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Àrea de Secretaria.
ESS/lrl
Exp núm.: 03/2012.
Nomenclàtor: PE 3/2012 de (data:15/02)
Assumpte: Ple de l'Ajuntament de Benetússer.  Sessió Extraordinària

ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE EN  1a 
CONVOCATÒRIA EL DIA 15 DE FEBRER DE 2012.

ASSISTENTS:

En el municipi de Benetússer, a les vint-i-una hores del dia quinze 
de  febrer de dos mil dotze, prèviament convocats, es van reunir 
en la Casa Consistorial els senyors i senyores que a continuació es 
relacionen,  membres  de  l'Ajuntament  Ple,  al  fi  de  celebrar  la 
sessió extraordinària corresponent.

Obert l'acte per la Presidència es va passar a tractar l'únic punt 
inclòs en l'Ordre del Dia de la convocatòria desenvolupant-se  en 
la forma que a continuació s'expressa:

Presidenta:
Laura Chulià Serra. 

Tinents d'alcalde: 
Lluis M. Vicent Adell.
Miguel A. Madrero Tarancón.
Mª José García Pascual.
José Vicente Vidal Selvi. 

Regidors: 
Encarna Prieto Llácer. 
Ambrosio Andreu Villalón. 
Eva A. Sanz Porter.
Oscar Labiós Vendrell.
Juan Antonio Alarcón Giner. 

 Ana Mª Martín Valero.
Josefa Ferriols Raga.
Vicente Jesús Arroyo Chover. 
Josep Manuel Albiol i Roso.
Monserrat Payá Esteve.

José E. Aguarr Vila. 

Interventora general: 
Jessica Crespo Poveda.

Secretària general: 
Emilia Selva Sacanelles. 

No assistixen i excusen assistència: 

Daniel Bordería Monterde. 
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La Sra. Laura Chuliá Serra (PP): 

Molt bona nit, benvinguts al Ple extraordinari de data quinze de febrer de dos mil dotze, abans de passar a l’orde 

del dia és necessari presentar la primera i única esmena al punt únic de la modificació d’ordenança reguladora de 

l’exercici de la venda fora d’establiment comercial en la seua modalitat de venda no sedentària. Esta esmena esta 

presentada pel Grup del Partit Popular i procedir a la seua lectura. 

El Sr. Lluís M. Vicent Adell (PP): 

Bueno, abans de passar al debat i tot això vull explicar un parell de coses. La primera és que l’equip de govern la 

seua opció és que el mercat estiga en la Plaça de la Xapa, no obstant com l’oposició ja se queda en l’anterior Ple 

de que no acceptaven això i que havien de tornar exactament igual que estava, nosaltres hem ficat la esmena, la 

qual cosa fem és una altra proposta, si se vol acceptar s’accepta i sinó no s’accepta, la esmena consistix 

bàsicament en que el mercat ambulant torna al carrer Miguel Hernández, al carrer que hi ha enfront del mercat i al 

carrer del mercat però que només es van a plantar les parades del mercat a una banda, no se van a plantar en les 

dos bandes i si esta esmena s’aprova se quedarà aixina i sinó se passarà al punt número, al punt a, al punt que 

portem en el Ple i la proposta del punt eixe és que el Mercat estiga en la Plaça de la Xapa, bàsicament és això, 

llavors ara farem un torn de debat de cada partit cada un dirà el que haja de dir, primer se votarà l’esmena i 

després es votarà, si s’aprova l’esmena no farà falta votar el punt, i si no s’aprova llavors es votarà el punt, els 

conte  tot açò perquè siguen sabedors del que va a passar hui en este Ple, vale. Moltes gràcies. 

I. Antecedents de Fet:

1. Per Acord de l’Ajuntament Ple de data 4 de novembre de 1994 és va aprovar l’Ordenança Reguladora de 

l’Exercici de venda  Fora d’Establiment Comercial en la seua modalitat  de venda “No Sedentària”, 

havent sigut modificada per acord de l’Ajuntament Ple de dates 27 de març de 2002, de 9 de febrer de 

2004 i 30 d’abril de 2008.

2. L’arquitecte municipal ha informat en data 10 de febrer de 2012 pel que fa a una nova ubicació del mercat 

ambulant municipal consistent a traslladar els llocs ambulants del mercat municipal a la zona inicialment 

prevista, segons l’ordenança municipal vigent, açò és als carrers Gomez Ferrer i Miguel Hernandez a una 

sola fatxada, ocupant així mateix el carrer del Mercat, a una sola fatxada. 

3. Consta en l’expedient informe jurídic de data 8 de febrer de 2012. 
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II. Fonaments de Dret: 

1. Resulten d’Aplicació els preceptes següents:

– Articles 105.c) 137 i 149.1.18 de la CE, de 27 de desembre de 1978.

– Articles 4,22.2d),25.2, 47.1. 70.2 i 84 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora dels Bases del Règim 

Local. 

– Articles 55 i 56 del Text refós dels Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim Local, rdleg 781/86, 

de 18 d’abril. 

– Articles 4,50.3 i 196.2 del Reglament d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic dels Entitats 

Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre. 

– Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Detallista, modificada per la Llei 1/210 de’l’1 de 

març. 

– Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les  Administracions Públiques. 

– Directiva 2006/126, de servicis en el mercat interior. 

– Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, 

aprovat per Real Decreto-Legislativo 1/2007, de 16 de novembre. 

– Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la Llei sobre el 

lliure accés d’activitats i servicis.

– Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés als activitats de servici i el seu exercici.

– Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l’exercici de la venda  ambulant o no 

sedentària. 

– Llei 3/2011, de 23 de març de la Generalitat, de Comerç de la Generalitat Valenciana. 

– Decret 175/1989, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula 

l’exercici de la venda  fora d’establiment comercial, en la seua modalitat de venda  no sedentària. 

2. De conformitat amb el que disposa l’article 22.2 d) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, l’òrgan 

competent per a aprovar esta modificació és l’Ajuntament Ple, per majoria simple de 

membres presents.

Per tot allò que s’ha exposat, el Regidor de Servicis proposa la següent proposta d’acord: 
Primer.-aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Municipal Reguladora de l’Exercici de Venda 

Fora d’Establiment Comercial en la seua modalitat de venda  “No sedentària”, donant-li nova redacció a l’art. 5, 

amb el detall següent: 

“1. La venda  no sedentària en ubicació fixa, en agrupació col·lectiva o mercat ambulant, es realitzarà en els carrers  
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Miguel Hernández, Gómez Ferrer i carrer del Mercat, a una sola fatxada. 

2. La venda  es realitzarà durant els dies dimecres i dissabtes de cada setmana entre les  8.30 i les 14.00 hores. 

3. Els titulars de les parades de venda  del mercat ambulant hauran de trobar-se en la parada de venda  amb antelació  

a les  8.30 hores, hora d’obertura al públic, i l’eixida no podrà ser abans de les 14.00 hores”. 

Segon.-sotmetre este acord d’aprovació provisional de modificació de l’Ordenança Municipal Reguladora de 

l’Exercici de la Venda  Fora d’Establiment Comercial en la seua modalitat  “de Venda  No Sedentària” a 

informació pública i audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València i 

Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguen presentar reclamacions o 

suggeriments, que seran resoltes per la Corporació. Si  no  es presenten  reclamacions o suggeriments en el 

mencionat termini es considerarà aprovat definitivament este acord, sense necessitat d’acord expresse pel Ple. 

Tercer.-sol·licitar informe favorable de la Direcció General de Comerç sobre el nou emplaçament del mercat 

ambulant municipal. 

S'inicia el debat amb les següents intervencions: 

El Sr. José Enrique Aguar Vila (CDL): 

Vale, portava molts papers però com es va deixar ja en el Ple ràpid i concís que l’important és la solució per als  

veïns, volia dir dos coses, primer que tengo que decir que personalmente me siento atraído a visitar los mercados  

más relevantes de las ciudades y los pueblos que suelo visitar , no dudo en la importancia que tienen estos en la  

vida  social,  en  la  vida  cultural  de  estos  municipios  donde  están  ubicados,  así  como  que  son  elementos  de 

integración ciudadana, de tradición y de innovación, y dinamizan la economía de los municipios, y como yo 

cientos  de  personas  tenemos  el  mismo  concepto  y  amamos  y  apreciamos  la  labor  que  hacen  los  mercados 

municipales  dinamizando los  municipios  Nosotros,  el  CDL, el  día  dieciséis  de  enero,  ya  hace  casi  un mes,  

publicamos en nuestra página web nuestra posición sobre el tema del mercado municipal y decíamos nuestra 

posición es en desacuerdo de trasladar el mercado ambulante a la Chapa y si nuestra decisión debe pasar por Pleno 

nuestro voto será en contra, en este caso lo que estáis proponiendo ahora en este primer punto es que se traslade el  

mercado donde estaba ubicado inicialmente, en este primer punto, pero no como estaba inicialmente, entonces  

como este razonamiento podía ser una formula mixta pero creo que no es la más correcta porque luego llegaremos 

a un desenlace que creo que será mejor para los vecinos, en este caso el voto del grupo CDL será la abstención en  

este punto. 
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El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU): 

Bueno, doncs el nostre punt de vista respecte d’això és, nosaltres  anem a votar en contra de que se quede el  

mercat en la Xapa, el mercat ambulant en la Xapa, ho hem comentat en la Comissió que la nostra postura en estos  

moments és degut de com s’han fet les coses que se torne a la posició inicial a la què hi havia abans del dènou de 

gener, lo que era la posició del mercat tradicional, el fixe i l’ambulant als llocs on estaven i que en el termini de  

dos mesos o tres, els que el Ple considere ja que hi ha una normativa que està a punt de ser aprovada, se torne a  

convocar a una Comissió a on estiguen, que és preceptiva quan s’ha de fer el trasllat la Llei marca que s’ha de fer  

eixa Comissió a on estiguen els venedors del mercat interior, a on estiguen els venedors del mercat ambulant, a on  

estiguen les associacions de comerciants del poble, a on este el CES i a on estiguen aquelles plataformes que han 

dit ja i que estan interessades en poder dir la seua en quant al tema del mercat, llavors en eixa línia nosaltres  

continuem en el plantejament s’ha de seguir la legalitat, el Ple que es va fer el dènou de gener va deixar clar i  

evident quin era el plantejament dels grups municipals, evidentment se pot canviar però nosaltres seguim en eixa 

línia, i no és que vullgam estener el tema de la seguretat de moment, el tema és que creiem que és un punt que  

s’ha de parlar i a més a més la Llei és explicita al respecte i diu que per a fer eixes modificacions s’han de fer estes 

Comissions, s’ha de fer eixe treball previ i eixe és el nostre punt de vista. 

La Sra. Eva A. Sanz Portero (PSPV-PSOE): 

Bien, pues nosotros del grupo socialista lo primero que reivindicamos es que se cumpla por supuesto el acuerdo  

Plenario que es lo que estamos exigiendo desde el día veintiséis de enero, el acuerdo Plenario que se resolvió  

además por mayoría absoluta respecto a la ubicación del mercado ambulante y para que volviera a su ubicación de  

siempre alrededor del mercado fijo y en las mismas condiciones en las que estaba de donde nunca, entendemos, se  

debería de haber movido, ni el 19 ni el 18, ahora nos encontramos con otro Pleno Extraordinario que nos vuelve a  

traer la misma solución, la ubicación en la chapa, o bien con otra solución posible que es la que luego valoraremos  

que condena desde luego a algunos puestos de venta ambulante a desfallecerse sin remedio en una calle sin salida  

y que en la actualidad se utiliza para la carga y descarga, es algo que es un sin sentido, a nuestro entender, y  

teniendo  en  cuenta  que  además  como  decía  Manolo  en  estos  momentos  en  las  Cortes  Valencianas  se  está  

debatiendo un reglamento de desarrollo y funcionamiento de la venta no sedentaria para toda la Comunidad y que 

se  esta  negociando con la  Federación  Valenciana  de  Municipios  y Provincias.,  con  la  Dirección  General  de 

Comercio y Consumo y con las Federaciones del Mercado y además es que eso nos lo comunica el informe de  

Secretaría al respecto de la necesidad que vamos a tener de adaptar nuevamente la normativa en cuanto esto esté  

aprobado, por todo lo cual nosotros desde luego al punto de que se quede en la chapa vamos a votar en contra y  

sirva por adelantado que el único punto que votaríamos a favor es que se cumpla el acuerdo plenario del día  
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veintiséis,  que  vuelva  a  ubicar  el  mercado  ambulante  en  su  puesto  del  que  repetimos,  no  debió  salir 

unilateralmente por decisión del equipo de gobierno, y que además no se utilice esa calle del mercado. 

El Sr. Lluís M. Vicent Adell (PP): .

Bien, yo solo quiero recordarles a los grupos políticos que estamos primero votando la enmienda y después vendrá 

el punto, vale. Porque se está centrado el debate en el punto y no en la enmienda que es lo que estamos tratando en 

estos momentos, para que quede claro, para que todo el mundo sepa lo que va a votar. Dicho esto lo que quiero 

recordar es una cosa, el Partido Popular tomo una decisión y tomo una decisión por un problema de seguridad y 

seguimos  manteniendo  lo  mismo  por  eso  hemos  presentado  esta  enmienda,  pero  esta  enmienda  la  hemos 

presentado nosotros mismos a la cual nos vamos a abstener y que la oposición decida que es lo que quiera hacer,  

estamos dando una alternativa a la postura que nosotros entendemos que es la correcta, que es que este en la plaza  

de la  Chapa,  el  mercado ambulante  es  un servicio  que  estos  señores,  estos mercaderes prestan  al  pueblo  es  

evidente  ha quedado demostrado  en  estas  semanas  que ha estado  en  la  Plaza  de la  Chapa  que ese  servicio 

funciona, que la gente tiene más comodidad a la hora de moverse, que los minusválidos que van con su silla de 

ruedas y con los carritos estos con baterías y todo eso, están mucho más cómodos y se pueden desplazar mucho 

mejor, no hay ninguna duda de que la decisión que hemos tomado de llevar el mercado ambulante a la Plaza de la  

Chapa es la más correcta y es la más correcta y es la que más favorece al pueblo de Benetússer y la única  

intención que nos ha movido ha sido el bienestar del pueblo de Benetússer y ha quedado bien demostrado en estas 

semanas que el mercado ambulante es el sitio donde debe está, no obstante como es verdad que hay un acuerdo de  

Pleno en el cual salió por mayoría y el mercado ambulante debería de estar donde estaba nosotros planteamos la  

moción para dar esa alternativa solo que con esta moción lo que hacemos es respetar las condiciones de seguridad, 

y eso es todo lo que tenemos que decir, y lo que hacemos es dar una alternativa a la oposición para que decida que 

es lo que quieren hacer, así que esto es lo que hay y esperamos a ver que pasa en la votación. Muchas gracias. 

Sotmés a votació, amb informe favorable de la Comissió d'Urbanisme, el Ple de l’Ajuntament de Benetússer, 

amb 8 vots en contra 6 PSPV-PSOE (Eva A. Sanz Portero, Óscar Labiós Vendrell, Juan Antonio Alarcón Giner,  

Ana Mª Martín Valero, Josefa Ferriols Raga, Vicente Jesús Arroyo Chover) i 2  EU(Josep Manuel Albiol i Roso i  

Montserrat Payà i Esteve)), cap vot a favor i 8 abstencions 7 PP( Laura Chuliá Serra, Lluís M. Vicent Adell,  

Miguel A. Madrero Tarancón, Mª José García Pascual, Jose Vicente Vidal Selvi, Encarna Prieto Llácer, Ambrosio 

Andreu Villalón ) i CDL( José Enrique Aguar Vila)), ACORDA no aprovar l’esmena. 

Únic: Modificació de l' Ordenança Reguladora de l 'Exercici  de la Venda Fora  d' Establiment  Comercial en la 
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seua  modalitat  de Venda no Sedentària. 

I. Antecedents de Fet:

1. Per Acord de l’Ajuntament Ple de data 4 de novembre de 1994 es va aprovar l’Ordenança Reguladora de 

l’Exercici de Venda Fora d’Establiment Comercial en la seua modalitat de Venda “No Sedentària”, havent 

sigut modificada per acord de l’Ajuntament Ple de dates 27 de març de 2002, de 9 de febrer de 2004 i 30 

d’abril de 2008.

2. L’arquitecte municipal ha informat en data 10 de febrer de 2012 pel que fa a una nova ubicació del mercat 

ambulant municipal consistent a traslladar les parades  ambulants del mercat municipal a la zona 

inicialment prevista, segons l’ordenança municipal vigent, açò és als carrers Gomez Ferrer i Miguel 

Hernandez a una sola fatxada, ocupant així mateix el carrer del Mercat, a una sola fatxada. 

3. Consta en l’expedient informe jurídic de data 8 de febrer de 2012. 

II. Fonaments de Dret: 

1. Resulten d’Aplicació els preceptes següents:

– Articles 105.c), 137 i 149.1.18 de la CE, de 27 de desembre de 1978.

– Articles 4,22.2d),25.2, 47.1. 70.2 i 84 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local. 

– Articles 55 i 56 del Text refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim Local, rdleg 

781/86, de 18 d’abril. 

– Articles 4,50.3 i 196.2 del Reglament d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 

Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre. 

– Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Detallista, modificada per la Llei 1/210 de l’1 de 

març. 

– Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques. 

– Directiva 2006/126, de servicis en el mercat interior. 

– Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, 

aprovat per Real Decreto-Legislativo 1/2007, de 16 de novembre. 

– Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la Llei sobre el 

lliure accés d’activitats i servicis.

– Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servici i el seu exercici.
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– Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l’exercici de la venda ambulant o no sedentària. 

– Llei 3/2011, de 23 de març de la Generalitat, de Comerç de la Generalitat Valenciana. 

– Decret 175/1989, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula 

l’exercici de la venda fora d’establiment comercial, en la seua modalitat de venda no sedentària. 

2. De conformitat amb el que disposa l’article 22.2 d) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, l’òrgan 

competent per a aprovar esta modificació és l’Ajuntament Ple, per majoria simple de 

membres presents.

Per tot allò que s’ha exposat, el Regidor de Servicis proposa la següent proposta d’acord: 
Primer.-aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Municipal Reguladora de l’Exercici de la Venda 

Fora d’Establiment Comercial en la seua modalitat de venda “No sedentària”, donant-li nova redacció a l’art. 5, 

amb el detall següent: 

“1. La venda no sedentària en ubicació fixa, en agrupació col·lectiva o mercat ambulant, es realitzarà en la plaça de  

“La Xapa”. 

2. La venda es realitzarà durant els dies dimecres i dissabtes de cada setmana entre les 8.30 i les 14.00 hores. 

3. Els titulars de les parades  de venda del mercat ambulant hauran de trobar-se en el lloc de venda amb antelació a les  

8.30 hores, hora d’obertura al públic, i l’eixida no podrà ser abans de les 14.00 hores”. 

Segon.-sotmetre este acord d’aprovació provisional de modificació de l’Ordenança Municipal Reguladora de 

l’Exercici de la Venda Fora d’Establiment Comercial en la seua modalitat de “Venda No Sedentària” a informació 

pública i audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València i Tauler 

d’Anuncis de l’Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguen presentar reclamacions o suggeriments, que 

seran resoltes per la Corporació. Si no es  presenten reclamacions o suggeriments en el mencionat termini es 

considerarà aprovat definitivament este acord, sense necessitat d’acord expresse pel Ple. 

Tercer.-sol·licitar informe favorable de la Direcció General de Comerç sobre el nou emplaçament del mercat 

ambulant municipal. 

S'inicia el debat amb les següents intervencions: 

El Sr. José Enrique Aguar Vila (CDL): 

Si per a explicar el vot, bo, ja desestimada la proposta de l’esmena, ara l’únic punt que s’ha de votar 

és el de si el mercat se’n va a la xapa, vol dir que si el mercat no se’n va  a la xapa és que es torna a  
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ubicar on estava i com estava, i jo pel que s’ha comentat per algun grup polític, avant que votarem 

en contra de que este en la xapa, volem que torne a estar on estava, i a part que el meu grup no 

entrarà en debats que si d’ací a un mes o dos mesos cal reubicar o no reubicar, nosaltres pensem que 

el mercat ha d’estar com estava i continuarem pensant::tantes vegades com ho porten al Ple : que el 

mercat ha d’estar com estava i llavors el nostre suport sempre serà que es quede com està, l’únic  

punt que es pot canviar és si algun dia s’obri el carrer del mercat, que està en expropiació, si s’obri  

algun dia  el  carrer  del  mercat  podríem parlar  de  que  poguera  estar  al  voltant  del  mercat  però 

mentres nos s’òbriga el carrer del mercat el meu grup sempre votarà a favor que estiga on està el  

mercat en estos moments ,perquè el que no pots estar la gent que està venent d’ambulants i la gent 

que esta en el mercat interior esperant de que si ací a dos mesos estudiem una altra possibilitat o 

deixem d’estudiar possibilitats, les solucions cal prendre i cal prendre-les a temps, llavors el tema és 

votaré en contra de que vaja a la xapa vol dir que el mercat del dissabte si els altres grups voten en 

contra tornarà al seu lloc el dissabte que és on estava i on ha estat sempre i mentres no s’òbriga el 

carrer del mercat continuarem votant en contra de que es menege o es canvie res ,que es deixe com 

estava fins que s’òbriga el carrer del mercat, el nostre vot en contra del trasllat a la xapa. 

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU): 

El nostre punt de vista és que votarem en contra de que es trasllade el mercat ambulant a la xapa i el que passa el 

que si que no estem és perquè la situació es quede tal com estava, no sabem com es pot quedar, però evidentment  

nosaltres si que esperarem  que s’aprove la normativa o esperaríem que s’aprove la normativa i a veure els criteris  

que planteja una nova normativa, que com tots sabem les noves normatives es van adequant a les necessitats cada  

vegada diferents de la població s’haja de prendre, ara el que si que tenim clar nosaltres és que s’han de prendre o 

s’han de fer la coses tal com marca la llei i la llei marca uns períodes un temps i uns participants, que estan  

definits,en eixa línia crec que és una cosa important, les formes són molt  importants en democràcia, les formes 

són molt importants i cal complir les normes, en eixa línia nosaltres plantegem estos, estem oberts i creiem que 

s’ha de crear eixa comissió que haja d’estudiar i haja d’intentar millorar, millorar en tots els aspectes, el tema de la  

seguretat per a nosaltres no és un tema baladí, no és un tema que s’haja de quedar al marge però hi ha altres temes 

i entre altres està el tema de la idoneïtat en estos moments econòmics de separar el mercat, una sèrie de qüestions  

que s’han .de mirar i que estem disposats a discutir-les a parlar-les i arribar a acords amb qui siga, la qual cosa no  

podem admetre és que es facen les coses tal com s’han fet, en eixa línia manterner eixa idea que el mercat torne a  
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les condicions en què estava i a partir de cal es busquen noves solucions. 

La Sra. Eva A. Sanz Portero (PSPV-PSOE): 

Si bueno, desde el grupo socialista incidir en que por supuesto el voto va a ser negativo igual que fue el día  

veintiséis y dejar claro que la posición y la postura de este grupo municipal ha sido la misma desde el primer día,  

no ha variado en ningún momento aunque han habido rumores de todo tipo pero siempre ha sido la misma que el  

mercado volviera en la misma posición a los aledaños de lo que es el mercado fijo, y desde luego a parte de votar  

en contra esperar que en esta ocasión si que se cumpla el acuerdo Plenario. 

El Sr. Lluís M. Vicent Adell (PP): 

Vale, bueno ja sabeu el que he dit antes, tornem a dir el mateix, però volia fer una excepció, ací no s’està discutint  

si vindrà una nova llei, si vindrà una nova, ací el que estem discutint és que si el mercat se queda en la plaça de la  

Xapa o se queda com estava, les propostes de l’oposició és que se quede exactament com estava, exactament com  

estava significa que estiga en el carrer Miguel hernández a les dos bandes, i en el carrer Gómez Ferrer a les dos 

bandes  i Marqués del túria, això és el que s’està dient ací, perquè tot el món ho tinga clar.  Nosaltres votarem a  

favor de la nostra proposta i si la nostra proposta no és acceptada el dissabte estarà el mercat ambulant on vol  

l’oposició, això és un compromís que ho agafem ara mateix, i això és tot i gràcies. 

Sotmés a votació, amb informe desfavorable de la Comissió d'Urbanisme, el Ple de l’Ajuntament de Benetússer, 

amb 9 vots en contra 6 PSPV-PSOE (Eva A. Sanz Portero, Óscar Labiós Vendrell, Juan Antonio Alarcón Giner,  

Ana Mª Martín Valero, Josefa Ferriols Raga, Vicente Jesús Arroyo Chover), 2 EU(Josep Manuel Albiol i Roso i  

Montserrat Payà i Esteve) i  1 CDL (José Enrique Aguar Vila)), 7 vots a favor   PP( Laura Chuliá Serra, Lluís M.  

Vicent Adell, Miguel A. Madrero Tarancón, Mª José García Pascual, Jose Vicente Vidal Selvi, Encarna Prieto 

Llácer, Ambrosio Andreu Villalón )) i cap abstenció ACORDA no aprovar el punt. 

La Sra. Laura Chuliá Serra (PP): 

Quedaria conclòs el tema del mercat, simplement la intenció d’esta Alcaldia i d’este equip de govern sempre ha 

sigut les condicions de seguretat basat en els informes dels tècnics municipals que són els que ens han de protegir  

en el nostre exercici de la responsabilitat, com no tenim majoria absoluta no podem actuar d’acord amb la nostra  

consciència i la nostra responsabilitat, i simplement el mercat tornarà com estava que és el que l’oposició vol, que 

és a dos bandes malgrat que continuen estant vigents els informes dels tècnics que diuen que ja  no hi ha seguretat  

per al poble. Molt bona nit. 
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I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència va alçar la sessió, sent les 21: 15, de tot això, com a  
secretària, done fe.

La Presidenta,                                                                                            La Secretària,

Laura Chuliá Serra                                                                                    Emilia Selva Sacanelles. 

---------------------------------- // ----------------------------------
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