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     S' EXCUSAREN:  
      
    

NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A  Benifairó de la Valldigna, a trenta de març de 2015, essent  les vint-i-una hores i 
trenta minuts, 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 30 de març 
de 2015,  per a celebrar sessió extraordinària urgent 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)  RATIFICACIÓ  SI ES EL CAS, DE LA CONVOCATÒRIA D’AQUESTA 
SESSIÓ AMB CARÀCTER URGENT: 
 
 Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 30 de març de 2015, per la qual 
es convoca aquesta sessió amb caràcter urgent i que literalment diu: 

 
“Atés la petició amb caràcter d’urgent manifestada en la reunió informativa de 

portaveus de grups municipals celebrada el dia 26 de març de 2015, per la Sra. Rosanna 
Peris Peris, portaveu del Grup Municipal EUPV, de tractar en la sessió extraordinària 
convocada pel dia 30 de març de 2015, la seua proposta de “Codi Ètic per als partits 
polítics i els Regidors i les Regidores de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna”, ja que 
la mateixa no figura en el respectiu Ordre del Dia. 

 
Atés que per aquesta Alcaldia s’ha considerat oportú, que abans d’incloure en 

l’Ordre del Dia  la  proposta del Grup EUPV de “Codi Ètic per als partits polítics i els 
Regidors i les Regidores de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna”, la mateixa hauria 
de ser consensuada per tots els Grups Municipals, tot i que a l’efecte es demana la firma de 
cada Regidor en la mencionada proposta. 

 
Atés que de conformitat amb al vigent legislació del Règim Local, una vegada 

convocada una sessió extraordinària, en el dia de celebració no cap la possibilitat 
d’incloure en l’Ordre del Dia assumptes d’urgència, per a ser tractats en la mateixa sessió, 
cosa que si pot ser en les sessions ordinàries. 

  
 En conseqüència, esta Alcaldia atenent la petició de la Sra. Rosanna Peris Peris, 
correspon convocar sessió extraordinària urgent per a hui. 

 Atés l'article 46-1 i 46-2-b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local, i fent ús de les facultats que em confereix l'apartat c) de l'article 21 de 
l'esmentada Llei 7/85, HE RESOLT: 

 Convocar a l'Ajuntament en Ple, per a celebrar sessió extraordinària urgent, a la 
Sala de Juntes de l'Ajuntament, el dia 30 de març de 2015, a les 20:30 hores, amb el 
següent, 

ORDRE DEL DIA 
  
 1.-  Ratificació si es el cas, de la convocatòria d’aquesta sessió amb caràcter urgent. 
  

2.-  Proposta del Grup Municipal EUPV de “Codi Ètic per als partits polítics i els 
Regidors i les Regidores de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna”. 

 



 Que es notifique l'anterior convocatòria a cadascú dels membres de la Corporació 
Municipal, atés allò establert en la vigent legislació de Règim Local.” 
 
 I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 Ratificar la Resolució aci transcrita en totes les seus parts. 
 
 

2) PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL EUPV DE “CODI ÈTIC PER ALS 
PARTITS POLÍTICS I ELS REGIDORS I LES REGIDORES DE 
L’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA: 

 
 Es ret compte del document “Codi Ètic per als partits polítics i els Regidors i les 
Regidores de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna”, redactat a una cara en cinc fulls 
de paper comú, el que després d’una part expositiva relaciona un total de setze normes o 
principis, subscrit per la regidora del Grup Municipal EUPV, Sra. Rosanna Peris Peris, en 
data 25 de març de 2015. 
 
 A continuació, per la regidora Sra. Rosanna Peris Peris, es demana la Corporació 
Municipal la corresponent aprovació del mencionat Codi Ètic tal i com ha estat presentat, a 
l’efecte demana que siga signat per tots i cadascú de les Regidores i Regidors que integren 
esta Corporació Municipal. 
 
 Seguidament, pel regidor del grup municipal PP, Sr. José Luís Ferrando Martí, es 
manifesta que el seu Grup votarà en contra. Indica que no troba correcte ara a final de 
legislatura presentar aquest tipus de document, al inici si que caldria. Pel que diu el seu 
contingut, pense que l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna esta complit pràcticament 
la totalitat del que recull el mencionat Codi. Per altra banda una opció política no pot 
imposar al demés les seues normes, si de cas, caldria aplegar a un consens previ abans 
d’aprovar-lo.  
 
 Tot seguit, pel regidor del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors 
Mejias, es manifesta que el seu grup votarà a favor del mencionat Codi Ètic. 
 
 A continuació el Sr. Alcalde manifesta que dos condicions fan que  no es puga 
aprovar este document en aquesta sessió, no es tinc dient no l’aprovem, vull dir  que es un 
tema que s’haurà de consensuar entre tots els Grups Polítics Municipals, per altra banda 
estem a finals d’una legislatura, i açò es un tema per a estudiar al inici de la propera, torne 
a dir, no es tracta d’estar en  contra, sino que es un tema d’inici de legislatura. 
 



 Seguidament, la regidora del grup municipal EUPV, indica que troba vàlid 
consensuar, però altres vegades s’han presentat temes al plenari sense cap consens previ i, 
en el seu cas, han estat aprovats. Troba que es indiferent que siga un tema d’inici o final de 
legislatura, pel que correspon al seu grup, ara es el moment. De totes maneres ara ja teniu 
la nostra proposta, quan ho considereu, després d’estudiar-la, busquem el consens.  
 
 A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: dos vots 
a favor, un de la regidora del grup municipal EUPV i un del regidor del grup municipal 
COMPROMÍS;  sis vots en contra tres dels regidors del grup municipal PSOE i tres dels 
regidors del grup municipal PP;  i una abstenció del regidor del grup municipal PSOE, Sr. 
Marc Vercher Alberola. 
 

I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de sis vots en contra, dos a favor i una abstenció, 
acorda: 
 
 No aprovar el document “Codi Ètic per als partits polítics i els Regidors i les 
Regidores de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna”, proposat pel Grup Municipal 
EUPV. 
 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió 

a les 22:10  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 11 de maig de 
2015.   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,                                                                         El Secretari, 
 
 
 
 
 
 
 

           Agustí Pascual Granell                                         Salvador  Casanova Ferrer 


