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Àrea de Secretaria.
PLM/soa
Exp. núm.: 04/2013.
Nomenclàtor: PEU 04/2013 de (fetxa:20/06)
Assumpte: Ple de l'Ajuntament de Benetússer.  Sessió Extraordinària i Urgent.

ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE EN
1ª CONVOCATÒRIA EL DIA 20 DE JUNY DE 2013.

ASSISTENTS:
Presidenta- PP:
Laura Chulià Serra. 

Regidors integrants del grup PP:
Miguel A. Madrero Tarancón.
José Vicente Vidal Selvi. 
Encarna Prieto Llácer. 
Lorena Morillo Olmedilla. 

Regidors integrants del grup PSOE-PSPV:
Eva A. Sanz Portero.
Oscar Labiós Vendrell.
Juan Antonio Alarcón Giner. 
Ana Mª Martín Valero.
Josefa Ferriols Raga.
Vicente Jesús Arroyo Chover. 

Regidors integrants del grup EU:
Josep Manuel Albiol i Roso.
Montserrat Payà Esteve.

Regidor integrant CDL: José E. Aguar Vila. 

Regidors no adscrits:
Luis M. Vicent Adell.
Mª José García Pascual.
Ambrosio Andreu Villalón. 

Interventora: 
Esther Navarro Gamón.
Vicesecretària:
Pilar López Medina

En el municipi  de Benetússer,  a les vint  hores i  trenta
minuts del dia vint de juny de dos mil tretze, i sota la Presidència
de la Sra. Alcaldessa, Laura Chuliá Serra, es reunixen en primera
convocatòria a la Casa Consistorial, els regidors  que al marge
s'expressen,  amb la finalitat  de realitzar sessió extraordinària i
urgent del Ple de l'Ajuntament,  prèvia convocatòria  efectuada
amb  l'antelació  establida  pel  Reglament  d'Organització,
Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locals, de la qual
ha sigut donada publicitat per mitjà de la fixació d'un exemplar
de la  convocatòria  i  ordre  del  dia  en el  tauler  d'edictes  d'esta
Casa Consistorial.

Tot seguit d'ordre de la Presidència, es procedix a l'estudi
dels assumptes a tractar d'acord amb el següent:

  

Ordre del dia

1. Aprovació conveni formació persones adultes.
2. Expedient 31-035/2013. Reconeiximent extrajudicial de crèdits 2/2013 (factures FAC 2012). 

-----------------------------\\---------------------------------

Pág. 1

Il·m. Ajuntament  de Benetússer.            Ajuntament Ple             data 20 de juny de 2013                        (Exc. 04/2013)

http://www.benetusser.net/


  

AJUNTAMENT   DE    BENETÚSSER
C/ Miguel Hernández, 30     Apartat correus: 202     46910 - BENETÚSSER   (L’Horta Sud - València) 
  Telèfon:   96 375 29 50     Fax:   96 396 07 56      NIF:    P 4605400 C     Web:   www.benetusser.net

                    

Oberta la sessió i abans d’entrar a l’orde del dia, per part de l’Alcaldessa s’explica que es deu de procedir a ratificar
la urgència, obrint el torn d’intervencions:

En primer lloc, pren la paraula el regidor Lluis M. Vicent Adell per a manifestar que no votaran a favor de la
ratificació de la urgència perquè quan va ser a examinar els expedients cap d’ells estava complet, faltant informes en
els dos.
A continuació, la portaveu del grup municipal PSOE-PSPV, Eva A. Sanz Portero, manifesta que el seu grup s’absté
perquè considera que no hi ha tal urgència, especialment, en la inclusió del punt segon de l’ordre del dia. A més,
assenyala que els expedients han d’estar complets quan es convoca la sessió.
L’Alcaldessa pren la paraula per a manifestar que s'obrirà un expedient disciplinari, en entendre que es va comunicar
amb suficient antelació que el conveni de l’EPA havia d'aprovar-se  pel Ple, i així es va dir per ella mateixa quan es
va convocar la societat municipal per al dia de hui.
El regidor portaveu del grup municipal EU, Manuel Albiol manifesta que encara que els expedients no estiguen
complets, s’ha de ser raonable i el tema de l’EPA és un tema que es repetix  al llarg dels anys.
El regidor del grup municipal CDL, José E. Aguar, intervé per a puntualitzar que ell mateix li va dir a l’Alcaldessa
que es podia aprofitar el que la societat municipal celebrara sessió el dia de hui per a, tot seguit, fer el Ple perquè la
setmana pròxima comencen les festes.

Sotmesa la  urgència  a votació s’obté  el  resultat  següent:  huit  (8)  vots  a  favor emesos pels  regidors dels  grups
municipals PP (5), EU (2) y CDL (1); sis (6) abstencions dels regidors del grup municipal PSOE-PSPV i tres (3)
vots en contra, de cada un dels regidors no adscrits, sense que es ratifique la urgència al no haver-se aconseguit la
majoria prevista per a la inclusió d'assumptes urgents (9 vots).

Finalitzades  les  intervencions,  l'Alcaldessa diu  que  se  convocarà la  propera setmana una  altra  volta  una  sessió
plenària, amb el mateix ordre del dia, i alça la sessió a les 20:45 hores. I perque conste, estenc la present acta.

   La presidenta,                 La vicesecretària

Laura Chuliá Serra.            Pilar López Medina.
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