ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE
EL DIA 5 DE JULIOL DE 2.018
Srs. Assistents:
PRESIDENT:
SR. SALVADOR MONTAÑANA SANZ
VOCALES:
SR. JOAN VICENT PUCHOL PÉREZ
En la Casa Consistorial de
SRª MARÍA ROSA ALMELA RIBES
l'Ajuntament de Guadassuar, a
SRª NÚRIA MERINO GIMÉNEZ
les
díhuit
hores
del
dia
SR. FERRAN BARBERÁ CABRERA
anteriorment indicat, es van reunir
SRª MARÍA RIBERA SÁNCHEZ
els Srs. que al marge s'expressen,
SR. TEODOR HERRERO CARBÓ
membres de l'Excm. Ajuntament,
SRª CLARA PERALES MIGUEL
sota la Presidència del Sr. Alcalde
SR. JOSEP MARTÍNEZ VIDAL
Salvador Montañana Sanz, amb
SR. VICENTE JOSÉ ESTRUCH BELLVER
l'assistència de la Sra. Secretària
SRª M DESAMPARADOS CLEMENTE CORBERA de la Corporació.
SR. DOMINGO AÑÓ AÑÓ
Oberta la sessió pel Sr. President,
SRª PILAR MASIP LAFARGA
de la seua orde va donar
començament
la
mateixa,
conforme
a
la
relació
d'assumptes
especificats
en
l'orde
del
dia,
prèvia
i
oportunament cursat.
S’EXCUSA
SECRETÀRIA
SRª Mª JESÚS DASÍ DASÍ
Prèviament al desenrotllament de l’Orde del Dia, s’observa un minut de silenci
per les dones víctimes de la violència de gènere.
A) PART RESOLUTIVA
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
De conformitat amb el que estableix l’art 91 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el ROF, el Sr. Alcalde pregunta als reunits si tenen alguna
observació a incloure a l’esborrany de l’acte de la sessió anterior, celebrada el dia
31/05/2018. No es produeix cap i és aprovada per MAJORIA ABSOLUTA dels
presents.
El resultat de la votació és el següent; 9 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Merino Giménez, Sra. Ribera Sánchez i Sr. Herrero
Carbó) als representants del grup municipal PSPV-PSOE (Sra. Almela Ribes, Sra.
Perales Miguel i Sr. Martínez Vidal); i 4 ABSTENCIONS als representants del grup
municipal PP (Sr. Estruch Bellver, Sra. Clemente Corbera, Sr. Añó Añó i Sra. Masip
Lafarga).
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2.- SOL·LICITUD DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LES
ACTUACIONS A EXECUTAR EN EL PLA EDIFICANT, MILLORES EN CEIP
BALMES.
02000507.P18/17200129.E18
Atès que des de la Generalitat Valenciana s’ha impulsat el PLA EDIFICANT, pla
que pretén que els ajuntaments puguen agilitzar els tràmits per a les actuacions que
consideren prioritàries dins de l’àmbit de col·laboració entre les administracions locals i
autonòmica amb l’objectiu comú de millora d’infraestructures educatives.
Considerant el que disposa el Decret llei 5/2017, de 20 d'octubre del Consell,
que articula el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions
locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, l'ampliació, l'adequació, la
reforma i l'equipament de centres públics docents de la Generalitat.
Atès que l’ajuntament de Guadassuar ha efectuat la sol·licitud prèvia d'adhesió a
l'exercici de delegació de competències de la Generalitat i vista la comunicació de la
Subdirecció General d'Infraestructures Educatives en que una vegada estudiades les
actuacions sol·licitades, ha posat a disposició d’esta Entitat local la informació
necessària per a elaborar la memòria tècnica del projecte d'actuació.
Vista la memòria tècnica del projecte en la que es descriuen les característiques
de les millores a realitzar en l’actual CEIP BALMES de Guadassuar i en la que es
justifica la seua adequació als fins proposats i l’adaptació a la normativa que és
d’aplicació.
Vist el certificat del Consell escolar del CEIP BALMES que assenyala.
Atès que és la Generalitat Valenciana la que, en qualitat de competent en la
matèria ha de fixar les condicions bàsiques de la delegació tant en el que es refereix a
l’actuació concreta a cometre com de les condicions de la seua realització, sense perjuí
del caràcter voluntari de l’acceptació d’este ajuntament.
De conformitat amb el Dictamen de la Comissió Informativa Permanent de
Cultura, Esports i Educació, el ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT dels seus
membres presents que es correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, ACORDA:
Primer i únic.- Sol·licitar a la Generalitat Valenciana, en qualitat de titular en la
matèria, la delegació per a dur a terme les actuacions necessàries per a executar les
obres de millores a realitzar en centre 46004577 CEIP BALMES de Guadassuar, que
es descriuen a la memòria que s’adjunta al present acord.
I no havent-hi més assumptes que tractar es va alçar la sessió per la
Presidència, sent les díhuit trenta hores, de tot això jo, la Secretària, certifique.
A Guadassuar, en la data de la firma.
La secretària, Mª Jesús Dasí Dasí
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