
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I PÚBLICA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
EL DIA 26 DE MAIG DE 2016. 
 
SRA. ALCALDESSA  
 
Sra. MAITE PÉREZ FURIO 
 
SRS. REGIDORS PRESENTS 
 
D. MIGUEL BONET SANCHO 
D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI 
D. JOSE ISRAEL PÉREZ GIL 
Sra. PATRICIA ANTONI BENET 
Sra. M. DOLORS LAFONT AVINENT 
D. JUAN JOSE FONT PERALES 
 
SRS. REGIDORS ABSENTS 
 
D. RAFAEL ASENSIO Chenovart 
D. EMILIO PASCUAL COTANDA 
 
SECRETÀRIA 
SRA. AMPARO FERRANDIS PRATS 
 

 

Sent les 20,10 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 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 PROCEDEIX, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 28 D'ABRIL DE 2016. 
 
Vist pel ple l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió celebrada el 28 d'abril de 2016, 
s'acorda per unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre d'actes. 
 
SEGON.- RATIFICACIÓ, SI ÉS EL CAS DEL DECRET Nº 46 SOBRE ADHESIÓ 
D'AQUEST AJUNTAMENT A GAL "ASSOCIACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT RURAL TÚRIA CALDERONA". 
 
S'informa al ple del Decret Nº 46/2016, que diu així "  
 

 "VIST: Que la normativa europea va integrar l'enfocament o metodologia Leader, amb 
els seus principis bàsics d'actuació i estratègies en els programes de desenvolupament 
rural que es vénen aplicant periòdicament. 

 

 

 

 



 

 

 

VIST: Les directrius contingudes en el Marc Nacional de Desenvolupament Rural 2014-
2020, i que la Generalitat ha elaborat el Programa de Desenvolupament Rural de la 
Comunitat Valenciana (PDR1420) recentment aprovat per la Comissió Europea, i que es 
constitueix en el principal instrument de la política estructural agrària valenciana per 
aconseguir un desenvolupament sostenible, inclusiu i equilibrat. 

VIST: Que l'eix LEADER, hereu de la Iniciativa Comunitària del mateix nom nascuda el 
1991, va venir caracteritzat per descansar seva aplicació en una estructura de plans de 
desenvolupament local participatius, promoguts pels anomenats grups d'acció local 
(GAL), definició que emparava la agrupació d'agents públics i privats representatius d'un 
concret territori rural i units sota un compromís compartit pel futur del mateix. 

VIST: L'Ordre 5/2016, de 11 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, 
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoca i regula la selecció dels 
Grups d'Acció Local LEADER 2014-2020 i de les estratègies de desenvolupament local 
participatiu. 

CONSIDERANT: Que els fins que es persegueixen pels GAL, suposen l'augment de la 
competitivitat i el creixement de la zona, millorar el nivell i la qualitat de vida de les 
persones, el manteniment del teixit social, afavorir l'ocupació, diversificar l'economia, 
potenciar la governança, garantir el desenvolupament sostenible del territori, la formació 
de recursos humans i la defensa i recuperació del patrimoni. 
 
CONSIDERANT: Que a aquest efecte, s'ha acordat constituir, per voluntat unànime 
d'uns agents públics i privats una associació que s'acull al que disposa la Llei Orgànica 
1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació ia la Llei 14 / 2008, de 18 de 
novembre d'Associacions de la Comunitat Valenciana, ia l'empara del que disposa 
l'article 22 de la Constitució, no tenint ànim de lucre i que es denominés "ASSOCIACIÓ 
PER aL DESENVOLUPAMENT RURAL TÚRIA-CALDERONA."  
 Aquest Ajuntament resol: 

PRIMER: Expressar la voluntat de pertànyer a l'associació sense ànim de lucre 
anomenada "ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL TÚRIA-
CALDERONA"  
 
SEGON: Fins que s'acordi en Ple, nomenar representant físic d'aquesta corporació en la 
citada Associació, actuarà com a tal:  

Sra. Maria Teresa Pérez Furio amb DNI 44.517.924K  

TERCER: Donar compte al Ple en la primera sessió que se celebri per a la seva 
ratificació i per facultar a l'alcaldia el més àmpliament possible en dret per realitzar tots 
els actes administratius que calguin fins a la finalització de l'expedient. 

 

 

 

 

 



 

 

Vist pel ple s'acorda per unanimitat: 
 
1) Ratificar el Decret Nº 46/2016 en tots els extrems plantejats i transcrits amb 
anterioritat. 
 
2) Traslladar el present acte a l'Associació i altres òrgans competents. 
 
TERCER.- 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 25 D'ABRIL I 2 DE MAIG DE 2016. 
 
Vists pel ple els decrets de l'Alcaldia del 44 al 50 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, lliurat juntament amb l'acta del ple i corresponent a les sessions celebrades 
els dies 11, 18 i 25 d'abril i 2 de Maig de 2016, no es formula cap pregunta. 
 
QUART.- CONTROL D'ÒRGANS DE GOVERN. 
 
No hi ha preguntes. 
 
CINQUÈ.-PRECS I PREGUNTES. 
 
 
Pren la paraula el Sr, Filiberto Prats i proposa que, ja que no hi ha molts assumptes que 
tractar en els plens ordinaris mensuals, aquests plens ordinaris es podrien celebrar amb 
caràcter bimensual; li contesta la Sra. Alcaldessa que li periodicitat mensual és per donar 
compte de tots els acord que es van prenent a la Junta de Govern local, que són bastants, 
no obstant això s'estudiés la proposta. 
 
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 Sra. Alcaldessa. 
 
 
 Vist i plau 
L'ALCALDESSA SECRETÀRIA-INTERVENTORA 
 
 
 
 
 
 


