
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I PÚBLICA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
EL DIA 28 DE MARÇ DE 2019. 

 

SRA. ALCALDESSA  

Sra. MAITE PÉREZ FURIO 

 

SRS. REGIDORS PRESENTS 

D. RAFAEL ASENSIO Chenovart 

D. MIGUEL BONET SANCHO 

D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI 

D. EMILIO PASCUAL COTANDA 

D. JOSE ISRAEL PÉREZ GIL 

Sra. PATRICIA ANTONI BENET 

Sra. M. DOLORS LAFONT AVINENT 

D. JUAN JOSE FONT PERALES 

 

SECRETÀRIA 

SRA. AMPARO FERRANDISPRATS 

 
   
 
 
Sent les 20,05 hores del dia de la data 
indicada, en el Saló de Sessions de 
l'Ajuntament es reuneixen, sota la 
presidència de la Sra. Alcaldessa, els 
regidors que al marge es relacionen, que 
constitueixen un quòrum d'assistència de 
nou regidors que tant de fet com de dret 
integren la corporació, a fi de celebrar 
sessió ordinària i pública. 
 
Per la Sra, Alcaldessa es declara oberta 
la sessió, passant a tractar els assumptes 
que configuren l'ordre del dia tal com es 
relacionen a continuació 

 

PRIMER.- ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE APROVACIÓ DE L'ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ CELEBRADA EL 31 DE GENER. 

vist pel ple l'esborrany l'acta corresponent a la sessió celebrada el dia 31 de gener de 2019, 
es acorda per unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre d'actes. 

SEGON.- ACORD, SI PROCEDEIX SOBRE MODIFICACIÓ D'ESTATUTS DEL 
CONSORCI PER A LA EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DEL PLA DE ZONA 
DE RESIDUS DE LES ZONES III I VIII (ÀREA DE GESTIÓ 2). 

S'informa de la proposta que diu així: 

"Vista la necessitat legal derivada dels recents canvis legislatius de modificar els 
Estatuts del Consorci determinant l'Administració d'adscripció. 
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Vista la legislació aplicable que la constitueix la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la 

Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana que assenyala el següent:  
 

Article 108 Objecte i definició 

1. En el marc de la coordinació i cooperació administrativa, les entitats locals valencianes 
podran constituir consorcis amb altres entitats locals d'igual o diferent nivell territorial, 
així com amb altres administracions públiques per a finalitats d'interès comú i amb 
entitats privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats d'interès públic concurrents. 

2. El consorci és una entitat pública de caràcter voluntari i associatiu, amb personalitat 
jurídica pròpia i plena capacitat per crear i gestionar serveis i activitats d'interès local o 
comú. 

Article 109 Creació 

1. Els consorcis es constituiran per acord de les diferents entitats que els integren o per 
adhesió posterior, segons el que disposa, en aquest cas, en els seus estatuts. 

En el cas de les entitats locals, l'acord s'adoptarà per majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la corporació. 

2. L'aprovació dels estatuts del consorci ha d'anar precedida d'informació pública per 
termini de trenta dies. 

3. Els estatuts han de ser aprovats per totes les entitats consorciades d'acord amb la seva 
legislació específica i remesos a l'òrgan de la Generalitat competent en matèria 
d'administració local, el qual ordenarà, si compleix els requisits legals, la seva publicació 
al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 

4. Els òrgans de representació dels consorcis estaran integrats per comissionats de totes 
les entitatsdes ambconsorciades en la proporció que es fixi en els estatuts. 

Article 110 Estatuts 

1. Els estatuts del consorci, com a norma bàsica del mateix, han de contenir com a mínim, 
els punts següents: 

a) Denominació i domicili del consorci, així com les entitats que l'integren. 

b) Fins de l'entitat i activitats o serveis que se li encomanin o assignen. 

c) Règim d'organització i funcionament intern amb especial referència als òrgans 
de govern i gestió i forma de designació dels representants dels membres 
d'aquells. 

d) Règim financer, pressupostari i comptable. 

e) Règim al qual quedaran sotmeses les relacions jurídiques amb tercers derivades 
de les activitats del consorci. 
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f) Règim jurídic del personal, de conformitat amb el que disposa l'article 159.3 de 
la present llei, i normes específiques per al cas de dissolució. 

g) Durada. 

h) Procediments per a la seva dissolució i normes per a la seva liquidació. 

i) Procediment per a la modificació dels estatuts. 
 

2. Les seves peculiaritatss'han de posar en relació amb el règim general de les entitats 
locals o, si s'escau, amb el d'altres administracions que intervinguin en el consorci. En tot 
cas, als consorcis integrats exclusivament per entitats locals els serà d'aplicació la 
normativa de règim local, quan les finalitats siguin propis d'aquestes. 

3. Els consorcis podran utilitzar qualsevol de les formes de gestió dels serveis locals. " 

Així mateix la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l'Administració Local indica, si Disposició addicional tretzena Consorcis constituïts 
per a la prestació de serveis mínims: "El personal al servei dels consorcis constituïts, 

abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, que prestin servicis mínims als quals es 

refereix l' article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 

local, Es pot integrar pels que no siguin personal funcionario o laboral procedent d'una 

reassignació de llocs de treball de les administracions participants en el consorci. " 

La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de l' Sector públic prescriu el 
següent: 

article 118 definició i activitats pròpies 

 

1. Els consorcis són entitats de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada, 
creades per diverses administracions públiques o entitats integrants del sector públic 
institucional, entre si o amb participació de entitats privades, per al desenvolupament 
d'activitats d'interès comú a totes elles dins l'àmbit de les seves competències. 
2. Els consorcis podran realitzar activitats de foment, prestacionals o de gestió comuna 
de serveis públics i totes les altres estiguin previstes en les lleis. 
3. Els consorcis podran utilitzar per a la gestió dels serveis públics, en el marc dels 
convenis de cooperació transfronterera en què participin les administracions espanyoles, 
i d'acord amb les previsions dels convenis internacionals ratificats per Espanya en la 
matèria. 
4. En la denominació dels consorcis haurà de figurar necessàriament la indicació 
«consorci» o la seva abreviatura «C». 

 
article 119 Règim jurídic 

 

1. Els consorcis es regeixen pel que estableix aquesta Llei, en la normativa autonòmica 
de desenvolupament i els seus estatuts. 
 
 
 
 
 
2. En el que no preveu aquesta Llei, en la normativa autonòmica aplicable, ni en els seus 
Estatuts sobre el règim del dret de separació, dissolució, liquidació i extinció, es al que 
preveu el Codi Civil sobre la societat civil, llevat del règim de liquidació, que se sotmetrà 
al que disposa l'article 97, i si no, el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol. 
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3. Les normes establertes en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, I en la Llei 27/2013, de 21 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local sobre els Consorcis 
locals tindran caràcter supletori respecte al que disposa aquesta Llei. 
 

article 120 Règim d'adscripció 

 
1. Els estatuts de cada consorci han de determinar l'Administració pública a la qual estarà 

adscrit de conformitat amb el que preveu aquest article. 
 
2. D'acord amb els següents criteris, ordenats per prioritat en la seva aplicació i referits a 
la situació en el primer dia de l'exercici pressupostari, el consorci quedarà adscrit, en cada 
exercici pressupostari i per tot aquest període, a l'Administració Pública que: 
 
a) Disposi de la majoria de vots en els òrgans de govern. 
b) Tingui facultats per nomenar o destituir la majoria dels membres dels òrgans executius. 
c) Tingui facultats per nomenar o destituir la majoria dels membres del personal directiu. 
d) Disposi d'un major control sobre l'activitat del consorci causa d'una normativa especial. 
e) Tingui facultats per nomenar o destituir la majoria dels membres de l'òrgan de govern. 
f) Financi en més d'un cinquanta per cent, si no, en major mesura l'activitat desenvolupada 
pel consorci, tenint en compte tant l'aportació del fons patrimonial com el finançament 
concedit cada any. 
g) Ostenti el major percentatge de participació en el fons patrimonial. 
h) Tingueu major nombre d'habitants o extensió territorial depenent de si els fins definits 
en l'estatut estan orientats a la prestació de serveis a les persones, o al desenvolupament 
d'actuacions sobre el territori. 

 
3. En el cas que participin en el consorci entitats privades, el consorci no tindrà ànim de 

lucre i estarà adscrit a l'Administració pública que resulti d'acord amb els criteris 
establerts en l'apartat anterior. 
 

4. Qualsevol canvi d'adscripció a una administració pública, qualsevol que sigui la causa, 
comportarà la modificació dels estatuts del consorci en un termini no superior a sis 
mesos, comptats des de l'inici de l'exercici pressupostari següent a aquell en es va 
produir el canvi d'adscripció. 

 
El Ple del Tribunal Constitucional, per Providència de 19 de juliol de 2016, ha acordat 
admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat núm. 3774-2016, contra els articles 39; 
49h), paràgraf segon, i per connexió, la disposició addicional vuitena, 1; 52.2 des de 
«tenint a compte » fins el final del apartat; 81.3; 83.2.c i, per connexió, la 
 
 
 
 
disposició addicional vuitena, 2; 120.2; 121; 122; 126; 129.2; 157.3, últim paràgraf, i per 
connexió amb els citats preceptes, la disposició final catorzena d'aquesta Llei ( «BOE» 
agost 1). 
 
article 121 Règim de personal 

 

El personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i hi haurà de procedir 
exclusivament de les administracions participants. El seu règim jurídic serà el de 
l'Administració Pública d'adscripció i les seves retribucions en cap cas podran superar les 
establertes per a llocs de treball equivalents a aquella. 
Excepcionalment, quan no resulti possible comptar amb personal procedent de les 
administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a 
exercir, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, o òrgan competent de 
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l'Administració a la qual s'adscrigui el consorci, podrà autoritzar la contractació directa 
de personal per part del consorci per a l'exercici d'aquestes funcions. 
El Ple del Tribunal Constitucional, per Providència de 19 de juliol de 2016, ha acordat 

admetre a tràmitmit el recurs d'inconstitucionalitat núm. 3774-2016, contra els articles 

39; 49 h), paràgraf segon, i per connexió, la disposició addicional vuitena, 1; 52.2 des 

de «tenint en compte» fins al final de l'apartat; 81.3; 83.2.cy, per connexió, la 

disposiciósició addicional vuitena, 2; 120.2; 121; 122; 126; 129.2; 157.3, últim paràgraf, 

i per connexió amb els citats preceptes, la disposició final catorzena d'aquesta Llei 

( «BOE» agost 1). 

 

article 122 Règim pressupostari, de comptabilitat, control econòmic-financer i 

patrimonial 

1. Els consorcis estaran subjectes al règim de pressupost, comptabilitat i control de 
l'Administració pública a la qual estiguin adscrits, sense perjudici de la seva subjecció al 
que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 
2. A l'efecte de determinar el finançament per part de les administracions consorciades, 
es tindran en compte tant els compromisos estatutaris o convencionals existents com el 
finançament real, mitjançant l'anàlisi dels desemborsaments efectius de totes les 
aportacions realitzades. 
3. En tot cas, es durà a terme una auditoria dels comptes anuals que serà responsabilitat 
de l'òrgan de control de l'Administració a la qual s'hagi adscrit el consorci. 
4. Els consorcis hauran de formar part dels pressupostos i incloure en el compte general 
de l'Administració Pública d'adscripció. 
5. Els consorcis es regiran per les normes patrimonials de la Administració pública a la 
qual estiguin adscrits. 
 
El Ple del Tribunal Constitucional, per Providència de 19 de juliol de 2016, ha acordat 
admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat núm. 3774-2016, contra els articles 39; 
49 h), paràgraf segon,i per connexió, la disposició addicional vuitena, 1; 52.2 des de 
«tenint en compte» fins al final de l'apartat; 81.3; 83.2.cy, per connexió, la disposició 
addicional vuitena, 2; 120.2; 121; 122; 126; 129.2; 157.3, últim paràgraf, i per connexió 
amb els citados preceptes, la disposició final catorzena d'aquesta Llei ( «BOE» agost 1). 
 

 

 

 

 

article 123 creació 

 
1. Els consorcis es crearan mitjançant conveni subscrit per les administracions, 
organismes públics o entitats participants. 
2. En els consorcis en què participi l'Administració General de l'Estat o els seus 
organismes públics i entitats vinculats o dependents es requerirà: 

 
a) Que la seva creació s'autoritzi per llei. 
b) El conveni de creació precisarà d'autorització prèvia del Consell de Ministres. La 

competència per a la subscripció del conveni no podrà ser objecte de delegació, i 
correspon al titular del departament ministerial participant, i en l'àmbit dels 
organismes autònoms, al titular del màxim òrgan de direcció l'organisme, previ 
informe del Ministeri del qual depengui o al qual estigui vinculat. 

c) Del conveni formaran part els estatuts, un pla d'actuació, de conformitat amb el 
que preveu l'article 92, i una projecció pressupostària triennal, a més delinforme 
preceptiu favorable del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. El 
conveni subscrit juntament amb els estatuts, així com les seves modificacions, 
seran objecte de publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat». 

article 124 contingut dels estatuts 
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Els estatuts de cada consorci han de determinar l'Administració pública a la qual estarà 
adscrit, així com el seu règim orgànic, funcional i financer d'acord amb el que preveu 
aquesta Llei, i, almenys, els següents aspectes: 

a) seu, objecte, fins i funcions. 
b) Identificació de participants en el consorci així com les aportacions dels seus 

membres. A aquests efectes, en aplicació del principi de responsabilitat que 
preveu l'article 8 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, Els estatuts han 
d'incloure clàusules que limitin les activitats del consorci si les entitats 
consorciades incomplissin els compromisos de finançament o de qualsevol altre 
tipus, Així com fórmules tendents a l'assegurament de les quantitats compromeses 
per les entitats consorciades amb caràcter previ a la realització de les activitats 
pressupostades. 

c) Òrgans de governs i administració, així com la seva composició i funcionament, 
amb indicació expressa del règim d'adopció d'acords. Podran incloure clàusules 
que contemplin la suspensió temporal del dret de vot o la participació en la 
formació dels acords quan les administracions o entitats consorciades 
incompleixin manifestament les seves obligacions envers el consorci, 
especialment pel que fa als compromisos de finançament de les activitats del 
mateix. 

d) Causes de dissolució. 
 

article 125 Causes i procediment per a l'exercici de l'dret de separació d'un consorci 

 

1. Els membres d'un consorci, al qual li sigui aplicable el que preveu aquesta Llei oa 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Podran separar-se del mateix en qualsevol moment 
sempre que no s'hagi assenyalat terme per la durada del consorci. 
 
 
 
 
Quan el consorci tingui una durada determinada, qualsevol dels seus membres 
podrà separés abans de la finalització del termini si algun dels membres del 
consorci hagués incomplert alguna de les seves obligacions estatutàries i, en 
particular, les que impedeixin complir amb el fi per al qual va ser creat el consorci, 
com és l'obligació de fer aportacions al fons patrimonial. 
Quan un municipio deixi de prestar un servei, d'acord amb el que preveu la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, I aquest servei sigui un dels prestats pel Consorci a què 
pertany, el municipi podrà separar-se'n. 

2. El dret de separació s'ha d'exercir mitjançant escrit notificat al màxim òrgan de 
govern del consorci. En l'escrit s'ha de fer constar, si escau, l'incompliment que 
motiva la separació si el consorci tingués durada determinada, la formulació de 
requeriment previ del seu compliment i el transcurs del termini atorgat per complir 
després del requeriment. 

 
article 126 Efectes de l'exercici del dret de separació d'un consorci 

 
1. L'exercici del dret de separació produeix la dissolució del consorci llevat que la resta 

dels seus membres, de conformitat amb el previst en els seus estatuts, acordin la seva 
continuïtat i segueixin romanent en el consorci, almenys, dues administracions, o 
entitats o organismes públics vinculats o dependents de més d'una Administració. 

2. Quan l'exercici del dret de separació no comporti la dissolució del consorci s'aplicaran 
les següents regles: 

 
a) Es calcularà la quota de separació que correspongui a qui exerceixi el seu dret de 

separació, d'acord amb la participació que li hagués correspost en el saldo 
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resultant del patrimoni net, d'haver tingut lloc la liquidació, tenint en compte el 
criteri de repartiment disposen els estatuts. 

b) A falta de previsió estatutària, es considerarà quota de separació la que li hauria 
correspost en la liquidació. En defecte de determinació de la quota de liquidació 
s'han de tenir en compte, tant el percentatge de les aportacions al fons patrimonial 
del consorci que hagi efectuat qui exerceix el dret de separació, com el 
finançament concedit cada any. Si el membre del consorci que se separa no ha 
realitzat aportacions per no estar obligat a això, el criteri de repartiment serà la 
participació en els ingressos que, si és el cas, hagués rebut durant el temps que ha 
pertangut al consorci. 

c) S'ha d'acordar pel consorci la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament 
de la quota de separació, en el supòsit en què aquesta resulti positiva, així com la 
forma i condicions del pagament del deute que correspongui a qui exerceix el dret 
de separació si la quota és negativa. 

d) L'efectiva separació del consorci es produirà una vegada determinada la quota de 
separació, en el supòsit en què aquesta resulti positiva, o un cop s'hagi pagat el 
deute, si la quota és negativa. 

e) Si el consorci estigués adscrit, d'acord amb el que preveu la Llei, a l'Administració 
que ha exercit el dret de separació, l'ha d'acordar el consorci a qui s'adscriu, de les 
altres administracions o entitats o organismes públics vinculats o dependents de 
una Administració que romanen en el consorci, en aplicació dels criteris establerts 
a la Llei. 
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El Ple del Tribunal Constucional, per Providència de 19 de juliol de 2016, ha acordat 
admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat núm. 3774-2016, contra els articles 39; 
49 h), paràgraf segon, i per connexió, la disposició addicional vuitena, 1; 52.2 des «tenint 
in compte »fins al final de l'apartat; 81.3; 83.2.cy, per connexió, la disposició addicional 
vuitena, 2; 120.2; 121; 122; 126; 129.2; 157.3, últim paràgraf, i per connexió amb els 
citats preceptes, la disposició final catorzena d'aquesta Llei ( «B.OE »agost 1). 

 
article 127 Dissolució del consorci 

 

1. La dissolució del consorci produeix la seva liquidació i extinció. En tot cas serà causa 
de dissolució que els fins per als quals va ser creat el consorci hagin estat complerts. 
2. El màxim òrgan de govern del consorci en adoptar l'acord de dissolució nomenarà un 
liquidador que serà un òrgan o entitat, vinculada o dependent, de l'Administració Pública 
a la qual el consorci estigui adscrit. 
La responsabilitat que li correspongui a l'empleat públic com a membre de l'entitat o òrgan 
liquidador serà directament assumida per l'entitat o l'Administració pública que el va 
designar, que pot exigir d'ofici a l'empleat públic la responsabilitat que, si és el cas, 
correspongui quan hi hagi hagut dol, culpa o negligència greus d'acord al que preveuen 
les lleis administratives en matèria de responsabilitat patrimonial. 
3. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del 
consorci de conformitat amb el que preveuen els estatuts. Si no estigués previst en els 
estatuts, es calcularà l'esmentada quota d'acord amb la participació que li correspongui en 
el saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació, tenint en compte que el criteri 
de repartiment serà el que disposen els estatuts. 
A falta de previsió estatutària, es tindran en compte tant el percentatge de les aportacions 
que hagi efectuat cada membre del consorci al fons patrimonial del mateix com el 
finançament concedit cada any. Si algun dels membres del consorci no ha realitzat 
aportacions per no estar obligat a això, el criteri de repartiment serà la participació en els 
ingressos que, si és el cas, hagués rebut durant el temps que ha pertangut al consorci. 
4. S'ha d'acordar pel consorci la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament de la 
quota de liquidació en el supòsit en què aquesta resulti positiva. 
5. Les entitats consorciades poden acordar, amb la majoria que s'estableixi en els estatuts, 
o manca deprevisió estatutària per unanimitat, la cessió global d'actius i passius a una 
altra entitat del sector públic jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la 
continuïtat de l'activitat i assolir els objectius del consorci que s'extingeix. La cessió 
global d'actius i passius implicarà l'extinció sense liquidació del consorci cedent. 
 
traslladat l'acord d'aprovació de la modificació d'Estatuts adoptat per la Junta de Govern 
del Consorci en sessió de 21 de desembre de 2018, a esta Entitat per a la seva aprovació 
als ens consorciats pregant la delegació per part d'aquests de la tramitació de l'expedient 
corresponent al Consorci C3 / V1 en nom de l'agilitat administrativa 

 
En mèrit de l'exposat, el Ple del Ajuntament d'Albalat dels Tarongers, acorda per 

unanimitat: 
 
primer.- Aprovar la disposició addicional primera dels Estatuts del Consorci 

mitjançant modificació dels mateixs, d'acord amb el següent tenor: "El Consorci C3 / V1 
s'adscriu a la Generalitat Valenciana. " Per raó de ser l'entitat integrant amb major nombre 
de vots. 
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segundo.- Acordar la delegació per part d'aquest Ajuntament d'Albalat dels 
Tarongers, De la tramitació de l'expedient corresponent al Consorci C3 / V1 en nom de 
l'agilitat administrativava. 

 
tercer.-Traslladar el present acord al Consorci C3 / V1. 
 
 

TERCER.- ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE APROVACIÓ DE LA CARTA 
D'ADHESIÓ A LA CANDIDATURA DE LA FEDERACIÓ DE SOCIETATS 
MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA ALS PREMIS PRINCESA 
D'ASTÚRIES. 

S'informa de l'escrit remès per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat 
Valenciana, en el qual després d'un resum de la seva història, sol·liciten el suport adhesió 
dels diferents grups municipals i ple del seu ajuntament a la candidatura de la FSMCV 
als Premis Princesa d'Astúries, en la categoria de les Arts, vista la proposta i després 
deliberació s'acorda per unanimitat: 

1) Aprovar el suport i adhesió d'aquest Ajuntament d'Albalat dels Tarongers a la 
Candidatura de la FSMCV als Premis Princesa d'Astúries, en la categoria de les arts. 

2) Facultar la Sr. Alcaldes a per subscriure el model adjunt, a la proposta. 

3) Traslladar del present acord a la FSMCV i òrgans corresponent. 

 

QUART.- DACIÓ DE COMPTES RESOLUCIONS I ACORDS DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE 18 I 27 DE DESEMBRE DE 2018 I 8 I 22 DE GENER DE 
2019. 

es informa al ple del contingut dels Decrets del 15 al 63 de 2019; i del contingut dels 
acord de la Junta de Govern Localen sessions celebrades els dies 18 i 27 de desembre de 
2018; 8 i 22 de gener de 2019, el ple es dóna per assabentat. 

Seguidament, per l'alcaldessaes dóna compte de la moció presentada pel Sr. presidenta 
del Club de Caça d'Albalat dels Tarongers; en el qual sol·licita una declaració 
constitucional a favor de la caça en el següent sentit, 

1r.- La caça és una activitat amb un fort arrelament social, cultural i econòmic a la 
Comunitat Valenciana que mereix i ha de ser recolzada, protegida i fomentada pels 
poders públics valencians per la seva contribució a la conservació de la biodiversitat, 
protecció de l'agricultura, ramaderia, prevenció d'accidents de trànsit i al 
desenvolupament socioeconòmic del món rural de la Comunitat Valenciana. 

2n.- Les modalitats tradicionals valencianes són una pràctica amb una forta arrelament 
social i cultural en molts punts d'Espanya en general ia la Comunitat Valenciana en 
particular, que mereix i ha de ser recolzada i fomentada pels poders públics 
municipals, autonòmics i nacionals, que tenen el deure d'impedir la seva prohibició 
mitjançant la posada en marxa dels mecanismes legals tècnics i científics necessaris. 

3r.- Aquesta Corporació Municipal es compromet a recolzar l'activitat cinegètica 
regulada, així com a instar els governs autonòmic i estatal a donar suport a aquesta 
activitat com a motor de desenvolupament socioeconòmic del món rural i eines de 
conservació mediambiental. 
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Vista la proposta, després de deliberació, es procedeix a la votació amb el següent resultat: 

- Els regidors D. Emilio Pascual Cotanda, Rafael Asensio Chenovart i Sra. Patricia 
Antoni Benet, estan en contra de la moció. 

- D. Miguel Bonet Sancho s'absté. 

- La resta de regidors, Sr. Filiberto M.Prats, D, Jose Israel Perez Gil, Donya, Mª 
Dolors Lafont, D. Juan Jose Font i la Sra. Alcaldessa voten a favor, pel que 
s'aprova la moció per majoria amb el vot favorable dels cinc Regidors. 

Traslladar el present acte al club de Caça de A, Tarongers als efectes oportuns. 

 

CINQUÈ.- CONTROL D'ÒRGANS DE GOVERN. 

No hi ha preguntes. 

 

SISÈ.- PRECS I PREGUNTES. 

No n'hi ha. 

 

I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 20,20 hores del dia de 
l'encapçalament de la qual jo, com a secretària done fe, i per a constància del que actuat 
s'estén la present acta que se sotmet a la signatura de la Sra. Alcaldessa. 

 

En Albalat dels Tarongers, a 23 d'abril de 2019 

          

Vist i plau 

L'ALCALDESSA SECRETÀRIA -INTERVENTORA 

 

 

 

Maite Pérez Furió Amparo Ferrandis Prats 


