DAIMÉS, DERRAMADOR 

 
Data: 11/11/2019 
 
Hora de començament:  17.00 h 
 
Assistents: 
 
- Regidora de Participació: Purificación Vives Pérez 
- Alcaldessa Pedània de la Foia: Alicia Molero Esclapez 
- Alcalde Pedani de Daimés: Carmelo Llorens Torres 
- Alcaldessa Pedània de Derramador: Virginia Boix Mora 
- Regidor de Pedanies: Vicente Alberola Gonzálvez 
- Representant Grup PSOE: Juan Urbán 
- Representant Grup PP: Francisco Javier García Mora i Pablo Ruz Villanueva 
- Associació d’Ames de Casa de la Foia: Soledad Mora i Juani Menarguez 
- AMPA  de la Foia: María Torres 
- AV Daimés-Derramador: Manuel Campello 
- Nova Associació Pares i Mares CEIP La Foia Elx: M. José Urban, Nuria López i Encarni 
Huertas. 
 
Hora de finalització: 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 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 unanimidad és triat Manuel Campello, representant d’AV Daimés-Derramador. 
 
3. Precs i Preguntes 
 
La representant de l'AMPA IES La Foia, María Torres, fa esment que el Centre Social de 
Daimés, que fa un any que està l'adjudicació, en quina situació es troba. 
 
El tema dels autobusos a la Foia, tant per als joves com per als majors, no estan complint 
horaris, les línies són dolentes i l'estat dels autobusos és deplorable. No paren si va ple, no 
avisen si no poden anar per qualsevol circumstància, etc. Li contesta la regidora de 
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Participació, Puri Vives, que la regidora de mobilitat, Esther, està acabant un projecte sobre 
aquest tema, que quan se sàpia alguna cosa, els comentarà. 
 
Els camins també es troben en mal estat, els veïns han de deixar els seus vehicles fora de les 
seues cases i l'ambulància ha de passar a través dels bancals. Els contesta el regidor de 
pedanies, Vicente, que de les Inversions Financerament Sostenibles (IFS) hi ha un romanent 
de diners, del qual s'arreglaran els camins. 
Pregunten si ha eixit el plec per al parc mòbil, perquè un tractor puga netejar de brossa els 
camins. 
María Torres, membre de l'AMPA IES la Foia, diu que, des de la riuada, els camins estan 
intransitables, que tenen fem, mala herba, poda, etc., que també afecten la zona del riu, on 
per a poder netejar-lo hi ha bastants dificultats. 
Virginia Boix, pedània de Derramador, comenta que es va fer un escrit fa uns 20 anys 
aproximadament a la Confederació i no s'ha netejat mai. 
 
Manuel Campello, representant AV Daimés, diu que no és lògic que cada vegada que plou 
entre aigua a l'Associació, i si a causa de tot el que hi ha en el riu se n'isquera el cabal, hi 
hauria un gran problema, que cal intentar buscar una solució. 
 
També van comentar el tema dels contenidors de fem, podes, etc., el regidor de Pedanies els 
contesta que, en la nova concessió de la recollida de residus, es veurà això dels contenidors 
per a les podes. María diu que la gent que no té molt ho tira al contenidor, que al punt net no 
pots anar perquè no et deixen tirar res. 
 
Carmelo Llorens, pedani de Daimés, pregunta com es pot saber si els camins són públics o 
privats, ja que abans els arreglava l'Ajuntament i ara diuen que són privats, Vicente li diu que 
remeta l'escrit a Miguel Angel Figueruelo, que ell li ho aclarirà. 
 
Vicente els aclareix que els tècnics han de portar molta cura en aquestes coses, perquè no es 
pot invertir diners en camins privats. 
 
Encarni Huertas, representant Nova Associació de Pares i Mares CEIP La Foia, comenta que el 
pressupost participatiu bàsicament de tres anys no s'ha fet res, que quan es notarà. La 
regidora de Participació, Puri Vives, li contesta que n'hi ha molts sense executar, que queden 
coses per fer de diversos anys (2016, 2017 i 2018) i que els del 2019 estan per a passar l'últim 
filtre i publicar, que ella fins a l'any 2021, que es puguen executar els del 2020, no pot fer res 
més que intentar que isquen el nombre més gran de propostes possibles. També els comenta 
que s'està estudiant un model de pressupostos participatius diferents dels anteriors, que el 
que solen fer és saturar els diferents departaments que els han d'executar. 
Manolo Campello fa un comentari, que quan es portaven des de Solidaritat funcionaven molt 
bé, aquests pressupostos s'utilitzaven per a fer coses que de per si havia de fer normalment. 
Els pressupostos participatius, l'Ajuntament té un problema. 
Es faran sempre en connexió amb nosaltres. Quan es pressuposta alguna cosa i la valoració 
és molt alta s'ha consultat amb empreses? 
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La regidora de Participació, Puri diu que no es pot contestar com funcionava abans, s'envien 
les propostes al departament corresponent i es valora tal qual, però s'ha de dir el que és. Se li 
trasllada el pressupost i el seu cost i si no ho fan, el cost d'aquest l'ha de retornar i fins que 
no execute el té la Regidoria. 
 
Virgínia comenta que si segueix el mateix pressupost que hi havia, li comenta la regidora que 
està a falta d'aprovació. 
 
María diu que caldrà reunir-se amb les associacions per a tractar els temes, i li contesta la 
regidora que tot el que hi haja, als primers que se'ls comunicarà és a les associacions i als 
col·lectius. 
 
Comenten que no arriba el senyal de WI-FI a diversos punts, en la zona de la Torre del Gall a 
la Foia hi ha zones que sí i unes altres que no els arriba el senyal, també comenten que, en 
l'etapa de Mercedes Alonso, van retirar els ordinadors i ja no els van tornar a portar. 
 
També diuen que el mobiliari que es desbarata se l'emporten i no el porten de nou. Vicente 
comenta que un problema semblant hi ha a Perleta i els van reposar, de totes maneres, ho 
miraran, Carmelo Llorens pedani de Daimés, exposa que com que no està inventariat hi ha 
embolic. 
 
Sense més assumptes a tractar es dona per finalitzada la sessió.  
 
 


