ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I PÚBLICA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 28 DE JULIOL DE 2016.
SRA. ALCALDESSA
Sra. MAITE PÉREZ FURIO
SRS. REGIDORS PRESENTS

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

D. MIGUEL BONET SANCHO
D. RAFA ASENSIO Chenovart
D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI
Sra. PATRICIA ANTONI BENET
Sra. M. DOLORS LAFONT AVINENT

relacionen, que constitueixen un quòrum

SRS. REGIDORS ABSENTS

Per la Sra. Alcaldessa es declara oberta la

D. JOSE ISRAEL PEREZ GIL
D. EMILIO PASCUAL COTANDA
D. JUAN JOSE FONT PERALES

d'assistència de sis regidors dels nou que tant
de fet com de dret integren la Corporació, a
fi de celebrar sessió ordinària i pública.
sessió, passant a tractar els assumptes que
configuren l'ordre del dia tal i com es
relacionen a continuació:

SECRETÀRIA
SRA. AMPARO FERRANDIS PRATS
PRIMER.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 30 DE JUNY DE 2016.
Vists pel ple l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió celebrada el 30 de Juny de
2016, s'acorda per unanimitat dels presents la seva aprovació i transcripció al 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 9, 13, 20 I 27 DE JUNY DE 2016.
Vists pel ple el contingut dels Decrets de l'Nº 66 al Nº 75, així com còpia literal del
Decret 73/2016 i de les actes corresponents a les sessions celebrades per la Junta de
Govern Local els dies 9, 13, 20 i 27 de juny, es donen per assabentats i no es formula cap
pregunta.
TERCER.- CONTROL D'ÒRGANS DE GOVERN.
No hi ha preguntes.

QUART.-PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Regidor Filiberto suggereix de nou a la Sra. Alcaldessa que es replantegi la
periodicitat de les sessions plenàries i, ja que els assumptes a tractar pel ple són pocs, que
es modifiqui la periodicitat de les sessions a bimensual.
Seguidament pregunta el Sr. Filiberto quan es van a arreglar els sots del Camí de l'Aljub,
a l'altura de l'entrada del Pla de l'Amic i el del seu amic Nappa. També suggereix que
s'haurien d'adoptar mesures de decòrum en la part del Jardí del Riu tocant al riu.
I sol·licita una còpia de la pòlissa de l'assegurança de bous del presenta any 2016, perquè
manifesta que vulgui veure si està ben feta, al·legant que en les pòlisses dels toros es fan
"molts tripijocs", al que l'alcaldessa li pregunta si el interessat real en veure la pòlissa és
èl o el seu amic el qual les cap fins ara, al que respon que sí, entre d'altres ja que l'han
demanat terceres persones, l'informa la Sra. Alcaldessa que la pòlissa està ben feta ja que
s'ha fet en els mateixos termes que la de l'any passat, i la Conselleria i policia
autonòmica no van presentar cap objecció sobre la mateixa i ha de sol·licitar la còpia per
registre d'entrada.
En aquest moment entra al saló de sessions el regidor Sr. Rafa Asensio, li diu la Sra.
Alcaldessa si vol dir o manifestar alguna cosa sobre els camins i l'informa que el Sr.
Filiberto mostrava interès sobretot en un sot que hi ha a la porta del seu amic Nappa,
com havia preguntat anteriorment; contesta el regidor que va estar parlant amb Diputació
de València i ha fet una sol·licitud perquè els netegin; també diu que ha quedat amb
FERQUE per veure el Camí de l'Aljub i que li faci un pressupost per arreglar-ho.
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

