MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN
PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE, EL
DIA 06 D’OCTUBRE DE 2014.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. AGUSTÍ PASCUAL GRANELL

REGIDORS:
SR. DOMÉNEC ESTRUCH LLORCA
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ
SRA. ROSA T. VERCHER CASANOVA
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
SR. JUAN CARLOS CORS MEJIAS
SRA. ROSANNA PERIS PERIS
SRA. TRINIDAD FONS NAVARRO (electa)
S' EXCUSAREN:
SR. MARC VERCHER ALBEROLA

NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a sis d’octubre de 2014, essent les vint hores, a la Sala
de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Agustí Pascual Granell, assistits pel
secretari general de l'Ajuntament Sr. Salvador Casanova Ferrer, es reuniren en primera
convocatòria les regidores i els regidors que s'han relacionat, prèviament convocats per
avui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 02 d’octubre de 2014, per a celebrar
sessió ordinària i pública.
Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que
formen la Corporació Municipal, el president obre la sessió amb el següent,
ORDRE DEL DIA

1) PRESA DE POSSESSIÓ DE NOVA REGIDORA:
Es ret compte que ha estat expedida per la Junta Electoral Central a favor de la Sra.
Trinidad Fons Navarro, la credencial de regidora per a formar part d'esta Corporació
Municipal, en substitució per renúncia de la Sra. Rosa Alberola Ferrando, per estar inclosa
en la candidatura presentada pel Partit Socialista Obrer Espanyol, a les eleccions locals de
22 de maig de 2011.
La Sra. Trinidad Fons Navarro, prèviament citada a l'efecte, compareix davant de
l'Ajuntament en Ple, a l'objecte de prendre possessió del càrrec de Regidora per al qual ha
estat designada. Acreditada la seua personalitat, pel Sr. Secretari es manifesta que
l'indicada regidora ha presentat la corresponent declaració d'interessos que regula l’article
75 de la Llei de Bases de Règim Local, així com l’article 131 de la Llei 8/2010 de Règim
Local de la Comunitat Valenciana.
Tot seguit, i d'acord amb l'article 108.6 de la Llei Orgànica de Règim Electoral
General, sota la fórmula establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, la regidora
Sra. Trinidad Fons Navarro formula promesa d'acatament a la Constitució, prenent
possessió del seu càrrec.
2) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ D’01 DE SETEMBRE DE 2014:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 01 de setembre
de 2014, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua
transcripció al llibre d'actes corresponent.
3) RETRE COMPTE DE DECRET DE L’ALCALDIA RELATIU A
DELEGACIÓ DE FUNCIONS PER ABSÈNCIA:
Es ret compte del Decret de l'Alcaldia de data 18 de setembre de 2014, sobre
delegació de funcions de l'Alcaldia en el primer Tinent d'Alcalde, el qual literalment diu:
“DELEGACIÓ DE FUNCIONS PER ABSÈNCIA
L’Alcalde que subscriu te previst absentar-se de Benifairó de la Valldigna durant el
període comprés entre els dies 24 de setembre i 02 d’octubre de 2014 ambdós inclosos.

De conformitat amb el que preveu l'article 23.3 de la Llei 7/1985 de Bases de
Règim Local, de 2 d'abril, i articles 43 a 48 del Reglament d'Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de l'Entitats Locals (ROF) aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de
novembre, tenint en compte els nomenaments de Tinents d’Alcalde efectuats, procedeix
disposar la substitució en les funcions ordinàries d'aquesta Alcaldia.
En conseqüència, RESOLC,
a) Disposar que durant la meua absència en el període comprés entre els dies 24 de
setembre i 02 d’octubre de 2014 ambdós inclosos, es faça càrrec de les corresponents
funcions de l'Alcaldia, el primer Tinent d'Alcalde Sr. Doménec Estruch Llorca, en els
termes que preveu l'article 47 del ROF esmentat, sense perjuí de la reassumpció de
funcions en el cas de presència intermitent o de reincorporació anticipada.
b) Aquesta delegació sortirà efectes a partir de les 11:00 hores del dia 24 de
setembre de 2014.
c) Comunicar aquest Decret a la persona designada per a coneixement i acceptació
de la delegació.
d) Donar informació pública d’aquesta delegació publicant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis de l'Ajuntament.
e) Donar compte d'aquesta resolució a l’Ajuntament en Ple en la primera sessió que
cèlebre.”
Decret, del qual la Corporació Municipal, per unanimitat, manifesta quedar
assabentada.
4) RETRE COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DEL
GRUP MUNICIPAL PSOE:
Es ret compte de l’escrit presentat en Secretaria General, signat pels quatre regidors
de la formació política PSOE, arran de la presa de possessió del càrrec de regidora, la Sra.
Trinidad Fons Navarro, en esta mateixa sessió, en substitució de la Sra. Rosa Alberola
Ferrando, amb la finalitat de comunicar la modificació del respectiu grup polític.
Atés l'apartat 3 de l'article 73 de la vigent Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del
Règim Local, l’article 134 de la Llei 8/2010 de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana, i els articles 23 a 29 del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim
Jurídic de les Corporacions Municipals.

La Corporació Municipal, per unanimitat, queda assabentada de la modificació de
la constitució del següent grup polític de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, els
seus regidors integrants i el respectiu portaveu:
- GRUP Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE). Regidors: Sr. Agustí Pascual
Granell, Sr. Domenec Estruch Llorca. Sr. Marc Vercher Alberola i Sra. Trinidad Fons
Navarro, essent Portaveu el Sr. Pascual Granell i suplent el Sr. Estruch Llorca.
5)
MODIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT
MUNICIPAL EN EL CONSELL ESCOLAR DEL C.P. JAUME II EL JUST DE
BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA:
Pel Sr. Alcalde s’informa la Corporació Municipal que per acord adoptat en la
sessió de 04 de juliol de 2011, es va designar representant municipal en el Consell Escolar
del C.P. Jaume II el Just de Benifairó de la Valldigna, a la regidora Sra. Rosa Alberola
Ferrando.
Davant de la renuncia formalitzada per la Sra. Rosa Alberola Ferrando al càrrec de
regidora, correspon adoptar acord oportú per a designar un/a representant de l’Ajuntament
en el Consell Escolar del C.P. Jaume II el Just de Benifairó de la Valldigna.
Atés el Decret 233/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova
el Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d’Educació Infantil i dels Col·legis
d’Educació Primària, en particular l’article 30 que regula la composició dels Consells
Escolars de Centre, entre els membres dels mateixos ha d'haver un representant de
l'Ajuntament corresponent.
Atés que a Benifairó de la Valldigna sols existeix un centre escolar denominat
“C.P. Jaume II el Just”.
Atés que la designació del representant municipal en el Consell Escolar de Centre,
és competència de l’Ajuntament en Ple.
Esta Alcaldia, proposa la Corporació Municipal, designar la regidora Sra. Trinidad
Fons Navarro, representant de l’Ajuntament en el Consell Escolar del “C.P. Jaume II el
Just”.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:

a) Designar representant de l'Ajuntament en el Consell Escolar del Col·legi Públic
Jaume II el Just, a la regidora Sra. Trinidad Fons Navarro.
b) Comunicar aquest acord al C. P. Jaume II el Just de Benifairó de la Valldigna,
als efectes oportuns.
6) APROVACIÓ DE PRORROGA ANUAL DEL CONTRACTE
D’EXPLOTACIÓ I GESTIÓ DEL BAR DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL:
Atès l’escrit de la Sra. Rosario Calvillo Caravaca, contractista de la prestació del
servei d’explotació i gestió del Bar del Poliesportiu, segons contracte signat el 24 de maig
de 2010, pel qual i d’acord amb la base tercera de les que regulen l’esmentat contracte,
sol·licita la respectiva pròrroga del contracte per a l’any 2015.
Atès que per part de la Sra. Calvillo està prestant-se el servei de bar de poliesportiu
d’acord amb el contracte signat a l’efecte, no existint en l’Ajuntament queixa, al·legació u
observació relacionada en la manera o forma de prestar el servei.
Atès les bases que regulen la contractació de la prestació del servei d’explotació i
gestió de bar del poliesportiu.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Prorrogar la vigència del contracte de prestació del servei d’explotació i gestió
de bar del poliesportiu, entre la Sra. Rosario Calvillo Caravaca i l’Ajuntament de
Benifairó de la Valldigna, per a tot l’any 2015, finalitzant aquesta prorroga l’11 de gener
de 2016.
b) Que per intervenció municipal, durant el mes de desembre de 2014, es
comunique a la Sra. Calvillo Caravaca el preu cert del contracte per a l’any 2015, el qual
serà el resultat d’incrementar l’actual cànon de 543,78 euros al mes, en l’IPC oficialment
aprovat a 30-11-2014, de conformitat amb la base segona de les que regulen l’indicat
contracte.
c) Notificar aquest acord a la contractista interessada.
7) APROVAR LA TERCERA CERTIFICACIÓ
“URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 6”:

D’OBRA

DE

Atés la Tercera certificació d'obra de "Urbanització de la Unitat d’Actuació núm.
6", lliurada pel Sr. Joaquim Egea i Martínez, tècnic director de les esmentades obres, a la
qual s'acredita que s'ha invertit la quantitat de trenta-nou mil setanta-set euros i seixantaquatre cèntims (39.077,64 €).
Atés la vigent normativa sobre contractes del sector públic, i el respectiu expedient
de contractació.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Aprovar la referida tercera certificació d’obra de "Urbanització de la Unitat
d’Actuació núm. 6", en totes les seues parts.
b) Abonar al contractista adjudicatari, "Canalizaciones y Derribos Safor, S.L.", la
quantitat de 39.077,64 €, en funció de la disponibilitat de fons de la Tresoreria Municipal, i
de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives que regulen el corresponent
contracte.
c) Notificar aquest acord a "Canalizaciones y Derribos Safor, S.L.".
8) APROVAR L’EXPEDIENT I CONVOCAR LA LICITACIÓ PER A LA
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES “URBANITZACIÓ DE LA UNITAT
D'EXECUCIÓ B1”:
Atés l'expedient que es tramita per a la contractació de les obres de "Urbanització
de la Unitat d'Execució B1”, en virtut de Decret de l'Alcaldia de data 09 de setembre de
2014, de conformitat amb allò que regula el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Atés el projecte tècnic de les obres de referència, el qual va ser aprovat per
l'Ajuntament en Ple en sessió de 03 de març de 2014, el seu pressupost puja la quantitat de
161.130,74 euros, no inclòs l’impost sobre el valor afegit (IVA).
Atés que el Plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les
obres indicades amb la modalitat de procediment negociat sense publicitat, inclou les
condicions definidores dels drets i obligacions que assumiran les parts del contracte i les
altres mencions requerides pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i les seues disposicions de
desplegament.

Atés que en l'expedient consta l'informe jurídic de secretaria i la fiscalització
d'intervenció, quedant acreditada l'existència de crèdit per a la realització del gasto derivat
del contracte.
Atés els articles 58 i 66 del vigent Reglament de Gestió Urbanística, aprovat per
Reial Decret 3288/1978, de 25 d’agost, pel que respecta a les quotes d'urbanització.
Atés així mateix la vigent legislació en matèria de contractes de
les
administracions públiques, la d'hisendes
locals, i la resta d'aplicació a aquest
expedient.
Atés que de l'expedient tramitat resulten prou justificades les causes que motiven la
necessitat l'execució de les obres projectades i la tramitació de l'expedient de contractació,
així com l'elecció del procediment i la dels criteris que es tindran en consideració per a
valorar les ofertes que es presenten i adjudicar el contracte.
Seguidament, per la regidora del grup municipal EUPV, Sra. Rosanna Peris Peris,
es manifesta que el seu grup votarà abstenció, per considerar que aquesta actuació no es
prioritària.
Tot seguit, pel regidor del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors
Mejias, es manifesta que el seu grup votarà en contra, per no estar conforme en la
realització d’estes obres.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: sis vots a
favor, tres dels regidors del grup municipal PSOE i tres dels regidors del grup municipal
PP; una abstenció de la regidora del grup municipal EUPV; i un vot en contra del regidor
del grup municipal COMPROMÍS.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de sis vots a favor, un vot en contra i una
abstenció, acorda:
a) Aprovar l’expedient de contractació amb la modalitat de procediment negociat
sense publicitat, i el plec de clàusules econòmico-administratives que han de regir la
contractació de les obres "Urbanització de la Unitat d'Execució B1", de conformitat amb
els articles 171-d), 177.2 en relació al 142 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011.

b) Aprovar la despesa, per la quantitat de 194.968,20 €, que es la resultant de sumar
l’IVA al mencionat pressupost de les obres, que es realitzarà amb càrrec a l’aplicació
151.602 "Urbanisme. Unitat d’Execució B1" de l'estat de despeses del pressupost
municipal de l'exercici de 2014.
c) Designar tècnic director d'aquestes obres a l'arquitecte Sr. Joaquim Egea i
Martínez i, tècnic auxiliar i coordinador de seguretat i salut en obres a l'arquitecte tècnic
Sr. Vicente Ferrando Casanova.
d) Convocar
licitació amb procediment negociat sense publicitat, per a
l'adjudicació de les obres "Urbanització de la Unitat d'Execució B1", d'acord amb el plec
de clàusules aprovades en l'apartat b) anterior, i el projecte tècnic aprovat en data 03 de
març de 2014.
e) Conforme l’article 178.1 de l Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i per garantir els
principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència en els procediments,
no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, la salvaguarda de la lliure
competència i la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa, a proposta del Sr,
Alcalde, se sol·liciten ofertes a estes tres empreses inicialment capacitades,
- CANALIZACIONES y DERRIBOS SAFOR, S.L, de Gandia (València)
- CONSTRUCCIONES DARPLAN, S.L. de Benifairó de la Valldigna (València)
- MJP SISTEMAS TECNICOS, S.L., de Tavernes de la Valldigna (València)
A l’efecte, que pel Sr. Secretari de l'Ajuntament es trasllade invitació a les mateixes
per a participar en la contractació administrativa de les obres de referència, per a que
segons el procediment que marca el Plec de condicions econòmic administratives,
presenten si es el cas, les seues propostes econòmiques junt a la documentació requerida en
el mencionat Plec.
f) Imposar les quotes d'urbanització entre els propietaris beneficiaris, en
funció del coeficient de propietat resultant de la respectiva reparcel·lació, les quals hauran
de representar, inicialment la quantitat de la despesa aprovada en l’anterior apartat a),
finalment la que resulte de la liquidació definitiva de les obres.
Assenyalar que aquestes quotes d'urbanització, una vegada individualitzades
entre els beneficiaris, es recaptaran durant un període de 04 mesos, i les mateixes seran
repartides en tres terminis, el primer es notificarà una vegada adjudicat el contracte d'obra,
el segon als dos mesos del primer, i el tercer en funció de la liquidació definitiva
d'execució de les obres.

g) Facultar al Sr. Alcalde tan amplament com siga legalment possible, per a
que adopte les mesures necessàries per a l'efectivitat del present acord, i en particular per
a la recaptació de les quotes d'urbanització.
9) APROVAR LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST PER A
L’EXERCICI DE 2015:
De conformitat amb l'article 27 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i dels articles 4, 5 i 15.1 de l'Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s'han elaborat les línies fonamentals
del pressupost per a l’exercici de 2015.
Les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2015, ens permeten relacionar
al saldo resultant dels ingressos i de les despeses de les previsions de liquidació del
pressupost de 2014 amb la capacitat o necessitat de financiació per a l’exercici 2015, tenint
en compte l'adopció de mesures, en aquest cas, basades en polítiques no subjectes a
modificacions.
Atés que per Intervenció Municipal s’ha elaborat l’informe d’avaluació del
compliment amb els objectius d’estabilitat, de la regla del gasto i del límit del deute,
concloent que es compleixen els objectius mencionats segons les línies fonamentals del
pressupost per a l’exercici de 2015.
La Corporació Municipal delibera sobre les línies fonamentals del pressupost per a
l’exercici de 2015 presentades en aquest plenari.
L'Alcalde, proposa la Corporació Municipal s'aproven les línies fonamentals del
pressupost per a l’exercici de 2015 tal com estan presentades.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Acceptar i Aprovar les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici de 2015,
tal i com han estat presentades, que es concreten amb les xifres que s'expressen
seguidament:
A) Compliment de l'Estabilitat Pressupostària

Línies Fonamentals Pressupost exercici de 2015,
Ingressos

Any Base 2014

Corrents

Any 2015

1.250.000

1.386.100

270.000

95.400

0

100.000

Total pressupost de ingressos

1.520.000

1.581.500

Recursos NO FINANCIEROS = Cap. 1 a 7 de Ingressos

1.520.000

1.481.500

Capital
Financers

Línies Fonamentals
Despeses

Pressupost

exercici

de

2015,
Any Base 2014

Corrents

Any 2015

1.019.000

1.277.000

Capital

500.000

100.000

Financeres

200.000

200.000

Total pressupost de despeses

1.719.000

1.577.000

Empleos NO FINANCERS = Cap 1 a 7 de despeses

1.519.000

1.377.000

RESULTAT PRESSUPOSTARI (Ingressos - Gastos)

- 199.000

4.500

Capítols I-VII d’ ingressos

1.481.500,00

(-) Capítols I-VII de despeses

1.377.000,00

= Superàvit (+), estabilitat pressupostaria

104.500,00

+ AJUST 1: Règim Comptabilitat nacional
d’ingressos, cap. 1, 2 i 3

20.000,00

= ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA AJUSTADA

124.500,00

Objectiu 1

ESTABILITAT

PRESSUPOSTARIA

Any Base 2014

Recursos NO FINANCERS = Cap. 1 a 7 de Ingressos

Any 2015

1.520.000

1.481.500

0

0

1.520.000

1.481.500

1.519.000

1.377.000

0

0

1.519.000

1.377.000

0

0

+/- Ajustos SEC 95 que incideixen en ingressos

20.000

20.000

ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA SEC-95

21.000

124.500

+/- Ajustes Consolidació pressupostaria

= Recursos NO FINANCERS ajustats = Cap. 1 a 7 de
Ingressos
+ Empleos NO FINANCERS = Cap 1 a 7 de gastos
+/- Ajustes Consolidació pressupostaria

= Empleos NO FINANCERS ajustats = Cap 1 a 7 de
gastos
+/- Ajustos SEC 95 que incideixen en gastos

B) Compliment de la Regla del Gasto
Objectiu 2

LA REGLA

DE GASTO

Any Base 2014

A) EMPLEOS NO FINANCERS = Cap 1 a 7 de gastos

Any 2015

1.519.000

1.377.000

+/- Ajustos SEC 95 que incideixen en gastos

0

0

+/- Ajustes Consolidació pressupostaria

0

0

1.519.000

1.377.000

60.000

60.000

251.000

100.000

1.208.000

1.217.000

= B) EMPLEOS NO FINANCERS AJUSTATS
- Interessos del deute
- Gastos finançats amb fons finalistes UE / AAPP

= C) GASTO COMPUTABLE
Variació del gasto computable
OBJETIVO 2: Taxa de referència creixement PIB m/p
(Pressupostos 2015)

1 ACOMPLIX AMB LA REGLA DE GASTO

0’74 %
1,30%
15.704

2 Augments permanents de recaptació (art. 12.4)

0

3 Reduccions permanents de recaptació (art. 12.4)

0

1+2+3=MARGE D’AUGMENT EN PRESSUPOST DE
GASTOS

15.704

C) Límit de Gasto no Financer.

- El gasto màxim que fa complir l'objectiu d'estabilitat pressupostària del 0%.
En aquest cas,
+ Estabilitat Pressupostaria ajustada ..................................... 124.500,00 €
+ Despeses no financeres previstes per a 2015 ....................1.377.000,00 €
La despesa no financera màxima seria .......... 1.501.500,00 €
-El gasto màxim amb què es complirà la regla de gasto calculada anteriorment
LÍMIT AMB APLICACIÓ REGLA DE GASTO
DESPESES NO FINANCERES
+ INTERESSOS
+ GASTOS AMB FONS FINALISTES
= GASTO COMPUTABLE

1.377.000,00
60.000,00
100.000,00
1.537.000,00

En conseqüència el Sostre de gasto o límit de gasto no financer que pot pressupostar la Corporació
Municipal l'any 2015 aconsegueix la xifra d’1.501.500,00 €, ja que es la menor de les dos estudiades.

D) Compliment de la Sostenibilitat o Deute Financera
Objectiu 3

SOSTENIBILITAT FINANCERA
Any Base 2014

Any 2015

Deute viu consolidat previst a 31 de Desembre

1.254.800

1.054.000

Ingressos correntes consolidats

1.718.600

1.386.100

430.100

30.000

1.288.500

1.356.100

97,38%

77,42%

75%

75%

Recursos afectats en capítols 1 a 5 de ingressos
Ingressos correntes consolidats ajustats

% Deute viu sobre ingressos correntes consolidats
OBJETIVO 3: Deute viu consolidat.

10) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EUPV, RELATIVA ALS DRETS DEL
POBLE PALESTÍ I DE CONDEMNA A LES AGRESSIONS DE L’ESTAT
D’ISRAEL:
Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del País
Valencià, relativa als drets del Poble palestí i de condemna a les agressions de l’Estat
d’Israel, que literalment diu:
“MOCIÓ DE RECOLZAMENT ALS DRETS DEL POBLE PALESTÍ I DE CONDEMNA A LES AGRESSIONS DE
L’ESTAT D’ISRAEL

Rosanna Peris Peris, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida, davant del Ple de l’Ajuntament
de Benifairó de la Valldigna.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’exèrcit israelià ha emprés un altre atac cap a la població palestina en la franja de Gaza en l’Operació
Margen Protector iniciada el 8 de juliol.

De moment ja han assolit uns 1.320 objectius en Gaza, en atacs llençats tant des de l’aire com des vaixells
de guerra que bloquegen els accessos marítims a la Franja. Les bombes han caigut no sols en presumptes
objectius de milicians de Hamás, sinó també en habitatges, mesquites, clíniques sanitàries i fins en un centre
d’atenció a discapacitats.

Israel té mobilitzats a 20.000 reservistes en la zona, i 40.000 en tot el país. L’última onada de bombardejos
israelians causà la nit del dissabte la mort de 18 palestins, quan un avió atacà la mesquita i una casa
adjacent, segons informà el portaveu dels serveis d’emergència en la franja. Altres tres palestins moriren en el
sud de Gaza en atacs aeris contra posicions islamistes en la ciutat de Rafah. Amb aquestes últimes víctimes,
el recompte de morts en el costat palestí ascendiria ja a quasi 200, la majoria civils entre ells xiquets, i els
ferits, a un millar.

Com en tots els conflictes del món, la solució al conflicte entre l’estat d’Israel i el poble palestí vindrà per la
via del diàleg i la negociació, com han reivindicat des del poble palestí milers de vegades.

Per una altra banda, el Consell de Seguretat de l’ONU ha cridat a israelians i palestins a restaurar l’alto el foc
i a protegir a la població civil en compliment de la legislació humanitària internacional, quan ja han mort quasi
200 palestins en els últims atacs.

No obstant això Israel es nega a acatar les resolucions internacionals i a respectar els drets humans més
elementals de la població palestina. La construcció del mur en Cisjordania i el bloqueig de Gaza, que dura
més anys, suposen càstigs col·lectius per al conjunt de la població palestina.

Per tot això, l’Ajuntament acorda els següents ACORDS:

1.

Aquest Ajuntament mostra la seua més rotunda condemna a l’agressió del Govern d’Israel al poble
palestí.

2. Instar al Govern espanyol que condemnen l’atac i que trenquen totes les relacions amb Israel.

3. Instar a l’ONU a que posen a l’Estat de Palestina baix la protecció internacional.

4. Instar a l’ONU comissió d’investigació sobre els bombardejos israelians en Gaza.

5. Exigim l’enderrocament del mur i que es reparen els danys ocasionats pel bloqueig.

6. Donar trasllat dels acords:
-

Al president del govern.

-

Al Ministre d’Exteriors.

-

A l’ambaixador israelià.

-

A tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.

Benifairó de la Valldigna 25 de setembre de 2014”

Tot seguit la regidora del grup municipal EUPV, Sra. Rosanna Peris Peris, explica
els motius de la moció i la defensa, al temps demana la Corporació Municipal adopte acord
tal i com queda reflectit a la moció.
Seguidament, pel Sr. Alcalde i portaveu del grup municipal PSOE, tot i deixar
plena llibertat als regidors dels seu grup per a votar en aquest assumpte el que considerem
més adient, es manifesta que el sentit del vot del seu grup ha de ser abstenció.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: cinc vots
a favor, tres dels regidors del grup municipal PP, un del regidor del grup municipal
COMPROMÍS i un de la regidora del grup municipal EUPV; i tres abstencions dels tres
regidors del grup municipal PSOE.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de cinc vots a favor i tres abstencions, acorda:
Ratificar i acceptar la Moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del
País Valencià, relativa als drets del Poble palestí i de condemna a les agressions de l’Estat
d’Israel, ací transcrita, i reiterar els acords que la mateixa conté.

11) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EUPV, RELATIVA A UNA
ELECCIÓ DEMOCRÀTICA DELS ALCALDES I DE LES ALCALDESSES:
Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del País
Valencià, relativa a una elecció democràtica dels Alcaldes i de les Alcaldesses, que
literalment diu:
“MOCIÓ PER UNA ELECCIÓ DEMOCRÀTICA DELS ALCALDES I
DE LES ALCALDESSES
Rosanna Peris Peris, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida, davant del Ple de l’Ajuntament
de Benifairó de la Valldigna.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El president del Govern, recolzat pels seus dirigents, està demanant una reforma de la llei electoral que
permeta l’elecció directa de l’alcalde. Amb aquesta proposta el Partit Popular pretén que isca elegit alcalde el
candidat de la llista més votada i així evitar las coalicions.

Els municipis espanyols han estat des de 1979 l’expressió més evident de l’arribada de la democràcia al
nostre país: milers de regidors i regidores, d’alcaldesses i alcaldes, elegits pels seus veïns, accediren al
govern del seus Ajuntaments des de la preocupació per satisfer les demandes més urgents dels seus veïns i
veïnes, i també, davant la falta de definició constitucional de les competències locals, a afrontar aquells reptes
i actuacions que foren impulsades per la ciutadania. Des de eixe principi d’administració més propera es
configuraren els Ajuntaments com les entitats que visualitzaren la democràcia en el nostre país i que
representaren la primera experiència, fins ara irreversible, de descentralització política.

Considerem imprescindible conservar eixe paper, que ha estat garantit durant tot aquest període per un
sistema electoral que ha permès que les opcions polítiques significatives en las que s’organitza la ciutadania
en cada municipi hagen configurat majories de govern local amb un recolzament majoritari del voto popular a
través d’un sistema de representació respectant la proporcionalitat contemplada en la CE.

La democràcia no és compatible amb un govern municipal que no reflexe la majoria dels vots expressada en
les eleccions. Açò significa que una llista municipal no pot tindre la majoria de govern i, conseqüentment, la
alcaldia, si no té el recolzament de la majoria dels votants, expressada per un sistema de representació
política constitucionalment establert.

Es més, l’art. 140 de la Constitució Espanyola estableix que el vot de veïns i veïnes serà igual, per tant, ha
de tindre el mateix valor i produir els mateixos efectes en l’elecció dels regidors i regidores. A més a més,
els/las regidors/es seran elegits de forma directa.

L’atribució de l’alcalde o alcaldessa

a la llista més votada portaria a la paradoxa de que podrien ser

alcaldes/ses, regidors/es que hagueren obtingut menys del 20% dels vots i, per tant, no contarien amb el
recolzament de més del 80% dels veïns i veïnes.

L’examen dels resultats de les últimes eleccions municipals o de les últimes eleccions europees proporciona
nombroses exemples. En tot cas, amb aquestos suposats, el número d’ajuntaments on l’alcalde no estaria
recolzat per la majoria dels electors seria molt majoritari.

La democràcia quedaria seriosament afectada i els criteris de proximitat i participació vulnerats. La majoria del
veïnat veuria a alcaldes y alcaldesses llunyans/es i no volguts o volgudes.

Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna adopta els següents ACORDS:

1.- Manifesta la seua oposició a qualsevol reforma relativa al mètode d’elecció de regidors/es i alcaldes/es
de les Corporacions Locals i, molt especialment a:

a) L’atribució de qualsevol prima de representació per regidors a la llista o llistes més votades, per
vulnerar els principis de proporcionalitat i vot igual establerts constitucionalment.

b) L’atribució de l’alcaldia a la llista més votada, quan no tinga el recolzament de la majoria dels
regidors elegits en vot igual mitjançant un sistema proporcional i constituït en el Ple de l’Ajuntament.

c) La constitució del Ple Municipal per regidors/es que no hagen estat elegits i elegides en el mateix
acte electoral mitjançant sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, tal com estableix l’art. 140 de la
Constitució Espanyola.

2.- Donar trasllat dels acords al Govern de la Nació i a tots els Grups Parlamentaris del Congrés dels
Diputats.

Benifairó de la Valldigna, 25 de setembre de 2014”

Tot seguit la regidora del grup municipal EUPV, Sra. Rosanna Peris Peris, explica
els motius de la moció i la defensa, al temps demana la Corporació Municipal adopte acord
tal i com queda reflectit a la moció. Però a més vol indicar que,
“Perquè no volem la reforma electoral del PP?

- Primer perque, volen fer desaparèixer el control democràtic del Ple Municipal, fent desaparèixer les
veus alternatives en les transcendentals decisions de la política municipal.

- Perque volen acabar amb la democràcia dels nostres pobles i ciutats.

- Perque esta reforma no suposa regenerar la democràcia, sinó més bé "degenerar-la", acabar amb
la pluralitat, convertint els ajuntaments en organismes opacs i poc democràtics.

- Perque el PP no vol perdre el poder ara que els vents no bufen al seu favor, modificant les regles
del joc en l'últim moment.

-Finalment, perque fent la lectura dels resultats de les eleccions europees i dels sondejos electorals, el PP
sap que en 2015 perdrà moltes alcaldies, molt de poder polític i mitjans econòmics i humans. Així, el que perd
a les urnes ho vol guanyar amb trampes electorals.

Nosaltres defensem la democràcia i la veu de la gent, perque esta reforma segresta la nostra veu i
ho defensem perque:

- Aquest país necessita en les institucions menys política presidencialista i més representativitat
ciutadana.

-Els Ajuntaments són 1'administració més propera i a la que més fàcilment es pot controlar per la
ciutadania.

-El sistema electoral municipal és el més semblant a l’equivalència de 1 persona = 1 vot, és el que
més s'apropa a la representativitat i proporcionalitat ideal en una democràcia perquè primar al
candidat de la llista més votada que no haja tingut la majoria absoluta en les urnes, no és
precisament proporcional ni democràtic.

-El ple municipal és el lloc on els partits, associacions i organitzacions poden conèixer, preguntar i
proposar les accions de govern. Per això, és necessari un ple plural, obert, participatiu i transparent.

- Un ajuntament sense oposició serà un ajuntament sense accés a la informació i sense instruments
de control.

-En la democràcia local resideix el principi de sobirania del poble.

- Volem més transparència, més participació i més pluralitat.

Finalment dir que esta proposta del PP no es reclamada per la ciutadania, ni la necessita la nostra
democràcia. Si volen regeneració democràtica que comencen per les Diputacions Provincials que son
un niu de tràfic d’influències i clientelisme.

I dir que la DEMOCRACIA COMENÇA PELS AJUNTAMENTS.”

Seguidament, pel Sr. Jose Luis Ferrando Martí, portaveu del grup municipal PP,
manifesta que el seu grup va a votar en contra, bàsicament per ser contraria esta moció a la
proposta del Partit Popular.
A continuació, pel Sr. Juan Carlos Cors Mejias, portaveu del grup municipal
COMPROMÍS, manifesta que el seu grup va a votar a favor per esta conforme amb esta
moció.

Tot seguit, pel Sr. Alcalde i portaveu del grup municipal PSOE, tot i deixar plena
llibertat als regidors dels seu grup per a votar en aquest assumpte el que considerem més
adient, es manifesta que el sentit del vot del seu grup ha de ser abstenció.
Finalment, passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: dos vots a
favor, un del regidor del grup municipal COMPROMÍS i un de la regidora del grup
municipal EUPV; tres vots en contra dels tres regidors del grup municipal PP; i tres
abstencions dels tres regidors del grup municipal PSOE.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de tres vots en contra, dos vots a favor, i tres
abstencions, acorda:
No acceptar la Moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del País
Valencià, relativa a una elecció democràtica dels Alcaldes i de les Alcaldesses ací
transcrita.
12) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PP, RELATIVA A RECOLZAMENT
DE REFORMA DE LA LLEI ELECTORAL I PROMOURE L’ELECCIÓ
DIRECTA DE L’ALCALDE:
Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal Partit Popular, relativa a
recolzament de reforma de la Llei Electoral i promoure l’elecció directa de l’Alcalde, que
literalment diu:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POPULAR DE L'AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA,
PER A RECOLZAR LA REFORMA DE LA LLEI ELECTORAL I PROMOURE L'ELECCIÓ DIRECTA DE
L'ALCALDE

El Portaveu del Grup Municipal Popular en l'Ajuntament

de Benifairó de la Valldigna, Sr. José Luís

Ferrando Martí, d'acord amb el que preveu els articles 91.4 i 97 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les entitats locals, desitja elevar el Ple Municipal la següent:

MOCIÓ

L'article 140 de la Constitució establix: "La Constitució garantix l'autonomia dels municipis. Estos disfrutaran
de personalitat jurídica plena. El seu govern i administració els correspon als seus respectius ajuntaments,
integrats pels alcaldes i els regidors. Els regidors seran

triats pels

veïns del municipi per mitjà de

sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, en la forma establida per la llei. Els alcaldes seran triats
pels regidors o pels veïns. La llei regularà les condicions en què procedisca el règim de consell obert".

És a dir, la Constitució contempla la possibilitat que els alcaldes siguen triats directament pels

veïns. És

més, en 1978 el govern d'Adolfo Suárez va presentar un projecte de llei d'Eleccions locals que preveia
la designació automàtica com a alcalde del cap de llista de la candidatura més votada. Per tant, no sols
establia un sistema d'elecció directa, sinó que la llista que comptara amb un major suport ciutadà havia
d'assumir la responsabilitat del govern municipal.

Encara que esta previsió normativa no va resultar aprovada, la veritat és que en uns quants països del nostre
entorn, com França i Portugal es contempla la designació com a alcalde de la persona que encapçale la llista
més votada.

Així mateix, durant l'actual període constitucional va haver-hi diverses propostes o plantejaments programàtics
de reforma del marc electoral municipal. Així, en 1998 el grup parlamentari socialista va plantejar una
proposició de llei orgànica que tenia com a objecte modificar l'elecció dels alcaldes.

En l'Exposició de Motius de l'esmentada norma es deia: "En definitiva, les raons que justifiquen

l'elecció

directa de l'alcalde per tots els electors són de naturalesa política, és a dir, són raons fundades en la
recerca d'una millor governabilitat d'una major identificació de l'alcalde amb els electors i, en fi,
reforçament de l'Ajuntament com a institució

destinada a proporcionar serveis als ciutadans”

Esta iniciativa del Grup Parlamentari Socialista proposava canvis substancials que afectaven
directa de l'alcalde com l'establiment d'una

d'un

prima electoral

per al

grup

polític

l'elecció

de l'alcalde

guanyador o una segona volta. No obstant això, quan el Congrés dels Diputats va ser dissolt esta
iniciativa legislativa va caducar.

Més avant, en el programa electoral amb què el PSOE va concórrer a les Eleccions Generals de 2004,
este partit va tornar a plantejar l'elecció directa. De fet, esta va ser la proposta estrela a l'inici de la
redacció del Llibre Blanc per a la reforma del règim local que, com tantes altres del govern Zapatero, va
ser incomplida.

D'altra banda, en el programa electoral

amb què el PP va concórrer

a les eleccions Generals de

2011, i en les que va comptar amb un notable suport ciutadà, ja es diu que: "Promourem la reforma del
sistema electoral municipal per a respectar la voluntat majoritària dels veïns garantint, al mateix temps;
l'estabilitat dels ajuntaments".

Una reforma electoral que permeta als ciutadans triar directament l'alcalde, personificant més la seua elecció,
al permetre que la màxima responsabilitat municipal recaiga sobre el cap de llista de la candidatura més
votada.

Per tant, des d'este grup municipal considerem que ha de reforçar-se la legitimitat popular i
representativa dels alcaldes, facilitant

la governabilitat, garantint l'estabilitat durant el Mandat electoral i

possibilitant el compliment del programa electoral proposat als ciutadans.

Per tot això, elevem al Ple l'adopció de l'acord següent:

Manifestar la voluntat d'esta Corporació Municipal

de què s'adopten

les modificacions legals oportunes

que garantisquen el respecte a la voluntat majoritària dels ciutadans i l'estabilitat de l'Ajuntament, de tal
manera que el cap de la llista més votada en les Eleccions Locals siga triat alcalde.

A Benifairó de la Valldigna, a 11 de setembre del 2014”

Tot seguit pel regidor del grup municipal PP, Sr. José Luís Ferrando Martí, explica
els motius de la moció i la defensa, al temps demana la Corporació Municipal adopte acord

tal i com queda reflectit a la moció, recalcant que esta reforma es necessària, i que siga
Alcalde, el candidat que obtinga la majoria dels vots del ciutadans. També demana, cas que
siga aprovada esta Moció per la Corporació Municipal, que es comunique a la Presidència
del Govern de la Nació i a la de les Corts Espanyoles.
Seguidament, per la regidora del grup municipal EUPV, Sra. Rosanna Peris Peris,
es manifesta que el seu grup votarà en contra.
També pel regidor del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors Mejias,
es manifesta que el seu grup votarà en contra.
Finalment, pel Sr. Alcalde i portaveu del grup municipal PSOE, tot i deixar plena
llibertat als regidors dels seu grup per a votar en aquest assumpte el que considerem més
adient, es manifesta que el sentit del vot del seu grup ha de ser abstenció.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: tres vots
a favor dels regidors del grup municipal PP; tres abstencions dels regidors del grup
municipal PSOE; i dos vots en contra, un de la regidora del grup municipal EUPV, i un
del regidor del grup municipal COMPROMÍS.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de tres vots a favor, dos vots en contra i tres
abstencions, acorda:
- Ratificar i acceptar la Moció presentada pel grup municipal Partit Popular,
relativa a recolzament de reforma de la Llei Electoral i promoure l’elecció directa de
l’Alcalde ací transcrita, i reiterar els acords que la mateixa conté.
- Comunicar este acord a la Presidència del Govern de la Nació i a la de les Corts
Espanyoles.
13) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE LA
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÉS:
Amb la finalitat de donar compliment a l'apartat a) de l'article 22 de la Llei 7/1985
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es ret compte a la Corporació
Municipal, del que segueix:
A) De les Resolucions i Decrets de l'Alcaldia, dictats des del dia 16 d’agost de 2014
fins el dia 30 de setembre de 2014, fent l'extracte següent,

- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 27-08-14, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 01 de setembre de
2014.
De 18-09-14, delega en el Primer Tinent d’Alcalde, Sr. Domènec Estruch Llorca,
les funcions de l’Alcaldia per absència.
- PERSONAL,
De 27-08-14, designa Tresorer de Fons Municipals, al regidor Sr. Domènec Estruch
LLorca.
- BENS,
De 25-08-14, demana informes en relació a la cessió de terrenys per part de Frutas
Bollo, SA, afectats de vial, part de l’Avinguda de la Valldigna, 8 a 14.
De 11-09-14, autoritza ús Centre Cultural, pel dia 27 de setembre, a la Confraria de
Sant Sepulcre, de Benifairó de la Valldigna.
De 22-09-14, autoritza ús Centre Cultural, pel dia 18 d’octubre, a Caritas
Parroquial Benifairó de la Valldigna.
- CONTRACTACIÓ,
De 02-09-14, acorda la devolució fiança definitiva a CADERSA, per l’execució de
le sobres “Millores en el carrer Dr. Fleming”.
De 09-09-14, inici expedient de contractació de les obres “Urbanització de la Unitat
d’Execució B1”.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 18-08-14, atorga lloc fixe en mercat no sedentari, per a vendre roba i altres.
De 02-09-14, atorga reserva de nínxol en Cementeri Municipal, a favor de la Sra.
Dolores Cuñat Ferrando.
De 04-09-14, atorga llicència tinença de gos perillós a Andreu Vercher Llinares.
- URBANISME,
De 18-08-14, demana informes en relació al projecte d’urbanització de tram de
l’Avinguda de la Valldigna que afronta amb Frutas Bollo, SA.
De 08-09-14, inici modificació puntual núm. 7 del PGOU que ha de versar sobre el
percentatge d’ocupació en sòl urbà industrial.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 21-08-14, a Frutas Bollo, SA, de parcel·lació de finques, en Avinguda de la
Valldigna, 8 a 14.

De 26-08-14, a Carmen Plana Ferrando, reformes en C/ Ample, 1.
De 02-09-14, a Sergio Caballero Martínez, reformes en C/ Puríssima, 9.
De 02-09-14, a Elisa Ferrando Blasco, reparació teulada en C/ Verge dels Angels,
16.
De 02-09-14, a Benito Fons Martínez, reformes, en C/ Puríssima, 25.
De 24-09-14, a Carmen Mahiques Cunyat, reformes en C/ Sant Roc, 34.
De 24-09-14, a Carmen Ma. Serra Cunyat, reformes en C/ Sant Roc, 12.
De 30-09-14, requeriment a Diego Alberola Verdu, aporte documentació per poder
resoldre la seua sol·licitud de llicència d’obra a realitzar en C/ Collidros, 14.

- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS,
De 21-08-14, demana informes respecte de sol·licitud d’activitat de supermercat en
Pl. Nou d’Octubre, 9.
- INTERVENCIÓ,
De 25-08-14, determina indemnitzacions a regidors, corresponents a agost 2014.
De 27-08-14, determina indemnitzacions a portaveus de grups municipals per
reunions informatives.
De 08-09-14, demana s’elaboren les Línies Fonamentals del Pressupost per a l’any
2015.
De 15-09-14, aprova justificació de la subvenció concedida a Unió Esportiva
Benifairó de la Valldigna, l’any 2013 per import de 6.000,00 euros.
- TRESORERIA,
De 18-08-14, derivació tributaria de Limsert S.L. a Sr. Salvador Bastida Martínez,
per taxa aigua potable de l’any 2010.
De 20-08-14, derivació tributaria de Limsert S.L. a Sr. Salvador Bastida Martínez,
per taxa aigua potable de l’any 2011.
De 29-08-14, aprova 01 liquidacions, 19/14 per la taxa d’ocupació del domini
públic amb materials de la construcció.
De 29-08-14, aprova 01 liquidacions, 20/14 per la taxa d’ocupació del domini
públic amb materials de la construcció.
De 29-08-14, aprova 01 liquidacions, 21/14 per la taxa d’ocupació del domini
públic per tall de carrer.
De 11-09-14, aprova 01 liquidacions, 22/14 per la taxa d’ocupació del domini
públic amb materials de la construcció.
De 22-09-14, aprova 01 liquidacions, 23/14 per la taxa d’ocupació del domini
públic amb materials de la construcció.

De 22-09-14, atorga exempció pago IVTM a Frutas Tono, S.L, vehicle H12930VE
per disposar de cartilla Agrícola.
De 22-09-14, atorga exempció pago IVTM a Frutas Tono, S.L, vehicle E9151BBX
per disposar de cartilla Agrícola.
De 22-09-14, atorga exempció pago IVTM a Frutas Tono, S.L, vehicle H12823VE
per disposar de cartilla Agrícola.
De 22-09-14, atorga exempció pago IVTM a Frutas Tono, S.L, vehicle E6642BDY
per disposar de cartilla Agrícola.
De 22-09-14, atorga exempció pago IVTM a Citrover, S.L, vehicle V85343VE per
disposar de cartilla Agrícola.
De 22-09-14, atorga exempció pago IVTM a Citrover, S.L, vehicle E3504BCL per
disposar de cartilla Agrícola.
De 22-09-14, atorga exempció pago IVTM a Finca la Rebolla, S.L, vehicle
E3515BCL per disposar de cartilla Agrícola.
De 22-09-14, atorga exempció pago IVTM a Finca la Rebolla, S.L, vehicle
E1820BGD per disposar de cartilla Agrícola.
De 22-09-14, atorga exempció pago IVTM a SAT Versol, núm. 108 C.V., vehicle
E1954BGD per disposar de cartilla Agrícola.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2014, han tingut entrada 905 escrits, i eixida 993 escrits.
I l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat de
tota la informació rebuda.
14) PRECS I PREGUNTES:
Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als
Regidors amb delegació.
La Sra. Rosanna Peris Peris, regidora del grup EUPV, formula els següents precs o
preguntes:
- He vist al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament anunci per a formar una borsa de
treball d’operaris de servis, es això el que cal fer?
L’Alcalde manifesta que entre les opcions de repetir la vigent o crear-ne una nova,
s’ha considerat que possiblement hi ha alguna persona que complint els requisits ara pot
presentar-se i tindre la possibilitat de quedar inclòs en la borsa, en conseqüència s’ha
iniciat el procediment per a crear-ne una nova.

Després dels precs i preguntes, pel Sr. José Luís Ferrando Martí, portaveu del grup
municipal PP, es dona la benvinguda a la nova regidora Sra. Trinidad Fons Navarro.
L’Alcalde també li dona la benvinguda a la Sra. Fons Navarro, i manifesta que serà
una bona Regidora.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió
a les 20:40 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta.

Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 03 de
novembre de 2014. I s'estén en ............... pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a.,
números ......... a .................., la qual firmen l’Alcalde i el Secretari, de conformitat amb
l’article 110.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, per a la seua enquadernació.
L'Alcalde,

Agustí Pascual Granell

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

