
 
Ajuntament de Cocentaina

D. ENRIQUE JESÚS VIDAL VIEL, secretari de l'Ajuntament de Cocentaina, 

CERTIFIQUE: Que l’Ajuntament Ple, en la sessió ordinària del dia vint-i-dos 
d’octubre de dos mil vint, va adoptar, entre d'altres, l'acord següent:

“…/…
16.- DESPATXOS EXTRAORDINARIS. 

16.1.-   PROPOSTA  DE   FIXACIÓ   DE   PREU   PÚBLIC    DE   L’ACTIVITAT   BENESTAR 
SOCIAL ESPECTACLE «EN PERSONA GUANYE» D’EUGENI ALEMANY   (EXP. 2845/2020)

Sent   que   aquest   expedient   no   estava   dictaminat   per   la   Comissió   Informativa 
corresponent en el moment de la convocatòria d’aquesta sessió ordinària, es sotmet a votació 
la inclusió d’aquest punt en l’ordre del dia, resultant aprovada per unanimitat dels assistents.

Seguidament es dona lectura a la proposta de l’alcaldia que es transcriu tot seguit:

«Considerant que la Regidoria de Benestar Social té previst organitzar per al pròxim 13 de 
novembre al Centre Cultural «El Teular», l’espectacle «En persona guanye» d’Eugeni Alemany.

Sent que el pressupost total de l’obra a representar ascendeix a 1.045,00 € (IVA) inclòs, 
corresponent   als   honoraris   de  l’actor,  i  que  no   s’han   imputat   els   costos  corresponents   al 
personal municipal ni al tècnic de llum i só que van íntegrament a càrrec de l’Ajuntament.

Vista l’ordenança de preus públics d’activitats i serveis organitzats per l’àrea de benestar social 
i en concret l’article 5.3, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

PRIMER:  Aprovar la fixació d’un preu públic de 5€ per entrada individual, en base a les 
següents consideracions:

 Pressupost estimat de la representació: 1.045,00 € (IVA inclòs)
 Aportació prevista de l’Ajuntament de Cocentaina:        0,00 €
 Màxim assistents previst:         262 

SEGON:  Publicar aquest acord en el tauler d’anuncis i en la pàgina web municipal, per a 
general coneixement.

TERCER:  Contra aquest acord, per posar fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs 
potestatiu de reposició davant el Ple en el termini d'un mes des del següent a la recepció de la  
notificació, o des de la seua publicació, o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
contenciós administratiu d'Alacant, en el termini de dos mesos des del següent a la recepció de 
la notificació, o des de la seua publicació. Sense perjudici d'interposar-se qualsevol altre que 
considere procedent.»

S'obri torn d'intervencions dels grups polítics.

No havent intervencions, el Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els assistents, 
acorda aprovar la proposta transcrita.

D’acord amb l’art. 126.2 del RD 2.568/1986, Reglament d’organització i funcionament de 
les   corporacions   locals,   es   donarà   compte   d’aquest   acord   a   la   comissió   informativa 
corresponent en la primera sessió que celebre.

.../…”
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I, perquè així conste, estenc aquest certificat d’ordre i amb el vist-i-plau 
de la Sra. Alcaldessa.
Feta   la   present   certificació   a   reserva   dels   termes   que   resulten   de   l’aprovació   de   l’acta 
corresponent. Art. 206 del R.O.F.

Document signat digitalment.
Mireia Estepa Olcina – Alcaldessa Enrique Jesús Vidal Viel – Secretari
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