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Les últimes eleccions municipals de maig 2007 van conformar una corporació
municipal que va atorgar el govern municipal al Grup Socialista.
Han transcorregut des de llavors quasi quatre anys i és el moment de fer balanç
i informar els veïns de la gestió realitzada fins al moment. La transparència en la gestió
municipal és fonamental per a continuar avançant en els valors democràtics de la
nostra societat, per això posem a la vostra disposició esta memòria de Gestió Municipal.
Al llarg d'estos anys de gestió s'han realitzat moltes accions de govern que s'han
concretat en les obres i servicis que a continuació els detallem.
Des de l'Ajuntament desitgem que esta publicació siga del vostre interés i també
que ens ajude a millorar la gestió municipal diària per a aconseguir un poble millor per
a tots.
1. COMPOSICIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
Actualment la composició de la corporació Municipal és com seguix:
Alcalde: José H. Descals Guerrero
1er Tinent d'Alcalde: Fernando Ferri Vañó
2a Tinent d'Alcalde: Conxa Rubio Ases
Regidors:
José Vayà Rubio
Juan Antonio Sempere Ferri
Juana Quilis Montaner
Teresa Quilis Morió
Juan Soler Nácher
Gemma Tormo Soler
2. DELEGACIONS
En el Ple Municipal de 4 de juliol del 2007 es van establir mitjançant una
Resolució de l'Alcaldia, les delegacions següents:
SERVICI MUNICIPAL ........................................................ REGIDOR DELEGAT
PERSONAL, SERVICIS SOCIALS, SANITAT,
I MANTENIMENT SERVICIS ...................... D. JUAN ANTONIO SEMPERE FERRI
CULTURA, JOVENTUT I FESTES ............................ D. CONCEPCIÓ RUBIO ASES
HISENDA I ESPORTS ................................................... D. JOSE VAYÀ RUBIO
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I OBRES .............. D. FERNANDO FERRI VAÑÓ

3. SERVICIS SOCIALS
SERVICIS SOCIALS POTENCIATS
El Serveis Socials representen la cara
més humana de l'administració, pèrque
estem parlant de situacions familiars i
particulars dificils, de sectors de població no
majoritaris, de persones més vulnerables,
més desfavorides, en definitiva de situacions
que ens obliguen a adoptar una posició
totalment diferent a la resta de regidories,
una posició més humana i directa, de major
sensibilitat i una posició de responsabilitat
pública que sempre va més enllà de les
qüestions estrictament normals.
Des del principi d'aquesta legislatura hem procurat impregnar-se d'aquestos fonamentals
valors. Uns serveis que ja estaven ben implantats, des de fa més de 20 anys, i vam considerar
que teníem l'obligació i la responsabilitat de, no sols mantenir-los, sinó també millorar-los i
adequar-los a les circumstàncies en la mesura de les nostres possibilitats, perquè cal aclarir-ho,
la majoria de les competències de serveis socials no són municipals, sinó autonòmiques.
En aquest sentit, indicar que hem ampliat el Servei d'Ajuda a Domicili, augmentant el
contracte laboral de l'auxiliar del servei fins a quatre hores diàries, que ens permet atendre una
mitjana d'entre vuit i deu casos. Així i tot, creguem que deuria existir major cobertura. És
evident que no podem absorbir per complet casos, ni substituir a la família o altres institucions
més especifiques, però les nostres actuacions suposen una ajuda bàsica important.
• L'ajuntament col.labora en el programa Menjar a Casa que suposa l'alimentació
normalitzada de fins a vuit persones de forma digna i continuada.
• S'ha gestionat-tramitat un gran nombre d'expedientes de sol·licituds de reconeixement
de la situació de dependència, doncs des de l'aplicació de la Llei de la Dependència, meitat del
2007, s'han articulat més de 40 expedients. Malauradament encara existeix un gran retard en
la resolució d’estes prestacions de manera normalitzada per part de la Conselleria. En qualsevol
cas, col·laborem amb bon criteri, perquè les persones dependents puguen obtindre les degudes
prestacions, i que la consolidació de la llei siga plena.
• Son incomptables la quantitat d'actuacions en matèria d'informació i orientació, aixi
com de gestió i tramitació, sobretot en temes relacionats amb pensions no contributives,
qualificacions de minusvalidesa, ajudes individualitzades, prestacions varies, informacions sobre
viatges i balnearis per a majors, i, fins i tot, informació i assessorament sobre tràmits de
prestacions per viudesa, jubilacions de SOVI, prestacions de fills a càrrec, complements de
mínims, famílies nombroses, subsidis d'atur, etc.… Aquestes informacions depenen en la seua
majoria d'altres administracions (INSS, INEM-SERVEF, Conselleria de Benestar Social,
INSERSO…), però sempre les hem procurat impulsar i facilitar el més possible, pensant en la
vulnerabilitat dels col·lectius habituals (3ª edat, discapacitats, famílies…) i també en la llunyania
del poble a aquestes administracions.
En fi, considerem que tenim l'obligació de ser accessibles i implicats. Així la Corporació,
mitjançant la Regidoria d'Àrea i l'administració municipal ens sentim compromesos amb la
població no només en el manteniment dels serveis, que també, sinó en la seua millora i
adequació continuada, en definitiva, potenciant els serveis socials.

Al llarg d'aquestos quatre anys hem pogut comptabilitzar les següents gestions
realitzades:

GESTIONS

CASOS

Programa Menjar a Casa

8

Sol·licituds de Pensions no Contributives

9

Sol·licituds de Reconeixement de Dependència

51

Sol·licituds de Qualificació de minusvalidesa

19

Tarjetes d'Estacionament de Persones Mobilitat Reduïda

16

Ajudes Individualitzades municipals adquisició pròtesi

8

Ajudes Individualitzades municipals precarietat manifesta

9

Expedició d'informes per accés a centres de disminuïts

11

Persones ateses al Servici Municipal d'Ajuda a domicili

23

Expedients de tele-Alarma de persones majors

12

Sol·licituds Bo Social de Telefònica

3

Sol·licituds Prestacions per fills a Càrrec Minusvalids

5

Sol·licituds Títol de Família Nombrosa

7

Tramitacions sobre Balenearis i viatges de l'IMSERSO

14

També cal destacar la posada en funcionament del GABINET PSICOPEDAGÒGIC
MUNICIPAL amb Servici d'Assessorament Psicològic a disposició dels veïns i veïnes del
municipi. Dilluns de 15 a 17 hores. Despatx Servicis Socials.

4. EDUCACIÓ, CULTURA I TURISME
CULTURA
Durant esta última legislatura, l'ajuntament s'ha esforçat intensament a revifar,
promoure i impulsar la cultura com a expressió individual i col·lectiva de convivència,
llibertat i creativitat, impulsant i organitzant per a això diverses activitats culturals en
el municipi d'Atzeneta dins d'un projecte que integra tots els veïns i veïnes, siga quina
siga la seua edat, des dels més menuts fins als més majors.
MOSTRA d'ARTESANIA. CULTURA-TURISME-GASTRONOMIA
Des del 2008 hem organitzat la Mostra d'Artesania, esdeveniment amb què s'ha
intentant, edició darrere edició:
PROMOURE la cultura i els productes gastronòmics i
artesanals del nostre poble
PROMOURE l'intercanvi de costums i el turisme d'interior
de la comarca de la Vall d'Albaida
DIFONDRE, PRESERVAR I MANTINDRE els nostres
costums
RESCATAR I RECREAR les tradicions que atorguen
caràcter i identitat a la nostra comunitat

SETMANA DE LA DONA
TALLERS PARTICIPATIUS
CONFERÈNCIES
EXPOSICIONS
MARXES A PEU
PROJECCIÓ DE PEL.LÍCULES
TEATRE
FOMENT de la Cultura a través de la col.laboració amb la Mancomunitat de
Municipis de la Vall d’Albaida. Participació anualment en la Mostra Internacional de
Titelles de la Vall d’Albaida.
TALLERS – CURSOS
PLANIFICACIÓ d’una programació cultural continua i estable al llarg de l’any,
de la qual cal destacar els següents actes:
-

Dia de l’arbre
Concert de primavera
Dia del llibre
Tallers infantils de manualitats-Pasqua i Nadal.
Teatre d’Adults
Conferències
Cursos de cuina
Cursos de restauració de mobles i manualitats
Setmana Cultural i Esportiva
Concert de Nadal, concurs postals de Nadal …

ASSOCIACIONS LOCALS
S'ha potenciat la col·laboració econòmica i/o material
amb totes les entitats locals d'Atzeneta per a l'organització
de diversos esdeveniments: Associació de Jubilats i
Pensionistes, Associació de Mares i Pares d'Alumnes,
associacions de dones, comissió de festes, Club
excursionista, Junta Central de Moros, etc. La nostra
intenció és continuar col·laborant amb elles, ja que
considerem que totes elles són el motor de la cultura
d'Atzeneta.
S'ha incrementat l'aportació municipal a la Comissió de Festes i Reis, així com
als Festers de Sant Antoni, Sant Roc i La Plaça, donat el gran esforç, tant personal com
econòmic, que suposa organitzar totes estes festes.
EDUCACIÓ
Igual que la cultura, des de l'ajuntament considerem que la variable educativa
és part fonamental de l'eix vertebrador d'una població. A més, estem convençuts que
invertir en l'educació dels xiquets/es és invertir en el futur del nostre poble. Per a això,
des de la regidoria d'educació s'han dut a terme una sèrie d'actuacions, d'entre les
quals, per la seua importància, cal destacar les següents:

SUPORT A TOTS ELS SECTORS EDUCATIUS DEL MUNICIPI
Durant esta última legislatura, l'ajuntament ha mantingut un contacte fluid i permanent
amb els diferents sectors educatius del municipi (AMPA, equip directiu del centre escolar, equip
educador escola infantil, …) per a impulsar i recolzar les diferents iniciatives d'estos sectors a fi
de millorar, modernitzar i augmentar la qualitat de l'educació a Atzeneta. En este sentit, este
suport s'ha materialitzat en actuacions d'entre les quals destaquem:
• Assumir íntegrament el cost de manteniment de les infraestructures del centre
educatiu (calefacció, obres de reparació, neteja de dependències, …)
• Sol·licitar i reivindicar davant de la Conselleria d'Educació que no s'elimine cap unitat,
ni d'infantil ni de primària, ja que açò repercutiria negativament en la qualitat de l'educació dels
xiquets i xiquetes d'Atzeneta
• En els pressupostos municipals figura, des de l'any 2008, una quantitat econòmica per
a col·laborar amb l'Associació de Mares i Pares d'alumnes (AMPA) en l'adquisició dels llibres de
text dels alumnes de primària i compensar d'esta manera la falta de beques a l'alumnat. La
intenció de l'ajuntament és continuar subvencionant l'adquisició dels llibres de text.

L'ESCOLA MUNICIPAL D'EDUCACIÓ INFANTIL “LA SOLANA” A PLE RENDIMENT
L’ajuntament d'Atzeneta va posar en funcionament l'Escola Municipal d'Educació Infantil
amb la firma, al novembre del 2007, d'un conveni amb la Conselleria d'Educació. El compliment
d'este conveni implicava la contractació d'una plantilla de personal qualificat composta, en este
cas, per quatre educadores titulades, 1 en magisteri i tres tècniques superiors en educació
infantil i ampliar la seua jornada laboral. Açò va suposar per al consistori un important esforç
econòmic però que s'ha vist compensat per l'excel·lent funcionament de l'escoleta, amb la que
tant l'ajuntament com els usuaris estan plenament satisfets.
L'ajuntament
conscient
de
la
problemàtica amb què es troben els pares
i mares per a poder compaginar la vida
laboral amb el cuidat dels fills més
xicotets, oferix el servici d'escola infantil
en horari ininterromput de 8 del matí a 6
de la vesprada, amb servici de menjador
i horari extraescolar per a aquelles
famílies que ho necessiten.
En este moment s'està duent a terme la construcció de la nova escola infantil. Una obra
necessària ja que l'actual edifici de l'escoleta no complix amb els requisits exigits per la
normativa vigent, per la qual cosa ésta passaria de nou a ser una guarderia, amb la supressió
de servicis i reducció d'horaris que açò suposaria.
L'Escola Infantil “La Solana” aposta per la integració de les persones sordes.
Educadores, alumnes, pares i
mares han participat en un projecte
pioner de la Fundació FESORD en la
Comunitat Valenciana amb el qual s'ha
acostat la realitat de les persones sordes
i la llengua de signes als més menuts.

CREACIÓ DEL CENTRE DOCENT DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
A l'octubre del 2008 es va crear
el Centre de Formació de
Persones Adultes. Des de llavors,
més de 250 persones han pogut
desenrotllar les seues inquietuds
educatives, culturals i d'oci a
través dels cursos oferits per
l'EPA; açò és, educació general,
anglés, valencià (preparació per
als exàmens de la Junta
Qualificadora),
informàtica
i
activitats esportives com spining,
aeròbic o ioga.
Un objectiu bàsic de l'Educació per a Adults és dotar els adults d'una formació bàsica que
els permeta accedir als distints nivells del sistema educatiu, així com desenrotllar la seua
capacitat de participació en la vida social i cultural. En este sentit, l'EPA d'Atzeneta ha assistit a
diferents Trobades d'Adults, organitzat excursions i també tallers participatius. En definitiva,
comptar amb un Centre EPA és realment positiu ja que amb l'edat, mantindre la ment activa
millora enormement l'aptitud i la qualitat de vida de les persones.
XXIV TROBADA D’ESCOLES EN
VALENCIÀ A LA VALL D’ALBAIDA

MODERNITZACIÓ DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Ampliació i condicionament de les instal·lacions
Millora del mobiliari
Adquisició d'equipament informàtic
Reactivació d'este important nucli educatiu
Organització de visites escolars per a donar a conéixer les
instal·lacions i impulsar l'emissió de carnets de la biblioteca
Augment de la dotació econòmica dedicada a la dinamització
de la biblioteca per a fer d'ella un focus difusor de la cultura del
nostre poble, açò és:
• Renovació de la col·lecció bibliogràfica
Adquisició de més de 100 nous títols.
Amb això s'ha posat a disposició de tots una ampli assortiment d'oferta
bibliogràfica, inclús a l'estiu, amb el préstec de llibres en la piscina municipal.
• Realització d'activitats de foment de la lectura dirigides sobretot als més xicotets.
• Conta contes.
• Celebració del dia del llibre.
Novembre 2008 Premi nacional d'Animació a la lectura “Maria Moliner” concedit pel Ministeri
de Cultura a la Biblioteca Municipal d'Atzeneta per la seua contribució a la dinamització de la
lectura i que va consistir en la dotació d'un lot de 200 llibres.
Activitats culturals i tallers participatius.

TURISME
L'Ajuntament, durant esta última legislatura, s'ha interessat activament per la
recuperació del patrimoni cultural d'Atzeneta. Fruit d'este interés ha sigut la rehabilitació de tres
edificis emblemàtics de la localitat com són la Font dels Vint-i-un xorros, l'antic escorxador i el
llavador públic. Projectes de restauració ambiciosos amb què es pretén fomentar el
desenrotllament local i que suposen la creació d'un equipament públic destinat a la promoció
cultural i turística del municipi.
CONSTRUCCIÓ DEL MUSEU DE LES ARTESANIES D'ATZENETA
PEDRA, CAMPANES I ESPART
En un temps en què les artesanies de la
pedra, les campanes i l'espart perillen de
desaparéixer en el poble d'Atzeneta, la possibilitat
de recuperar i preservar en un únic espai el llegat
artesanal desenrotllat pels atzenetins i atzenetines
durant prop de huit-cents anys es fa més que
necessari.
Així doncs, la construcció del Museu de les
Artesanies té com a principal objectiu preservar,
de forma viva i palpable, el llegat històric i
artesanal del nostre poble, fins ara arreplegat en
diferents llibres d'història local.
SENYALITZACIÓ TURÍSTICA “LA RUTA DE L'AIGUA” i “LA RUTA DEL PATRIMONI
HISTORICOARTÍSTIC D'ATZENETA”
Este itinerari senyalitzat que té com a punt de partida la “Font dels
vint-i-un xorros”, permet als habitants del poble i als visitants,
realitzar un recorregut pel nucli urbà de la població fins a arribar a
la contornada de la mil·lenària Séquia el Port, donant-los a conéixer
l'interés, el significat i la importància històrica de tot allò que
trobaran al llarg del recorregut. Per a això s'ha editat un fullet de la
ruta.
A més s'han col·locat panells informatius en
elements del patrimoni històric artístic d'Atzeneta com són l'Església de Sant
Joan Baptista, l'Ermita del Santíssim Crist de la Fe, l'urbanisme morisc d'AzZanata, l'antic escorxador, el llavador i les antigues Escoles Nacionals. També
s'ha col·locat un panell informatiu general a l'entrada del municipi que
arreplega informació sobre estes dos rutes.
EDICIÓ DEL FULLET MUNICIPAL D'INFORMACIÓ I
DIVULGACIÓ TURÍSTICA
Davall el logotip “Un museu a cel obert” este fullet turístic d'Atzeneta mostra
breument la seua història local, els seus recursos patrimonials i naturals sense
oblidar-se de la seua artesania, les seues festes i la seua gastronomia.
A més, en este exercici 2011 s'han sol·licitat dos subvencions a la Conselleria
de Turisme, una per a l'edició d'un DVD promocional turístic del patrimoni
historicoartístic i de la tradició artesanal d'Atzeneta i una altra per a la
instal·lació d'equipament audiovisual i multimèdia en el Museu de les
Artesanies.
FOMENT del turisme d'interior a través de la col.laboració amb la Mancomunitat de Municipis
de la Vall d'Albaida. Participació en el Programa de visites guiades “Obrim les Portes de la Vall”
i en la celebració del Dia Internacional del Turisme amb l'organització de rutes mediambientals.

PARTICIPACIÓ a través de la Macomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida en
diverses fires de turisme, tant de la nostra comarca com de fora d'ella, entre les que cal destacar
la Fira Internacional de Turisme de València i també la de Madrid (FITUR). Amb la difusió dels
fullets turístics del nostre municipi en totes estes edicions la Mancomunitat realitza una
importantíssima labor de difusió de les virtuts dels nostres pobles, potenciant així un turisme
de qualitat.
En el 2011 s'han sol·licitat dos subvencions a la Conselleria de Turisme, una per a l'edició
d'un DVD promocional turístic del patrimoni historicoartístic i de la tradició artesanal d'Atzeneta
i una altra per a la instal·lació d'equipament audiovisual i multimèdia en el Museu de les
Artesanies.

5. ESPORTS
En esta matèria la regidoria d'esports ha treballat de valent a fi de
fomentar i facilitar la pràctica recreativa-esportiva i elevar d'eixa manera
el benestar social de tot el poble.
Per això l'ajuntament manté una col·laboració econòmica i/o
material amb diferents associacions esportives com ara la U.E. Atzeneta,
el Club d'Atletisme que organitza una consolidada Pujada a la Font Freda,
el centre excursionista o les Escoles Esportives municipals.
Al llarg d'estos quatre anys s'ha impulsat, junt amb la participació
de pares i mares, l'Escola de Futbol. Esta escola, germen de futurs
talents, compta amb dos equips de futbol 7, un d'ells federat, i dos de
futbol sala que participen de manera regular en els jocs esportius de la CV en la fase de la Val
d'Albaida. Ara, inclús l'entrenador de l'escola ha començat a treballar amb un equip d'infantils.
Altres activitats exercides en col·laboració amb entitats i particulars de la localitat ha
sigut la posada en marxa del grup de gimnàstica de dones, l'escola de tenis, les classes de
spining, la setmana esportiva, etc.
Piscina municipal: al llarg d'esta legislatura s'ha consolidat l'activitat de la piscina
municipal en què s'oferix de manera complementària al bany lliure, cursets de natació i
activitats aquàtiques per a xiquets i adults.
Poliesportiu i instal·lacions esportives: en estos quatre últims anys s'ha realitzat un
esforç en la millora de les instal·lacions esportives d'entre les que destaquem les següents:
• Ampliació de la zona de platja de la piscina i construcció
del bar.
• Construcció de la rampa per la qual s'accedix de la zona
esportiva a la piscina i al nucli urbà
• Construcció del gimnàs municipal
• Condicionament de les pistes de tenis i de futbet
• Cobriment de la pista de futbet per a l'adequació del
nou pavelló municipal, una obra totalment necessària
en el nostre poliesportiu.

6. NOVES TECNOLOGIES
PROJECTE “ATZENETA SENSE FILS”. Amb este projecte s'ha facilitat a tot el poble l'accés a
Internet a través de la Xarxa WI-FI.
CREACIÓ DE LA PÀGINA WEB DE L'AJUNTAMENT
S'ha creat una pàgina Web per a donar a conéixer el nostre
poble més enllà de les nostres fronteres i facilitar tràmits
administratius als veïns. En ella podeu trobar continguts de la
nostra història i el nostre patrimoni, a més de ser un mitjà molt
útil per a donar a conéixer la vida cultural, econòmica i
municipal d'Atzeneta.
www.atzenetadalbaida.com
Entrega de 50 aparells sintonitzadors de TDT a les persones de més edat dins del Pla
Avança 2 del Pla E del Govern de Zapatero.
Instal.lació d'un repetidor per a sol.lucionar els problemes de recepció de la TDT.

7. OBRES
MODIFICACIONS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES
S'ha procedit a l'aprovació de les següents Modificacions Puntuals de les Normes
Subsidiàries:
Modificació Puntual Núm. 8
Es modifica l'ordenació detallada de la zona urbana industrial prevista per les Normes
Subsidiàries i la zona a Industrial limítrof, en els següent extrems:
Zona Urbana Industrial NNSS
• Anul·lar el vial públic que separa en dos illes independents la primitiva zona industrial
prevista pel planejament original.
• Crear un vial de 12 metres de secció per a separar els usos industrials dels residencials
al Sud de l'illa industrial.
• Regularitzar l'alineació de l'illa industrial en la seua orientació Oest.
• Resoldre les incongruències de les NNSS que regulen la zona industrial urbana.
Zona a Industrial:
• Qualificar com a vial públic un vial existent que es desenrotlla en part en parcel·les de
la mercantil CEDIVAL S.A.
• Redefinir la geometria de la zona verda sítia junt amb la reserva viària per a la ronda
de la carretera CV-615
• Transvasar edificabilitat entre les parcel·les de l'illa industrial 7, sítia en la Zona a i el
Sòl Urbà Industrial.
Modificació Puntual Núm. 9
La modificació consistix en el canvi d'ús de parcel·les sense aprofitament lucratiu de
titularitat municipal classificades com a dotacional públic (5.815,09 m2) que passaran a
disposar d'aprofitament lucratiu, per altres parcel·les que disposen d'aprofitament lucratiu
(5.885,85 m2) i que amb la modificació passaran a ser classificades com a dotacional públic.
Tot això, amb un informe previ favorable del Consell Jurídic Consultiu.

Modificació Puntual Núm. 10
És objecte del projecte la Modificació Puntual de l'Ordenació Detallada de les vigents
Normes Subsidiàries, a fi de modificar l'ús actual privat d'una parcel·la, canviant-la a ús
dotacional públic.
Amb la mesura s'aconseguix la prolongació del viari del carrer Sant Roc i el manteniment
de la senda d'accés a les posteriors de les vivendes que donen als carrers Sant Vicent i Sant
Roc, amb un ample raonable de 5 metres que permeta els accessos de vehicles i la utilització
de la parcel·la de titularitat municipal com a espai dotacional, de tipus múltiple (futura ubicació
d'equipament públic, de tipus cultural, social, administratiu o d'esplai), en el que es compaginen
els usos d'aparcament per a millorar l'accessibilitat al nucli urbà tradicional, amb el de mirador,
de posada en valor del paisatge de la Vall d´Albaida i la recuperació i posada en valor de la
Séquia el Port, Llavador del Camí del Teular i el Llavador de Jeremías. (carreró penya).
L'Institut Valencià de la Vivenda, S.A.
El passat 23 de desembre del 2008, es va firmar el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L'INSTITUT VALENCIÀ DE VIVENDA, S.A. I L'AJUNTAMENT D'ATZENETA D´ALBAIDA PER A LA
GESTIÓ I ACTUACIÓ EN ÀREES DE SÒL.
El conveni permet a l'ajuntament recuperar el solar de 1.508 m2 corresponent a l'antiga
piscina municipal que va ser cedit inicialment a l'IVVSA. Amb esta actuació l'Ajuntament obté
de nou, la propietat i ús de l'immoble on s'ha construït el Local de Participació Ciutadana i en el
que, actualment s'està construint l'Escola Infantil Municipal, i on s'ubicarà el futur Consultori
Mèdic conforme al projecte tècnic que ha sigut redactat a este efecte i remés a la Conselleria
de Sanitat per a la seua aprovació.
L'Institut Valencià de Vivenda S.A. (IVVSA) assumix el compromís d'elaborar i tramitar
tota la documentació que resulte necessària d'acord amb la normativa urbanística per al
desenrotllament del Sector Urbanitzable Residencial R-3 que permetrà la construcció de 176
vivendes, de les quals, el 50% de les mateixes, és a dir, 88 vivendes, seran de Promoció
Protegida, garantint d'esta manera el dret a una vivenda digna i adequada per a tots els
ciutadans d'acord amb el que disposa l'art. 4 de la Llei Urbanística Valenciana i art. 47 de la
Constitució Espanyola.
Pla General d'Ordenació Urbana
El març del 2008, l'Ajuntament va contractar amb l'empresa Estudi d'Arquitectura SL, la
redacció del Pla General d'Ordenació Urbana, tenint en compte que el municipi no disposa de
Pla General i l'anterior Concert Previ (document necessari per a l'aprovació del Pla General) no
es va arribar a materialitzar per caducitat del mateix, dificultant-se d'esta manera el futur
desenrotllament urbanístic dels terrenys i el creixement del municipi amb l'adequada i
necessària concurrència pública que permeta a tots els ciutadans accedir i participar, en
condicions d'igualtat i oportunitat.
Per a la redacció del nou Pla General, s'inicien els treballs de desenrotllament del Pla de
Participació Pública per mitjà d'anuncis publicats en el BOP 198 i DOCV 5831 de data 20 d'agost
del 2008. El desplegament d'este Pla, arranca el 3 de setembre del 2008 amb un taller de
paisatge al qual es convoca totes les associacions, culturals, socials, esportives i de qualsevol
altre aspecte de la societat i realitat del nostre municipi, per a continuar amb el taller d'evolució
urbana el dia 20 de setembre del 2008. Tot això, a fi que estos grups o associacions a més
d'aquells interessats en general puguen participar en l'elaboració del futur Pla General
d'Ordenació Urbana.
En data 4 de febrer del 2010 s'entrega en la Direcció Territorial de la Conselleria de Medi
Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, la documentació del Concert Previ del Pla General
d'Atzeneta d´Albaida per al seu informe favorable.
En este moment, després de la publicació de la Llei 12/2010, de 21 de juliol, de la
Generalitat, el document de Concert Previ produïx els efectes del document consultiu o d'inici
d'acord amb el que preveu l'art. 83.1 de la Llei Urbanística Valenciana.

Concessió d'aigua de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer
Per part de l'Ajuntament s'ha tramitat la documentació necessària davant de la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer perquè s'autoritze una ampliació de la concessió d'aigües
a fi de disposar dels suficients recursos hídrics per a afrontar les noves previsions de creixement
industrial i residència que es preveuen en el Pla General d'Ordenació Urbana.
En este sentit, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha autoritzat per a Atzeneta
d´Albaida una disponibilitat hídrica de 287.544 m3 del pou del Règit, que junt als 277.000 m3
de què es disposen actualment del pou mancomunat garantixen la suficiència de recursos hídrics
per als distints usos (residencial, industrial i reg) del municipi.
ALTRES ACTUACIONS URBANÍSTIQUES
Durant la legislatura 2007-2011, s’ha dut a terme la renovació de la xarxa d’aigua del
terme municipal en una longitud aproximada de 3.000 metres lineals, millorant d’esta manera
la infraestructura de reg existent, evitant les nombroses fugues d’aigua que es produïen a causa
del deteriorament que presentava l’anterior xarxa de canonada, amb el consegüent estalvi en
consum d’aigua.

INVERSIONS

INVERSIONS 2008
FOTO

OBRES

CONDICIONAMENT DE
CAMINS
Subvenció: 25.000 €.

Total Inversió (€)

25.000,00 €.

Les obres realitzades suposen
una important millora en la
xarxa viària de trànsit freqüent
per part dels veïns del
municipi.

OBRES COMPLEMENTÀRIES
PISCINA MUNICIPAL
Subvenció concedida 12.000 €

14.117,65 €.

Sʼha millorat lʼaccessibilitat de
les instal-lacions esportives i la
seua connexió entre la piscina
municipal i la resta del
poliesportiu.

REPARACIÓ BARRANC
Subvenció: 30.000 €
S'ha procedit a l'asfaltat de
l'esplanada utilitzada com a
aparcament, representant una
significativa millora per la
supressió d'aigua, fang i pols
depenent de les condicions
climatològiques donades.

33.333,00 €.

FOTO

FOTO

Amb estes obres s'ha suprimit el bombeig
d'aigua des del pou mancomunat fins al
dipòsit en la serra, optimitzant el consum
d'energia elèctrica amb un important
estalvi econòmic per al municipi.

CONNEXIÓ AIGUA A ZONA
INDUSTRIAL

L'ampliació de la zona de platja amb la creació
d'un aparcament cobert, la construcció del bar i
la millora general de la instal·lació, ha dotat a la
mateixa d'un adequat nivell de servici i
comoditat en el seu ús no sols al període
estival.

AMPLIACIÓ I REFORMA PISCINA
MUNICIPAL
Subvenció: 90.000,00 €

L'actuació duta a terme ha consistit en la
reposició de les canonades d'aigua i
sanejament, supressió de voreres per a donar
un major ample de carrer, rematat amb adoquí
de formigó, més respetuós amb l´entorn del
casc antic.

ACTUACIÓ ARQUITECTÒNICA
NUCLI URBÀ. CARRER NOU
Subvenció 35.330,70 €

Per mitjà de la realització d'estes
obres s'ha dotat al parc municipal d'un
ampli espai on ubicar les distintes
actuacions musicals i altres actes
d'elevada afluència de públic.

ADEQUACIÓ PARC MUNICIPAL
Subvenció: 64.520 €

OBRES

103.000,00 €.

100.000,00 €.

62.014,20 €.

64.520,00 €.

Total Inversió (€)

FOTO

FOTO

Igual que es fera en el carrer Nou,
l'actuació duta a terme ha consistit en la
reposició de les canonades d'aigua i
sanejament, supressió de voreres per a
donar un major ample de carrer, rematat
amb adoquí de formigó més adeqüat per
a l´entorn urbà del casc antic.

RENOVACIÓ AIGUA I
CLAVEGUERAM CASC ANTIC.
CARRER SANT VICENT
Subvenció concedida: 40.000 €

Amb esta subvenció s'han completat
les obres de millora general de les
instal·lacions de la piscina i parc
municipal.

OBRES COMPLEMENTÀRIES PARC
I POLIESPORTIU MUNICIPAL
Pressupost: 64.520 €

44.444,44 €

64.520,00 €

20.000,00 €.

CONDICIONAMENT CAMINS T.M
CAMÍ CARRÍCOLA, DIPOSIT I POU
Subvenció concedida 20.000 €
Les obres d'asfaltat representen una
millora important de la infraestructura
viària que es va ampliant a mesura
que es van obtenint noves
subvencions i ajudes econòmiques per
a això.

Total Inversió (€)

OBRES

INVERSIONS 2009
FOTO

FOTO

L'antic llavador i escorxador municipal
es trobaven en una situació de ruïna
en què es requeria una intervenció
adequada no sols per a recuperar
l'espai sinó que per a dotar a la
mateixa de la noblesa d'ambdós
edificis.
Per això, s'ha recuperat la pedra de la
seua façana i s'ha disposat en el seu
interior d'una àmplia sala i la
conservació íntegra del llavador i el
seu funcionament que es podrà
apreciar a través del sòl de vidre
instal·lat a este efecte.

RESTAURACIÓ ANTIC LLAVADOR
Subvenció: 90.235,29 €

Per tots és coneguda l'enorme dificultat amb
què hem hagut d'afrontar les festes patronals
quan les condicions climatològiques resulten
adverses, ja que el municipi no comptava amb
cap instal·lació capaç d'albergar la celebració
d'esdeveniments multitudinaris en un espai
tancat.
Estes obres donen l'adequada resposta a esta
necessitat i al mateix temps representen una
important adequació de les instal·lacions
esportives per a satisfer l'actual demanda
d'espai cobert per a la pràctica esportiva.

Pressupost: 227.430 €
Subvenció: 227.430 €

COBRIMENT PISTA
POLIESPORTIVA
Pla Zapatero

OBRES

107.379,99 €

227.430,00 €.

Total Inversió (€)

FOTO

FOTO

S'han realitzat obres de
condicionament i millora general del
cementeri municipal, així com la
construcció de nínxols i el retaule en
commemoració als 300 anys del Crist.

OBRES D´ACONDICIONAMENT DEL
CEMENTERI MUNICIPAL,
CONSTRUCCIÓ DE NINXOLS I
RETABLE

Igual que en el cas de l'actuació portada a
terme en el llavador i escorxador
municipal, amb esta obra s'aconseguix
recuperar la font dels 21 canyos,
considerada una altra part important del
nostre patrimoni municipal, tornant a estes
edificacions l'esplendor i importància que
va tindre en altres temps.

REPARACIÓ DE LA FONT
Subvenció: 30.000 €

31.500,00 €

30.000,00 €

44.874,75 €.

ADEQUACIÓ CASA DE LA CULTURA
I DE LA MÚSICA
Subvenció 40.387,28 €
S'han ampliat les instal·lacions amb la
construcció de nous despatxos per a
l'escola de música i substituït les finestres
de fusta per altres d'alumini i vidre climalit
per a un millor aïllament acústic.
També s'ha ampliat la biblioteca dotant-lo
d'equipament adequat per a la prestació
d'un servici públic en condicions òptimes.

Total Inversió (€)

OBRES

FOTO

FOTO

L'educació és un pilar fonamental de
la nostra societat i precisament l'àmbit
infantil és la base per al futur
desenrotllament educatiu dels
xiquets/es.
La nova escola infantil complix
rigorosament amb l'actual normativa,
amb unes instal·lacions modernes i
acords a la nova demanda i necessitat
d´atenció per a la població infantil,
amb un ampli horari d'obertura al
públic, facilitant la conciliació de la
vida laboral i familiar.

CONSTRUCCIÓ ESCOLA INFANTIL
Conselleria Educació
Subvenció: 127.093,40 €
Ruralter. Subvenció: 30.007,57 €

La instal·lació elèctrica estava
completament obsoleta pel que l'actuació
està dirigida a la modernització i millora de
l'eficiència energètica de l'enllumenat
públic, amb el consegüent estalvi en
consum i contaminació.

RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC
PARC NOU D´OCTUBRE
Subvenció: 36.926,50 €

Obra inclosa en el Pla Zapatero i que té
com a objectiu la construcció d'un local per
a la participació ciutadana dels distints
col·lectius i associacions locals.

CONSTRUCCIÓ LOCAL
PARTICIPACIÓ CIUDADANA
Pla Zapatero
Subvenció: 101.450,50 €

OBRES

254.186,80 €

138.377,00 €.

Total Inversió (€)

INVERSIONS 2010
FOTO

FOTO

L'adquisició de terrenys i les obres
d'urbanització completen la trama
urbana del carrer l´Escorredor en l´illa
de la qual s'ubicarà la nova escola
infantil i el nou centre auxiliar de salut,
el projecte tècnic del qual es troba ja
en la Conselleria per a la seua
aprovació.

ADQUISICIÓ TERRENYS I
OBERTURA DE CARRER
Subvenció: 48.390,00 €

La creació d'un aparcament i parc municipal
representa una millora important per a la
població que pot disfrutar d'un espai verd i
disposar d'un aparcament que facilite
igualment l'accés a les vivendes per la seua
banda posterior, completant la trama per
mitjà de l'obertura del nou carrer que
connectarà esta zona amb la c/ Sant Roc.

CONSTRUCCIÓ APARCAMENT I
PARC MUNICIPAL
Pla Camps
Subvenció Obra: 114.583,00 €
Adquisició terrenys: 45.000,00 €

La falta d'instal·lacions esportives cobertes
per a la pràctica esportiva, ha sigut una de
les assignatures pendents en el municipi,
per la qual cosa amb la posada en
funcionament del gimnàs municipal i la
coberta del pavelló poliesportiu, la població
pot disfrutar d'unes instal·lacions
esportives completes i de qualitat.

CONSTRUCCIÓ GIMNÀS
MUNICIPAL
Pla Camps
Subvenció: 92.614,23 €

OBRES

48.390,00 €

159.583,00 €

92.614,23 €.

Total Inversió (€)

FOTO

FOTO

Després de les gestions realitzades
per l'Ajuntament, la Conselleria
d'Educació va realitzar les obres de
canvi de la coberta de l'edifici de les
escoles i el subministrament de nou
mobiliari escolar.
Per part de l'Ajuntament i de l'AMPA
s'ha procedit a la millora general de
les instal·lacions, efectuant les
intervencions necessàries per a això.

CANVI COBERTA A L´ESCOLA

La zona del barranc la imatge de la qual es veia
degradada per l'ús incontrolat com a abocador,
ha sigut totalment remodelada amb una
actuació d'abancalament i contenció per mitjà de
murs de pedra li donen a la zona una imatge
natural d'acord amb el seu entorn i ús.
Igualment, s'ha asfaltat la travessia a la Font
Freda i s'ha recuperat una zona fronterissa al
carrer Pastors on s'han instal·lat elements que
faciliten l'activitat física dels majors.

ADEQUACIÓ BARRANC

El paviment de les pistes de tenis i del
pavelló poliesportiu ha sigut totalment
renovat donada la seua precària
situació que impedia desenrotllar la
pràctica esportiva en bones
condicions.

ADEQUACIÓ PAVELLÓ
POLIESPORTIU
Subvenció: 30.000,00 €

OBRES

15.000,00 €

Aportació estimada de
40.000,00 €

30.000,00 €.

Total Inversió (€)

FOTO

8. SITUACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL
En els temps que corren, en plena crisi econòmica i financera, resulta extraordinari quant
no inaudit, que una administració pública, més inclús si és un ajuntament, tanque l'exercici
2010 en positiu.
Això ha sigut conseqüència de la implantació d'un pla econòmic financer que, conscients
del gasto corrent real, reflex dels servicis públics que es presten i partint de la base d'existència
d'un desequilibri important entre ingressos corrents i gastos corrents, salvat en el seu dia, fins
al seu esgotament, pels romanents acumulats d'anys anteriors, fruit, entre altres, de la bonança
econòmica i la venda de patrimoni, s'ha realitzat un esforç a arbitrar les mesures necessàries
de finançament, que es concreten en:
1.- Aflorament i regularització de les unitats de cadastre d'urbana existents en el municipi, que
suposava el 90 per cent del polígon industrial. Quantificació:
1.a- 100.000 euros anuals en el padró d'IBI Urbana, que passa de 120.000 euros a
220.000 euros.
1.b- 220.000 euros d'endarreriments d'Unitats urbanes existents des de fa més de 10
anys que no havien pagat ni un euro per IBI Urbana.
2.- Actualització del tipus de gravamen de l'IBI Urbana. Passa del 0,60% al 0,68%. (el mínim
i màxim legal és del 0,40% i 1,10%, respectivament) Quantificació: Sobre un padró inicial de
120.000, l'augment suposen 13.600 euros.
3.- Actualització de la taxa de Fem per a aproximar el finançament al cost real.
Quantificació:
- Exercici 2007. Cost Anual servici 45.637,73 €; Ingrés taxa anual: 18.270 €; Dèficit:
27.367,73 €.
- Exercici 2010. Cost Anual servici: 49.332,13 €; Ingrés taxa anual: 44.720 €; Dèficit:
4.612,13 €
4.- Actualització del Tipus de gravamen i valor de mercat de l'Impost sobre Construccions.
Quantificació Tipus del 2% al 3,5%. Resultat. Ens ha agarrat la crisi. Ingressos 2007: 80.000 €.
Ingressos 2010: 23.000 €.
5.- Implantació de la taxa per clavegueram Quantificació: 45.000 €.
6.- Conveni restauració Pedrera Estivalis: Després de la firma del nou conveni, el cànon passa
de 0,29 Euros/Tm a 1,00 Euros/Tm. Quantificació: 50.000 euros anuals.
7.- Concertació de dos operacions de crèdit per a cancel·lar els deutes per gastos corrents que
s'arrossegaven per exercicis anteriors fins al 2008:
7.1- Préstec de legislatura: Import 50.000 euros Venciment 09-04-2011.
7.2- Préstec romanents negatius: Import 92.163,50 euros. Venciment 23-07-2015.
D'altra banda, en els últims anys hem hagut de patir una reducció important de les
transferències de l'Estat i de la Generalitat Valenciana, la qual cosa ha repercutit, òbviament,
de forma molt negativa en l'estat d'ingressos corrent i, per consegüent, en el manteniment dels
servicis públics que es presten, requerint d'un sobreesforç dels recursos propis:
1.- Participació ingressos de l'estat:
Exercici 2007:196.102 €
Exercici 2010:170.162 €
Diferencia= -25.939,24 € Percentatge: 13,3% menys.
2.- Subvenció Escola Infantil conselleries:
2008: 30.475.55 + 32. 970,00= 63.445,55 €
2010: 37.643,00 €
Diferència -25.802,55 € Percentatge: 40% menys.

3.- Subvenció Conselleria Gabinet Psicopedagògic:
2007: 10.530,35 €
2010: 7.550,12€
Diferència: -2.980,23 € Percentatge 28,5 % menys
4.- Subvenció Conselleria Promoció Institucional-Festes:
2007: 23.500 €
2010: 0,00 €
Diferència -23.000,00 € Percentatge: 100,00 menys
5.- Subvenció conselleries Equipaments i Mobiliari Urbà:
2007:10.767,68€
2010: 1.831,89€
Diferència -8.935,79 € Percentatge: 83% menys.
Per a més complicació, les dificultats econòmiques que patim les Administracions
públiques, junt amb les mesures de reducció del dèficit públic, porten com a conseqüència una
escassetat de tresoreria (diners en els bancs), la qual cosa ha provocat un retard general en el
pagament de factures i certificacions d'obres, generant, com a poc, un comprensible i inevitable
malestar en els proveïdors, les queixes dels quals, sobradament justificades, han de ser ateses
per l'Administració local, al ser l'administració més pròxima.
L'ajuntament d'Atzeneta està intentant revertir esta situació i, com es veu, anem per bon
camí. El pressupost de 2010 l'hem tancat amb un romanent positiu de 40.000 euros.
A continuació es mostra l'evolució de les dades comptables pressupostàries dels últims
exercicis:
RESULTADO PRESUPUESTARIO

EVOLUCION DE LOS REMANENTES DE TESORERÍA
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