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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 

DE 16 DE FEBRER DE 2017 

 

 

Núm. de sessió: 2 Lloc: sala de plens 

Tipus: extraordinària  Convocatòria: primera 

Hora d’inici: 19.00 h  Hora d’acabament: 19.15 h 

 

 

ASSISTENTS 

 

Alcaldessa: CRISTINA CIVERA BALAGUER 

Regidors: 

VICENTE PÉREZ I COSTA 

JUAN JOSÉ CARRIÓN RUBIO 

VÍCTOR XERCAVINS I GARCIA 

LAURA ASENSIO TORMOS 

FRANCESC ALCAINA I COSTA 

DAVID MORENO BLANCO 

MARIO JORDÁ VIDAL 

JOSÉ M. AZNAR MONFERRER 

MANUEL MORENO COMES 

 

Secretari accidental: JOSÉ MANUEL CIVERA BAIXAULI, com a secretari 

accidental 

Interventor: GONZALO GIL GÓMEZ 

Absents: ARACELI MARTÍN BLASCO i NÉMESIS CARDONA GÓMEZ, que 

justifiquen la seua no assistència per malaltia, respectivament, i JAVIER MARÍ 

VENTURA, que justifica la seua no assistència per motius laborals.  
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ORDRE DEL DIA 

 

1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ D'OBRES PER AL PLA 

PROVINCIAL DE CAMINS I VIALS PER A 2016-2017 (PCV ). EXP. 244/2017 

 

El Sr. Alcalde presenta, al Ple, la proposta següent, la còpia de la qual ha 

estat prèviament remesa a tots els regidors, per tal que siga aprovada. 

 

En haver informat de les noves directrius per gestionar els Plans provincials 

d’obres i de Serveis, aprovades pel Ple de la Diputació Provincial, en sessió 

de 19 de desembre de 1991, i modificades per acord de 24 de novembre de 

1993, i que són aplicable a la gestió del Pla de camins i vials 2016-2017, i 

concretament, de la directriu II.3 (pàg. 8) en la qual s’indica la delegació al 

municipis de la província de la contractació de les obres, amb l'obligació que 

els Ajuntaments facen constar expressament l'acceptació d'aquesta delegació 

per acord plenari municipal. 

 

Estudiades les diferents alternatives sobre l'execució de l'obra inclosa en el 

Pla de camins i vials, amb el núm. PCV/2016/105, per a l'obra “actuació en 

camins rurals de Museros”, el Ple de la corporació, per unanimitat, acorda: 

Primer. Acceptar la delegació en aquest municipi per contractar 

l'obra/maquinària esmentada anteriorment, i continguda en la directriu II.3 de 

les aprovades pel Ple de la corporació provincial, de 24 de novembre de 1993. 

Segon. Comprometre's a l'exacte compliment de les directrius que 

s'esmenten, en el procés d'execució de les obres/adquisició de maquinària. 

 

En no haver-hi més temes a tractar, l'alcalde alça la sessió, i jo, com a 

secretària, estenc i certifique aquesta acta. 

 

 

 


