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O R D RE

DEL

Al Saló de Sessions de la Casa
Consistorial
d'Alcalalí,
sent
les
VINT-I.DOS hores TRENTA MINUTS del
dia CATORZE de JUNY de 2018, es
reuneixen en primera convocatòria els
Srs. Regidors que al marge s'expressen,
sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa,
Sra. Maria Isabel Molina Vicens, a fi de
celebrar sessió Ordinària, convocada a
aquest efecte.
Sent l'hora expressada, la Presidència va
iniciar la sessió, passant-se a tractar els
assumptes compresos en l'ordre del dia

DIA

1. - LECTURA I APROVACIÓ SI ESCAU DE L'ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
Havent donat compte de l'esborrany de l'acta de les sessió anterior, nº3 del 10/05/2018,
queda sobre la taula pendent d'aprovació.
2.- RECOLZAMENT AL SECTOR AGRARI D’ALCALALI
Es dóna lectura a la següent proposta:
Vist que en Alcalalí s’han detectat els següents brots de XylellaFastidiosa:

-

Brot 3, publicar al DOG el dia 05/09/2017 que afecta a dues parcel·les.
Brot 6, publicat al DOG el dia 19/02/2018 que afecta a tres parcel·les.
Brot 7, publicat al DOG el dia 17/05/2018 que afecta a set parcel·les.

Proposem l’aprovació del següents acords:
ACORDS

1. Instar a la Generalitat Valenciana a ser l’altaveu dels afectats per la XylellaFastidiosa i
negociar amb el Ministeri pertinent i amb la Unió Europea una nova solució que no
contemple la tala sistemàtica d’ametlers sans, i que modifique la Decisió de las comissió
2015/789/UE, modificada per la Decisió 2417/2015 de la Comissió de 17 de desembre i
la Decisió 764/2016 de 12 de maig.
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2. Demanar a la Generalitat Valenciana l’exigència al Ministeri pertinent i a la Unió Europea,
d’una major inversió en investigació i experimentació centrada en l’insecte vector, i en
varietats d’ametlers resistents a la bactèria.
3. Seguir donant el nostre recolzament i recursos municipals al sector agrari, invertint en
formació, investigació i assessorament dels nostres agricultors.

7. Sol·licitar que el tractament realitzat respecte i no intervinga en les produccions
ecològiques.
8. Seguir treballant en el diàleg i la comunicació directa amb les persones afectades per la
XylellaFastidiosa, acompanyant-les durant tot el procés, i utilitzant un llenguatge empàtic
i realista de la situació.
9. Instar a la Generalitat Valenciana a seguir treballant en un “Pla de Recuperació de la zona
afectada”, d’absoluta necessitat per minimitzar els efectes de la tala d’ametlers i evitar
així efectes negatius en els agricultors, en el paisatge i en l’ecosistema natural del nostre
poble.
Por D. José Vicente Marcó se indica que no la ve mal, es parecida a la de la otra vez y está
redactada mas suave. Sí que quisiera realizar una pequeña enmienda en el punto tercero, en el sentido
de que si adquirimos algún compromiso que tengamos la competencia, porque yo creo que la
investigación y formación, pues no sé. Yo sí que pondría que apoyar a nuestros agricultores poniendo a
su disposición servicios de asesoramiento y de ayuda a la tramitación de estas ayudas para los mismos,
contratando un servicio especialiado de ayudas por parte de este ayuntamiento, aprovechando ayudas
de algún plan de empleo. También añadiría un punto 10, para dar traslado del presente acuerdo a
todos los grupos políticos con representación en las Cortes de la Comunidad Valenciana. Así mismo

2

Número: 2018-0007 Fecha: 26/02/2019

6. Donar el nostre recolzament al sector apícola i a la pol·linització. Demanem que s’eviten
els tractaments fitosanitàries en les èpoques de floració, i aquest siga sempre entre les
18:30h i les 6:00h de lamatinada. Caldrà un avís a través de les OCAPAS, ADS i OPAS 15
dies abans de la realització d’aquests, evitant així la mort de les abelles.
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5. Instar a la Generalitat Valenciana a seguir negociant amb la Unió Europea la reducció
dels cinc anys de prohibició de plantació en una parcel·la afectada.

ACTA DEL PLENO

4. Exigir que les indemnitzacions es realitzen a totes les persones afectades, i no sols als
agricultors professionals, tenint en compte el lucre cessant.
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pregunta si se sabe como es posible que en la provincia de Alicante si se han detectado estos brotes en
parcelas afectadas y sin embargo en la provincia de Valencia no. Por su parte la Alcaldía le indica que a
la primera no por que nosotros si que estamos haciendo investigación y asesoramiento ya que se ha
trabajado con una empresa y con la politécnica de Valencia, por lo tanto si que estamos trabajando. El
Sr. Marcó indica que no ha visto ningún bando con esa información. En cuanto al punto 10 la Alcaldía
indica que si, que debería añadirse el punto 10
Tras lo anterior se somete a votación la enmienda de añadir un punto décimo consistente en
dar traslado del presente acuerdo a todos los grupos políticos con representación en las Cortes
Valencianas, aprobándose por unanimidad.
Seguidamente se somete a votación la propuesta de “RECOLZAMENT AL SECTOR AGRARI
D’ALCALALI” con inclusió del punto décimo indicado anteriormente, siendo aprobada la propuesta por
unanimidad de todos los presentes.

Modificació deis Estatuts de la Mancomunitat CIRCUIT CULTURAL COMARCAL
DE LA MARINA ALTA, en concret afegint l'apartat j) a l'article 3.1, en els
següents termes: 
Article 3. Objecte i competencies

Número: 2018-0007 Fecha: 26/02/2019

Vist l'escrit rebut de la Mancomunitat CIRCUIT CULTURAL COMARCAL DE LA
MARINA ALTA, referente a la modificación de sus Estatutos es
proposa al ple la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Circuit Cultural
Comarcal de la Marina Alta en el següent sentit

ACTA DEL PLENO

3.- MODIFICACIÓ D'ESTATUTS DEL MACMA.

j. Promoció, participació i cooperació en la prestació de les competencies
educatives municipals, així com en les esportives i d'atenció a les persones per a
tata la població de la Marina Alta, així com en aquells altres serveis públics que
contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat vernal de la
Marina i que la Mancomunitat puga assumir en l'ambit de les seves competencies.
es proposa al ple l'adopció del següent acord:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1º.- Aprovar la Modificació dels Estatuts de la Mancomunitat CIRCUIT
CULTURAL COMARCAL DE LA MARINA ALTA, en concret afegint
l’apartat j) a l’article 3.1, en els següents termes:
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l. Els objectius de la Mancomunitat seran, en relació al seu ambit territorial els
següents:
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Article 3.- Objecte i competències
1. Els objectius de la Mancomunitat seran, en relació al seu àmbit
territorial els següents:

Por D. José Vicente Marcó se indica que en el informe de Secretaría en la propuesta de
resolución se ha añadido un segundo punto que dice que “En cap cas implicarà una
transferència genèrica de competències a la Mancomunitat i és requerirà,
posteriorment, la subscripció dels corrresponents Acords i / o Convenis”,
preguntando cuales son esos acuerdos y convenios. Por Secretaría se le
informe que responde a una carta que ha sido remitida a otros municipios y
que aquí no ha llegado, todo ello para justificar el tema de las
competencias.Por otro lado indica que la propuesta debe de ser común a
tosos los miembros. Por secretaría se indica que es la propuesta segunda que
se ha recibido desde la propia Mancomunidad. El Sr. Marcó indica que no la
ha visto. Por Secretaría se le indica que la propuesta no es obligatoria
seguirla.
Tras lo anterior se sometió a votación el acuerdo cuyo resultado fue el
siguiente:
Votos a favor Dª Maria Isabel Molina Vicens (Compromís), D. Josep Joan Ramis
Ferrer (Compromís), D. Alejandro Romà Serer (Compromís) y D. Francisco
Miguel Costa Llàcer (EU),i s'abstenen D. José Vicente Marcó Mestre (PP), Dª
Maria Aurora Piera Noguera (PP), votando en contra D. Bernardo Ferrer Pastor
(PSOE), no alcanzándose la mayoría absoluta requerida para la adopción del
presente acuerdo.
4.- DECLARACIÓ D’OCI EDUCATIU.

Declaració d'Oci Educatiu "Ens reunim amb uns altres valors"
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3º- Traslladar aquest acord a la Presidència de la Mancomunitat.
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2º En cap cas implicarà una transferència genèrica de
competències a la Mancomunitat i és requerirà, posteriorment, la
subscripció dels corrresponents Acords i / o Convenis.

ACTA DEL PLENO

j.- Promoció, participació i cooperació en la prestació de les
competències educatives municipals, així com en les esportives i
d’atenció a les persones per a tota la població de la Marina Alta, així
com en aquells altres serveis públics que contribueixen a satisfer
les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal de la Marina i
que la Mancomunitat puga assumir en l’àmbit de les seves
competències.”
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I, per això, considerem necessari
En primer lloc, determinar que entenem per activitats d'oci educatiu, per a
diferenciarles d'altres activitats que es realitzen en el temps lliure infantil i juvenil,
definintles com «l'espai del qual formen part activitats culturals, socials, esportives,
extraescolars o d'educació en el temps lliure que es realitzen amb una intencionalitat
educativa, més enlla de l'ensenyament reglat, basades en metodologies d'Educació No
Formal, que busquen potenciar l'educació en valors».
Les activitats d'oci educatiu tenen la finalitat d'afavorir el creixement personal, el
desenvolupament de la identitat, i també l'adquisició de valors i habits per a la vida, com
ara la solidaritat, l'empatia i la felicitat.
En segon lloc, volem ressaltar la importancia de l'associacionisme i de les entitats
socials com a vertaders promotors d'activitats d'oci educatiu que treballen amb la
infancia, l'adolescencia i la joventut, com a garants de la transmissió de valors i d'un oci
educatiu, responsable i de qualitat; no s'hauria d'oblidar la traject6ria associativa
d'aquestes entitats i caldria afavorir la seua continu'itat i reconéixer la seua tasca i
donarli suport.
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 el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, la Subdirecció General
d'lnfancia, el F6rum d'Escoles d'Animació, l'Associació de Professionals de Joventut de
la Comunitat Valenciana, l'Associació Valenciana d'Empreses d'Oci Educatiu
(AVECOE), el consorci Xarxa Joves. net,
Red Iberoamericana de Animación
Sociocultural (RIA), la Direcció General d'Esports, la Xarxa de Serveis d'lnformació
Juvenil i Col∙legi OfiCial d'Educadors i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana,
amb aquesta Declaració, volem ressaltar la importancia de l'oci educatiu com a
instrument per a la inclusió, la igualtat, la participació i el creixement personal i
comunitari, especialment en la infancia, l'adolescencia i la joventut,

ACTA DEL PLENO

Havent escoltat les aportacions deis representants següents:
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L'Oci Educatiu és una eina fonamental de creixement no sois personal sinó també
social. El seu impacte en el desenvolupament personal de la infancia, l'adolescencia i la
joventut ha de comptar amb el suficient reconeixement per part de la societat i deis
poders públics.
Les persones participants en la 1 Trobada d'Oci Educatiu de la Comunitat Valenciana,
sota el lema "Ens reunim amb altres valors", celebrada a Valencia els dies 14 i 15 d'abril
de 2016, organitzada per l'lnstitut Valencia de la Joventut, conscients que aquesta
primera Trobada ha sigut un espai per a establir canals que permeten un dialeg fluid i
profitós entre les persones i les entitats que treballen en projectes d'Educació No
Formal, entesa com la formació que, d'una manera intencionada, organitzada i
voluntaria, té lloc fara de les estructures del sistema d'educació formal, i tenint en
compte que la finalitat de la Trobada ésdonar visibilitat a les diferents institucions,
centres, associacions i grups informals que desenvolupen activitats de temps lliure
dirigides a la infancia, l'adolescencia i la joventut,

AYUNTAMIENTO
DE
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En tercer lloc, posar en valor la generositat del voluntariat en l'exercici d'activitats d'oci
educatiu, tot reconeixent la seua tasca i dedicació, i també els coneixements i
competencies adquirides per aquestes persones, que haurien de ser reconegudes en
l'ambit professional.



En cinqué lloc, considerem la vivencia del temps lliure com una activitat, en que
criatures, adolescents i joves viuen, a través d'una serie d'accions, experiencies
carregades de sígníficat per al seu creixement personal. És, a més, una experiencia
enriquidora, que consolida la identitat intercultural, potencia la dimensió relacional,
interioritza valors humans, propícia el gaudiment de la vida i ajuda a superar les
desigualtats.
Vist el que s'ha exposat, amb aquesta Declaració fem les PROPOSTES següents:

1. Volem fer efectiva la participació de la infancia, l'adolescencia i la joventut en les
activitats d'oci educatiu, considerades com a subjectes actius i no mers consumidors
passius.
2. lnstem que, des deis ajuntaments, entitats i institucions publiques, es promoguen
programes d'activitats d'oci educatiu, dirigides especialment a la infancia, l'adolescencia
i la joventut, que incidisquen en els valors educatius com a garantía d'igualtat i progrés
social, i s'impulsen accions que incidisquen en la igualtat d'oportunitats i de tracte, en el
respecte a la diversitat, en la convivencia intercultural, la lluita contra el racisme i la
xenofobia, i en l'educació en els drets humans, i comptant amb les entitats i col∙lectius
que ja realitzen projectes en aquest sentit, reconeixentles i donantlos suport.
3. lnstem l'administració que regule les activitats d'oci educatiu, assegurantne la qualitat
pedagógica, la presencia de l'educació en valors, la intencionalitat educativa, la
seguretat i la protecció necessaries i que, a més, treballe per a evitar l'intrusisme en el
sector.
4. Sol∙licitem que s'enfortisquen els mecanismes de participació perqué la població
infantil, adolescent i juvenil trabe, en les activitats d'oci educatiu, una oportunitat per a
triar lliurement les própies iniciatives.
5. Volem impulsar equips d'animació que, de manera coordinada, organitzen activitats
d'oci educatiu amb una actitud professional, tant si les porten a terme professionals, com
si són persones voluntaries, tot mantenint l'essencia de l'animació sociocultural i
l'educació en el temps lliure.
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Valors relacionats amb el desenvolupament personal, com ara l'autonomia, una
actitud crítica i d'obertura, la creativitat i l'autoestima.
Valors relacionats amb el desenvolupament social, com per exemple la capacitat
de comunicació, la participació, la ciutadania democratica, la solidaritat i justícia
social, la responsabilitat, la resolució de conflictes i d'altres semblants.
Valors relacionats amb el desenvolupament etic, com ara la tolerancia i el
respecte pels altres, la comprensió i l'aprenentatge intercultural, l'educació per a
la pau i la noviolencia, la igualtat de generes, el dialeg intergeneracional i els
drets humans.

ACTA DEL PLENO
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En quart lloc, volem identificar els valors que defineixen una activitat d'oci educatiu,
entre d'altres:
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6. Hem d'assegurar que les activitats d'oci educatiu es realitzen garantint la seguretat i
1aprotecció de les persones participants, per a aixó és necessari:
• lntroduir elements de protecció, com ara les assegurances de responsabilitat.
• Dotar de formació el personal que hi intervé.
• Inspeccionar l'equipament de les activitats i els espais on es duguen a terme.

5.- AHESIÓ AL IV PLA DE SALUT 2016-2020 DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Se sotmet al Ple de l'Ajuntament d’Alcalalí, la proposta d'adhesió a les estrategies
de Promoció de la salut previstes en el IV Pla de Salut 20162020 de la Comunitat
Valenciana.
El IV Pla de Salut 20162020: "Salut en totes les edats. Salut en totes les polítiques"
de la Comunitat Valenciana perseguix millorar el nivell de salut i reduir les
desigualtats en salut en la nostra societat, amb actuacions concretes des de
l'administració i comptant amb la participació ciutadana.
El IV Pla de Salut 20162020 s'articula entom de cinc línies estrategiques, la
innovació i reorientació del sistema sanitari i la seua orientació cap a la cronicitat, la
reducció de les desigualtats en salut, l'atenció de la salut en totes les etapes i en tots
els entoms de la vida. Posa especial emfasi a potenciar aquells recursos comunitaris
que generen salut i té entre els seus valors i pnnc1p1s fonamentals l'equitat, la
coordinació i la participació ciutadana.
Les actuacions en l'ambit local se centraran en:
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Sotmesa la proposta a votació, Voten a favor de la Adhesió a la Declaració d'Oci
Educatiu, Na Maria Isabel Molina Vicens (Compromís), En Josep Joan Ramis Ferrer
(Compromís), En Alejandro Romà Serer (Compromís), En Francisco Miguel Costa Llàcer (EU),
En Bernardo Ferrer Pastor (PSOE),i s'abstenen En José Vicente Marcó i Na Maria Aurora
Piera Noguera (PP).

ACTA DEL PLENO

En conclusió, volem treballar perqué mitjançant l'oci educatiu s'ajude a formar persones
madures, solidaries i felices.
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7. Cal donar suport al voluntariat entre la joventut com una forma de dinamització
d'activitats d'oci educatiu.
8. És necessari promoure, difondre i donar visibilitat a les activitats d'oci educatiu, dutes
a terme en diferents contextos, socials, culturals, esportius, etc.
9. Hem de garantir que les activitats d'oci educatiu es realitzen respectant la integritat, la
llibertat i l'autonomia de les persones, des d'una perspectiva educativa i amb vocació
transformadora.

AYUNTAMIENTO
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• Accions formatives i de capacitació dels membres del grup impulsor del
projecte.
• Analisi de la situació de salut del municipi de forma participativa, incorporant
els recursos locals que generen salut.
• Desemotllament de projectes orientats a promoure la salut en les diferents
edats i en els diferents entoms de la vida de les persones en l'ambit
municipal.

Seguidament se sotmet a votació l'anterior proposta, sent aprovada la mateixa per
unanimitat de tots els presents.

6.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ ALCALDIA DES
DE LA CELEBRACIÓ DE L'ÚLTIMA SESSIÓ.
Per part de la Sra. Alcaldessa s'adona de les Resolucions 116/2018 a la
145/2018, quedant assabentats els assistents.

7.- INFORMES D’ALCALDIA.
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• Formalitzar per mitja d'este document l'adhesió del municipi al IV Pla de Salut
20162020 de la Comunitat Valenciana, i en particular el nostre interés en els
objectius i accions del dit pla sobre els quals es puga actuar des de l'ambit local.
• Designar com a persona coordinadora d'esta adhesió a Dª Ana Ivars Marco, els
dades de filiació i contacte del qual s'arrepleguen en l'annex d'este document.
• Traslladar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i en particular a la
persona responsable de l'Oficina Valenciana d'Acció Comunitaria en Salut (OVACS)
de la Direcció General de Salut Pública, el nostre compromís d'adhesió al IV Pla de
Salut, als efectes de comptar amb el seu suport i assessorament.
• Traslladar a la Federació Valenciana de Municipis i províncies este compromís
d'adhesió al IV Pla de Salut.
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PROPUESTA D' ACORD

ACTA DEL PLENO

L'ambit local és un entom essencial per al IV PLA DE SALUT DE LA COMUNIT AT
VALENCIANA i pera guanyar salut en el municipi. Els Govems locals tenim una
influencia directa en la salut de la població treballant conjuntament entre sectors i
comptant amb la participació de la ciutadania. És per aixo que aquest equip de
govern, presenta, per al seu debat i aprovació pel Ple de la Corporació, la següent:

AYUNTAMIENTO
DE

Sessió Ordinària celebrada el 14 de Juny de 2018

ALCALALI

Per part de l’Alcaldía s’informa del següent punts:
El próximo 16 de junio se abrirá la piscina municipal.
Para la escuela de verano estará abierto el plazo de inscripción hasta el 20 de junio.
Sobre los cursos de natación ( 4 a 14 años ) mañana se realizará el Bando, estando el
plazo de inscripción abierto hasta el 5 de julio.
Sobre las obras del Ravalet está previsto que para las fiestas de San Juan esté todo
despejado y en condiciones aunque no estén terminadas.

A ) Se preguntaba lo siguiente:

9
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ACTA DEL PLENO

En este apartado, en primer lugar se da respuesta a D. José Vicente Marcó de las
preguntas que había realizado en plenos anteriores y por registro de entrada:

Número: 2018-0007 Fecha: 26/02/2019

8.- PRECS I PREGUNTES.

Se entrega la siguiente información:

10
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AYUNTAMIENTO
DE

Sessió Ordinària celebrada el 14 de Juny de 2018

ALCALALI
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AYUNTAMIENTO
DE

Sessió Ordinària celebrada el 14 de Juny de 2018

ALCALALI
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ACTA DEL PLENO

AYUNTAMIENTO
DE

Sessió Ordinària celebrada el 14 de Juny de 2018

ALCALALI
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ACTA DEL PLENO

AYUNTAMIENTO
DE

Sessió Ordinària celebrada el 14 de Juny de 2018

ALCALALI

B) A continuación a la siguiente pregunta sobre contratación:
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AYUNTAMIENTO
DE

Sessió Ordinària celebrada el 14 de Juny de 2018

ALCALALI
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ACTA DEL PLENO

AYUNTAMIENTO
DE

Sessió Ordinària celebrada el 14 de Juny de 2018

ALCALALI

Se facilita en el pleno la siguiente respuesta:
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ACTA DEL PLENO

AYUNTAMIENTO
DE

Sessió Ordinària celebrada el 14 de Juny de 2018

ALCALALI

AYUNTAMIENTO
DE

Sessió Ordinària celebrada el 14 de Juny de 2018

C) Sobre la documentación recibida de la basura a preguntas en plenos anteriores
también se pregunta, lo siguiente:
El coste definitivo de la basura en 2015 ha sido de
El coste definitivo de la basura en 2016 ha sido de
El coste definitivo de la basura en 2017 ha sido de
El coste estimado de la basura en 2018 se prevee será de

51.282 €
66.860 €
63.155 €
79.579 €

17
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ACTA DEL PLENO

ALCALALI

Sessió Ordinària celebrada el 14 de Juny de 2018

AYUNTAMIENTO
DE

ALCALALI

No es formulen mes precs i preguntes per la resta de membres assistents, i no havent-hi
més assumptes que tractar, la Presidència va aixecar la reunió, sent les vint-i-tres hores
deu minuts, estenent-se per mi el Secretari la present Acta. Done fe.
Vº Bº
LA ALCALDESA
DÑA. MARIA ISABEL MOLINA VICENS

EL SECRETARI
D. JESÚS ANGEL CASTRO REVORIO

18
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Por su parte D. Bernardo Ferrer señala que en el punto 4º erró el voto ya que era la
abstención, preguntando si se puede cambiar, ya que todo ello hace muchos años que
se realiza y simplemente nos parece Marqueting. El sr. Ramis le recuerda que la
adhesión era para poder acceder a ayudas.
A continuación realiza las siguientes preguntas a la Secretaría:
1- Si se puede decir los motivos de poner algo en el acta que no ocurrió.
2 – Si es legal la manera en que el equipo de gobierno ha otorgado la obra al sr. Adelino
Molina.
Por otro lado desde el PSOE – indica – se solicita se realice un descuento del 20% a las
personas empadronadas en Alcalalí, con respecto a la cuota del gimnasio, ya que el
Ayuntamiento percibe un alquiler de ese local. También solicita se planten cipreses
pegados a la valla del ecoparque donde se pueda, y si no poner tela para evitar un
impacto paisajístico. Por último con respecto a las trovades pregunta ¿ creen ustedes
que generarle un gasto al pueblo de Alcalalí de 16.877,87 en apenas cinco horas es una
buena acción ?. La Alcaldía le responde que se informará al pleno de los gastos de les
trovaes, y lo de las 5 horas es cosa suya. El sr. Ferrer indica que se podía haber
contrataso una persona un año.

ACTA DEL PLENO

Hemos pasado de 51 a 79, preguntando por que se han producido esos incrementos.
Por otro lado también se pregunta, indicando que el contrato finalizó el uno de julio de
2017, con lo que las amortizaciones, una vez pasado el plazo, están cubiertas, con lo
que el coste debería haber disminuido, preguntando porqué se ha incrementado la
basura tanto.
Por la alcaldía se indica que los datos de basura solicitados ( km., pesajes etc ),
dispongo de ellos desde el lunes, y no hay ningún inconveniente en pasarlos,
significando que hay un aumento generalizado de las pesadas. También anuncia que en
breve se instalará el quinto contenedor ( resto de orgánica ) y se repartirán bolsas entre
la ciudadanía, previa la pertinente charla.

