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ACTA JUNTA MUNICIPAL DE CARRÚS, LA PENYA DE LES ÀGUILES I EL PLA DE SANT JOSEP 

 

DATA: 12/11/2019 

HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 h 

ASSISTENTS: 

-Regidora de Participació: Purificación Vives Pérez 

-Regidor de Pedanies: Vicente Alberola Gonzálvez 

-Alcalde Pedani de la Penya de les Àguiles: Alejandro Salgado Tejela 

       -Alcalde Pedani del Pla de Sant Josep: José Ruiz Segarra 

       -Representant grup PSOE: Ana María Marchante 

-Representant grup PP: Francisco Javier García Mora y Manuela Mora 

      -Representant grup VOX: Amparo Cerdá Sarrenes 

       -AV el Pla de Sant Josep: Juan Belda Molina, Alfredo Mira, José Sansano Martínez i Antonio   

 Andrés 

      -AV Partida de Carrús Nord-Camí del Pantà: Matilde Baño Caballero 

 

HORA DE FINALITZACIÓ: 21.00 h 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

     La representant d'AV Carrús Nord-Camí del Pantà fa una anotació a l'acta anterior, demana 

que es faça un canvi en el paràgraf en el qual es fa esment a la petició d'aigua potable per a la 

pedania de Carrús Nord-Camí del Pantà. 

S'accepta aquest canvi. 

Els assistents a la Junta 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. 

Per unanimitat queda triat José Sansano Martínez, vocal de l'AV el Pla de San Josep. 
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3. Precs i preguntes 

La representant d'AV Carrús Nord-Camí del Pantà pregunta que com es canalitzarà tot el referent 

a les pedanies a partir d'ara, en aquesta nova legislatura. 

 

Puri Vives, regidora de Participació, explica que tot el que se sol·licite d'ara en avant es faça a 

través del registre de l'OMAC, dirigit a la regidoria corresponent i amb còpia a Participació, 

d'aquesta forma se li pot fer seguiment i podem contestar en quin punt es troben. A més, 

s'hauria d'informar els alcaldes pedanis de tot el que afecte les pedanies. 

Esmenta que es pretén realitzar dues juntes a l'any, però que si en qualsevol moment es 

necessita consultar o sol·licitar alguna cosa, poden demanar una cita amb ella. 

 

L'alcalde pedani de la Penya de les Àguiles exposa que hi ha diverses qüestions per resoldre en 

la seua pedania, entre les quals estan: necessitats de neteja, desbrossament i reparació de 

camins, el clavegueram, l'enllumenat, el servei d'aigua potable, una rotonda en la carretera per 

a evitar accidents i agilitar el trànsit; alguns d'aquests temes són molt importants i opina que la 

Junta no és el millor fòrum per a fer-ho, preferiria tindre una reunió amb el regidor de Pedanies 

i tractar aquests assumptes més a fons. 

D'altra banda, diu que hi ha connexions d'aigua de Regs de Llevant en diversos camins que estan 

obertes, amb el perill que això comporta, va preguntar i li van contestar que demanara a 

l'Ajuntament algun tècnic per a inspeccionar el terreny, però no va obtindre resposta, a més, 

comenta que li és impossible saber si un camí és públic o privat. 

 

Vicente Alberola, regidor de pedanies, respon que està d'acord que es realitze una reunió en la 

qual es tracten els temes més a fons, per a veure com canalitzar-ho tot. 

 

Un representant d'Av el Pla de San Josep explica que la pedania està dividida en dos per la 

carretera nacional de Crevillent i que no hi ha cap pas perquè els vianants puguen travessar-la 

amb seguretat. La competència per a actuar en la carretera és de Foment, però pensen que és 

l'Ajuntament el que ha de fer les peticions, perquè aquestes arriben i es resolguen. 
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En un altre ordre de coses, comenten que no tenen servei d'aigua potable i no saben quan el 

tindran, argumenten que la Llei General diu que si una zona és urbana, ha de tindre tots els 

serveis bàsics i ells no els tenen, paguen com a zona urbana sense tindre els serveis fonamentals. 

D'altra banda, fan esment del problema que tenen en el Camí de Casillas, pel qual accedeixen 

molts vehicles al col·legi de les Carmelites, sobretot en hores punta, on se circula amb excés de 

velocitat, a més es produeix una acumulació de cotxes en aquest col·legi, que aparquen 

bloquejant l'eixida i envaint la carretera, amb el risc d'accidents que això comporta. 

Demanen que es regule, per la policia o per la guàrdia civil, tant l'excés de velocitat en el camí, 

com el trànsit en la zona del col·legi. 

 

Puri Vives, incideix en què tot el que se sol·licite, es tramite per l'OMAC, i es dirigisca al 

departament corresponent, amb còpia a Participació, des d'on se li farà seguiment i es donarà 

resposta. 

 

Per a finalitzar, Vicente Alberola, expressa que es convocarà una reunió amb els pedanis per a 

estudiar les peticions que tinguen i veure el que es puga solucionar. El que no siga de la seua 

competència ho traslladaran al departament que corresponga, igualment opina que seria més 

operatiu fer la reunió amb el regidor de l'àrea corresponent. 

 

Sense més assumptes a tractar es dona per finalitzada la sessió a les 21.00 h 


