
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I PÚBLICA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
EL DIA 28 D'ABRIL DE 2016. 
 
SRA. ALCALDESSA  
 
Sra. MAITE PÉREZ FURIO 
 
SRS. REGIDORS PRESENTS 
 
D. RAFAEL ASENSIO Chenovart 
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. EMILIO PASCUAL COTANDA 
 
SECRETÀRIA 
 
SRA. AMPARO FERRANDIS PRATS 
 

 

Sent les 20,40 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 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 

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 31 DE MARÇ DE 2016. 

 
Vist pel ple l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió celebrada el 31 de Març de 
2016, s'acorda per unanimitat la seva aprovació i transcripció al llibre d'actes. 
 
SEGON.- ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE PROPOSTA DEL GRUP 
SOCIALISTA I Compromís CONTRA LA CORRUPCIÓ. 
 
Ser reparteix còpia a tots els regidors de la proposta que se sotmet a la consideració del 
ple, subscrita per PSPV-PSOE i COMPROMÍS. 
En primer lloc manifesta el Sr. Filiberto Prats, que se'ls hagués pogut avisar per debatre i 
subscriure la proposta contra la corrupció, abans de sotmetre-la a la consideració del ple, 
tot seguit fa algunes observacions sobre el contingut de la proposta, com, que no està 
d'acord en retirar les plaques honorificas, perquè els tracten com si fossin terroristes, 
però, encara que no estan d'acord amb diversos apartats de la proposta, la van aprovar; la 
Sra. Alcaldessa pren la paraula i proposa al Sr. Filiberto reunir tots els grups polítics 
municipals per consensuar una proposta contra la corrupció, el Sr Filiberto està d'acord; 
per la qual cosa s'acorda per unanimitat, deixar l'assumpte sobre la taula, per consensuar 
una nova proposta de lluita contra la corrupció. 

 
 
 
 



 
 
 
 

TERCER.- RATIFICACIÓ, si s'escau, SOBRE SOL·LICITUD D'AJUDA PER A 
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A IVACE. 

 
S'informa del contingut del Decret de l'Alcaldessa Nº 34/2016, que diu així: 

"En relació amb l'expedient que es tramita a l'empara del que disposa la 
Resolució de 8 de març de 2016, del president de l'Institut Valencià de 
Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoca la concessió 
d'instruments financers per a l'execució de mesures d'estalvi i eficiència 
energètica en els sistemes d'enllumenat públic exterior existent en els municipis 
de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2016; per la present i en ús de les 
atribucions que em confereix la legislació vigent, RESOLC: 
 

1. Sol·licitar i aprovar la participació d'aquest ajuntament d'Albalat dels 
Tarongers al programa d'ajuda del IVACE i acceptar les seves bases 
reguladores per a realitzar l'obra "MILLORES EN L'ENLLUMENAT 
PÚBLIC, SUBSTITUCIÓ DE LLUMS I MILLORA EN LES 
INSTAL·LACIONS DE C / CALVARI I UA 1 eLS TARONGERS "i acceptar 
les seves bases reguladores. 

2. Acceptar la consideració del IVACE com creditor preferent, per raó 
d'aquesta operació de préstec, de manera que els pagaments 
corresponents a l'amortització del principal del mateix, interessos de 
demora o eventuals penalitzacions gaudiran de lloc preferent en l'ordre 
de prelació de pagaments, després les despeses de personal, en el pla 
de disposició de fons de tresoreria de l'entitat sol·licitant durant el període 
de vigència del corresponent contracte de préstec. 

3. Traslladar el present acte a la Junta de Govern Local per a la seva 
ratificació. " 
 

El citat Decret ha estat ratificat per la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 25 d'abril de 2016, per la qual cosa després de la deliberació de 
l'assumpte s'acorda per unanimitat: 

 
1) Ratificar el decret de l'Alcaldia núm 34/2016, pel qual se sol·licita i 
s'aprova la participació d'aquest ajuntament en el programa d'ajuda de 
l'IVACE. 
 
2) Traslladar el present acte al IVACE als efectes oportuns. 
 

QUART.- DACIÓ DE COMPTES DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA I 
CONTINGUT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN 
SESSIONS CELEBRADES ELS DIES 14,21 I 31 DE MARÇ, 
 
 Vists pel ple els decrets de l'alcaldia del 28 al 35 de 2016, el ple es dóna per assabentat. 
 
A continuació es pregunta si es vol formular alguna qüestió sobre les actes de les juntes 
de govern local lliurades juntament amb el ple i corresponents a les sessions celebrades 
els dies, 14,21 i 31 de març de 2016, no es formula cap pregunta. 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CINQUÈ.- CONTROL D'ÒRGANS DE GOBIERNO.s 
 
 No n'hi ha. 
 
SISÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 No n'hi ha.  

 
I sense més assumptes que tractar es tanca la sessió a les 20,45 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. 

 
 Vist i plau  
L'ALCALDESSA LA SECRETÀRIA 
 

 
 
 
 
 


