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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
 
 
Número de la sessió: 25 
Data: 7 de novembre de 2016 
Horari: de 13.05 a 13.20  
Caràcter: ordinari 
Lloc: despatx de l'Alcaldia 
 
 
Assistents: 
 

1. Wenceslao Alós Valls, alcalde president (Grup Popular) 
2. José Mª Andrés Alós, primer tinent d'alcalde (Grup Popular) 
3. Pedro Sales Peixó, segon tinent d'alcalde (Grup Popular) 
4. Mª Teresa Alemany Rius, regidora (Grup Popular) 
5. Rocío Martínez Casado, regidora (Grup Popular) 

 
 
Secretari: 
 
Marc Palomero Llopis 
 
 
Orde del dia: 
 
1. Part resolutòria: 
 
1.1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
 
1.2. Proposta de la Regidoria de Normalització Lingüística relativa a la sol·licitud de subvenció 
per al foment del valencià destinada a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals 
menors de la Comunitat Valenciana i el Carxe. 
 
1.3. Despatx extraordinari. 
 
2. Control dels òrgans de govern: 
 
2.1. Precs i preguntes 
 
1. Part resolutòria: 
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1.1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
De conformitat amb el que disposa l’’ article 91.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, el primer tinent d'alcalde, Sr. José Mª Andrés Alós, en substitució de l'alcalde 
Alós Valls (Grup Popular), pregunta als membres de la Junta si desitgen formular alguna 
observació a l'acta de la sessió ordinària del dia 24 d'octubre de 2016 que se'ls ha distribuït 
juntament amb la convocatòria.  
 
Davant de la falta d'observacions es considera aprovada per assentiment de la 
totalitat d'assistents.  
 
 
 
1.2 PROPOSTA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DEL VALENCIÀ 
DESTINADA A AJUNTAMENTS, MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS 
MENORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA I EL CARXE 
 
 
Vista l’Ordre 65/2016, de 18 d’octubre, de la Conselleria  d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de subvencions a 
ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i 
municipis del Carxe que realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià.  
 
Vista la Resolució de 28 d’octubre de 2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport, per la qual es convoquen, per a 2016, les subvencions per al foment del valencià 
destinades a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats menors de la Comunitat 
Valenciana i del Carxe. 
 
Vist que el termini per a presentar la sol·licitud d’ajuda acaba el dia 9 de novembre de 2016. 
 
Atesa la competència atribuïda a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret d’Alcaldia 
número 1382/2011, d’11 de juny, per a sol·licitar i acceptar subvencions. 
 
PROPOSE 
 
Primer. Sol·licitar la subvenció per al foment del valencià destinada a ajuntaments, segons 
l’Ordre de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport indicada més amunt. 
 
Segon. Facultar l’Alcaldia per a realitzar tots els tràmits relatius a la sol·licitud de subvenció. 
 

Davant de la falta d’observacions es considera aprovada per assentiment de la 
totalitat d’assistents.  
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1.3 Despatx extraordinari 
 
En aquest punt no hi ha hagut cap assumpte per a tractar. 
 
 
2. Control dels òrgans de govern: 

 
2.1. Precs i preguntes 
 
En aquest punt no s’ha produït cap intervenció. 
 
 
L'alcalde president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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