ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I PÚBLICA, DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 25 D' JULIOL D'2019.
SRA. ALCALDESSA
Sra. MAITE PÉREZ FURIO
SRS. REGIDORS PRESENTS
Dnya. CARMEN PROU LUJAN
D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI
D. RAFAEL ASENSIO Chenovart
Dnya. Mª DOLORS LAFONT AVINENT
D. JUAN JOSE FONT PERALES
D. MANUEL BONET FURIO
Dnya. M.ª DOLORS ASENSIO FE
Dnya. NURIA ZARCO Arador

SECRETÀRIA
SRA. AMPARO FERRANDIS PRATS

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 relacionen, que
constitueixen un quòrum d'assistència
dels nou regidors 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 ÉS PROCEDENT, DE LES ACTES
CORRESPONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES ELS DIES 15 DE JUNY I
25 DE JUNY DE 2019.
Vistes pel ple, té la paraula la regidora Dnya. Carmen Bastant que vol fer una puntualització
sobre l'acta de la sessió celebrada el dia 15 de juny de 2019, en el següent sentit, manifesta
que el literal del discurs que figura en l'acta del Sr. Rafael Asensio Chenovart, no
coincideix en integritat amb l'exposició per ell realitzada en aquest dia, ja que així es
dedueix de la gravació que la seva filla va fer de l'esmentada sessió i llegeix les frases
que aquell dia no es van pronunciar, manifesta el Sr. Rafael Asensio que el literal de l'acta
coincideix amb el discurs que ell pas per a la seva transcripció en l'acta, però en el seu
discurs públic, pot ser que s'ometés alguna frase o puntualització.
Fetes la puntualitzacions i després deliberació s'acorda per unanimitat l'aprovació dels
esborranys de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 15 i 25 de juny de
2019 i la seva transcripció al llibre d'actes sense cap rectificació.

SEGON. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL.
S'informa al ple de l'actual composició del Consell Agrari Municipal, que segons
publicació en el BOP n.º 51 de 2018.03.13, està format per onze membres, dels quals
quatre són regidors, l'alcaldessa i un representant de cada un dels tres grups polítics
municipals designats per ells, i les 07:00 vocals restants seran elegits per associacions i
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organitzacions; després de les eleccions celebrades el 26 de maig de 2019 i constituint el
ple el 15 de juny, cal aportar la composició del Consell Agrari Municipal a la Nova
corporació local; ja que així ho exigeix l'article tercer de la Llei 5/1995, de 20 de març de
la Generalitat Valenciana de Consells Agraris Municipals.
Pel que després deliberació de l'assumpte s'acorda per unanimitat:
1) Modificar l'article 3r del Consell Agrari Municipal i el seu reglament, publicat al
Butlletí Oficial de la Província Valenciana núm 51 de data 2018.03.13, amb el
següent sentit:
El Consell Agrari Municipal, segons el que disposa l'article tercer punt 3 i 4 de la llei
5/1995, de 20 de març, estarà format per tretze membres, dels quals sis són regidors, és a
dir l'alcalde o alcaldessa i un representant de cada un dels cinc grups polítics municipals
designats per ells; sent el president / a l'alcalde / essa de la corporació municipal, que
podrà delegar en qualsevol altre representant del Consell Agrari Municipal, i un
vicepresident designat per la presidència, i la resta actuaran com a vocals.
Els set vocals restants seran triats per les següent associacions i organitzacions:
- Un vocal elegit pel Sindicat de Regs d'Albalat dels Tarongers.
- Un vocal elegit per la SAT nombre 725, El Calvari.
- Un vocal elegit per la SAT nombre 2.659, Pla de l'Algub.
- Un vocal elegit per l'Agrupació de Regantes El Amic.
- Un vocal elegit per la SAT nombre 241, Pou Comediana.
- Un vocal elegit per l'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA).
- Actuarà de secretari el de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui, que actuarà
amb veu però sense vot.
2) Exposar al públic la present modificació, durant 30 dies perquè es presenti
al·legació o suggeriments, si es presenten seran resoltes pel ple i en el cas que
durant el període d'exposició al públic no es presenti cap reclamació ni al·legació,
l'acord esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord.

TERCER. DACIÓ DE COMPTES DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA.
Informat el ple del contingut dels decrets del 140 al 233, aquest es dóna per assabentat i
no hi ha preguntes; per la secretària es manifesta la necessitat de ratificar el present Decret
219/19, que diu així:
DECRET 219/19
En relació amb l'expedient que es tramita per aquest Ajuntament, contracte menor nº
45/19, per a la "REVISIÓ DEL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS, EXP: AGLPIF / 2018/0138 / VAL ".

Vist el que antecedeix en l'expedient i en compliment del que disposa la base desena de
l'Ordre 26/2017 de 21 de setembre, apartat 7.5; per la present i en ús de les atribucions
que em confereix la legislació vigent.
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RESOLC.
1) Acceptar el compromís que es realitzaran, amb la diligència deguda, els tràmits necessaris per a l'aprovació definitiva, en un termini màxim de 2 anys des de la sol·licitud
de pagament, de l'PLPIF per part de la conselleria competent en prevenció d'incendis
forestals.
2) Acceptar el compromís que durant 5 anys següent a la data de pagament final no realitzar cap modificació important que afecti la naturalesa o condicions del PLPIL, un
cop resulti aprovat per la conselleria competent en prevenció d'incendis forestals.
3) Traslladar el present acte al ple de l'Ajuntament per al seu coneixement i
ratificació.
Es ratifica.

QUART. CONTROL D'ÒRGANS DE GOVERN.
Pregunta la Sra. Alcaldessa si hi ha alguna pregunta, té la paraula el Sr. Filiberto M. Prats
i diu, que la regidora d'Urbanisme hauria de tenir atenció al públic als matins i no només
a les tardes, segons dedicació aprovada, manifesta la regidora d'Urbanisme Dnya.Núria
Zarco, que ella treballa de matins i només els dimecres podria dedicar temps per atendre
l'àrea d'urbanisme; diu el Sr. Filiberto que si cal aprovar-ho sol·licitarà.
-Seguidamente pregunta el regidor Sr. Filiberto M. Prats sobre elsforats de les barreres
del C / Llarg, que com a conseqüència de les obres de clavegueram i pavimentació realitzades s'han tapat, diu que en alguns casos es va demanar a la constructora que es fes el
buit per l'ancoratge de barreres i ho han fet i en altres no; diu la Sra.Alcaldessa que no es
va demanar permís per fer els ancoratges de les barreres al C / Llarg i que només s'ha fet
un ancoratge en una casa sense permís municipal i que no entén ni sap per perquè s'ha fet;
que no es pot exigir a l'ajuntament que faci els ancoratges de barreres particularsque s'ha
de demanar, però mai exigir; diu el Sr.Filiberto que en el moment de empedrar el carrer
s'haurien de fer els ancoratges; li replica la Sra.Alcaldessa que s'hauria de sol·licitar el
permís, però el que no poden fer és exigir a l'ajuntament que els faci; diu el Sr.Filiberto
que res prohibeix que sí que poden tenir els ancoratges de les barreres a terra; diu l'alcaldessa que en la seva opinió els ancoratges no deuen estar a terra sinó a la façana dels
particulars; diu Filiberto que totes les barreres estan ancorades a terra i diu l'alcaldessa
que no és lícit, que les ha revisat totes i la majoria els tenen a la façana i uns pocs 5 o 6 a
terra; continua dient que ha ordenat que es retirin els ancoratges del sòl de l'habitatge del
C / Llarg, ja que no es poden fer sense el permís municipal. Manifesta que noes poden fer
escrits a l'ajuntament exigint que es facin els ancoratges per a les barreres particulars, el
que procedia era sol·licitar-; per la qual cosa es van tapar els forats realitzats a terra i
després es decidiria si o no s'autoritzen.
-Pregunta el regidor Sr. Rafael Asensio sobre l'entroncament entre el C / Llarg i C / Curt,
que estèticament no queda molt bé, que es tingui en compte.
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-Seguidamente pregunta la regidora M.ª Dolors Asensi, que té coneixement que a les nits
es produeixen danys als cotxes aparcats als carrers, si es podria posar o reforçar la vigilància nocturna per augmentar la seguretat; li contesta la Sra. Alcaldessa que no és possible contractar més personal i que la Guàrdia Civil està avisada i té ordre d'estar a la
població.
També diu la regidora M. Dolors Asensi, la conveniència de pintar a terra els aparcaments
per a minusvàlids, ja que ara no es respecten, fent-los més visibles per veure si es respecten; diu la Sra. Alcaldessa que si i que es pintaran a terra.
- Seguidament el regidor Sr. Manuel Bonet pregunta per l'estat de l'expedient per a la
contractació del nou col·legi, l'informa l'Sra. Alcaldessa que s'estan preparant els plecs per
licitar la redacció de projectes.
- Seguidament pregunta la regidora Dnya. M.ª Dolors Lafont al regidor Sr. Rafael Asensio,
sobre la publicació que es va fer al diari pel grup compromis, sobre els sous encoberts
dels regidors de l'ajuntament, contesta el regidor Sr. Rafael Asensio que ha estat un error
que creia que eren més hores de dedicació i estava equivocat i demana disculpes, la regidora li respon que accepta les disculpes però que es va sentir molt ofesa tant a nivell
particular com per la imatge corporativa i pensa que la disculpa hauria de ser pública pel
mateix mitjà que es va realitzar la declaració, pel diari.
- Seguidament manifesta l'Sr. Filiberto que han de solucionar la font de la Plaça de Baix,
les plaques de marbre no estan ben subjectes i suposen un perill, diu l'alcaldessa que ja
està previst subjectar-les.
I sense més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió per la Sra. Alcaldessa sent les 20: 15h
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.

VºBª L'ALCALDESSA

SECRETÀRIA -INTERVENTORA

Maite Pérez Furió Amparo Ferrandis Prats
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