ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 1 D'AGOST DE 2013
Assistents
President acctal.
B. Nofuentes López
Regidors i regidores
Grup PSOE
M. C. Campos Malo
J. A. Medina Cobo
C. Mora Luján
J.M. Campanario Díaz
P. Jiménez Hernández
M.C. Abellán García
J. Carrión Pérez
C. Ortiz Notario
Grup PP
Mª A. Mora Castella
E. Espinós Villena
F. Rabuñal Alarcón
J.M. Sanmartín Aguilar
B. Gasent Ronda
J.J. Sevilla Bermúdez
M.A. Cubells Lagullón
J.M. Pla Martínez
Mª C. García Santaemilia

Al Saló de Plens de l'Ajuntament de la vila
de Quart de Poblet, quan són les vint hores i
trenta minuts del dia primer d'agost de dos
mil tretze, es reuneixen, sota la presidència
del Sr. Alcalde accidental, Bartolomé
Nofuentes López, les senyores i els senyors
regidors anotats al marge, assistits per la
Sra. Secretària accidental i present la Sra.
Interventora accidental a fi de celebrar
sessió
extraordinària,
en
primera
convocatòria, segons l’ordre del dia rebut.
A l'hora assenyalada, el Sr. Alcalde
accidental obri la sessió i es tracta
l’assumpte únic següent:

Regidor no adscrit
I.Valiente Marco
Grup Coalició Compromís
X. Torres Medina
Interventora acctal.
C. Vicente Tornero
Secretària acctal.
D. Pérez Rodilla
S’excusa:
C. Martínez Ramírez

ASSUMPTE ÚNIC: RATIFICACIÓ DECRET DE L'ALCALDIA núm. 961/2013
Després de llegir el Decret núm. 961/2013, de data 17 d'abril del 2013, que
literalment transcrit diu així:

«Acceptació delegació per a contractar
Vist l'escrit de l'Excma. Diputació Provincial de València en el qual es comunica
la inclusió de l'obra de l'Ajuntament de Quart de Poblet denominada “Millora de
l'accessibilitat i de les infraestructures al carrer de Sta. Cecília en el tram entre
el carrer Marqués de Solferit i l'Av. Antic Regne de València”, obres incloses en
el PPOS 2013, núm. 491, amb un pressupost de licitació de 136.850,00 euros,
IVA inclòs.
De conformitat amb l'article 21.a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local,
RESOLC
ACCEPTAR la delegació per a contractar l'obra que s’ha citat anteriorment i
que s’inclou en la directriu 3 per a la gestió de Plans Provincials d'Obres i
Serveis que el Ple de l’Ajuntament va aprovar en la sessió de 18 de setembre
del 2012 i que s'apliquen a la gestió del PPOS de 2013.
COMPROMETRE'S a l'exacte compliment de les directrius que se citen en el
procés d'execució de les obres.»
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint regidors i regidores assistents a
la sessió, inclòs l’alcalde accidental, que de fet i de dret componen la
corporació, acorda:
U. Ratificar tots els apartats del Decret núm. 961/2013.
DOS. Comunicar aquest acord a la Diputació Provincial de València.

I vist que no hi ha més assumptes a tractar, a les vint hores i trenta-cinc minuts
del dia primer d'agost de dos mil tretze, el Sr. Alcalde accidental alça la sessió i
dels acords que s’hi han adoptat s'estén la present acta, de què jo, el secretari,
certifique.

