ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I PÚBLICA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 25
DE JUNY DE 2019.

SRA. ALCALDESSA

Sent les 20:00 hores del dia de la data

Sra. MAITE PÉREZ FURIÓ

indicada, en el Saló de Sessions de

SRS. REGIDORS PRESENTS
Sra. M. DOLORS LAFONT AVINENT
JUAN JOSÉ FONT PERALES Sra. Mª
CARMEN PROU LUJÁN
D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI Sra. Mª
DOLORS ASENSI FERRUS
D. MANUEL BONET FURIÓ
D. RAFAEL ASENSIO Chenovart Sra.
NURIA ZARCO Arador
SECRETÀRIA

SRA. AMPARO FERRANDIS PRATS

l'Ajuntament sota la presidència de la Sra.
Alcaldessa els regidors que a el marge es
relaciona, que constitueixen un quòrum
d'assistència de nou regidors que tant de fet
com de Dret integren la Corporació, es
reuneixen a l'objecte de celebrar sessió
extraordinària i publica.

Per la Sra, Alcaldessa es declara oberta la sessió,
passant a tractar els assumptes que configuren
l'ordre del dia tal com es relacionen a continuació

PRIMER. ACORD SOBRE PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENARIS I VISTA A SEGUIR EN
LES VOTACIONS.
Per la Sra. Alcaldessa s'informa de la proposta que diu així:

Se sotmet a la consideració de la plena establir la periodicitat de les sessions ordinàries amb
caràcter bimensual els mesos de: març - març-maig - juliol - setembre-novembre, a celebrar
normalment l'últim dijous del mes i si és festiu, dimarts. L'horari d'hivern, dels mesos de novembre març a les 19 hores i horari d'estiu, dels mesos d'abril a octubre a les 20 h.

Pel que fa a l'ordre a seguir en les votacions, serà segons posició a la taula de ple, mirant a el front,
d'esquerra a dreta, a excepció de la Sra. Alcaldessa, que emetrà el seu vot l'última.

Vista la proposta s'acorda per unanimitat la seva aprovació.

SEGON.- ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE PROPOSTA ALCALDESSA DE NOMENAMENT DE
REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ENTITATS SUPRAMUNICIPALS I ALTRES.

Per la Sra. Alcaldessa s'informa a ple de la proposta que diu així:
Per la Sra. Alcaldessa es procedeix a la lectura de la proposta de representants en òrgans col·legiats
i altres, que diu així:

PROPOSTA SOBRE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS I ALTRES

MANCOMUNITAT LA BARONIA
TITULAR: Dñª. Maite Pérez Furio TITULAR: Sra. Maria
Dolors Lafont Avinet
CONSELL ESCOLAR

TITULAR: Sra. Mari Carmen Bastant Lujan SUPLENT:
Sra. Nuria Zarco Arador
CONSORCI DE BOMBERS

TITULAR: Sra. Mari Carmen Bastant Lujan SUPLENT:
Sra. Maite Pérez Furio
CONSORCI M 3

TITULAR: Dñª. Maite Pérez Furio SUPLENT: Sra. Mari
Carmen Bastant Lujan

JUNTA RECTORA PARC NATURAL SERRA CALDERONA
TITULAR: D. Juan Jose Font Perales
SUPLENT: Sra. Nuria Zarco Arador

PLA ZONAL DE RESIDUS ÀREES III I VIII
TITULAR: Sra. Núria Zarco Arador SUPLENT:
Dñª. Maite Pérez Furio
XARXA DE MUNICIPIS VALENCIANS CAP A LA SOSTENIBILITAT
TITULAR: Sr. Juan José Font Perales
SUPLENT: Sra. Nuria Zarco Arador
Vista la proposta s'acorda per unanimitat la seva aprovació.

TERCER. ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE PROPOSTA DE L'ALCALDESSA SOBRE,
CREACIÓ, COMPOSICIÓ I NOMENAMENT DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.

Per la Sra. Alcaldessa s'informa a ple de la proposta que diu així:

A la vista del que preceptua la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i RD 2568/1986,
Reglament d'Organització i Funcionament, respecte a les comissions informatives permanents i
articles 120 i concordants de la Llei 8/2010, de 29 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la
Comunitat Valenciana.

PROPOSO la creació i composició de les següents:
•

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, que actuï també com a comissió informativa permanent
d'economia, hisenda i patrimoni de l'entitat, informant aquells assumptes relacionats amb aquestes
àrees o altres que li siguin sotmesos a instància de l'alcaldessa o junta de govern, llevat que no hi
hagués assumptes que tractar es reunirà el menys cada tres mesos.

•

COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS, amb les funcions previstes a
l'article 29 de la Llei 8/2010 de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
Es reunirà trimestralment, l'últim dimarts del mes de març, juny, setembre i desembre, de manera
habitual si hi ha assumptes a tractar, prèvia convocatòria de l'President.

En atenció a la proporcionalitat existent entre els diferents grups polítics representats a la
Corporació, cadascuna de les comissions estarà integrada per:
Alcaldessa o Regidor / a en qui delegui. 2
regidors / es de l'PSOE 1 regidor / a de l'PP 1
regidor COMPROMÍS 1 regidor de Ciutadans 1
regidora AEVA

L'adscripció concreta dels membres de la corporació que hagin de formar part de cadascuna de les
comissions esmentades en representació de cada grup polític es realitzarà mitjançant escrit del seu
portaveu dirigit a l'alcaldia en el termini de 10 dies, des de l'aprovació de la present proposta i de què es
donarà compte a ple. Podrà designar suplent dels titulars.

Quant al seu funcionament, li és aplicable el que disposa l'article 120.2 de la Llei 8/2010 de la Generalitat de
Règim Local de la Comunitat Valenciana, sent el quòrum necessari per a la seva vàlida constitució 1/3 de
l'nombre legal dels seus membres , sense que pugui ser inferior a 3 membres.

Vista la proposta s'acorda per unanimitat la seva aprovació.

QUART.- ACORD, SI PROCEDEIX, SOBRE REGIMEN RETRIBUTIU I DEDICACIÓ DELS
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I ASSISTÈNCIES DE LA RESTA DELS MEMBRES.

Per la Sra. Alcaldessa s'informa a ple de la proposta que diu així:

En base al que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, segons
redacció donada per la Llei 14/2000 de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre
social i recollida a la llei 57/2003 de 16 de desembre, de mesures per a la modernització de Govern
Local, considero necessària la dedicació parcial de l'alcalde i els regidors que ostentin de delegacions,
pel temps i les retribucions que s'indiquen a continuació:

ALCALDESSA, dedicació parcial 75% de la jornada, retribuyéndole amb una quantia mensual bruta de
1.600 € i 14 pagues anuals.

REGIDORS DELEGATS.
REGIDOR / A D'URBANISME, SERVEIS, OBRES PUBLIQUES I PATRIMONI ,
Dedicació parcial de 30 hores a el mes, en horari de tardes, havent de justificar davant l'alcaldessa
mensualment com s'han distribuït les hores, retribuyéndole amb una quantia mensual bruta de 250 €.
DUES-CENTES CINQUANTA EUROS.

REGIDOR / A D'HISENDA, CULTURA, FESTES I DONA , Dedicació parcial de 30 hores a el
mes, en horari de tardes, havent de justificar davant l'alcaldessa mensualment com s'han
distribuït les hores, retribuyéndole amb una quantia mensual bruta de 250 €. DUES-CENTES
CINQUANTA EUROS.

REGIDOR / A. D'EDUCACION, JOVENTUT, ASSOCIACIONS I QUALITAT DEMOCRÀTICA .
Dedicació parcial de 30 hores a el mes, en horari de tardes, havent de justificar davant
l'alcaldessa mensualment com s'han distribuït les hores, retribuyéndole amb una quantia
mensual bruta de 250 €. DUES-CENTES CINQUANTA EUROS.

REGIDOR / A DE DELEGACION ESPECIFICA PER GESTIÓ DE POLIESPORTIU
MUNICIPAL, ESPORTS, TURISME I MEDI AMBIENT ; Dedicació de 30 hores a el mes, en
horari flexible de matins i
tardes, havent de justificar davant l'alcaldessa mensualment com s'han distribuït les hores,
retribuyéndole amb una quantia mensual bruta de 250 €. DUES-CENTES CINQUANTA EUROS.

Per al mes de juny de 2019, per compensar la dedicació als càrrecs d'acord amb l'anterior, s'abonés
una retribució la quantia ascendirà a la meitat de l'aprovada per dedicació mensual.

Pel que fa a les assistències a ple s'estableixen en 40 € per sessió ordinària o extraordinària per als
regidors sense dedicació. I les assistències a les comissions informatives o juntes de govern dels
regidors sense dedicació 20 € per sessió.

Vista la proposta, es procedeix a la deliberació de l'assumpte; pregunta el regidor
D.Filiberto M. Prats a l'Alcaldessa el perquè de la dedicació parcial del 75% de la jornada, li contesta la
Sra. Alcaldessa que no és per res en particular, és igual que en la legislatura anterior, manifestació que
és ratificada pel regidor Sr. Rafael Asensio, i continua dient l'alcaldessa, però que ell sap molt bé, que la
dedicació a l'càrrec d'alcalde / sa mai és parcial sempre és de el 100%. Seguidament es procedeix a la
votació amb el següent resultat:

D. Manuel Bonet Furio, manifesta que no està d'acord amb la proposta i vota en contra.
Els regidors Sra. Mª Dolores Lafont Avinent, D. Juan José Font Perales, Sra. Mª Carmen Bastant Luján,
Sra. Núria Zarco Arador, D. Filiberto Prats Asensi i Sra. Mª Dolores Asensi Ferrus, voten a favor de la
proposta.

Rafael Asensio Chenovart s'absté. La Sra
Alcaldessa vota a favor
Tot seguit la regidora Sra. Mª Dolores Asensi Ferrus, pregunta a el regidor Sr. Manuel Bonet Furió, que no és
per res, però li agradaria saber el motiu de perquè està en contra;

contesta el regidor Sr. Manuel Bonet Furió, que el motiu és que no ha disposat de la informació de l'ordre
del dia de ple fins avui, i no ha pogut examinar la proposta de la Sra. Alcaldessa, de manera que així
sense estudiar-ho, no pot aprovar-lo. Després deliberació l'assumpte s'acorda per majoria, amb el vot
favorable dels regidors Sra. Mª Dolores Lafont Avinent, D. Juan José Font Perales, Sra. Mª Carmen
Bastant Luján, Sra. Núria Zarco Arador, D. Filiberto Prats Asensi, Sra . M. Dolors Asensi Ferrus, i Sra
Alcaldessa. El vot en contra del Sr. Manuel Bonet i l'abstenció de

Rafael Asensio; la proposta de la Sra. Alcaldessa en els termes exposats amb
anterioritat.

CINQUÈ.- DACIÓ DE COMPTES DE LES SOL·LICITUDS PRESENTADES PER CONSTITUCIÓ
DE GRUP POLÍTIC MUNICIPAL.
Per la secretària-interventora s'informa dels escrits presentat per constituir-se un grup municipal, que
corresponen a:
D. Manuel Bonet Furió per constituir-se en el grup municipal Ciutadans d'Albalat dels Tarongers.

Grup municipal Socialista d'Albalat de l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers.
Rafael Asensio Chenovart per constituir el grup municipal Compromís de l'Ajuntament d'Albalat
dels Tarongers.
Sra. Núria Zarco Arador, per constituir el grup municipal Agrupació Electoral Veïnal d'Albalat dels
Tarongers.
Grup municipal Partit Popular de l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers.
Manifesta el regidor Sr. Filiberto M. Prats Asensi, sobre si és correcte que els partits o agrupacions d'un
sol membre es constitueixin com a grup municipal, ja que al seu

que sembla el grup ha de tenir més d'un membre; li contesta la secretària- interventora que si bé el
nombre mínim de membres de el grup municipal hauria d'estar regulat en el Reglament d'organització i
funcionament d'aquest Ajuntament d'Albalat dels Tarongers, com aquest Ajuntament no disposa de
l'esmentat Reglament, segons ell

poden constituir-se en grup encara que només tingui un membre, perquè aquesta composició també s'ha
admès a anteeriores legislatures.

Pel que fa a la vista de les sol·licituds presentades s'entenen constituïts els cinc grups municipals i la
designació dels seus portaveus, d'acord amb el que disposa l'article 134 de l'RD 2568/1986 de 28 de
novembre

SISÈ.- DACIÓ DE COMPTES DE RESOLUCIONS ALCALDIA SOBRE ORGANITZACIONS
MUNICIPALS.
S'informa el ple dels Decrets de l'Ajuntament de l'160-162 que diuen així:

DECRETO Nº 160/19
Després de les eleccions locals de l'passat dia 26 de maig i constituïda la Corporació en sessió extraordinària el
dia 15 de juny de el 2019.

De conformitat amb el que disposa l'art. 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i 43, 44 i 45 de Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre
RESOLC:
1. A) Efectuar les següents delegacions genèriques, respecte de serveis municipals que

s'especifiquen, a favor dels regidors que a continuació s'indiquen:

Servei Municipal
- URBANISME, SERVEIS, OBRES PÚBLIQUES

Regidor delegat

SRA NURIA ZARCO Arador

I PATRIMONI
- HISENDA, CULTURA, FESTES I DONA LA SRA Mª DOLORS LAFONT AVINENT
19098926-W
- EDUCACION, JOVENTUT, ASSOCIACIONS I Mª CARMEN BASTANT LUJAN
QUALITAT DEMOCRÀTICA

44509382-N

B) Especifiques.

DELEGACION ESPECIFICA, PER GESTIÓ
DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL,
ESPORTS TURISME I MEDI AMBIENT

D. JUAN JOSE FONT PERALES
29168604-G

1) Les delegacions efectuades comprendran les facultats de direcció, organització interna i gestió dels
corresponents serveis amb exclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin
a tercers.
2) Notificar la present resolució a les persones designades per tal que siguin procedents, si s'escau, a l'acceptació
de tals càrrecs.

3) Remetre anunci de les referides delegacions per a la seva inserció en el Butlletí Oficial de la Província i
publicar-les igualment en el Tauler d'Anuncis municipal.
4) Donar compte de la present resolució a Ple en la primera sessió que es celebri.

5) Les delegacions conferides seran efectives des del dia següent a la data de la present resolució.

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM 161/19

Després de les eleccions locals de l'passat dia 26 de maig i constituïda la Corporació en sessió extraordinària el
dia 15 de juny de el 2019.

De conformitat amb el que disposa l' article 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril;
art. 22 de Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril i Art. 46 de Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre
RESOLC:
1) Nomenar com a titulars de les Tinences d'Alcaldia als següents regidors:

1r Tinença d'Alcaldia: Sra NURIA ZARCO Arador
2n Tinença d'Alcaldia: Sra Mª DOLORS LAFONT AVINENT
2) Correspon als nomenats substituir, pel seu ordre de nomenament a aquest Ajuntament

en l'exercici de les seves atribucions en els supòsits legalment previstos.

3) Notificar la present resolució a les persones designades a fi que presten si

cas l'acceptació de tals càrrecs.
4) Remetre anunci dels referits nomenaments per a la seva inserció en el Butlletí Oficial

de la Província i publicar-los igualment en el Tauler d'Anuncis municipal.
5) Donar compte de la present resolució a Ple en la primera sessió que es celebri.

6) Els nomenaments efectuats seran efectius des del dia següent a la data de la

present resolució.

DECRET 162/19
Després de les eleccions locals de l'passat dia 26 de maig i constituïda la Corporació en sessió extraordinària el
dia 15 de juny de el 2019.

De conformitat amb el que disposa l'article 21.2 i 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; art. 22 de Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril i Art. 46 de Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre

RESOLC:

1) Nomenar com a membres de la Junta de Govern d'Albalat dels Tarongers als

següents regidors:

-

SRA NURIA ZARCO Arador.

-

SRA Mª DOLORS LAFONT AVINENT.

-

SRA MªCarmen PROU LUJAN.

2. Correspon a la Junta de Govern Local:
a) L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.

b) Les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.

3. Traslladar el present acte als interessats i als el ple de l'ajuntament als efectes oportuns.

I sense més assumptes que tractar s'aixeca la sessió per la Sra. Alcaldessa, sent 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 que se sotmet a la signatura de la Sra. Alcaldessa.

En Albalat dels Tarongers, a 2 de juliol de 2019

Vist i plau

L'ALCALDESSA

Maite Pérez Furió

SECRETÀRIA -INTERVENTORA

Signat. Amparo Ferrandis Prats

