ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I PUBLICA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL
DIA 28 DE SETEMBRE 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 20,10 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 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

REGIDORS ABSENTS
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, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES
CORRESPONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES ELS DIES 27 DE JULIOL I 19
DE SETEMBRE DE 2017.
Vistes pel ple els esborranys de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies
27 de juliol i 19 de setembre, s'acorda per unanimitat la seva aprovació i transcripció al
llibre d'actes.
SEGON. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE PROPOSTA PER A LA MODIFICACIÓ
DE LES INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIES.
Per la Sra. Alcaldessa s'informa al ple de la proposta que diu així:
Tenint en compte que les indemnitzacions per assistències a ple és una potestat municipal
i resultant que per aquesta Corporació en data 25 de juny de 2015, es van establir en 20 €,
sent de periodicitat mensual; havent-se modificat la

periodicitat de les sessions, passant de mensual a bimensual en la sessió del ple de data 27
d'octubre de 2016, i davant els suggeriments realitzats per regidors, aquesta alcaldia
considera convenient sotmetre a la consideració del ple la següent:
Modificar el punt cinquè de l'acta de la sessió extraordinària i publica celebrada pel ple el
dia 25 de juny de 2015, en el següent sentit, "pel que fa a les assistències a ple s'estableixen
en 40 €, i les assistències a les Comissió especial de comptes i hisenda en 20 €, des del
present acord ".
"Modificar la base 35 de les d'execució del pressupost de 2017, anotant les rectificacions
d'acord amb els acords adoptats pel ple respecte a les dedicacions i indemnitzacions, en el
següent sentit:
Dedicació exclusiva alcaldessa 1.120 € mensuals i catorze pagues.
Dedicació parcial regidors 250 €
Assistències a plens ordinaris o extraordinaris 40 €
Assistència a les junta de govern regidors sense dedicació i comissió especial de comptes
i hisenda a 20 € ".
Vista la proposta s'acorda per unanimitat:
1) Aprovar la proposta transcrita en tots els extrems plantejats.
2) Fer públic l'acord de conformitat amb la legislació vigent.
TERCER. DONAR COMPTE AL PLE DE L'EXPEDIENT INCOADO PER A la
REALITZACIÓ DE L'OBRA "substitució LLUMS URBANITZACIÓ ELS
TARONGERS".
S'informa al ple que mitjançant resolució de 9 de maig de 2017 del president del IVACE,
es fa pública la "convocatòria de concesion d'instruments financers per a l'execució de
mesures d'estalvi i eficiència energètica en els sistemes d'enllumenat públic exterior en els
municipis de la Comunitat Valenciana (DOCV núm 8038 de 12 de maig de 2017) ", a
l'empara de la qual aquest ajuntament sol·licita ajuda econòmica.
Per resolució del 13 de setembre de 2017 del president del IVACE s'aprova la concesion
de l'instrument financer (préstec bonificat / subvenció a fons perdut) de l'ajuda sol·licitada
amb les següents característiques:
Import total de la Memòria tècnica presentada per executar l'obra "SUBSTITUCIÓ
LLUMS URBANITZACIÓ ELS TARONGERS" inclosos honoraris de redacció i
direcció: 68.918,85 €
El 21% IVA:
14.472,96 €
TOTAL:
83.391,81 €
En la resolució de l'expte: E4SP41 / 2017/30
PRÉSTEC BONIFICAT CONCEDIT: 74.000 €
SUBVENCIÓ BRUTA EQUIVALENT CONCEDIDA (PRÉSTEC) 1900.04 €
SUBVENCIÓ A FONS PERDUT CONCEDIDA: 37.000 €
S'informa que és intenció de l'ajuntament tramitar expedient nº 10/2017 de generació de
crèdits per a escometre l'obra, i que es financés amb la subvenció a fons perdut del Fons
Europeu de Desenvolupament Regional i el Fons de Cooperacion Municipal de la
Generalitat Valenciana i la Diputació de València; el ple es dóna per assabentat.

QUART. DACIÓ DE COMPTES DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA I
CONTINGUT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIONS
CELEBRADES ELS DIES 27 DE JUNY, 11 DE JULIOL I 25 DE JULIOL.
S'informa al ple de la relació de Decrets del 124 al 180 de 2017 i contingut dels acords de
la junta de govern local en sessions celebrades els dies 27 de juny, 11 i 25 de juliol de
2017; el ple es dóna per assabentat.
CINQUÈ. CONTROL D'ÒRGANS DE GOVERN.
No hi ha preguntes.
SISÈ. PRECS I PREGUNTES.
Es delibera sobre la conveniència d'estudiar l'ordenació del trànsit en alguns carrers i
obligar al compliment de la normativa de trànsit a les vies urbanes de la població.
Seguidament el regidor Sr. Filiberto M. Prats pregunta a la Sra. Alcaldessa, sobre l'acord
adoptat en la reunió celebrada pel Consorci de residus, pel que fa a la modificació de les
tarifes de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per valorització i eliminació de residus
urbans, contesta la Sra. alcaldessa que es van celebrar dues reunions a la primera va assistir
el regidor Sr Rafa Asensio ia la segona va assistir ella i es va acordar, la modificació de
les tarifes proposades, en què els comerços petits amb prou feines pateixen increment de
les tarifes i si experimenta fort increment les grans superfícies, el Sr Filiberto es dóna per
assabentat.
Seguidament la Sra Alcaldessa informa que li han remès informació per adherir-se en la
lluita contra la violència masclista, segons manifest que diu així:
"Vivim en una societat en què, tot i haver aconseguit una igualtat formal i legal entre
homes i dones, aquesta no es veu en la realitat del dia a dia. Aquesta igualtat real que
volem viure homes i dones cada dia s'ha de construir amb un compromís institucional i
social, situant el problema de la desigualtat com un problema social estructural, tal com
demanen els moviments feministes. En aquest context, en què la pitjor de les
conseqüències de la desigualtat són les violències masclistes, és el moment que governs i
institucions ens impliquem en les demandes socials i fem un pas endavant.
En conseqüència, el Consell ha impulsat el Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere
i Masclista, que recull les propostes de la Subcomissió sobre l'eradicació de la violència
de gènere de Les Corts i de l'informe sobre l'atenció i protecció a les víctimes del Síndic
de Greuges, i va de la mà dels moviments socials feministes que lluiten per la igualtat, fent
un front comú des de les institucions, comprometent-nos en accions concretes
encaminades a l'eradicació del patriarcat en la societat valenciana.
Amb aquest pacte, les institucions valencianes, els partits polítics, les universitats, els
mitjans, els cossos de justícia i seguretat pública, entitats i organitzacions de la societat
civil i la ciutadania ens comprometem a lluitar contra tot tipus de violència cap a les dones,
en tots els vessants. Així, les signants i els signants ens comprometem a complir, fer
complir i promoure aquest pacte i convidem a tota la ciutadania, organitzada oa títol
personal, a adherir-i implicar-se en aquesta lluita. "

Vista la proposta s'acorda per unanimitat, manifestar la intenció municipal d'adherir-se al
pacte, per col·laborar i implicar-se en la lluita contra la violència masclista.
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

Maite Pérez Furio.

Amparo Ferrandis Prats.

