
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I PÚBLICA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
EL DIA 25 DE FEBRER DE 2016. 
 

 
SRA. ALCALDESSA  
 
Sra. MAITE PÉREZ FURIO 
 
SRS. REGIDORS PRESENTS 
 
D. MIGUEL BONET SANCHO 
D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI 
D. JOSE ISRAEL PEREZ GIL 
Sra. PATRICIA ANTONI BENET 
Sra. M. DOLORS LAFONT AVINENT 
D.JUAN JOSE FONT PERALES 
 
SRS. REGIDORS ABSENTS 
D.EMILIO PASCUAL COTANDA 
D. RAFAEL ASENSIO Chenovart 
 
SECRETÀRIA 
 
SRA. AMPARO FERRANDIS PRATS 
 
 

Sent les 20,05h. del dia de la data indicada, a 

l'ajuntament i prèvia comunicació, es 

reuneixen sota la presidència de la Sra. 

Alcaldessa els regidors que al marge es 

relacionen, que constitueixen un quòrum 

d'assistència de set regidors dels nou 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 i com es 

relacionen a continuació. 

 

PRIMER.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ CELEBRADA EL 28 DE GENER DE 2016. 
 
Vist pel ple l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió celebrada el dia 28 de gener de 2016, 
s'acorda per unanimitat la seva aprovació i transcripció en llibre d'actes 
 
SEGON.- DACIÓ DE COMPTES DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA I 
CONTINGUT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIONS 
CELEBRADES ELS DIES 11,18 i 25 DE GENER. 
 
Vistes pel ple els decrets de l'alcaldia dels números 7 al 16 de 2016, el ple es dóna per assabentat. 
 
A continuació es pregunta si es vol formular alguna qüestió sobre les actes de la Junta de Govern 
local, lliurades juntament amb la convocatòria del ple i corresponents a les sessions celebrades 
els dies 11,18 i 25 de gener de 2016, no es formula cap pregunta . 
 
 
 



 
 
 
 
 
TERCER.- CONTROL D'ÒRGANS DE GOVERN. 
 
No hi ha preguntes. 
 
Seguidament a instància de la Sra. Alcaldessa i amb acord unànime dels assistents s'inclou en 
l'ordre del dia el següent: 
 
QUART.- ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE MOCIÓ DEL DIA INTERNACIONAL 
DE LA DONA 8 DE MARÇ DE 2016. 
 
Per la Sra. Alcaldessa s'eleva al ple de la corporació per al seu debat la següent moció: 
 
"Des que l'desembre de 1977 l'Assemblea General de les Nacions Unides adoptés la 

Resolució de proclamar el dia 8 de març com a dia Internacional de la Dona, com a 

homenatge a una multitud de dones que van lluitar per a aconseguir pas a pas 01:00 

igualtat amb l'home en Tots el Àmbits social, sobretot en el laboral, és commemora 

aqueix dia, la lluita pèls drests de les dones i reivindicant la igualtat entre homes i 

dones. 

 

Fins al Moment S'HAN Donat passos de gegant per a la consecució de l'objecte 

d'AQUESTA reivindicació, peró no és Menys cert que és continuïn produïnt situacions 

de flagrant desigualtat en Tots els Àmbits socials, sobretot en el laboral, on les dones 

tinència MOLTS mes problemes que a els homens per a trovar 1 lloc de Treball i on a 

els Salaris són sensiblement mes baixos per Fet de ser dona. També és impossible 

oblidar els aborronadores Xifres de dones victimes de la violència de gènere. 

És per açò que la Federació Valenciana de Municipis com a entitat que agrupa Tots 

els Ajuntaments de la Comunitat Valenciana, i en aquests l' `homens i dons dels Seus 

Municipis, des de l'Consens de Tots els grups polítics, considera Necessari en aquet 

dia, 

MANIFESTAR 

1.- Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona, promovent 

esdeveniments dirigits a reforçar el principi d'igualtat entre dones i hòmens. 

 

2.- El compromis de Tots i Totes al Treball comú per a evitar tot tipo de desigualtat a 

través de les Institucions que representem, començant per la total incorporaci'o de la 

dóna a els càrrecs de Responsabilitat política i social per a garantir una actuació 

conjunta des de dins de les nostres Organitzacions. 

 



 

3.- Apostem per una solució integral, per a l'eliminació definitva de la violència exercida 

cap a les dones. Creiem Necessari habilitar Tots els instuuments legals pertinents per 

a la total eradicació d'AQUESTA Xacra social, aixi com la creació de fòrums de 

participació on s'aposte per una actuació conjunta de les institucions i la societat civil 

per a concretar Mesures d'actuació que facilitin la coordinació d'Actuacions. 

 

4. Considerem que el dret a la igualtat ha d'inculcar-se des de la infància, vaig sentir 

AQUESTA l'única manera d'aconseguir que en un futur a els hòmens i dones 

convisquen d'una manera igualitària, per la qual cosa ès Necessari potenciar la 

coeducació a l'escola a través de tot el Nostre sistema educatiu. 

 

5. Que és imprescindible que la dona compte Quant amb Tots els medios para la Seua 

consolidació en el món laboral a través de Mesures positives des de Totes els 

Instutycuibs, com són els Plans d'Igualtat i en particular des de Les nostres 

Corporacions Locals per a aconseguir 1 major Conciliació amb la vida familiar entre 

homens i dones. 

 

6.- Els Ajuntaments com a Administracions més próximes a Tots els Ciutadans i 

ciutadanes ENS comprmetem aa realitzar el màxim ESFORÇ per a contribuir al 

desenvolumament d'una forma pròxima i quotidiana, de Tots els plans i programades 

que ENS conduïsquen a l'Enfortiment d "una societat igualitària i sense 

discriminacions. 

Vist el manifest s'acorda per unanimitat, l'adhesió d'aquesta Corporació a les reivindicacions en 
ell expressades. 
 
CINQUÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No hi ha, 
 
I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 20,15 h, del dia de l'encapçalament, 
de la qual jo com a secretària done fe, i per a constància del que s'ha actuat s'estén la present 
acta i se sotmet a la signatura de la Presidenta. 

 
En Albalat dels Tarongers a 10 de febrer del 2016. 

 
 

 Vist i plau 
 L'ALCALDESSA LA SECRETÀRIA 


