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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 9.07.2015

Assistents:

En Benisanó a 9.07.2015 presidint la sessió la Sra.

Senyora. Alcaldessa—Presidenta

Alcaldessa: N’Amparo Navarro Bargues, amb la

N’Amparo Navarro Bargues

presència dels Srs. Regidors que s’indiquen al

Senyors/a Tinents d'Alcalde

marge, assistits pel Secretari Interventor de la

En Rafael Navarro Ferrando
Na Marisol Ferrando Pérez

Corporació, es reuneix el Plenari de l’Ajuntament

Senyors/es Regidors/es
Na Francisca Cervera Deval
En Juan Clemente Sahuquillo
En Luis Oliver Domingo
En Vicente Rioja Pastor
N’Araceli Soler Bernat
Na Mª Ángeles Villar Escribano
En Miguel Castellano Pérez
En Miguel García Francés
Secretari—Interventor

per a celebrar sessió extraordinària i en primera
convocatòria.
INCIDENTS: No es va produir cap.
Sent les 20:31 hores, la Senyora Alcaldessa
declara oberta la sessió, procedint-ne tot seguit a
tractar els assumptes inclosos en l’orde del dia:

José Mª Sanchis Moscardó

1. Aprovació si es adequat de l’acta de la sessió celebrada el dia 13.06.2015
Per unanimitat dels Srs. Regidors es aprovada l’acta del plenari celebrat el dia
13.06.2015
2. Informar al Plenari de la constitució dels Grups Politics Municipals.
Es fa saber al Plenari de la presentació dels següents documents:
Amb data 16.06.2015 el regidors/es: Navarro Bargues, Navarro Ferrando, Clemente
Sahuquillo, Oliver Domingo, Ferrando Pérez i Cervera Deval, presenten escrit
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comunicant la seva constitució en el Grup Polític Municipal Socialista, designant com
a portaveu Titular al Sr. Navarro Ferrando i como a suplent al Sr. Clemente Sahuquillo.
Amb data 25.06.2015 el regidors/es: Rioja Pastor, Villar Escribano, Bernat Soler,
Castellano Pérez i García Francés, presenten escrit comunicant la seva constitució en
el Grup Polític Municipal del Partit Popular, designant com a portaveu Titular al Sr.
Rioja Pastor i com a suplent a la Sra. Soler Bernat.
Prenent l'Ajuntament l'oportú acord de quedar assabentat.
3. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia en matèria organitzativa.
3.1. Nomenament de Tinents d’Alcalde.
El Plenari de l’Ajuntament queda assabentat de la resolució d’Alcaldia de data
18.06.2015 que diu:
De conformitat amb el que disposa l’article 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril; l’article 22 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i article 46 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
RESOLC:
1.- Anomenar como a titulars de les Tinences d’Alcaldia al següents regidors:
1ª Tinència d’Alcaldia En Rafael Navarro Ferrando.
2ª Tinència d’Alcaldia Na Marisol Ferrando Pérez
2.- Correspondrà als Tinents d’Alcalde substituir, per el seu orde de nomenament a
esta Alcaldia en l’exercici de les seus atribucions en els supòsits legalment
previstos.
3.- Notificar la present resolució a les persones designades a fi que presten, si es el
cas, l’acceptació de tals càrrecs.
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4. Remetre anunci dels referits nomenaments per a la seua inserció en el Butllet
Oficial de la província i publicar-los igualment en el Tauler d’anuncis municipals.
5 Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que es celebre.
6. Els nomenaments efectuats seran efectius des de l’endemà a la data de la
present resolució.

3.2. Nomenament de Tresorer de l’Ajuntament.
El Plenari queda informat de la resolució d’Alcaldia, del dia 15.06.2015 per la que
s’anomena Tresorer Municipal, en el següents termes:
Vacant la Tresoreria d'este Ajuntament després de les eleccions del passat 24 de
maig i constituïda la nova corporació Municipal, el 13 de juny d'enguany, i
Atès que l'article 168 de la Llei 8/2010 de 23 de juny, de Règim Local de la
Comunitat Valenciana estableix que en les corporacions locals amb Secretaria de
classe tercera, la responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat,
tresoreria i recaptació podrà ser atribuïda a membre de la corporació o a funcionari
de la mateixa.
Considerant: que esta Alcaldia és òrgan competent per a l'adopció de la resolució,
segons el que establix l'article 21. 1 h) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de
les Bases de Règim Local
RESOLC:
Primer: Anomenar amb efectes del dia de hui, Tresorer d'esta corporació al Sr.
Regidor: En Luis Oliver Domingo, amb DNI: 73 768 844 R
Segon: Que per a respondre del bon fi de la seua gestió professional es formalitze
l'oportuna subscripció d'assegurança de caució o firma de responsabilitat, en atenció
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a les disposicions vigents, encomanat als servicis de comptabilitat la gestió de
l'oportuna pòlissa.
Tercer: Donar compte de la present resolució al Ple de l'Ajuntament per al seu
coneixement.
3.3. Designació components Junta de Govern Local.
El Plenari queda informat de la resolució d’Alcaldia referida al nomenament de
components en la Junta de Govern Local, en els següents termes:
De conformitat amb el que disposen els articles 20.1 b) i 23.1 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril; i 35. 2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre
RESOLC:
PRIMER.- Anomenar membres de la Junta de Govern Local als següents Regidors:
-

En Rafael Navarro Ferrando.

-

Na Marisol Ferrando Pérez

-

En Vicente Rioja Pastor.

SEGON.- Notificar la present resolució a les persones designades, una vegada
creada la Junta de Govern Local.
TERCER.- Remetre anunci dels referits nomenaments per a la seua inserció en el
Butllet Oficial de la província i publicar-los igualment en el Tauler d'Anuncis
municipal.
QUART.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se
celebre.
QUINT.- Condicionar la validesa i eficàcia de la present resolució a què pel Plenari
de l'Ajuntament siga aprovada la constitució de la Junta de Govern Local. Sent
efectius els nomenaments des de l'endemà a l'adopció del tal acord.

3.4. Delegacions d’Alcaldia.
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La Senyora Alcaldessa dóna compte de les delegacions que ha conferit, el dia
15.06.2015, que són:
Servici o Area Municipal
Patrimoni, Turisme, Festes i Comerç
Medi Ambient, Sanitat i Consum
Cultura i Esport
Infraestructures, Personal i TICS
Benestar Social, Igualtat i Joventut

Regidor/a Delegat/ Delegada
En Rafael Navarro Ferrando
Na Francisca Cervera Deval
En Juan Clemente Sahuquillo
En Luis Oliver Domingo
Na Marisol Ferrando Pérez.

Les delegacions efectuades comprenen les facultats de: direcció, organització
interna i gestió dels corresponents servicis, excloent-ne la facultat de resoldre per
mitjà d'actes administratius que afecten tercers.
El Plenari pren coneixement de les delegacions.
4. Propostes d’Alcaldia en matèria organitzativa.
4.1. Creació de la Junta de Govern Local i Delegacions del Plenari en la
mateixa.
Vista la proposta d’Alcaldia que diu:
L'article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, determina que la Junta de Govern Local
existeix en tots els municipis amb població superior a 5.000 habitants i en els de
menys, quan així ho dispose el seu reglament orgànic o així ho acorde el Ple del seu
Ajuntament.
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Considerant que l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 de abril Reguladora de les
Bases de Regim Local, amb relació a la Disposició Addicional 2ª de la LCSP, el
Plenari pot delegar determinades competències en la Junta de Govern Local.
A fi d'agilitzar la gestió administrativa dels diversos procediments que tramita este
Ajuntament, propose al Ple de l'Ajuntament l'adopció de l'acord següent:
PRIMER.- Constituir la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Benisanó
SEGON.- Correspon a la Junta de Govern Local:
a) L'assistència a l'alcalde, en l'exercici de les seues atribucions.
b) Les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan municipal li delegue o li
atribuïsquen les lleis.
TERCER.- Proposar al Plenari la delegació en la Junta de Govern Local les següents
atribucions:
a) L’exercici d’accions judicial i administratives i la defensa de la Corporación en
matèries de competència plenària.
b) L’aprovació dels projectes d’obres i de servicis quan siga competent per a la
seva contractació o concessió i quan encara no estiguen previstos en el
Pressupost.
c) L’aprovació de tota classe d’ajudes econòmiques.
d) La sol·licitud de subvencions i aprovació dels projectes que les fonamenten de
tota classe que corresponguen al Plenari.
El Plenari de l’Ajuntament, per unanimitat, adopta acord fent seva la proposta
d’Alcaldia i adoptant acord en els mateixos termes.
En el torn de debat i explicació de voto, intervenen:
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El Sr Rioja Pastor agraeix el haver sigut anomenat membre de la Junta de Govern
Local. Així mateix expressa que el PP sempre ha defensat l’existència de la Junta de
Govern Local, s’alegra de que el grup socialista haja canviat la seva postura, donat
que quatre anys abans no estaven a favor de la seva creació. Llig un comentari de la
Sra. Sanz Frontera, que en un ple de 2011, plantejava el rebuig del seu grup a la
constitució de la JGL.
El Sr. Navarro Ferrando comenta que els comentaris de la Sra. Sanz Frontera es
produïren en el context d’una intervenció de l’Alcaldia, en la que havia comentat
que la JGL no era obligatòria en municipis menors de cinc mil habitants, que es
transferien una sèrie de competències plenàries en la mateixa Junta i
fonamentalment perquè no es portava a terme el nomenament de cap membre de
l’oposició en la Junta, la qual cosa si es produïa en esta ocasió.
4.3. Establir les Comissions Informatives de l’Ajuntament
ATESA la proposta d’Alcaldia que diu:
CONSIDERANT que l’article 20. 1 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les
Bases de Règim Local, establix que la Comissió Especial De Comptes existeix en tots
els municipis, disposant la lletra c) del mateix article la possibilitat d’existència
d’òrgans que tinguen com a objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que
han de ser sotmesos a la decisió del Ple.
CONSIDERANT que la secció III a del Títol IV del Reial Decret Legislatiu 2568/1986,
de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, regulen la constitució, composició i funcionament
de les Comissió Informatives Permanents.
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CONSIDERANT que l’article 127.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, preveu que la Comissió Especial De Comptes puga
actuar com a Comissió Informativa permanent per als assumptes relatius a economia i
hisenda de l’entitat, per mitjà de l’adopció de tal previsió per mitjà de d’oportú acord
plenari.
CONSIDERANT que l’article 125 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, atribueix que la presidència de les Comissions
correspon a l'Alcaldia, i que cada Comissió estarà integrada de manera que la seua
composició s'acomode a la proporcionalitat existent, entre els distints grups polítics
representats en la Corporació; determinant que l’adscripció concreta a cada Comissió
dels membres de la Corporació que hagen de formar part de la mateixa en
representació de cada grup, es realitzarà per mitjà d’un escrit del Portaveu del mateix
dirigit a l'Alcalde o President, i del que es donarà compte al Ple; podent designar un
suplent per cada titular.
VISTOS els fets exposats i els fonaments jurídics d’aplicació fent ús de les
atribucions que em confereix la legislació vigent, vinc a elevar al Ple la següent
PROPOSTA de creació, composició i periodicitat de les sessions de les Comissions
Informatives permanents següents:
PRIMER. Crear les Comissions Informatives següents:
1.- COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, que assumirà les funcions de Comissió
Informativa d'Economia i Hisenda; I amb caràcter residual assumirà el dictamen dels
assumptes no expressament atribuïts a qualsevol altra comissió.
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2.- COMISSIÓ INFORMATIVA DE PATRIMONI, TURISME, FESTES I COMERÇ
3.- COMISSIÓ INFORMATIVA DE SANITAT I MEDI AMBIENT
4.- COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA I ESPORT.
5.- COMISSIÓ INFORMATIVA DE INFRAESTRUCTURES, PERSONAL I TICS.
6.- COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL, IGUALTAT I JOVENTUT.
SEGON.- Que les Comissions Informatives celebraran sessions ordinàries, en
ocasió de la celebració de sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament, l’ordre del dia
de les quals incorpore assumptes que hagen de ser prèviament dictaminats per les
mateixes; corresponent a la Presidència la determinació dels horaris i ordre del dia.
TERCER.- Que la composició de les Comissions responga a l’estructura següent:
Presidència: Serà assumida per l'Alcaldia.
Vocals: 2. 1 en representació del Grup Municipal Socialista i 1 en representació
del Grup Municipal Popular.
La Secretaria serà exercida pel Secretari de la Corporació o pel empleat públic
en qui delegue.
Cadascú dels vocals tindrà un suplent, qui li substituirà en els casos de vacant,
absència o malaltia. La Presidència de la Comissió, per als casos de vacant, absència o
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malaltia; serà suplida pel Regidor Delegat membre de la Comissió, sent el seu lloc
ocupat automàticament pel seu suplent.
QUART.- Remetre una còpia de la present proposta als Portaveus dels Grups
Municipals o als regidors que han encapçalat cada una de les llistes presentades a les
eleccions locals de 2015, amb la finalitat que designen els seus representants, titulars
i suplents. Podent fer-ho per mitjà d’un escrit, o bé designar-los, in voce, durant la
celebració del Plenari que incloga esta proposta en l’ordre del dia.
QUINT.- Traslladar la present proposta i la designació de representants, al Ple
de la Corporació, per a adopció de d’oportú acord.
El Plenari de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova la proposta de l’Alcaldia adoptant
acord en el mateix sentit.

4.4. Designacions dels representants dels Grups Politics en les Comissions
Informatives.
Considerant les diferents comissions informatives creades i la documentació aportada
pels grups politics nomenant el seus representants, el Plenari de l’Ajuntament aprova
la següent composició de les comissions informatives:
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Comissions

Grup

TITULARS

SUPLENTS

Informatives.

Polític
PSPV-

Luis Oliver Domingo

Rafael Navarro Ferrando

PSOE
Popular

Vicente Rioja Pastor

Araceli Soler Bernat

PSPV-

Rafael Navarro Ferrando

Luis Oliver Domingo

PSOE
Popular

Miguel García Francés

Vicente Rioja Pastor

PSPV-

Francisca Cervera Deval

Juan

Miguel Castellano Pérez

Sahuquillo
Araceli Soler Bernat

Especial

de

Comptes
Patrimoni,
Turisme, Festes i
Comerç

Sanitat

i

Consum

PSOE
Popular
PSPV-

Cultura i Esport.

Infraestructures,
Personal i TICS

PSOE
Popular

Sahuquillo
Araceli Soler Bernat

PSPV-

Luis Oliver Domingo

PSOE
Popular

Benestar Social,

PSPV-

Igualtat

PSOE
Popular

Joventut

i

Juan Clemente

Miguel Castellano Pérez
Marisol Ferrando
Pérez
Mª
Ángeles

Villar

Clemente

Marisol Ferrando Pérez
Miguel Castellano Pérez
Rafael Navarro
Ferrando
Mª
Ángeles

Villar

Escribano
Francisca Cervera Deval
Miguel García Francés

Escribano

4.5. Determinar la periodicitat de les sessions Plenàries.
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Al començament d’este punt, el Sr. Castellano Pérez indica que el Grup Popular va a
presentar una esmena a la proposta d’Alcaldia obrant en l’expedient:
Per l’Alcaldia es presenta proposta d’acord del següent sentit:
CONSIDERANT que l’article 46.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril RBRL, i els
articles 77 i 78 del R.D, 2568/1986, de 28 de Novembre, en el que s’aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
regulen la periodicitat de les sessions ordinàries del Plenari de l'Ajuntament.
VISTOS els fonaments jurídics d’aplicació, fent ús de les atribucions que em
confereix la legislació vigent, eleve al Plenari la següent PROPOSTA de periodicitat
de les sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament:
PRIMER.- Fixar la periodicitat d'un Ple ordinari cada dos mesos a partir de
setembre. Havent de celebrar-se els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i
novembre.
SEGON.- Determinar per a la seva celebració, l’últim dimarts del mes
corresponent per a la celebració del Ple Ordinari. En cas de coincidir en alguna
festivitat local substituir el plenari ordinari per un extraordinari, amb inclusió en
aquestos casos d’un punt destinat a donar compte d les resolucions i poder
formular precs i preguntes.
TERCER.- Tercer establir como a horari pel inici de les sessions: En hivern i
tardor les 19:00 hores i en estiu i primavera les 20:00 hores.
A continuació el Sr. Castellano Pérez llig la esmena del Grup Popular, que diu:
Davant la proposta presentada per l’alcaldia de l’Ajuntament de Benisanó per a
l’aprovació de determinar la periodicitat de les sessions plenàries per a la present
legislatura, el grup Popular de l’Ajuntament de Benisanó exposa la següent
ESMENA:
-

És evident que els veïns del poble han reclamat, tal i com constaten els
resultats electorals, un canvi en la forma de fer política municipal, un canvi
AJUNTAMENT.- PLENARI DE 9.072015
Pàgina 12 de 20

M.I. AJUNTAMENT DE

BENISANÓ

Plaça de L’Ajuntament 1 46181 BENISANÓ 96 278 07 01 FAX 96 278 15 40
Número de Registre EE. LL.: 01460673
CIF: P- 4606900-A

que des del Grup Popular volem començar a demostrar amb una major
convocatòria de l’òrgan suprem de representació municipal (una vegada al
mes), per tal que el treball del dia a dia en el poble de Benisanó i les
demandes dels seus veïns es puguen deixar sentir i escoltar amb un temps
prudent de dies i no de dos mesos com vostés proposen.
-

A més a més, el grup Popular es va comprometre en l’actual campanya
electoral a treballar per la participació dels veïns en la gestió municipal i la
realització d’una sessió plenària cada dos mesos és contraria als nostres
compromisos.

-

I per últim, determinar la periodicitat de les sessions plenàries amb caràcter
ordinari cada dos mesos propiciarà una major dificultat en la nostra llavor
com a oposició i de fiscalització dels òrgans de govern, podent interpel·lar
preguntes només cada dos mesos.
Per això, sol·licitem d’este plenari que la periodicitat de les sessions plenàries

amb caràcter ordinari siguen cada mes, per tal de desenvolupar millor el nostre
treball municipal, així com arreplegar i expressar la veu dels veïns al Plenari, amb
més promptitud i com a conseqüència amb major garanties de solució.
El Sr. Navarro Ferrando comenta que no s’aclareixen, que feia quatre anys ells
proposaren el plenari mensual i el grup popular va rebutjar la proposició
determinant que es celebrara cada tres mesos, ara plantegen un plenari mensual,
no ho troba coherent.
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El Sr. Castellano Pérez contesta que feia quatre anys s’estava iniciant una etapa de
molta austeritat, ara es podia augmentar la participació del Ple en el treball
ordinari de l’Ajuntament.
Sotmesa l’esmena a votació es produeix el següent resultat:
Vots a favor 5, del grup popular
Vots en contra: 6 del grup socialista.
Per la qual cosa l’esmena es rebutjada.
Sotmesa la proposta de l’Alcaldia a votació es produeix el següent resultat:
Vots a favor 6, del grup socialista
Vots en contra: 5 del grup popular.
Per tant el Plenari de l’Ajuntament ratifica, per majoria absoluta, la proposta
d’Alcaldia, adoptant acord en els mateixos termes.
4.6 Composició del Consell Agrari Municipal.
Per l’Alcaldia es presenta una proposta amb aquest contingut:
Considerant que l’article 3er del vigent Reglament del Consell Agrari Municipal,
determina que la seva composició estarà integrada per:
President: L’Alcalde President de la Corporación o Regidor en el qual delegue.
Els Regidors membres de la Comissió d’Agricultura i Medi Ambient.
Dos representants del Sindicat de Recs
Dos Representants de la Cooperativa Agrícola Verga del Fonament.
Un Representant de cada sindicat o Associació Agrària representada al municipi
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Atès que en l’actual organització de les Comissions Informatives Permanents, les
funcions relatives al area de Agricultura, corresponen a la Comissió Especial de
Comptes.
Propose al Plenari de l’Ajuntament l’adopció del oportú acord, pel que es designen,
en representació de l’Ajuntament i per a integrar-se en el Consell Agrari Municipal,
en qualitat de vocals, a tots els integrants de la Comissió Especial de Comptes de la
Corporació.
El Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta, 6 vots a favor del grup socialista i 5
abstencions del grup popular, aprova la dita proposta.
4.7 Composició del Consell Sectorial de Turisme.
Vista la proposta d’Alcaldia referent a la designació de integrants municipals en el
Consell Sectorial de Turisme, que diu:
Atés que este Ajuntament te constituït el Consell Sectorial de Turisme, en la
composició del qual tenen representació els grups municipals, i amb la finalitat de
coordinar les labors que desenvolupe la Comissió Informativa de Cultura i Turisme,
propose al Plenari de l’ajuntament que designe, com a integrants del Consell
Sectorial de Turisme a tots els components de la Comissió Informativa de
Patrimoni, Turisme, Festes i Comerç.
El Plenari de l’Ajuntament per majoria absoluta, 6 vots a favor del grup socialista i
5 abstencions del grup popular, aprova la dita proposta.
4.8 Designació dels membres del Consell d’Administració de la societat “Agua de
Benisanó, Sociedad Anónima Municipal”.
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Es presenta al Ple proposta d’Alcaldia, amb el següent contingut:
Considerant que l’article 15 en relació al 17 dels vigents Estatuts de la Societat
Anónima Municipal Aigua de Benisanó, estableixen la composició del Consell
d’Administració, sent precís procedir a la renovació dels components que ostenten
la condició de representants de l’Ajuntament.
Propose al Plenari de l’Ajuntament que exercint les facultats pròpies de la Junta
General de la SAM, adopte acord en el següent sentit:
PRIMER.- Designar como a membres integrants del Consell d’Administració de
la Societat Anónima Municipal (SAM) amb la denominació “Agua de Benisanó,
Sociedad Anónima Municipal”, mantenint així la correspondència entre Regidors y
personal tècnic, en els càrrecs electes que seran els següents:
María Amparo Navarro Bargues, que exercirà el càrrec de Presidenta
Luis Oliver Domingo que exercirà el càrrec de Vicepresident.
SEGON.- La resta de personal tècnic no experimenta cap variació.
TERCER.- Facultar, tan àmpliament com es requerisca en dret, a la Alcaldia, de
manera genèrica per a la execució del present acord, i de forma especifica per a la
elevació del seu contingut a escriptura publica, si fora precís fer-ho
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El Plenari de l’Ajuntament per majoria absoluta, 6 vots a favor del grup socialista i
5 abstencions del grup popular, aprova la proposta, adoptant acord en els mateixos
termes d’aquesta.
4.9 Nomenament de representants d l’Ajuntament en Organitzacions
Supramunicipals.
Abans d’iniciar el desenrotllament del punt el Sr. Castellano Pérez, anuncia que pel
grup popular es va a presentar una esmena.
La proposta d’Alcaldia relativa a aquest punt diu:
Es proposa al Plenari la designació dels següents representants en els organismes
que es detallen:
Organismes Supramunicipals
Associació
de
Municipis

Titular
Francisca

Valencians cap a la sostenibilitat
Consorci Provincial de Bombers

Deval
Juan

de València
Consorci per a l’execució de les

Sahuquillo

previsions del Pla Zonal de

Amparo

Residus de les zones VI, VII i IX

Bargues

de la Comunitat Valenciana.
Consell Escolar de Centres i

Luis

Consell Escolar Municipal
Mancomunitat Camp de Túria

Cervera

Clemente

Sahuquillo
Clemente

Navarro

Oliver

Domingo
Amparo Navarro
Bargues

Suplent
Juan

Luis Oliver Domingo

Rafal Navarro Ferrando.

Marisol Ferrando Pérez
Rafael

Navarro

Ferrando.

El Sr. Castellano Pérez dona lectura a l’esmena del seu grup que diu:
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Davant la proposta presentada per Grup Polític del PSPV-PSOE, que presenta per
a representar a l’Ajuntament de Benisanó en Organitzacions Supramunicipals per a
la present legislatura, el Grup Popular de l’Ajuntament de Benisanó exposa la
següent ESMENA:
-

En l’acta de la sessió extraordinària del plenari del 13 de juny de 2.015, vosté,
Mª. Amparo Navarro Bargues, com alcaldessa de Benisanó va dir literalment:
“Ara s’obri davant nostre una etapa on la política ha de ser una eina de
participació, i un instrument al servei del veïns de Benisanó”.

-

I també va ressaltar: “Fer de Benisanó un poble viu, obert i participatiu, és
feina de tots i nosaltres, tots nosaltres, tenim l’obligació de fer que tots
sigam protagonistes del nostre futur.
Per això, sol·licitem d’este plenari una distribució de les Organitzacions

Supramunicipals que represente a tots els veïns del poble de Benisanó, siguent la
titularitat per al Partit que ha guanyat les eleccions, el Grup Socialiste Municipal i
la suplència per al Grup Popular Municipal. Esta es la distribució que proposem:
1. Associació de Municipis Valencians cap a la sostenibilitat:
Titular: Francisca Cervera Deval
Suplent: Maria Angeles Villar Escribano
2. Consorci Provincial de Bombers de València:
Titular: Juan Clemente Sahuquillo
Suplent: Miguel García Francés
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3. Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus de les
zones VI, VII i IX de la Comunitat Valenciana:
Titular: Mª. Amparo Navarro Bargues
Suplent: Araceli Soler Bernat
4. Consell Escolar de Centres i Consell Escolar Municipal:
Titular: Luis Oliver Domingo
Suplent: Miguel Castellano Pérez
5. Mancomunitat Camp de Túria:
Titular: Mª. Amparo Navarro Bargues
Suplent: Vicente Rioja Pastor
La Sra. Alcaldessa indica que les suplències s’han presentant per a defensar el
mateix plantejament o manera de pensar, per tal d’evitar contradiccions.
Sotmesa l’esmena a votació es produeix el següent resultat:
Vots a favor 5, del grup popular
Vots en contra: 6 del grup socialista.
Per la qual cosa l’esmena es rebutjada.
Sotmesa la proposta de l’Alcaldia a votació es produeix el següent resultat:
Vots a favor 6, del grup socialista
Vots en contra: 5 del grup popular.
Per tant el Plenari de l’Ajuntament ratifica, per majoria absoluta, la proposta
d’Alcaldia, adoptant acord en els mateixos termes.
5.- Proposta de l’Alcaldia sobre especificació de les Festes locals per a 2016.
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Per l’Alcaldia es presenta proposta al Ple per a determinar les festes locals per a
2016, del següent tenor literal:
Vist l’escrit remés pel Cap del Servei Territorial de Territorial de València de Treball i
Economia Social, pel que sol·licita la determinació de les dos festivitats locals per a
l’any 2016, amb la finalitat de poder elaborar el calendari laboral de la de la
província per a la propera anualitat.
Esta Alcaldia proposa al Plenari de l’Ajuntament, els següents dies:
 7 de setembre, vespra de la Verge.
 8 de setembre Verge del Fonament.

Dita proposta es aprovada per unanimitat dels membres de la Corporació
Municipal.
I no havent-hi

més assumptes a tractar, i sent les 21:05 hores,

per la

Presidència s’alça la sessió, de tot això, s’estén la present Acta, autoritzada amb les
firmes de la Presidenta i del Secretari-Interventor, de tot això done fe.

V. i. P.

La Alcaldessa-Presidenta

AJUNTAMENT.- PLENARI DE 9.072015
Pàgina 20 de 20

