ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I PÚBLICA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 31 DE MARÇ DE 2016.
SRA. ALCALDESSA
Sra. MAITE PÉREZ FURIO
SRS. REGIDORS PRESENTS

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

D. MIGUEL BONET SANCHO
D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI
D. JOSE ISRAEL PÉREZ GIL
Sra. M. DOLORS LAFONT AVINENT
D. JUAN JOSE FONT PERALES

relacionen, que constitueixen un quòrum

SRS. REGIDORS ABSENTS
D. EMILIO PASCUAL COTANDA
D. RAFAEL ASENSIO Chenovart
Sra. PATRICIA ANTONI BENET

Per la Sra. Alcaldessa es declara oberta la

SECRETÀRIA

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.

SRA. AMPARO FERRANDIS PRATS
PRIMER.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ CELEBRADA EL 25 DE FEBRER DE 2016.
Vist pel ple l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió celebrada el 25 de febrer de
2016, s'acorda per unanimitat 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 1, 8 I 29 DE FEBRER I 7 DE MARÇ.
Vists pel ple els decrets de l'alcaldia del 17 al 27 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, lliurades juntament amb el ple i corresponents a les sessions celebrades
els dies 1, 8 i 29 de febrer i 7 de març de 2016, no es formula cap pregunta.

TERCER.- CONTROL D'ÒRGANS DE GOVERN.
Pren la paraula el Sr. Filiberto Prats i pregunta ¿perquè se li va adjudicar a TITMA el
contracte de recollida d'inerts en lloc de a CABRETA, quan el de TITMA era més car
que el de CABRETA; també diu que Poldo li ha dit que en Jordi li va dir que li han dit
des de l'ajuntament, que ell, Poldo, no pot entrar en el terme d'Albalat.
Seguidament pregunta perquè s'ha tirat a l'arquitecte que prestava els serveis fins al
2015, si el motiu és que és amic seu; diu la Sra. Alcaldessa que el motiu que no es
contractés de nou a l'anterior arquitecte no és perquè fos amic de Filiberto, sinó perquè
mai li ha agradat la forma amb que tractava a la gent, que ella no ha tirat a ningú, els
contractes són anuals i simplement no se li ha renovat.
Pren la paraula novament el Sr. Filiberto Prats i diu que vol veure els contractes,
l'alcaldessa li diu que els sol·liciti pel registre d'entrada.
Seguidament diu el Sr. Filiberto que no entén com per una obra de 400 € demanen
diversos pressupostos, que això no és actuar amb transparència sinó que és un
caciquisme; sorprèn a l'alcaldessa amb l'esmentada paraula i li repeteix la paraula ella
¿caciquisme? sota cap concepte es pot titllar de caciquisme; i continua dient que dubta
que el contracte de recollida d'inerts sigui legal, que el parany està en els 18.000 € i com
no arriba a l'any; li diu la Sra. Alcaldessa que tot el tramiti ho duc a terme Rafa Asensio,
però la Junta de Govern va ser qui va adjudicar el contracte, i motiu la seva decisió en el
fet que els preus de recollida era similars i mentre que li oferta de Poldo (Cabreta) era
oberta, estipulant el preu per hora de peó i viatges de camió, sense determinar un preu
cert; la de TITMA és a preu tancat, a més de detallar el preu per hora i viatge, realitzaran
els serveis per una quantia fixa mensual; Sr. Filiberto es ratifica en la seva opinió i diu
que la qüestió de fons és l'amiguisme, que han estat exclosos, tant l'arquitecte com
Cabreta, perquè són amics seus, sense donar-los cap explicació, que ell no creu que sigui
forma d'actuar i ell mai ha actuat així, que el trist és que s'exclogui a la gent perquè són
amics seus, que l'afecta el fet que l'anterior arquitecte li digui que li han fet fora perquè
era el seu amic; que havien de haver-li avisat i dir-li que li tiraven perquè era amic seu; li
contesta la Sra alcaldessa que no entén perquè aquesta queixa de l'arquitecte, no la hi va
manifestar a ella o al regidor d'urbanisme en cap moment, que si tenia alguna cosa a dir
que ho fes aquí a l'ajuntament. realitzaran els serveis per una quantia fixa mensual; Sr.
Filiberto es ratifica en la seva opinió i diu que la qüestió de fons és l'amiguisme, que han
estat exclosos, tant l'arquitecte com Cabreta, perquè són amics seus, sense donar-los cap
explicació, que ell no creu que sigui forma d'actuar i ell mai ha actuat així, que el trist és
que s'exclogui a la gent perquè són amics seus, que l'afecta el fet que l'anterior arquitecte
li digui que li han fet fora perquè era el seu amic; que havien de haver-li avisat i dir-li
que li tiraven perquè era amic seu; li contesta la Sra alcaldessa que no entén perquè
aquesta queixa de l'arquitecte, no la hi va manifestar a ella o al regidor d'urbanisme en
cap moment, que si tenia alguna cosa a dir que ho fes aquí a l'ajuntament. realitzaran els
serveis per una quantia fixa mensual; Sr. Filiberto es ratifica en la seva opinió i diu que la
qüestió de fons és l'amiguisme, que han estat exclosos, tant l'arquitecte com Cabreta,
perquè són amics seus, sense donar-los cap explicació, que ell no creu que sigui forma
d'actuar i ell mai ha actuat així, que el trist és que s'exclogui a la gent perquè són amics
seus, que l'afecta el fet que l'anterior arquitecte li digui que li han fet fora perquè era el
seu amic; que havien de haver-li avisat i dir-li que li tiraven perquè era amic seu; li
contesta la Sra alcaldessa que no entén perquè aquesta queixa de l'arquitecte, no la hi va
manifestar a ella o al regidor d'urbanisme en cap moment, que si tenia alguna cosa a dir
que ho fes aquí a l'ajuntament. Filiberto es ratifica en la seva opinió i diu que la qüestió
de fons és l'amiguisme, que han estat exclosos, tant l'arquitecte com Cabreta, perquè són
amics seus, sense donar-los cap explicació, que ell no creu que sigui forma d'actuar i ell
mai ha actuat així, que el trist és que s'exclogui a la gent perquè són amics seus, que
l'afecta el fet que l'anterior arquitecte li digui que li han fet fora perquè era el seu amic;
que havien de haver-li avisat i dir-li que li tiraven perquè era amic seu; li contesta la Sra
alcaldessa que no entén perquè aquesta queixa de l'arquitecte, no la hi va manifestar a
ella o al regidor d'urbanisme en cap moment, que si tenia alguna cosa a dir que ho fes
aquí a l'ajuntament. Filiberto es ratifica en la seva opinió i diu que la qüestió de fons és
l'amiguisme, que han estat exclosos, tant l'arquitecte com Cabreta, perquè són amics
seus, sense donar-los cap explicació, que ell no creu que sigui forma d'actuar i ell mai ha

actuat així, que el trist és que s'exclogui a la gent perquè són amics seus, que l'afecta el
fet que l'anterior arquitecte li digui que li han fet fora perquè era el seu amic; que havien
de haver-li avisat i dir-li que li tiraven perquè era amic seu; li contesta la Sra alcaldessa
que no entén perquè aquesta queixa de l'arquitecte, no la hi va manifestar a ella o al
regidor d'urbanisme en cap moment, que si tenia alguna cosa a dir que ho fes aquí a
l'ajuntament. perquè són amics seus, sense donar-los cap explicació, que ell no creu que
sigui forma d'actuar i ell mai ha actuat així, que el trist és que s'exclogui a la gent perquè
són amics seus, que l'afecta el fet que l'anterior arquitecte li digui que li han fet fora
perquè era el seu amic; que havien de haver-li avisat i dir-li que li tiraven perquè era
amic seu; li contesta la Sra alcaldessa que no entén perquè aquesta queixa de l'arquitecte,
no la hi va manifestar a ella o al regidor d'urbanisme en cap moment, que si tenia alguna
cosa a dir que ho fes aquí a l'ajuntament. perquè són amics seus, sense donar-los cap
explicació, que ell no creu que sigui forma d'actuar i ell mai ha actuat així, que el trist és
que s'exclogui a la gent perquè són amics seus, que l'afecta el fet que l'anterior arquitecte
li digui que li han fet fora perquè era el seu amic; que havien de haver-li avisat i dir-li
que li tiraven perquè era amic seu; li contesta la Sra alcaldessa que no entén perquè
aquesta queixa de l'arquitecte, no la hi va manifestar a ella o al regidor d'urbanisme en
cap moment, que si tenia alguna cosa a dir que ho fes aquí a l'ajuntament. que l'afecta el
fet que l'anterior arquitecte li digui que li han fet fora perquè era el seu amic; que havien
de haver-li avisat i dir-li que li tiraven perquè era amic seu; li contesta la Sra alcaldessa
que no entén perquè aquesta queixa de l'arquitecte, no la hi va manifestar a ella o al
regidor d'urbanisme en cap moment, que si tenia alguna cosa a dir que ho fes aquí a
l'ajuntament. que l'afecta el fet que l'anterior arquitecte li digui que li han fet fora perquè
era el seu amic; que havien de haver-li avisat i dir-li que li tiraven perquè era amic seu; li
contesta la Sra alcaldessa que no entén perquè aquesta queixa de l'arquitecte, no la hi va
manifestar a ella o al regidor d'urbanisme en cap moment, que si tenia alguna cosa a dir
que ho fes aquí a l'ajuntament.
Seguidament diu que el regidor, Rafa Asensio ha faltat dues vegades i tot i que ha sentit
rumors, vol que se li informi formalment del motiu, ja que sent membre de la junta de
govern i tenint responsabilitats no hauria de faltar; la Sra. Alcaldessa li diu que algun
regidor del PP també ha faltat moltes vegades, Filiberto diu que ells no tenen
responsabilitats, al que la Sra. Alcaldessa li replica que no està d'acord; seguidament
l'informa la Sra. Alcaldessa que Rafa des de febrer està treballant de mestre a Barcelona,
que en aquesta data se li va donar de baixa en la Seguretat Social i no cobra; afegeix el
regidor D. Miguel Bonet que Rafa ve tots els caps de setmana a l'Ajuntament per atendre
els assumptes que li corresponen.
QUART.- PRECS I PREGUNTES.
No n'hi ha.
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 Presidenta.
Vist i plau
L'ALCALDESSA LA SECRETÀRIA

