
 

 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I PÚBLICA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
EL DIA 25 DE GENER DE 2018. 

 

SRA. ALCALDESSA 

SRA. MAITE PÉREZ FURIÓ 

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

 Sra. AMPARO FERRANDIS PRATS

Sent les 20:05 h 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 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 i com es 

relacionen a continuació.

 

PRIMER. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DELS ESBORRANYS DE LES 

ACTES CORRESPONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES ELS DIES 30 DE 

NOVEMBRE I 26 DE DESEMBRE DE 2017. 

Vistes pel ple els esborranys de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 30 
de novembre i 26 de desembre de 2017, s'acorda per unanimitat la seva aprovació i 
transcripció al llibre d'actes. 

SEGON. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE SOL·LICITUD D'AJUDA A LA 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, RECERCA I CIÈNCIA PER A la MILLORA DE 

LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 

S'informa al ple de la publicació en el DOGV núm 8191 de 15 de desembre de 2017 de 
la Resolució de 7 de desembre de 2017, de la Direcció General d'Esport, per les quals es 
convoquen subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació de instal·lacions 
esportives en municipis de la Comunitat Valenciana. 



 

 Després de la deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat: 

 Sol·licitar a l'empara de la Resolució esmentada, ajuda econòmica per a 
pavimentar la zona de la platja de la piscina municipal i per a la instal·lació d'il·luminació 
a la pista multiesportiva, que permeti una millor utilització de les instal·lacions. 

 
 L'obra es realitzaria segons memòria valorada redactada per l'arquitecte que presta 

serveis en aquest ajuntament, D.Jose Mª Pérez Avançat, amb un pressupost que ascendeix 
a VUITANTA-DOS MIL CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS 
(82.157,20 €) més l'IVA corresponent, DISSET MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES 
EUROS AMB UN CÈNTIM (17.253,01 €); ascendint el pressupost total a la quantitat de 
NORANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-CÈNTIMS 
(99.410,21 €). 

 
 Traslladar el present acord a la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport 

(Direcció General d'Esport) per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 

TERCER. DACIÓ DE COMPTES DE RESOLUCIÓ DE L'AJUNTAMENT I 

CONTINGUT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN 

SESSIONS CELEBRADES ELS DIES 13 I 27 DE NOVEMBRE I 13 I 19 DE 

DESEMBRE DE 2017. 

S'informa al ple de la relació de Decrets del 231 al 262 de 2017 i de la relació de decrets 
de l'1 al 11 de 2018, el ple es dóna per assabentat. 
Seguidament s'informa del contingut dels acords de la junta de govern local en sessions 
celebrades els dies 13 i 27 de novembre i 13 i 19 de desembre totes de l'exercici 2017, el 
ple es per assabentat. 
 
QUART. CONTROL D'ÒRGANS DE GOVERN. 
 
Manifesta el Sr. Filiberto M. Prats, que els cartells de senyalització de la ruta urbana que 
s'han instal·lat a la població tenen la lletra molt petita i el QR no està ben direccionat, 
contesta el Sr. Rafael Asensio, que la lletra es podria haver fet una mica més gran i el 
problema de l'QR es solucionarà, diu el Sr. Filiberto que només era un suggeriment. 
 
CINQUÈ. PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Filiberto M. Prats es dirigeix al regidor Sr. Rafael Asensio i el felicita per la seva 
assistència, manifestant-li que si per problemes del seu horari laboral cal canviar l'horari 
dels plens, ells no tenen cap problema; manifesta el Sr. Rafael Asensio els motius de la 
seva absència als plens i reunió del m3, dient que han estat circumstàncies puntuals que 
li han dificultat la seva assistència; li reitera el Sr. Filiberto M. Prats que a les reunions 
del m3, no es pot faltar. 
 
 



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 que se sotmet a la signatura de la Sra. Alcaldessa . 
 
 
Vist i plau ALCALDESSA SECRETÀRIA-INTERVENTORA 
 
 
  
 
 

 


