ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I PÚBLICA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL
DIA 27 DE JULIOL DE 2017.
SRA. ALCALDESSA
Sra. MAITE PÉREZ FURIO
SRS. REGIDORS PRESENTS
D. RAFAEL ASENSIO Chenovart
D. MIGUEL BONET SANCHO
D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI
Sra. PATRICIA ANTONI BENET
D. EMILIO PASCUAL COTANDA
Sra. M. DOLORS LAFONT AVINENT
D. JUAN JOSE FONT PERALES

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 vuit 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

SR. REGIDOR ABSENT
D. JOSE ISRAEL PÉREZ GIL

sessió, passant a tractar els assumptes que

SECRETÀRIA
SRA. AMPARO FERRANDIS PRATS

relacionen a continuació:

configuren l'ordre del dia tal i com es

PRIMER. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 25 DE MAIG DE 2017.
Vist pel ple l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió celebrada el dia 25 de maig de
2017, s'acorda per unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre d'actes.
SEGON. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE PROPOSTA PRESENTADA PER
COALICIÓ COMPROMÍS PER ALBALAT, PER UN FINANÇAMENT JUST.
S'informa de la proposta que diu així:

Vista la proposta informa el regidor Sr. Rafa Asensio que, en definitiva el que se sol·licita
per part de la Generalitat de l'Estat, és que es modifiqui la fórmula de finançament de la
CCAA i es reclama el deute des de 2002 a 2013;
Pren la paraula el Sr. Filiberto M.Prats i manifesta que el seu grup no està d'acord, perquè
sap que la CCAA està fent el que ha de fer davant de l'Estat per modificar la fórmula de
finançament autonòmic i reclamar el deute, de manera que no creu que sigui a través dels
ajuntaments la via adequada per a reclamar. També manifesta que no troba sentit al de
penjar una pancarta a la façana de l'ajuntament.
Després deliberació de l'assumpte s'acorda per majoria amb cinc vots a favor
corresponents Rafael Asensi Chenovart, D. Miguel Bonet Sancho, Mª Dolores Lafont
Avinent, D. Juan Jose Font Perales i la Sra. Alcaldessa i el vot en contra de D. Filiberto
M. Prats Asensi, D. Emilio Pascual Cotanda i Dª. Patricia Antoni Benet, la proposta
anteriorment transcrita en tots els extrems plantejats.
TERCER. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE DESIGNACIÓ DEL JUTGE DE
PAU SUBSTITUT.
Seguidament s'informa que havent-se publicat en el Butlletí Oficial de la Província nº
128 de data 2017.07.05 anunci perquè es presentessin les sol·licituds pels interessats
en el càrrec de jutge de pau substitut, no s'ha presentat cap en el termini establert .
Pel que després gestions realitzades per la Sª alcaldessa, hi ha una candidata que
està disposada a exercir el càrrec, Verónica Avinent Igualada amb DNI:
44797497Y; per la qual cosa després de la deliberació de l'assumpte i de
conformitat amb el preceptuado en els articles 101 i 102 de la Llei orgànica del
poder judicial i els articles 2,3 i 4 del Reglament, Nombre 3/1995 dels jutges de
pau, s'acorda per unanimitat:
1) Proposar el nomenament com a Jutge de Pau substitut d'aquesta localitat a la
Sra VERONICA AVINENT IGUALADA amb DNI 44797497-I i domicili en
C / SANT VICENT, Nº 21 d'aquesta localitat.
2) Traslladar el present acte al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana als efectes oportuns.
3) Facultar la Sª alcaldessa per subscriure tots els documents fossin necessaris
per gestionar i fer complir l'acord.

QUART. DACIÓ DE COMPTES: L'ESCRIT REBUT SOBRE "REMISION
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ CONVENIS SUBSCRITS ENTRE ELS
AJUNTAMENTS DEL CONSORCI I EPSAR"
- RESOLUCIONS ALCALDIA.
- CONTINGUT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIONS CELEBRADES ELS DIES 18 D'ABRIL, 2 DE MAIG, 16 DE
MAIG, 29 DE MAIG I 13 DE JUNY.
•

S'informa i reparteix fotocòpia de la documentació remesa per l'ajuntament de Sagunt
nº d'entrada 975 de 19 de juny de 2017 sobre:
ASSUMPTE. Remissió proposta de modificació convenis subscrits entre els
Ajuntaments del Consorci i EPSAR.
Exp: 33/16-V.
Que el seu ofici diu així:
"El remeten informe emes pe Departament de Projectes, Obres i Explotacions
d'AQUESTA Entitat, de data 8 de maig de 2017, perque servisca de Proposta
d'AQUESTA Entitat, per a la modificacio dels Convenis subscrits entre a els
Ajuntaments del consorci i l ' EPSAR, i modificacions dels Estatuts del consorci,
amb l'Objecte d'evitar a els elevats imports en els regularitzacions anuals que
realitza l'EPSAR.
Sol·licitem, que AQUEST Assumpte, despres del su estudi i consideracions, formi
part de l'ordre del dia en la propera assemblea del Consorci Camp de Morvedre,
que se celebri. "
A l'efecte del seu estudi i observacions que es vulguin formular; manifesten els
regidors coneixedors de la situació actual, que no estan d'acord amb el que es
proposa, ja que en primer lloc hauria de realitzar un repartiment equitatiu en funció
de l'aigua que es ve consumint pels municipis i un cop realitzada la distribució de
l'aigua en funció de les necessitats del municipi, revisar les tarifes.

•

Seguidament vist pel ple la relació dels decrets del 89 al 123 de 2017, i informat del
contingut dels acords de la junta de govern local en sessions celebrades els dies 18
d'abril, 2 de maig 16 de maig 29 de maig i 13 de juny de 2017, es donen per
assabentats.

CINQUÈ. CONTROL D'ÒRGANS DE GOVERN.
No hi ha preguntes.
SISÈ. PRECS I PREGUNTES.
Pregunta el Sr Filiberto a la Sª Alcaldessa, si es van a modificar les indemnitzacions per
les assistències al ple, ja que ara són de periodicitat bimensual, i al seu dia, juny de 2015,
quan es va fixar la indemnització per assistència al ple en 20 €, es argument seva reducció
en que eren mensuals, si en variar de nou la periodicitat la indemnització serà de 40 €; la
Sª alcaldessa manifesta que es tractés en la propera sessió.
Manifesta el S. Filiberto que en l'acta de la junta de govern de 16 de Maig de 2017, hi ha
una errada aritmètica en les assistències de Patricia Antoni Benet; manifesta la secretàriainterventora que es revisés.
• Seguidament manifesta el S. Filiberto que segons consta en l'acta de la junta de govern
local en sessió celebrada el dia 13 de Juny de 2017, s'ha sol·licitat en
el marc del Pla provincial d'Obres i Serveis 2017, la realització de les obres
"FINALITZACIÓ RONDA PERIMETRAL QUE UNEIX AV, DOCTORA ISABEL
CRISTOFOL AMB CARRETERA DE PETRES I ADEQUACIÓ PLAÇA DE BAIX;
que en la seva opinió hi ha necessitats més importants, ja

que no considera primordial ni remodelar la plaça ni l'actuació que es pretén a la
ronda, ja que la vorera està bé.
•

Seguidament manifesta el Sr Filiberto que sap que és complicat mantenir en
condicions els contenidors de residus, però haurien de realitzar-se un control més
estricte dels que hi ha davant del cementiri, quan hi ha algun enterrament; contesta la
Sra
Alcaldessa que es realitza el control d'aquests contenidors tal com indica el Sr.
Filiberto, però és molt difícil controlar els veïns que no compleixen les normes.

I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 20; 30h 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.

