ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DIA 19 DE JULIO DE 2016 EN NOVETLÈ (VALÈNCIA).
SRS. ASISTENTES
Alcalde-Presidente
Rafael Vila Noguera
Concejales
Sergio Sanchis Vila
Paula Fuentes Vercher
Francisco Vila Martí
Ana Mateu Bolinches
Enrique Morales Moya
No assisteixen:
Vicent Úbeda Valls
Secretario Accidental
Jesús Francisco García Barberá

En Novetlè a 19 de Julio de
2016, siendo las diecinueve horas
y
treinta
minutos,
bajo
la
Presidencia del Sr. Alcalde Rafael
Vila Noguera y con la presencia del
Secretario de la Corporación, se
reunieron previamente convocados
los Concejales que se expresan al
margen al objeto de celebrar
sesión ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento. Abierta la sesión por
el Sr. Alcalde, se entró en el
siguiente Orden del Día:

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS (Extraordinària del 21 de Juny de 2016)
Les actes de Plens anteriors (Extraordinària de 21 de Juny de 2016), són aprovades per
unanimitat dels assistents.
2.- RESOLUCIONS D’ALCALDIA (de la 62/2016 a la 125/2016).
Es dona compte de les resolucions d’Alcaldia de la nº 62/2016 a la nº 125/2016.
Per la regidora Ana Mateu Bolinches, del Grup municipal Compromis per Novetlè, es
pregunta per la Resolució d’Alcaldia 78/2016, de contractació de servici d’ajardinament,
preguntant què entra ahí en ixe servici. Per Alcaldia se li contesta que es tracta de servici de
poda i neteja de les redones del poble, de poda dels pins del col.legi i del parc dels pinets,
també del baladre del carrer Enric Valor.
Per la regidora Ana Mateu Bolinches, del Grup municipal Compromis per Novetlè, es
pregunta per la Resolució d’Alcaldia 82/2016, de “Sol.licitud Finançament Manteniment
Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local”, preguntant si és el cost de treballadors de la
borsa d’ocupació. Per Secretaria se li explica que ahí el que es sol.licita és la subvenció
anual al Servef pel manteniment de la plaça d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local,
ja que encara que siguent funcionari de carrera d’este Ajuntament, com és este cas, el
Servef concedix una subvenció anual als Ajuntaments en base als costos salarials d’ixa
plaça de treball.
Per la regidora Ana Mateu Bolinches, del Grup municipal Compromis per Novetlè, es
pregunta per la Resolució d’Alcaldia 98/2016, de sol.licitud de subvenció dins del PPOS
2016 de la Diputació de València, òn diu ja l’obra que es sol.licita, preguntant què es farà en
ixa obra. Per Alcaldia se li contesta que el projecte d’obra encara no està fet, encara que
será, com l’obra diu, de reparació de piscina i vestuaris en el poliesportiu municipal.

Per la regidora Ana Mateu Bolinches, del Grup municipal Compromis per Novetlè, es
pregunta per la Resolució d’Alcaldia 112/2016, de canvi de titularitat de consums elèctrics.
Per Alcaldia se li contesta que el consum elèctric de les dos redones d’acceé al municipi,
situades en la CV-645, sempre s’ha pagat per la Generalitat Valenciana, ja que el
manteniment d’ixa carretera correspòn a ells; però que ara han enviat una carta de la
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, dient-li a l’Ajuntament
que ens hem de fer càrreg d’ixe consum d’enllumenat, a lo que l’Ajuntament ja ha contestat
que els correspòn a ells.
3.- DONAR COMPTE D’ASSUMPTES OFICIALS, I DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE
PARTICIPACIÓ EN ÒRGANS SUPRAMUNICIPALS PER PART DELS REGIDORS/ES
REPRESENTANTS EN ELS MATEIXOS.
DONAR COMPTE DE PARTICIPACIÓ EN ÒRGANS SUPRAMUNICIPALS:
Pel que respecta a donar compte de la participació en òrgans supramunicipals per part dels
regidors/es representants en els mateixos, per Alcaldia es dona compte que:
“Reunió del Consell Escolar del CEIP Jaume I, a celebrar el 03/05/2016 a les 17 hores,
en el CEIP Jaume I de Novetlè.”
S’exposa la reunió per la regidora Paula Fuentes Vercher, exposant que es va tractar la
valoració positiva de la PGA del 2º trimestre.
-

“Reunió del Consell Escolar del CEIP Jaume I, a celebrar el 09/06/2016 a les 13:30
hores, en el CEIP Jaume I de Novetlè.”
S’exposa la reunió per la regidora Paula Fuentes Vercher, exposant que es va tractar
l’horari especial i el Programa Xarxa LLibres.
-

Convocatòria a sessió ordinària de l’Assemblea General del Consorci Provincial de
Bombers de València, a celebrar el 30/06/2016 a les 11 hores, en el Saló de Plens de la
Diputació Provincial de València.”
Pel regidor Sergio Sanchis Vila, s’exposa que no va poder assistir, ja que estava treballant.
-

Convocatòria a sessió extraordinària i urgent de l’Assemblea General del Consorci Plà
Zonal de Residus, a celebrar el 21/06/2016 a les 18 hores, en la Casa de la Cultura de
Xàtiva.”
S’exposa la reunió pel regidor Sergio Sanchis Vila, que ha assistit a la mateixa, exposant
que es va tractar l’aprovació del conveni de col.laboració interadministratiu amb l’Emtre per
al tractament i eliminació d’una part dels residus de l’àrea de gestió V5.
-

Convocatòria a sessió ordinària de l’Assemblea General del Fons Valencià per la
Solidaritat, a celebrar el 29/06/2016 a les 19 hores, en el Castell de Xàtiva.”
Per l’Alcalde s’exposa que no va poder asistir, pel que es va avisar a la regidora delegada
Ana Mateu Bolinches, qui sí va assistir. S’exposa la reunió per la regidora delegada Ana
Mateu Bolinches, exposant que van aprobar actes anteriors, van prendre posessió del
càrreg nous membres, i van explicar la memoria de l’exercici 2015 i el projecte dels
pressupostos 2016.
-

“Reunió del Consell Escolar del CEIP Jaume I, a celebrar el 30/06/2016 a les 09:30
hores, en el CEIP Jaume I de Novetlè.”
S’exposa la reunió per la regidora Paula Fuentes Vercher, exposant que es va tractar la
memòria del curs 2015-2016 i l’aprovació dels dies no lectius per al curs 2016-2017.
-

4.- ASIGNACIÓ DELS DIES FESTIUS PER A L‘ANY 2017 I DIES NO LECTIUS PER AL
CURS 2016-2017 DEL C.E.I.P. JAUME I.
4.1.- Vist l’escrit de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball de la Generalitat Valenciana (Registre d’Entrada nº 736 de 10/06/2016), en que
sol.licita d’este Ajuntament que “remeta acord del Ple de la Corporació proposant les 2
festivitats locals que, amb carácter retribuït i no recuperable i pel seu carácter tradicional,
hauran de celebrar-se durant l’any 2017”.
El Sr. Alcalde, proposa els dies festius següents:
28 d’Agost de 2017, Dia de la Mare de Deu del Roser.
30 d’Agost de 2017, Dia del Crist.
El Plé, per unanimitat, acorda:
Primer.- Designar com Festes Locales per a l’any 2017:
28 d’Agost de 2017, Dia de la Mare de Deu del Roser.
30 d’Agost de 2017, Dia del Crist.
Segon: Que es comunique a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana.
4.2.- Vist l’escrit de la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat
Valenciana, en que sol.licita d’este Ajuntament que propose 3 dies no lectius per als centres
de la localitat per al curs escolar 2016-2017.
Vist l’escrit del Consell Escolar del C.E.I.P. Jaume I (Registre d’Entrada nº 897 de
01/07/2016), en que sol.licita d’este Ajuntament que remeta acord del Ple de la Corporació
proposant els 3 dies escolars no lectius per al curs 2016 – 2017.
A proposta del Consell Escolar del C.E.I.P. Jaume I, el Plé per unanimitat, acorda:
Primer.- Designar dies escolars no lectius per al curs 2016 - 2017:
El dijous, 16 de març de 2017
El divendres, 17 de març de 2017
El dilluns, 20 de març de 2017

Segon.- Que es traslade este acord a la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport, de
la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana i al
C.E.I.P. Jaume I de Novetlè.
5. APROVACIÓ CESIÓ DEL LOCAL DEL BAR DEL CLUB DE CONVIVÈNCIA DE LA
TERCERA EDAD DE NOVETLÈ A L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES, UDP
DE NOVETLÈ.
El Hogar del Jubilado de Novetlè se formó para poder llevar a cabo las personas de la
tercera edad unos objetivos generales, que se resumen en la promoción del mantenimiento
de las capacidades funcionales de los mismos y la prevención de problemas de salud. A raíz
de estos objetivos marcados se derivan otros de carácter específico, con la finalidad de
imponer un hábito de vida sano y confortable, a saber: la contribución a mantener la
independencia física, psíquica y social, potenciación de los ámbitos de salud positivos, y la
contribución a la puesta en marcha de una nueva forma de vida.
Los medios de que dispone el Hogar del Jubilado son más bien escasos, si bien la
participación tanto de este Ayuntamiento como de la Asociación de Jubilados y
Pensionistas, UDP de Novetlè, ha sido decisiva para poder llevar a cabo alguno de los
objetivos marcados. No obstante, y con el fin de potenciar los objetivos de esta asociación, y
el asociacionismo de la tercera edad de Novetlè, se pretenden ir creando más medios, para
que la atención prestada contribuya a mejorar su calidad de vida.
La Asociación de Jubilados y Pensionistas, UDP de Novetlè, venía gozando del uso y
disfrute del Bar del Club de Convivència de la Tercera Edad de Novetlè, ubicado en Avda.
Pintor Simarro Oltra, 2, de Novetlè, donde tenía establecida su sede social.
El Ayuntamiento de Novetlè pasó a encargarse de la gestión y explotación del Bar (situado
en la planta baja del edificio), arrendando su explotación a terceros, por lo que han pasado
varios arrendatarios de dicho servicio en los últimos años.
En sesión de Pleno de 22/12/1998, en el punto “6º. Aprobación Pliego de Cláusulas
Económico Administrativas Arrendamiento Explotación Servicio Bar en Club de Convivencia
3ª Edad”, se aprobó “Tercero.- Aprobar la subvención económica anual, en caso de
prórroga, del importe equivalente al 15% del remate resultante de la licitación o, en su caso,
del precio estipulado en la prórroga, a favor de la Asociación de Jubilados y Pensionistas,
UDP de Novetlè, por constituir el servicio a sus asociados el objeto del contrato de
arrendamiento.”
Se propone al pleno por Alcaldía la adopción del siguiente acuerdo, y el Pleno de la
Corporación, por mayoría de sus miembros presentes (4 votos a favor de los concejales del
Grupo Socialista, 1 voto a favor del concejal del Grupo EUPV-EVPV-:AC; y 1 abstención de
la concejal del Grupo Compromis per Novetlè), acuerda:
PRIMERO.- Instruir expediente de cesión de uso y disfrute por tiempo de 1 año, prorrogable
automáticamente si no se denuncia por alguna de las partes su voluntad de no continuar con
la cesión con una autorización mínima de 1 mes antes de la expiración del plazo; del
inmueble de propiedad municipal denominado Bar del Club de Convivència de la Tercera
Edad de Novetlè, ubicado en Avda. Pintor Simarro Oltra, 2, de Novetlè, a favor de
Asociación de Jubilados y Pensionistas, UDP de Novetlè.

La Asociación no estará autorizada para adjudicar el arrendamiento del bar del centro
citado, por lo que no podrá percibir el producto del arrendamiento; Asimismo, queda sin
efecto lo aprobado sesión de Pleno de 22/12/1998, en lo referente a la subvención
económica anual, del importe equivalente al 15% del remate resultante de la licitación, a
favor de la Asociación de Jubilados y Pensionistas, UDP de Novetlè, puesto que ya no hay
precio público cobrado por el Ayuntamiento por este concepto.
La Asociación sí estará autorizada para, puntualmente, ceder el local del Bar del Club de
Convivència de la Tercera Edad de Novetlè, con el fin de celebrar cualquier acto concreto o
reunión de alguna asociación local, informando previamente al Ayuntamiento de Novetlè a
efectos informativos.
El mantenimiento y conservación del edificio, así como los gastos del funcionamiento
(gastos de consumo eléctrico y abastecimiento), serán a cargo del Ayuntamiento de Novetlè.
La sesión del uso y disfrute de dicho inmueble, conlleva la de bienes muebles, enseres y
equipamiento. Se efectuara inventario de los bienes muebles, enseres y equipamiento que
acompañe, conforme a lo previsto en el párrafo anterior, del que se entregara copia a los
representantes legales de la Asociación, los cuales responderán ante el Ayuntamiento de la
correcta conservación y retorno de los mismos. El Ayuntamiento es el único titular del
continente y del contenido, incluidas las adquisiciones que se vayan realizando.
SEGUNDO.- Someter a información pública por el plazo de 15 días el expediente de cesión
y modificación de uso; si durante este plazo no hubiera reclamaciones se entenderá
aprobado definitivamente.
TERCERO.- Facultar al Alcalde Presidente del Ayuntamiento para suscribir los documentos
necesarios en cumplimiento del presente acuerdo.

6.- MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.
Es presenten vàries propostes i/o mocions pel Grup municipal EUPV-EVPV-:AC:
“Registre Entrada nº 1016 de 19/07/2016: Moció 01/2016 de colocació d’un espill de
senyalisació en el creuament dels carrers Mossén Uriós i Pintor Simarro.
ACORDS
Aprovar la senyalisació, situada en el cantó del carrer Mossén Uriós i el carrer Pintor
Simarro, enfront de l’estanc.”
“Registre Entrada nº 1017 de 19/07/2016: Moció 02/2016 de Estudi de reducció de
velocitat en l’entrada a Novetlè des de la carretera de l’Olleria al carrer Pintor Simarro.
ACORDS
Pels motius exposats anteriorment deuríem prendre les mesures necessàries per a controlar
els excessos de velocitat en eixe tram de carretera, o be en mesures físiques de reducció de
velocitat i protecció de peatons o be en mesures dussuasòries com la colocació d’un radar
de control de velocitat per a fer que es complixquen les normes de circulació i fer més segur
el pas de peatons.”

“Registre Entrada nº 1018 de 19/07/2016: Moció 03/2016 de Eliminació de la
senyalització quincenal d’aparcament en tot el tram del carrer Sor Isabel de Villena.
ACORDS
Pels motius exposats anteriorment solicitem la retirada de la senyalització pe temps i
substituir-la per les de prohibit aparcar en el costat esquerre, sentit de la via, fins a la
rotonda en el carrer Miguel Hernández i en el següent tram prohibir aparcar en el costat dret
fins a la confluencia en el carrer Mossén Uriós. Evitant aixina els perjuïns que genera al
trànsit dita regulació viària.”
S’exposen les 3 mocions pel regidor Enrique Morales Moya.
Per Alcaldia es contesta que serien interesants les 3 mesures contemplades, de forma que
proposa que s’estudiaran per vore com les pot aplicar l’ajuntament de la forma més viable
econòmicament parlant.
Es procedeix a la votació en conjunt de les 3 mocions, sent aprovades per unanimitat dels
regidors assistents.
“Registre Entrada nº 900 de 04/07/2016: Moció de la diputada delegada
d’assessorament municipal, assistència, defensa en judici i plans d’ocupació,
aprovada per unanimitat del Plé de la Diputació de València en sessió de 28/06/2016.”
Per Alcaldia s’explica que s’ha rebut esta moció de la Diputació de València, i com que es
tracta d’untema que afecta de plé als ajuntaments xicotets de la provincia, es dona lectura
per donar el suport del Plé de l’Ajuntament de Novetlè. A continuación es transcriu
literalment:
“MOCIÓ DE LA DIPUTADA DELEGADA D’ASSESSORAMENT MUNICIPAL,
ASSISTÈNCIA, DEFENSA EN JUDICI I PLANS D’OCUPACIÓ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des de fa 30 anys, la Diputació de València, igual que alguna altra diputació, está firmant
convenis de col·laboració amb els Col·legis Professionals per a prestar servicis en els
xicotets Ajuntaments de la Província, aquells de menys de 5.000 habitants, que no es poden
permetre tindre en les seues plantilles Enginyers Industrials, Enginyers de Camins, Canals i
Ponts, Arquitectes, Arquitectes Tècnics, Enginyers Tècnisc d’Obres Públiques, Enginyers
Tècnics Industrials, Enginyers Agrònoms, Enginyers Tècnics Agricoles, Enginyers de
Montes, Enginyers Tècnics Forestals, Enginyers Tècnics en Topografia, Graduats Socials,
Enginyers de Telecomunicació, Biòlegs, Ambientólogos o Arqueòlegs.
La Diputació ha finançat, junt amb els Col·legis Professionals, els honoraris d’estos
professionals liberals, honoraris que estos cobraven per l’emissió de les corresponents
factures amb la detracció de l’IVAB aplicable, constituint sense cap dubte, una retribució de
carácter mercantil.
Les dos úniques sentències que s’han pronunciat sobre tals situacions; les SSTSTJ
Comunitat Valenciana NÚM. 1837/2009 de 2 de juny de 2009 i la NÚM. 12/2010 de 12 de
gener de 2010; dictades a instancia de la Inspecció de Treball, han vuigut confirmar que el
règim de cotització adequat per a estos professionals és el Règim Especial de Treballadors
Autònoms i no el Règim General com defén la Inspecció, ja que en les relacions existents
entre estos técnics i els Ajuntaments ocupadors no es donen les notes d’ajenidad i
dependencia caracterítiques d’una relació laboral.
Des d’estos pronunciaments de TSJ Comunitat Valenciana no hi ha hagut nova
jurisprudència que analitze casos idèntics ni modificacions normatives que hagen produit
cap canvi en el marc legal en què ens movem. Açò és així, atés que les semtències de
cassació aportades per la Inspecció com a argumentació contrària no analitzen situacions
semblants, atés que en elles, el professional prestava els seus servicis integrat en

l’organització empresarial disfrutant de vacacions retribuides, complint el mateix horari que el
personal funcionari i arribant a percebre les seues retribucions en concepte de nòmines.
Entenem perquè que, el criteri seguit pel TS en estes sentències no és d’aplicació als casos
que es donen en els Ajuntaments de la Província de València en els que el professional
presta els seus servicis per unes jornades setmanals de com a màxim 4 hores, no disfrutant
de vacacions retribuides i podent realitzar les seues labors des del seu despatx professional.
La reconversió d’estos treballadors autònoms en treballadors laboral de les Corporacions
ocasionaría inenarrables perjuís tant per als Ajuntaments com per als professionals. D’una
banda, els primers no podrien asumir el cost que suposa incorporar a la seua plantilla a
estos treballadors a més dels inconvenients que respecte d’això planetja la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat, d’una altra, els professionals que serien donats d’alta en
els Ajuntaments per 2 o 4 hores setmanals no podrien prestar servicis en més de dos
Corporacions, no podrien realitzar altres treballs per a les dites Entitats Locals i haurien de
sol·licitar a estes el consentiment per a realitzar treballs per a particulars, tot açò a causa de
la Llei d’incompatibilitats. Açò pot portar a la més que probable situación que siga el propi
profesional el que, davant d’este panorama decline ser contractat per l’Administració. En
eixe cas arribaríem a la pregunta inevitable de què succeiria amb les Corporacions amb
menys recursos, i com podrien estes atendre als servicis que per Lllei han de proporcionar.
La Diputació de València vol mostrar la seua total disposició a iniciar un procés de diàleg i
negociació amb la Inspecció de Treball, amb la intenció de buscar les fòrmules més
adequades per a continuar prestant el servici sense el risc que es produïsquen noves
inspeccions.
En el cas que la Diputació donara per bo el criteri d’Inspecció de Treball, els Ajuntaments es
veurien obligats a contractar directament estos tècnics, la qual cosa incumpliría la prohibició
del Govern Central d’augmentar la massa salarial que les administracions publiques han de
destinar al capítol de Personal. Per tant, es produiria la paradoxa que la Delegació del
Govern hauria d’impugnar davant dels tribunals les consequències d’una mesura presa per
la Inspecció de Treball del propi Govern.
Davant del gran perjuí que amb esta actitud indiscriminada de la Inspecció de Treball s
causaría als Ajuntaments de menor capacitat económica i de gestió, aquells amb una
población inferior als 5.000, es proposa la següent
PROPOSTA D’ACORD
1. Es reconsidere esta actitud contra els xicotets Ajuntaments de la Província de
València per part del Ministeri de Treball i Seguretat Social i es tinga en compte la
bona fe, el compliment de la legalitat i el sotmetiment a la jurisprudencia aplicable, i
quant a tot això s’arxiven els expedients de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
2. Que s’envie esta moció al Delegat del Govern a la Comunitat Valenciana i al Ministeri
de Treball del Govern d’Espanya
3. Que es trasllade d’este acord a tots els Ajuntaments de la Província.”
7.- PRECS I PREGUNTES.
-

Per la regidora Ana Mateu Bolinches, del Grup municipal Compromis per Novetlè,
es pregunta per si es pot fer un díptic informatiu al poble per l’aprovació en el Plé
anterior del Plà Local de Cremes.

Per Alcaldia es contesta que l’aprovació del Plà Local de Cremes s’ha enviat a la Direcció
General de Prevenció Incendis Forestals de la Conselleria d’Agricultura, medi ambient, canvi

climàtic i desenvolupament rural, i encara no ens han contestat sobre la seua acceptació,
però que això es farà quan siga possible.
-

Per la regidora Ana Mateu Bolinches, del Grup municipal Compromis per Novetlè,
es pregunta per la proposta que es va aprovar a un Plé anterior, sobre el
tancament de l’Avda. Pintor Simarro els caps de semana de l’estiu, per si es
pensa dur a terme.

Per Alcaldia es contesta que es va aprovar dita mesura per fer la prova, però que al final no
es va fer per diverses circumstàncies.
-

Per la regidora Ana Mateu Bolinches, del Grup municipal Compromis per
Novetlè, es pregunta per la proposta que es va aprovar al Plé anterior, per a
valencianitzar el nom del municipi, per com están els tràmits.

Per Secretaria es contesta que s’ha començat a fer els tràmits pel personal administratiu de
l’Ajuntament, i que van portant-se a terme, encara que s’ha de fer tràmits amb varis
organismes oficials, pel que el procés és algo més costós en temps del que pensàvem en un
principi.
-

Per la regidora Ana Mateu Bolinches, del Grup municipal Compromis per Novetlè,
es pregunta si, donat que la biblioteca municipal està tancada, en el cas que
algún veí necessitara accedir a buscar liibres o informació, òn podria demanar les
claus.

Per Alcaldia es contesta que poden pasar per l’Ajuntament en horari d’oficina, encara que ja
es marcaria algún horari més concret.
-

Per la regidora Ana Mateu Bolinches, del Grup municipal Compromis per Novetlè,
es pregunta si en l’any 2014 s’ha aprovat pel Plé algún contracte per oferir
internet wifi o fibra òptica a la població, ja que s’ha ficat en contacte amb ells un
xic que diu que va oferir ixos servicis a l’Ajuntament, i ja no se li va contestar.

Per Alcaldia es contesta que no es va aprovar res d’ixe tema, que algú els oferira, segur que
sí, però no s’ha aprovat cap conveni amb ningú sobre ixe aspecte.
-

Pel regidor Enrique Morales Moya, del Grup municipal EUPV-EVPV-:AC, es
pregunta per si s’ha pensat en canviar el nom del carrer Pio XII.

Per Alcaldia es contesta que ja es va tractar en una sessió de Ple de l’any passat el canvi de
nom del carrer Pio XII. Afegix que no estaven d’acord en el nom que proposaren en aquella
ocasió, i que ja es parlarà.
8.- RECONEIXEMENT DELS 20 ANYS DE DEDICACIÓ AL POBLE DE NOVETLÈ DE
JOSÉ GARCÍA IZQUIERDO I NOMENAMENT DE FILL PREDILECTE.
Passem a l’últim punt de l’Ordre del Dia, el “RECONEIXEMENT DELS 20 ANYS DE
DEDICACIÓ AL POBLE DE NOVETLÈ DE JOSÉ GARCÍA IZQUIERDO I NOMENAMENT
DE FILL PREDILECTE”, pel que done la paraula al Sr. Alcalde:

“L’Ajuntament de Novetlè, representat pels 3 Grups polítics, han fet la proposta al Plé
de l’Ajuntament de nomenar Fill Predilecte del poble de Novetlè a José García Izquierdo,
Pepe Xispa, qui ha sigut regidor del poble durant 20 anys, des de 1995 fins 2015, dedicant
gran part de la seua vida al poble i a la noble tasca de servir als seus veïns; sempre de
manera desinteressada, ja que mai ha cobrat cap pesseta ni cap euro per el càrreg, i
sempre lluitant pel benestar i el progrés del seu poble i de la seua gent de Novetlè. Els
resultats estan a la vista.
El passat 14 de gener del 2016, Pepe, ens va deixar. No podrem mai agraïr prou tots
els anys que este bon home ha dedicat a este poble i a este Ajuntament, encara que hui, per
tractar d’agraïr una miqueta tot açò, es porta a votació esta proposta.”
Es passa a votació la proposta de nomenar FILL PREDILECTE DEL POBLE DE
NOVETLÈ, a José García Izquierdo:
Vots a Favor: 6 / Vots en contra: 0 / Abstencions: 0
Queda aprovada per unanimitat la proposta, i JOSÉ GARCÍA IZQUIERDO ja és FILL
PREDILECTE DEL POBLE DE NOVETLÈ.
El Sr. Alcalde, fa lectura de la placa d’agraïment del Nomenament a Pepe. Se li fa
entrega de la placa a Patri, la filla de Pepe.
“DE L’AJUNTAMENT DE NOVETLÈ A JOSÉ GARCIA IZQUIERDO, REGIDOR DES DEL
1995 FINS 2015, QUI SEMPRE HA TREBALLAT DESINTERESSADAMENT PER
NOVETLÈ. ÉS NOMENAT PEL PLÉ DE L’AJUNTAMENT “FILL PREDILECTE” DEL POBLE
DE NOVETLÈ.
19 DE JULIOL DE 2016”
I no havent-hi més assumptes que tractar, es dóna per finalitzada la sessió quan són
les 20:30 hores, signant l'Alcalde, amb mi el Secretari que done fe.
L’Alcalde

El Secretari Accidental,

