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ACTA JUNTA MUNICIPAL DE L’ALTET, ELS BASSARS I ELS ARENALS DEL SOL 

 

Data: 13/11/2019 

Hora de començament:  19.30 h 

Assistents: 

- Regidora de Participació: Purificación Vives Pérez 

- Alcalde Pedani dels Bassars: Vicente Uriós Pastor 

- Alcalde Pedani de l’Altet: José Manuel Meseguer Sánchez 

- Alcalde Pedani dels Arenals del Sol: Antonio Garzón Fernández 

- Regidor de Pedanies: Vicente Alberola Gonzálvez 

- Representant Grup PSOE: Mariano Valera 

- Representant Grup PP: Francisco Javier García Mora i Pablo Ruz Villanueva 

- Representant Grup VOX: M. Amparo Cerdá Sarrenes 

- AV l’Altet: Ainhoa Adsuar Esclapez 

- AV Sant Francesc d’Assís: Francisco Pascual Casanova Casanova 

- AV els Arenals del Sol: M. Dolores Micol Jover i Joaquina García López 

- AMPA CP Rodolfo Tomás i Sámper: Inmaculada Blasco López i José Beltrán 

- Ames de casa del Altet: M. Pilar Molina 

- Club de Pensionistes i Jubilats de l’Altet: Francisco Sogorb 

Hora de finalització: 21.00 h 

 

1.Lectura i aprovació de l’acta anterior: 

Abans de començar la reunió els representants de l'Associació de l'Altet per un Nou 

Municipi protesten per no estar inscrits en aquesta junta, diuen que ja és la tercera 

vegada que els passa el mateix i pregunten si podran votar, se'ls comunica que no, 

perquè no estan inscrits com a tals en la llista de participants per a les juntes del camp i 

se'ls aclareix que només poden participar deu associacions. 
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A continuació, es procedeix a votar l'acta de la sessió anterior, comenten que si es pot 

llegir perquè alguns dels presents no la tenen i es procedeix a la lectura de l'acta de la 

sessió anterior, una vegada llegida, comenten diversos membres de l'Altet per un Nou 

Municipi que es faça una correcció on posa miedo ("por") ha de dir nuevo ("nou"), és un 

error de transcripció. 

La regidora procedeix a preguntar de nou si s'aprova aquesta acta i diuen que sí, excepte 

l'abstenció de la representació del Partit Popular i VOX. 

 

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. 

D'entre totes les associacions ixen dos candidats, es procedeix a votar per a triar-ne un 

i ix com a representant Inmaculada Blasco López, representant de l'AMPA CP Rodolfo 

Tomás i Sámper. 

 

3- Precs i Preguntes 

Vicente Uriós, pedani dels Bassars, diu que si Inmaculada ens representarà, caldrà 

reunir-se amb ella, la regidora de Participació, Puri Vives, li comenta que s'han de reunir 

entre tots per a consensuar les preguntes. 

Inmaculada Blasco de l'AMPA CP Rodolfo Tomás i Sámper pregunta que si com a partit 

polític es pot registrar com a representant de la junta de participació, se li contesta que 

els representants que assisteixen dels partits polítics, són regidors de l'Ajuntament, és a 

dir, tenen representació municipal. 

Cada quant de temps està previst fer les juntes de Participació, la regidora els aclareix 

que no són juntes de Participació, i que les Juntes Municipals del Camp són dos a l'any, 

llevant aquesta que és extraordinària. 

Es Fa una observació, que no ix el nom de la pedania dels Arenals del Sol en aquesta 

convocatòria. 

La regidora de Participació, Puri Vives, diu que és de la mateixa opinió que Carlos 

Gonzalez, que el reglament de les Juntes Municipals estableix que són dues a l'any, ens 

podem reunir les vegades que necessiteu, que s'implicarà i que rebran resposta de tot 
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allò que li traslladen. Que tot ha de ser presentat en l'OMAC amb notificació a la 

Regidoria de Participació i que s'emportarà un seguiment. 

La regidora aclareix que aquesta junta és extraordinària, no té a veure amb les juntes 

normals. El debat de l'Estat del Municipi ha patit un retard perquè s'havia d'haver fet el 

mes d'octubre, però pel Mes del Major, eleccions i agenda, no ha pogut ser. 

El pedani dels Arenals del Sol, Antonio Garzón, aclareix que la pedania dels Arenals del 

Sol sí que existeix, que sí que hi ha una actuació sobre el Centre Social dels Arenals 

(estudi, licitació i construcció). 

Es buscarà informació sobre el tema del Centre Social i s'enviarà a tots. 

 

El regidor de Pedanies, Vicente Alberola, comenta que el pla quadriennal de pedanies 

s'aprovarà en uns dies, dels diners que hi ha excedent de l'any passat, s'actuarà tant en 

la pedania de l'Altet com en la pedania de Torrellano. 

Comenten al president de l'AMPA del Rodolfo Tomás i Samper, José Beltrán, que totes 

les preguntes i incidències que tinguen els pares dins i fora del centre que ho passen per 

registre. 

També fan esment de la situació que té el col·legi com (pista de tenis trencada, grafitis 

en les parets, fem al pati, etc.), hi ha vigilància per part de la policia, però encara no han 

pogut saber qui són. 

El regidor d'Esports, Vicente Alberola, li comenta que s'està veient i actuant en aquest 

tema per part de la Regidoria. 

Inmaculada Blasco, representant de l'AMPA CP Rodolfo Tomás i Sámper fa esment a la 

falta d'aules per a activitats extraescolars. També fa esment a l'IES de Torrellano, perquè 

es veja les condicions de l'edifici. 

Sense més a tractar es dona per conclosa la reunió. 

 


