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ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE EN  1ª 
CONVOCATÒRIA EL DIA 26 DE GENER DE 2012.

ASSISTENTS:

         

En el municipi de Benetússer, a les vint-i-una hores del dia vint-i-
sis de gener 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 ordinària 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: 
Luis 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. Aguar Vila. 

Interventora general: 
Jessica Crespo Poveda.

Secretària general: 
Emilia Selva Sacanelles. 

No assisten i excusen assistència: 
Daniel Bordería Monterde. 
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1. ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
– Ple ordinari de data 01 de desembre de 2011.
– Ple extraordinari de data 22 de desembre de 2011.

Es produïxen les intervencions següents: 

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

Esto de les actes vos ho tindria d’haver dit en la Junta de Portaveus, però com hem començat a parlar d’altres 

coses se m’ha passat Jo amb les actes, en el contingut de les actes estic d’acord, bàsicament totes les coses estan 

arreplegades tal i com s’han dit, ara en la redacció i les formes, jo se que va parlar molt mal, però llegint les actes 

de vegades, pareixia que les havia redactat, o les havia parlat, dic parlat, com si parlarà Groucho Marx. Llavors, jo 

no se que ha passat hi ha en les actes però no estan ben recogides i a mi m’agradaria, ja dic, jo se que parle molt 

mal, però m’agradaria que això d’alguna forma ho poguérem canviar. Bé, no voldria incidir en algunes coses en 

concret, però crec que, se pot agafar sobretot l’acta tretze, la sessió de l’un de desembre, hi ha vegades que la 

redacció és tremenda. Les persones sabem que una cosa és el llenguatge oral i una altra el llenguatge escrit, el 

llenguatge escrit te diferències s’han de construir be les frases i s’han d’acabar, moltes vegades el llenguatge oral 

és repetixen expressions que després si se fan literalment desvirtuen el sentit del què s’ha dit, jo en eixa línia si 

que demanaria, un poquet  més de literalitat. 

La Sra. LauraChuliá Serra (PP): 

Manolo, disculpa m’estan comentat, la Secretaria, realment las paraules recollides en l’acta de sessió el que fan és 

transcriure literalment el que es diu, això és aixina, no sé, és el que m’estan apuntant. Els Plens se graven 

directament i la funcionària amb els auriculars va transcrivint. 

La Sra. Montserrat Payà i Esteve (EU): 

Literalment, és literalment a tot el món, val, i si u diu lo que passa, en l’acta que fique lo que passa, val, jo 

preferisc que literalment se’ns transcriga a tots i que se nos  fique entre cometes i se sap que és literal però literal 

per a tots. 

La Sra. Laura Chuliá Serra (PP): 

¿Açò que vol dir?

La Sra. Montserrar Payà i Esteve (EU): 

Vull dir que siga literal per a tots. Si algú comença el discurs dient lo que passa que comence el discurs dient lo 

que passa, val, que siga literal per a tots i ja està, aixina se soluciona tot el problema. 

La Sra. Laura Chuliá Serra (PP): 

Val, demà al matí se’l diré a la funcionària encarregada i saveu qui és per a poder trasmetre-lo també vosaltres.
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El Sr. José Enrique Aguar Vila (CDL): 

Emilia, en la página veinticinco del acta del día uno de diciembre, en el último punto es que completes el nombre, 

más que nada porque tenga continuidad a todo lo que es el acta. 

Está claro que José Enrique sólo soy yo pero, ¿Te das cuenta?, es que lo completes y ya está. 

Sotmés a votació el Ple de la Corporació, per unanimitat, 16 a favor 7 PP(Laura Chuliá Serra, 
Luis M. Vicent Adell, Miguel A, Madrero Tarancón, Mª José García Pascual, José Vicente Vidal Selvi, Encarna 
Prieto Llácer, Ambrosio Andreu Villalón) 6 PSOE (Eva A. Sanz Portero, Oscar 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 Monserrat Payá Esteve.) 1 CDL (José E. Aguarr Vila), cap abstenció i cap vot en contra, 
ACORDA aprovar les actes. . 

2. MERCATS: 

– Modificació de l'ordenança reguladora de l'exercici  de la venda fora d'establiment comercial en 
la seua modalitat de venda “no sedentària”.

La Sra. Secretària llig la PROPOSTA: 

ANTECEDENTS

Primer.- Actualment, la venda no sedentària en ubicació fixa en el municipi, denominada comunament “mercat 

ambulant”, s’ubica en la contornada del mercat municipal i Ajuntament de Benetússer.

Segon.- Considerem que tal situació no resulta òptima en el cas que es produïsquen circumstàncies que posen en  

perill la seguretat dels ciutadans i béns situats en la zona, ja que resulta impossible l’accés d’ambulàncies, cotxes  

de bombers, policia etc, i l’actuació dels cossos i forces de seguretat, personal sanitari o bombers es veu minvada  

en la seua capacitat de resposta a causa de   l’angostura dels carrers i als accessos a les mateixes.

Tercer.- Per tant, es considera necessari un canvi d’ubicació del “mercat ambulant” a un lloc la configuració  

espacial del qual permeta actuar als agents sanitaris, de seguretat etc, així com accedir el més ràpidament possible  

al lloc.

Quart.- L’ordenança reguladora de l’exercici de la venda fora d’establiment comercial en la seua modalitat de 

venda “no sedentària” determina en l’article 5 :

“La venda no sedentària en ubicació fixa, en agrupació col·lectiva o mercat ambulant, només podrà realitzar-se  

en els llocs i dates següents:
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a)Mercat ambulant  de Benetússer, situat en la zona delimitada pels carrers Dr. Gómez Ferrer, carrer del Mercat,  

Av. Paiporta i carrer Miguel Hernández ….”

Quint.- Es fa necessària la modificació del dit article de l’ordenança, ja que va a procedir-se  al canvi d’ubicació.  

No obstant i  ja que la conveniència de situar el mercat ambulant en un lloc o un altre de la població depén  

d’aspectes que poden variar al llarg del temps, es procedix a modificar l’ordenança en el sentit de remetre la  

ubicació del mercat ambulant una resolució de l’òrgan competent en la matèria , per a dotar d’una major agilitat  

les actuacions municipals.

FONAMENTS JURÍDICS

Primer.- Article 49 de la Llei 7 reguladora de les Bases de Règim Local, de 2 d’abril de 1985: 

“L’aprovació de les Ordenances Locals s’ajustarà a la captura següent:

a)Aprovació  inicial pel Ple

b)Informació  pública  i  audiència  als  interessats  pel  termini  mínim  de  trenta  dies  per  a  la  presentació  de 

reclamacions i suggeriments

c)Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentades dins del termini i aprovació definitiva pel Ple.

En el cas que no s’haguera presentat cap reclamació o suggeriment, s' entendrà definitivament adoptat l’acord fins  

llavors provisional

Segon.- D’acord amb el que preveu l’article 47 LRBRL  es requerix majoria simple per a adoptar l’acord.

Tercer.- L’article 4 del 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 indica  

que:

Els Ajuntaments aprovaran els seus corresponents Ordenances municipals reguladores de la venda no sedentària 

d’acord amb el procediment previst en la legislació sobre règim local, i s’ajustaran a allò que s’ha disposat per la  

Llei de la Generalitat Valenciana 8/1986, de 29 de desembre, el present Decret i la resta de normativa vigent,  

havent d’indicar en tot cas:

1. -Aquelles modalitats de venda no sedentària permeses en els seus respectius termes municipals.
2. -Els perímetres i llocs determinats on haurà d’exercir-se este tipus de venda, que no podran coincidir amb 

accessos a edificis públics, a establiments comercials i industrials, ni situar-se de manera que impedisquen 
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o dificulten la visibilitat dels seus aparadors o exposicions.
3. -Els dies i horari a què haurà de subjectar-se el seu exercici.
4. -El límit màxim d’autoritzacions a concedir per a cada una de les modalitats.
5. -El tipus de productes que puguen ser oferits.

Quart.-  L’article deu del mateix cos legal indica que el traçat dels mercats per a la venda no sedentària requerirà  

l’informe favorable de la Direcció General de Comerç  en el termini màxim de dos mesos. 

ACORDS: 

Primer.- Aprovar la modificació de l’article 5 “de la venda no sedentària en mercats ambulants”, de 

l’ordenança reguladora de l’exercici de la venda fora d’establiment comercial en la seua modalitat 

“no sedentària” que queda redactat com seguix:

“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 14.00horas.

3. Els titulars dels llocs de venda en mercats ambulants 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.-Obrir un període d’informació pública i audiència als interessats per un termini de 30 dies 

per a la presentació de reclamacions i suggeriments.

Tercer.-  Sol·licitar  informe  favorable  de  la  Direcció  General  de  Comerç  en  relació  al  trasllat 

d’ubicació del mercat ambulant-

Quart.-  :  En el cas que no es presente cap reclamació o suggeriment s’entendrà definitivament 

adoptat el present acord quedant facultat expressament l’Alcalde-Presidente per a la seua publicació 

i execució. 

S'inicia el debat amb les intervencions següents: 

El Sr. Jose Enrique Aguar Vila (CDL): 
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En primer lloc, l’informe volia dir, que principalment el que planteja la Corporació, lo qué planteja l’Alcaldia és 

un tema de seguretat ciutadana; seguretat ciutadana que jo crec que deu d’estar per damunt de qualsevol cosa, és 

de veres però també el que m’estranya, m’estranya moltíssim, és que els tècnics municipals, igual el Pèrit, el 

Tècnic Municipal, l’Arquitecte firmen un informe en el què se fa basant-se en una llei que és de l’any dos mil dos, 

estos tècnics, especialment l’Arquitecte Municipal està en este Ajuntament fa més de deu anys i fan ara record de 

que fa deu anys es va aprovar una llei que deia que per qüestions tècniques i de seguretat ciutadana doncs no 

estaria correctament ubicat el mercat municipal, ubicació que no sols és al nostre poble sinó en qualsevol municipi 

del nostre entorn, siga Alfafar o siga la pròpia ciutat de València amb tots els mercats que té, s’està incomplint esta 

llei i sistemàticament des d’un decret que es va aprovar en el huit de gener de l'any dos mil dos , després de deu 

anys m’estranya que els tècnics municipals s’acorden ara deu anys després que eixa llei existix. 

Dit això, és de veres que en estos moments tenim una situació de crisi molt important, que hi ha moltíssima gent 

que hui en dia no té treball i busca una eixida i una eixida també pot ser la venda sedentària o la venda ambulant, 

com solem dir tots, venda que no sols anima el que és la venda del mercat estàtic o del mercat municipal, lo qué és 

el centre municipal, sinó que també repercutix en que moltes famílies tinguen un interés d’unes despeses que 

poden ser importants per a ells.I la veritat és que aixína ho he dit continuadament i en un dels últims plens vaig 

dir-ho també,  crec que seria bo que se modificaren les ordenances municipals, ordenances que les estem 

incomplint perquè en la nostra ordenança local parla de que sol hi ha trentes parades en l’exterior del mercat i en 

este moment són més, caldria fer una ampliació perquè hagueren més parades en l’exterior, però també és de veres 

que crec que la solució no és en estos moments que hàgem de traslladar totalment el mercat. I li ho dic Sra. 

Alcaldessa perquè mons pares han estat tota la vida venent en el mercat de Benetússer i de pròpia carn li puc dir 

que els dimecres o els dissabtes,  els dos dies que fem el mercat de Benetússer, és el dia que es feia més caixa en 

la parada del mercat és el dia en què la gent està acostumada a eixir i a estos moments és on tenim un consum, un 

mercadona,  que la gent té més comoditats, més facilitat d’horari, és el dia a on la gent a l’anar a una de les 

parades exteriors també, ja que està en el carrer, fa ús del mercat municipal això el que fa és que els dimecres i els 

dissabtes es faça el 70% de la venda setmanal que se fa en les parades del mercat, això el que fa és que tinguen 

vida estes parades i en definitiva el mercat se puga sostindre. 

És una llàstima que la solució se prenga o s’intente plantejar com una solució dràstica quan jo pense que els 

venedors del mercat estan oberts a la negociació, a parlar, i a buscar solucions per a què la seguretat se puga 

complir, però també no siga en decaïment del mercat municipal o de les parades fixes que té el mercat de 

Benetússer. 

Nosaltres ho hem dit i ho hem plasmat continuadament que estem en este Ajuntament,estamos en este Ple, per a 

defendre les necessitats i lo que creguem que els ciutadans de Benetússer necessiten, a vegades ens equivocarem, 
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a vegades farem el nostre vot no a gust d’uns o a vegades farem el nostre vot a gust d’altres.

Però la veritat és que creguem que la nostra línea ha de ser una línea de defensar lo que creguem que és bo per a 

Benetússer, la qual cosa és bo per als seus ciutadans i també voldria fer constar que no ens pareix gens correcte, 

açò m’han demanat que ho trasllade els meus companys del partit, que alguns grups polítics facen, venden el peix 

antes d’estar peixcat, parlant coses del mercat. 

Ací tinc un escrit que ha publicat el Partit Socialista, en la seua pàgina web on diu el equipo de gobierno del PP i 

del CDL han decidido llevarse el mercado a la plaza de la Chapa. Mire, en ningún moment nosaltres hem dit que 

havíem decidit ni anàvem a emportar-nos el mercat a la plaça de la xapa llavors el que voldríem és que ningú 

pensara per nosaltres, nosaltres som un grup polític que ens hem presentat a les eleccions, que ciutadans de 

Benetússer han parlat estos últims sis mesos dos vegades i ciutadans de Benetússer han dit  lo que pensen i lo que 

volen, a nosaltres ens han votat set-cents veïns de Benetússer crec que és un important nombre de ciutadans i això 

ens dóna l’allibertat per a poder decidir en cada moment el que creguem, sempre ens podem equivocar, i lo que 

creguem que és lo millor per al nostre poble, per als veïns Benetússer, llavors no ens pareix gens correcte que 

alguns pensen per nosaltres i decidisquen abans que nosaltres hàgem decidit qualsevol decisió que prenem. 

I això dit, torne al Mercat Municipal, pensem que en estos moments és un moment complicat, un moment a on els 

negocis estan passant una situació complicadísima a on tots podem vore quants baixos estan tancats quants 

comerços estan tancant i en estos moments pense que menejar o traslladar i llevar el mercat eixe sosten o eixe 

apoyo que té que és el mercat ambulant al voltant del mercat el que faria és que molts ciutadans des de la Xapa ja 

tindrien a un pas el Mercat però a un altre pas més tindrien Mercadona també  i el que faríem és que eixes vendes 

que en estos moments que són d’un 70% de la caixa que fan setmanalment les parades es veurien minvades d’una 

manera considerable, això en els moments de crisi que estem passant no seria gens bo per a les famílies que viuen 

del Mercat Municipal i així ho hem analitzat, així ho hem vist, i llavors doncs  pensem que no és ni el moment ni 

l’ocasió per a traslladar el Mercat Municipal.

Es realitzen aplaudiments per part del públic assistent.

La Sra. Laura Chuliá Serra (PP): 

Recorde a l’auditori que no es pot fer cap tipus de manifestació, ni a favor, ni en contra. 

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

Bueno, jo després d’una argumentació tan detallada que ha fet José Enrique doncs afegir-me a ella i dir que una de 

les coses importantíssimes és que s’han de seguir els procediments, ací llig jo, fundamentos jurídicos, en el 

informe que presenta el Ayuntamiento, artículo 49 de la Ley 7 reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 de 

abril de 1985: 

La aprobación de las Ordenanzas Locales se ajustará al siguiente procedimiento: 
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– Aprobación inicial por el Pleno.

– Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación 

de reclamaciones y sugerencias. 

– Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva 

en el Pleno.

En caso de que no se hubieran presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente 

adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

Bien, jo entenc que això vol dir que s’han d’aprovar les Ordenances i quan hi ha una modificació de les 

Ordenances s’ha de fer pel mateix criteri, en eixa línia, jo pense que en estos moments en què, i no vaig a repetir 

l’argumentació de José Enrique, en estos moments els actuals no és moment de fer eixos canvis, nosaltres pensem 

que evidentment ací hi ha una qüestió que és la que s’ha plantejat, la qüestió de la seguretat, nosaltres durant molt 

de temps, durant més de dos legislatures, veníem defensant que s’havia de mirar el tema de la seguretat, ara, això 

no vol dir fer tot com s’ha fet canviar-lo definitivament de lloc, nosaltres pensem que tant el mercat ambulant com 

el mercat fixe ha d’estar junt, uns comerciants al recolce dels altres.Hui en dia els comerciants ambulants, és el 

que també s’ha tornat a comentar per part de José Enrique, els ambulants és una necessitat que moltes persones 

que s’han trobat en situacions molt difícils és una forma d’eixir, això que diuen emprenedors i que li donen tanta 

importància, doncs la gent que quan no té una altra eixida doncs munta una parada en qualsevol dels mercats que 

hi ha. 

I nosaltres pensem que hui en dia cal ajudar a uns i a altres, nosaltres estem per ajudar a eixos xicotets negocis que 

estan des de fa molt de temps en el Mercat Municipal que considerem el nostre mercat, el mercat de Benetússer. I 

en eixa línia sols remarcar que des del nostre punt de vista estem disposats a canviar les Ordenances i a augmentar 

com deia abans, a buscar eixides que oferisquen seguretat però evidentment n'hi ha que parlar amb la gent 

implicada i per a nosaltres com reconeix també els fonaments jurídics que estan en l’Ordenança, són part integrant 

i s’ha de parlar amb ells, en eixa línea pensem i estem en contra de que es facen les coses tal com s’han fet perquè 

abans d’haver procedit a desplaçar el mercat se tenien que haver fet tots estos procediments, primer portar-ho a la 

comissió, després parlar amb les persones que són part que són tant els venedors ambulants com els dels venedors 

fixes del mercat i després quan s’haja passat a Ple i una vegada aprovat en Ple, procedir al que s’acorde en el Ple, 

en estos moments s’està incomplint totalment el procediment i en esta línia nosaltres votarem en contra d’esta 

proposta de canvi.

Es produïxen aplaudiments pel públic assitent. 
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La Sra. Eva A. Sanz Portero (PSPV-PSOE): 

Bien, bueno buenas noches, yo por empezar y zanjar el tema de lo del escrito del Partido Socialista en su blog, 

pues bueno José Enrique de verdad ninguna intención de crear ninguna opinión distinta a la que te mereces como 

grupo político, si que entenderás que a veces nos confundes donde estás y donde no porque eres del equipo de 

gobierno o eso entendemos nosotros y cuando el equipo de gobierno toma una decisión entendemos que se trata 

del CDL y el primer escrito salió en esa línea,  hay un segundo escrito en el que también reconocerás que 

rectificamos esa frase y automáticamente te sacamos de la decisión. 

Pero bueno, las cosas son así y como realmente formas parte de la corporación y en ese sentido tienes que 

aclararte y tal  nosotros cuando hablamos del equipo de gobierno hablamos en global, por clarificarlo, pero si que 

conste que hay otro escrito posterior en el que eso se soluciona. 

Bien, desde el grupo socialista con el tema que nos ocupa, que es el del mercado municipal, el mercado ambulante 

en este caso el traslado, nosotros entendemos que la importancia del mercado fijo y del mercado ambulante en 

nuestro municipio es justamente pues que permanezcan unidos porque además entendemos que se complementan 

y que creemos que en unas épocas complicadas como las que tenemos de crisis económica, como la que estamos 

viviendo, pues no es el momento de realizar experimentos, ni traslados, ni cambios estratégicos. Experimentos 

además con familias que están sobreviviendo y manteniendo estos negocios para en este ámbito llegar a fin de 

mes, al revés, creemos que es momento de apoyar todo lo que es el comercio local y si bien es cierto que puede 

que no se cumpla la normativa de evacuación y de accesibilidad en la actual disposición del mercado ambulante 

también lo es que ello no justifica que se separen los dos sino que se puede estudiar. Y lo que realmente implica es 

que entre todos busquemos soluciones consensuadas que nos satisfagan a todos y a todas, al Ayuntamiento por un 

lado, a la seguridad, al Mercado Fijo, al Mercado Ambulante, también a los comercios de la zona afectados y por 

supuesto al vecindario que sufre molestias. Solo por ello por estos motivos ya el Grupo Socialista votaría en 

contra de este punto en el que se modifica la ubicación del  mercado pero además queremos hacer hincapié en lo 

que ha ido ocurriendo desde el día 9 de enero hasta ahora. 

El día 9 de enero es cuando se comunica por el concejal de mercado que el Ayuntamiento de Benetússer ha 

acordado trasladar el mercado ambulante a la plaza de la chapa y es el día 18 de enero cuando se hace 

efectivamente ese traslado de este mercado ambulante a esta nueva ubicación, todo esto se ha realizado, a nuestro 

entender, saltándose totalmente la normativa vigente, de una forma unilateral y sin la justificación de ningún tipo 

de la urgencia o de la necesidad que luego si que se explica en la propuesta. Se ha hecho saltándose la normativa 

de la Ordenanza reguladora de venta no sedentaria y concretamente en el artículo cinco que también viene 

detallado en el expediente, por tanto lo primero que nos encontramos con esta nueva ubicación del mercado y con 

este traslado de manera unilateral del equipo de gobierno es que vuelve a ser contraria a la legalidad vigente y que 
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nuevamente es una presunta ilegalidad del equipo de gobierno, a la que pues lamentablemente yo creo que es la 

tercera que ya denunciamos en este pleno. 

Finalmente el pasado día 19 es cuando se realizó la Comisión Informativa de Urbanismo donde se nos presentó la 

propuesta de cambio del mercado municipal a la chapa, del mercado ambulante perdón, y se justificaba como 

decía pues en los recorridos de evacuación, en la accesibilidad, en el acceso de los servicios de emergencia, etc... 

Dicha propuesta venía acompañada pues de esta Ordenanza Municipal de regulación de la venta sedentaria y de la 

legislación oportuna, la legislación de la Generalidad Valenciana, el Decreto Ley 175/1989, de 24 de diciembre, y 

es un decreto que por cierto ya lo he anunciado antes en la Junta de Portavoces pero está derogado, es que no 

existe.

Se produce una aclaración por parte de la Sra. Secretaria General. 

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

No es ninguna tontería,  es que en la Comisión encima la legislación vigente que apoyaba lo que fuera está 

derogada, esta sustituida por la Ley , puedo terminar o …

(Se produce una aclaración, ha sido un error de transcripción, etc....). 

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

No, no, no, a mi me gustaría que me dejarais acabar y luego me aclaráis lo que sea pues si es un error de 

transcripción a mi me da lo mismo partimos de la base que estamos en una comisión informativa en la que 

tenemos los datos erróneos, sea un error de transcripción, un olvido o lo que sea. 

En cualquier caso, el Decreto ha sido derogado y aparece la Ley 3/2011 que es la que regula el comercio en toda 

la Comunidad Valenciana y aunque no haya excesivamente o prácticamente nada en el fondo del Decreto, que era 

donde quería llegar, pues lo más normal es que no se presentara a la comisión con lo cual yo entiendo que este 

incluso debería decir que este punto se retirará del Orden del día, pero bueno, en el artículo 47 de esta Ley es 

donde se regula todo este tipo de comercios, el comercio sedentario y no sedentario y donde, y esto seguramente 

la Secretaria nos lo podrá aclarar, no aparece ya para nada la obligatoriedad de tener que pedir un informe a la 

Dirección General de Comercio, si viendo que si que aparece en el Capítulo III y creo que es algo que es 

importante, es la participación en la acción política pública, es la participación a través de grupos de interés,de 

colectivos de interés, en todos aquellos asuntos que afecten a la actividad comercial, es decir se habla del 

Observatorio del Comercio Valenciano, al que se le pueden pedir informes al respecto de un traslado de un 

mercado ambulante y se habla de los Consejos Locales de Comercio, consejos que pueden y deben actuar como 

foros de debate, de diálogo y de consenso entre los representantes del sector comercial y el Ayuntamiento, algo 

que yo creo que el Grupo Socialista queremos que el equipo de Gobierno ,desde luego, tenga en cuenta y empiece 
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a trabajar desde esa línea de pleno.

Pero además es que en el expediente de la Comisión también tenía un informe técnico bastante escueto que 

justificaba esas necesidades de seguridad y de cambio y es por ello que también que todo este informe que toda 

esta Comisión adolecía de un estudio completo de accesibilidad, de evacuación y en el que además del que el 

Ingeniero Técnico hiciera ese informe pues se informara por el departamento de Policía, por el servicio de 

Bomberos y si hace falta por escrito, de todas las posibles soluciones y ubicaciones del mercado ambulante. Bien. 

por todos estos motivos nosotros vamos a votar en contra y va a ser por las irregularidades dadas al tomar las 

decisiones del cambio que se ha hecho previamente a que exista un acuerdo de este órgano que es el competente, 

el Pleno, porque el expediente además adolece de documentación., primero que está derogada y luego a nuestro 

entender que tiene falta de un verdadero plan de evacuación y accesibilidad y por último porque creemos que la 
supervivencia de los comerciantes afectados y la necesidad de diálogo y consenso es muy necesaria y más en estos 

tiempos. Muchas gracias. 

Es produïxen aplaudiments per part del Públic i una intervenció d’un veí no autoritzada per l’Alcaldessa-
Presidenta. 
La Sra. Alcaldessa crida l’atenció al públic assistent explicant quines  són les obligacions  del mateix com 
vénen arreplegues en la legislació vigent. 

El Sr. Lluís M. Vicent Adell (PP): 

Anem a vore, ací hi ha una cosa molt clara i nosaltres hem fet el que hem fet i ho hem fet per una qüestió de 

seguretat, i la seguretat és el primer, si nosaltres detectem que pot haver-hi un problema que a una persona, que 

pot passar qualsevol tipus d’accident, de que tinga un infart, de que isquen els bombers, que s’apeguen foc les 

paraetas.

Es produïx una exclamació pública.

El Sr. Lluís M. Vicent Adell (PP): 

Senyors si açò continua així suspenem el ple, ja hem acabat, vale, açò és el Ple de l’Ajuntament i se respecta, i 

espere que continuen igual perquè sinó acabem de seguida. 

Llavors les mesures de seguretat estan per damunt de totes les lleis. L’Alcaldia té l’obligació de vetlar per la 

seguretat dels ciutadans i la mesura s’ha pres únicament i exclusivament per eixe motiu. 

El Mercat fixe se sent atacat. Nosaltres no estem fent absolutament res contra el Mercat, nosaltres el que hem fet 

és agafar i traslladar un problema que hi ha i donar-li la seguretat en la plaça de la xapa, no molestem a cap veí, no 

tallem ningun carrer i estan garantides totes les mesures de seguretat i això és el que hem fet, a partir de hay cada 

un pot pensar i dir el que crega oportú però ho hem fet pensant en la seguretat i la ciutadania i això és l’única cosa 

que hem fet.

La Sra. Eva A. Sanz Portero (PSPV-PSOE): 
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Yo simplemente incidir, porque todo lo demás creo que ya lo hemos dicho todos , en la necesidad de que haya por 

lo menos es lo que nosotros proponemos, más diálogo y consenso a la hora de tomar medidas de este carácter, ya 

sea un foro local de Consejo de Comercio, ya se llamé CES o se llame Comisión Mixta, pero la importancia de 

que estén representados todos los implicados, todos los agentes implicados en  esos foros y que se pueda debatir. 

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

Jo una coseta no més, i el tema és que evidentment ningú dels grups que estem ací, pense que no esta per debatre 

el tema i per que es prenguen decisions, el tema de la seguretat no es pot resoldre només d’una forma hauran 

moltes formes de resoldre-ho, el tema està en parlar per a resoldre-ho, en eixa línia nosaltres estem d’acord en 

modificar les ordenances que facen falta per a poder assegurar les dues coses com he dit adés, no és que soles hi 

haja una solució, poden haver-hi moltes solucions i s’han de parlar  i eixe és el plantejament del nostre grup. 

La Sr. Laura Chuliá Serra (PP): 

Per a acabar abans de passar a la votació, simplement l’Alcaldia a titol personal volia fer una reflexió. 

Com tots sabeu l’Alcaldia va emetre una carta a tots els ciutadans, l’Alcaldia ha firmat eixa carta, ha posat el nom, 

esta el segell d’Alcaldia i de l’Ajuntament amb este document qualsevol que s’assenta legalment atacat pot anar i 

ficar una denúncia en el jutjat cosa que esta Alcaldia no pot fer davant de l’altra carta enviada als ciutadans per 

que no està firmada  ni té el segell de ningú, simplement deixar constància d’açò. Dins de tot el que s’ha dit 

m’agradaria llegir un informe jurídica demanat per esta Alcaldia, a tener de tot lo disposat, i vaig a llegir-ho 

íntegrament perquè ningú tinga cap dubte.

Don IGNACIO DE GUZMÁN MUÑOZ, Lletrat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València, 
col·legiat número 11.879, a requeriment de l’Alcaldia de l’AJUNTAMENT DE BENETÚSSER, 
vengo a elevar el següent

INFORME: 

1. Antecedents.

Es planteja la legalitat de l’acte pel qual es canvia la ubicació del mercat ambulant. La dita ubicació establix, en 

l’art. 5 l’Ordenança Reguladora de l’Exercici de la venda fora d’establiment comercial en la seua modalitat de 

venda no sedentària, No obstant el qual, s’ordena per l’Alcaldessa el seu canvi d’ubicació, a la vista de distints 

informes que desaconsellen la dita situació per raons de seguretat. La dita orde es va comunicar als interessats per 

correspondència,  havent-se presentat distintes al·legacions contra la mateixa.

Simultàniament, per l’Alcaldia es va instruir expedient a fi de sotmetre a votació del Ple la modificació de l’art. 5 

de la mencionada Ordenança, si bé els distints grups municipals han anunciat la seua votació en contra, per la qual 

cosa en els moments en què es redacta el present, és presumible que tal modificació vaja a ser rebutja, i que en 

conseqüència l’ordenança vaig continuar fixant la ubicació del mercat ambulant en la seua anterior situació. 
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2. Consideracions Jurídiques. 

2.1 Sobre la legalitat formal de l’Orde remesa per la Regidoria Delegada. 

En primer lloc, és innegable el concís de la mateixa. Es limita a comunicar el canvi d’ubicació i a justificar-ho 

basant-se en motius de seguretat i de molèsties al veïnat. La major o menor extensió de l’acte administratiu no 

determina la seua validesa, sinó que esta ha de cohonestar-se amb els requisits que establixen els arts. 53 a 55 de 

la Llei 30/1992, de 26 de novembre. En eixe sentit, trobem que l’acte ha sigut dictat per l’òrgan competent, la qual 

cosa queda analitzat en el següent apartat. A més, si bé de manera succinta, queda motivada la decisió que es 

comunica, a l’expressar-se les raons que determinen el canvi d’ubicació, i finalment, es produïx de forma escrita, 

forma que és a més la que permet complir amb els preceptius tràmits de notificació als interessats. De fet, bona 

prova que a pesar de l’atípica redacció de l’acte administratiu, els interessats ho van entendre com a tal, és la 

presentació de les distintes al·legacions que enfront del mateix s’han formulat. Cap en este punt invocar la 

Jurisprudència establida pel Tribunal Suprem, la Sala Tercera De La Qual, va dictar   Sentència de 2 de juny de   

2004, en un cas idèntic a què ens ocupa, és a dir, un trasllat d’ubicació del mercat no sedentari, en la que es diu: 

“És veritat que la literalitat de l’acord de trasllat és concisa i no conté cap raonament en què la decisió 

adoptada es base; però la més doctrina recent d’esta Sala s’ha cuidat de precisar que la irregularitat que 

això puga suposar (articles 54 i 89.5 de la Llei 30/92, en relació amb el 103 de la Constitució) no suposa 

l’anul·labilitat de la resolució si són perfectament constatables les raons que van determinar el dit acord 

partint dels informes i raonaments continguts en l’expedient administratiu, de tal manera que no s’haja 

produït indefensió en l’administrat (Sentència de 10 de desembre de 1996, 25 de gener de 2000 i 4 de febrer 

de 2003).”

En segon lloc, i per a evitar ambigües interpretacions de l’acte administratiu que analitzem, l’aconsellable seria 

dictar una resolució de l’alcaldia que, ratificant la decisió continguda en l’anterior acte, continga potser d’una 

manera més detallada les justificacions que hi ha en l’expedient, com ara són els informes tècnics, així com el 

suport jurídic en què es recolza la decisió. 
2.2 Sobre l’executivitat de l’art. 5 de l’Ordenança

Es planteja un evident cas de col·lisió normativa, en el que necessàriament caldrà aplicar les normes generals de 

Resolució de conflictes normatius, màximament quan es posa de manifest la impossibilitat -per falta de voluntat 

política dels grups d’oposició- de modificació d’un precepte de l’ordenança que a la vista dels distints informes 

resulta de difícil o impossible execució, però que no obstant això continua vigent i, almenys des del pla teòric, 

aplicable. 

La Constitució Espanyola en el seu art. 9.3 estable que la Constitució garantix el principi de jerarquia normativa. 

En l’art. 1 del Codi Civil també s’acull la jerarquia normativa, sobretot en les seues referències a la prioritat de les 
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fonts del Dret que han d’aplicar-se: així la llei té preferència sobre el costum, i ambdós sobre els principis generals 

del Dret. En este precepte resulta especialment valuós per al principi de jerarquia normativa l’art. 1.2 que establix: 

No tindran validesa les disposicions que contradiguen una de rang superior. 

Assentat l’anterior, l’escenari que se’ns planteja part d’un article contingut en una norma amb rang de reglament, 

tal qual és una ordenança, la qual entra en col·lisió amb l’art 21.1. i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, quant a la 

direcció de la policia que exercix l’Alcalde, i especialment l’apartat s) del mencionat article 21.1, per quant 

la legislació estatal i autonòmica conferixen a l’alcalde determinades facultats relacionades amb la 

seguretat de les persones que serien d’impossible compliment si es portara als seus últims termes l’article 5 

de la tan referida ordenança. 

En eixe sentit, consten sengles informes -un de l’enginyer municipal, i un altre de la Policia Local- en què per 

l’aplicació de la legislació autonòmica -concretament el Decret 5/2002, de 8 de gener- desaconsella la ubicació 

prevista per al mercat ambulant en l’ordenança. Però a més, tal com consta en l’informe de la Policia Local, el 

Reial Decret 393/2007, de 23 de març, conferix a les autoritats públiques l’obligació de vetlar i garantir la 

seguretat de les persones, sent en el cas del municipi l’alcalde el seu màxim garant. Igualment l’art. 53.1 de la Llei 

Orgànica 2/1986, de 13 de març, atorga funcions en matèria de seguretat ciutadana a les Policies Locals, la 

màxima Direcció De Les Quals ostenta l’alcalde, per la qual cosa novament l’ordenança entraria en conflicte, esta 

vegada, amb una llei orgànica. 

Atés, perquè el principi de jerarquia normativa, i atés en especial l’interés superior a protegir -la seguretat de les 

persones- que constituïx a més un Dret Fonamental reconegut en l’art. 15 CE, la qual cosa ve protegit per sengles 

informes de tècnics municipals, l’autoritat municipal haurà d’atendre a este fi, amb independència del que preveu 

l’ordenança municipal, si bé l’aconsellable seria modificar esta a fi de dotar-la de coherència i integrar-la amb la 

resta de l’ordenament jurídic. 

3 Conclusions

Com a conclusió de l’anteriorment exposat, entenem que l’acte administratiu pel qual es resol traslladar el mercat 

ambulant és vàlid, quant a la seua efectivitat, si bé resultaria aconsellable una ratificació del mateix amb una 

major fonamentació, als efectes d’evitar interpretacions ambigües sobre la naturalesa del mateix. I això en el bé 

entés que l’alcaldia actua correctament i emparada per les lleis al traslladar l’esmentat mercat ambulant, a pesar de 

la ubicació arreplegada en l’Ordenança reguladora. 

Dit açò passem a votació. 

Previ informe desfavorable de la Comissió Informativa d'Urbanisme. Sotmés a votació, el Ple de la 
Corporació, amb 7 vots a favor PP ( Laura Chuliá Serra, Lluís M. Vicent Adell, Miguel Ángel Madrero 
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Tarancón, Mª José García Pascual, José Vicente Vidal Selvi, Encarna Prieto Llácer i Ambrosio Andreu Villalón ), 
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 i Vicente Jesús Arroyo Chover) 2 EU ( Josep Manuel Albiol i Roso i 
Montserrat Payá Esteve) i 1 CDL (José E. Aguar Vila) i cap abstenció, ACORDA no aprovar el present punt. 

3. INTERVENCIÓ.

– Expedient 31-002/2012. Reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2012.

La Sra. Secretària llig la PROPOSTA: 

ANTECEDENTS

S’han dut a terme en exercicis anteriors determinats gastos sense consignació pressupostària corresponents a  
subministraments de béns i servicis, realització d’inversions i pràctica d’expropiacions.

Inclús  dut  a  terme  en  exercicis  anteriors  sense  comptar  amb  crèdit  pressupostari  adequat  i  suficient, 
l’Ajuntament  està  obligat  al  pagament  dels  esmentats  gastos,  prèvia  imputació  dels  mateixos  al  pressupost 
municipal després de la tramitació de l’oportú expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.

Considerant necessari i obligat atendre els gastos incorreguts per a evitar el perjuí dels tercers contractants amb  
l’administració i el correlatiu enriquiment injust o sense causa d’esta; considerant igualment que la imputació dels  
gastos  a  l’exercici  corrent  no  causarà  perjuí  a  l’atenció  de  les  necessitats  de  l’exercici  corrent,  atés  que  en 
l’elaboració del  pressupost  per  a l’exercici  2012 ja es  van tindre en compte els  gastos que a  continuació es  
relacionen; i considerant igualment l’efectiva prestació dels servicis i subministraments, realització de les obres i  
pràctica de les expropiacions, conformats els gastos pels responsables corresponents.

En  conseqüència  amb  l’anterior,  es  considera  oportú  la  instrucció  d’expedient  de  RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS per a la imputació al pressupost corrent d’alguns dels gastos duts a terme en  
exercicis anteriors, relacionats en la part dispositiva.

FONAMENTS JURÍDICS

• Articles 163, 173.5 i 176 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text  
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

• Articles 25.1, 26.1 i 60.2 del Reial Decret, de 20 d’abril, pel qual es desenrotlla el Capítol I del Títol 
VI de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

• Article 23.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les  
Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.

• Article  50.12  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Es realitza la següent intervenció
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El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU): 

Nosaltres a este respecte el que hem de plantejar és el següent.Nosaltres ens anem a abstindre perquè evidentment  

ací en este reconeixement extrajudicial de crèdits hi ha algunes factures o algunes coses que evidentment estaran 

recollides en el pressupost de 2012, altres que no, però el tema no està ahí el tema és que si volem que d’alguna  

forma açò puga eixir perquè nosaltres ho tenim clar, s’ha de parlar amb els proveïdors això està més clar que 

l’aigua però si voleu que isca aprovat per unanimitat ens haureu de donar informació. I prèviament hi ha fer això,  

seria convenient perquè ací evidentment com arreplega l’informe d’Intervenció les factures que es paguen estan 

fetes  d’una  forma  discrecional  hi  ha  més  antigues,  més  modernes,  que  fa  més  temps  que  es  deuen  i  això 

evidentment i no anem a criticar-ho però el tema és si voleu que aprovem estes qüestions ens haureu de donar-nos 

més informació abans de posar-les. I per això esta és l’explicació a la nostra abstenció. 

Previ informe favorable de la Comissió Informativa d’Interior. Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament de  
Benetússer,amb 14 vots a favor  (7 PP ( Laura Chuliá Serra, Lluís M. Vicent Adell,  Miguel Ángel Madrero 
Tarancón, Mª José García Pascual, José Vicente Vidal Selvi, Encarna Prieto Llácer i Ambrosio Andreu Villalón), 6  
PSPV-PSOE ( Eva A. Sanz Portero, Óscar Labiós Vendrell, Juan Antonio Alarcón Giner, Ana Mª Martín Valero, 
Josefa Ferriols Raga i Vicente Jesús Arroyo Chover) i 1 CDL ( José Enrique Aguar Vila)) amb  cap vot en contra 
i 2 abstencions (EU ( Josep Manuel Albiol i Roso i Montserrat Payà i Esteve) ACORDA: 

PRIMER. Aprovar el Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2012, corresponent a gastos d’exercicis 
anteriors per un import total de 484.396,87 €, que és correspon amb la següent relació de gastos:    

Perceptor Data factura Concepte Aplicació 
pressupostària  Import (€) 

ARTES PLÁSTICA 
GUAITA 04/07/2011

LLOGUER CARROSSES 
CAVALCADA 338 22611

                    1.5
93,00   

ESPECTÁCULOS TANI, 
SL 05/07/2010

ACTUACIONS FESTES 
2010 338 22611

                 10.3
84,00   

IMPRENTA AITANA
27/05/2010

CONFECCIÓ 1500 LIBRES 
EXPOSICIÓ

920 22602
                   3.3
46,60   

INSIGNA UNIFORME, 
SL

18/12/2009

VESTUARI POLICIA

132 22104

                      2
28,20   

TOPMADE, SL

25/06/2009

EQUIP  AIRE 
CONDICIONAT 
EDI.POLICIA

132 62300
                    1.4
95,70   
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Perceptor Data factura Concepte Aplicació 
pressupostària  Import (€) 

TOPMADE, SL 31/08/2009
TREBALLS  VESTUARI 

POLICIA 132 62300
                    1.3
84,47   

CONSTRUCCIONES 
NAGARÉS, SL 21/03/2007

CERT. 8 I LIQUIDACIÓ 
CONSTRUCCIÓ EDIFICI 
POLICIA LOCAL FASE III 132 62300

                   4.7
69,78   

PINAZO, SL 04/05/2011 EQUIPS INFORMÀTICS 
EPA

320 62600                    8.2
64,55   

BULL (ESPAÑA), SL 17/12/2009 PROJECTE CATERIP-
MODERNITZACIÓ (Fact.13)

920 62601                  14.9
99,90   

BULL (ESPAÑA), SL 17/12/2009 PROJECTE CATERIP-
MODERNITZACIÓ (Fact.14)

920 62601                  14.9
99,90   

PATRIMONIAL 
TAMABEL, SL 12/08/2009

MILLORA  VIES 
PÚBLIQUES  ZONA NORD-

OEST 450 61900

                   6.0
05,32   

PATRIMONIAL 
TAMABEL, SL

10/01/2012

TREBALLS CONNEXIÓ 
COL.LECTOR GÓMEZ 

FERRER (REALITZATS  AL 
2008) 450 61900

                24.99
4,68   

#*****# 27/04/2009 EXPROPIACIÓ LEPANTO 
(RESTA  PENDENT)

450 60002                   13.2
38,91   

#*****#

31/12/2011

INTERESSOS DEMORA 
EXROPIACIÓ  LEPANTO 

(FINS A  31/12/2011 011 35200 96.689,15
#*****#

3/12/2009

COMPRAVENDA SOLAR 
C/DE L'ORBA (RESTA 

PENDENT ) 450 60003

                27.00
3,92   

#*****#

05/10/2011

EXPROPIACIÓ 
C/MARQUÉS DEL TÚRIA, 

53 450 60004

                 42.6
21,87   

#*****#

05/10/2011

EXPROPIACIÓN 
C/MIGUEL HERNÁNDEZ, 

24 450 60005

               102.7
00,79   

#*****# 05/10/2011 EXPROPIACIÓ C/MIGUEL 
HERNÁNDEZ, 20

450 60006                  94.3
91,30   

EDICIONS DEL PAIS 
VALENCIÀ, S.A.EL 

TEMPS 24/11/2009

SUSCRIPCIÓNANUAL

334 22001 145,00

#*****# 24/11/2009 HONORARIOS CHALET 
LA XAPA

920 22604 5.638,76

#*****# 27/01/2010 HONORARIS MILLORA 
VIES PÚBLIQUES

920 22604 2.285,73

#*****# 27/01/2010 HONORARIS XALET LA 
XAPA

920 22604 1.932,24
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Perceptor Data factura Concepte Aplicació 
pressupostària  Import (€) 

CONSTRUCCIONES 
HERMANOS MACÍAS, 
S.L. 07/06/2010

REPARACIÓ  I 
MANTENIMENT 

JARDINERIA 450 21901 4.544,30
CONSTRUCCIONES 
HERMANOS MACÍAS, 
S.L. 23/06/2010

TREBALLS  MAQUINÀRIA 
EN RECINTE FERIAL 450 21901 738,80

TOTAL 484.396,87 €   

– Expedient 31-004/2012. Modificació de crèdits 1/2012. Crèdit Extraordinari 1/2012.

La Sra. Secretària llig la PROPOSTA: 

MEMÒRIA-PROPOSTA D’ALCALDIA

A fi  de  fer  front  al  pagament  dels  gastos  que  a  continuació  es  relacionen,  atencions  que  no  poden 
demorar-se fins a l’exercici següent i corresponent a gastos efectivament realitzats en exercicis anteriors, esta  
Alcaldia, d’acord amb el que preveu la Base 7a d’Execució del Pressupost, i de conformitat amb el que establixen 
els  article 177 del  Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel  qual  s’aprova el  Text Refós de la  Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals, i 35 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, considera necessària 
l’aprovació pel Ple de l’Ajuntament del següent expedient de modificació de crèdits:

CRÈDIT EXTRAORDINARI 1/2012
ESTAT DE GASTOS

Perceptor Data factura Concepte Aplicació 
pressupostària Import (€) 

CONSTRUCCIONES 
NAGARÉS, SL 19/06/2007

CERT.CAMI NOU 
CALVARI FASE III  151 60000 23.738,99

FINANÇAMENT (Baixes per anul·lació)

Aplicació pressupostària Denominació Import
450 22790 Conservació enllumenat 23.738,99  €

Es preveu el finançament amb baixes per anul·lació de l’aplicació pressupostària 450 22790, per import  
de 23.738,99, considerant que la dita reducció no afectarà el funcionament dels corresponents servicis.

Es realitza la següent intervenció: 

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

La mateixa argumentació que en el tema anterior. 
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Nosaltres ens abstindrem perquè evidentment estem d’acord però necessitem més informació

Previ informe favorable de la Comissió Informativa d’Interior. Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament de  
Benetússer,amb 14 vots a favor  (7 PP ( Laura Chuliá Serra, Lluís M. Vicent Adell,  Miguel Ángel Madrero 
Tarancón, Mª José García Pascual, José Vicente Vidal Selvi, Encarna Prieto Llácer i Ambrosio Andreu Villalón), 6  
PSPV-PSOE ( Eva A. Sanz Portero, Óscar Labiós Vendrell, Juan Antonio Alarcón Giner, Ana Mª Martín Valero, 
Josefa Ferriols Raga i Vicente Jesús Arroyo Chover) i 1 CDL ( José Enrique Aguar Vila)) amb  cap vot en contra 
i 2 abstencions (EU ( Josep Manuel Albiol i Roso i Montserrat Payà i Esteve) ACORDA: 

Primer. Aprovar inicialment la modificació de crèdits núm.1/2012 del pressupost vigent, consistent en 
crèdit extraordinari nombre 1/2012 (expedient 31-004/2012) del pressupost municipal per a l’exercici 2012.

Segon. Exposar  al  públic  el  dit  expedient  durant  un  termini  de  15  dies,  per  mitjà  de  la  publicació 
d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’anuncis de l’ajuntament.

Tercer. Aprovar,  amb caràcter  definitiu,  la  referida modificació de crèdits  si  contra la mateixa no es 
presenten reclamacions durant el període d’exposició pública.

Quart. Publicar, una vegada aprovada la modificació, un resum de la mateixa a nivell de capítols en el 
tauler municipal d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.

– Compte General 2010.

La Sra. Secretària llig la PROPOSTA: 

De conformitat amb el que disposa l’article 212.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Compte general 
serà rendida pel president de l’Entitat Local.

En compliment del que disposa l’article 212.2 del citat Text refós, el Compte general, formada per 
la  Intervenció,  se  sotmetrà  a  la  Comissió  Especial  De  Comptes  per  a  examen  dels  estats  i 
comptes anuals i la resta de documents justificatius del Compte general corresponent a l’exercici 
2010.

Havent  sigut  sotmesa al  Dictamen de la  Comissió Especial  De Comptes i  exposada al  públic 
durant un termini de quinze dies.

No havent-se presentat al·legacions.

Se sotmet al Ple de la Corporació el Compte general 2010 perquè, si és el cas, siga aprovada.

No es produïxen intervencions 

Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament de Benetússer, amb 7 vots a favor   6 PSPV-PSOE ( Eva A. Sanz 
Portero, Óscar Labiós Vendrell, Juan Antonio Alarcón Giner, Ana Mª Martín Valero, Josefa Ferriols Raga i Vicente 
Jesús Arroyo Chover) i 1 CDL( José Enrique Aguar Vila)), cap vot en contra i 9 abstencions 7 PP(Laura Chuliá 
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Serra, Lluís M. Vicent Adell, Miguel Ángel Madrero Tarancón, Mª José García Pascual, José Vicente Vidal Selvi,  
Encarna Prieto Llácer y Ambrosio Andreu Villalón) i 2 EU( Josep Manuel Albiol i Roso i Montserrat Payà i  
Esteve )) ACORDA: 

Rendir  el Compte General 2010 a la Sindicatura de Comptes  de la Comunitat Valenciana. 

4. PUNTS EXTRAORDINARIS.

No hi ha punts extraordinaris. 

5. CONTROL DELS ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 

A) Donar compte de les resolucions d'Alcaldia. Des de 1498 a 1593.

No es realitzen intervencions.

B) Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local. 

No es realitzen intervencions.

C) Mocions. 

1. EU.Moció sobre la reforma de la Llei Electoral General.

El Sr. Josep Manuel Albiol i Roso (EU) llig la moció. 

MOCIÓ SOBRE REFORMA LLEI ELECTORAL

En/Na Josep Manuel Albiol i Roso Portaveu del Grup Municipal d'EUPV en Benetússer, en nom i representació 
del mateix, mitjançant el present escrit, i en ús de les atribucions que li confereix el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembre), 
eleva al Ple de la Corporació per al seu debat. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La llei electoral actual fou dissenyada inicialment pel Consell Nacional del Movimiento (durant la dictadura), el 
qual acceptà dissoldre's amb la condició que la nova Llei Electoral s'inclinara a afavorir les forces conservadores. 
El gran temor de la dreta, com han reconegut arquitectes del sistema electoral com Herrero de Miñon, era que la 
classe treballadora, liderada pel Partit Comunista, tinguera una alta representació en el nou Parlament. Aquestes 
inclinacions no es van corregir el 1986 perquè el PSOE s'afavoria del bipartidisme de la Llei Electoral. 

Les inclinacions de la Llei Electoral són la sobre representació de determinades circumscripcions i la infra 
representació d'altres. L'exemple és clar amb el cas d'un votant de Terol que té 3,5 vegades més poder per a elegir 
un escó que un votant de Madrid. L'altra gran inclinació és la fórmula D'Hont, la qual assigna escons de manera 
logística i afavorint el bipartidisme. 

El sistema polític espanyol dibuixa un país la població del qual és d'esquerres, però les seues institucions 

P.20

M.Il.ltre.. Ajuntament  de Benetússer. Ajuntament Ple de data 26 de gener de 2012                  (Exc. 1/2011)



               C/ Miguel Hernández, 30  46910- BENETÚSSER (València) Tel  963752950 / Fax 963960756

representatives i els òrgans d'Estat no tradueixen aquesta voluntat popular. El 2008 IU només va obtenir 2 
diputats. Si haguera hagut un sistema autènticament representatiu, IU n'haguera obtingut 13. Si fóra un sistema 
autènticament representatiu, en les passades eleccions generals de 2011 IU haguera obtingut 25 diputats i no 11. Si 
fóra un sistema realment proporcional des del principi de la democràcia, IU i les altres forces d'esquerres hagueren 
tingut molt més pes en la vida nacional. 

La victòria del PP el 20-N es presenta com a una victòria aclaparant, el mapa electoral espanyol és blau. Ara bé, en 
totes les interpretacions oblidem que al PP li votà el 30% del cens electoral. Això vol dir que el 70% no li votà. La 
majoria del poble no votà el PP, ni recolza les seues polítiques. El vot al PP només ha sigut un 0,96% més del que 
aconseguí en 2008. El nombre de parlamentaris que té ha augmentat pel col·lapse del PSOE. No hi ha, doncs, un 
mandat popular perquè el PP realitze polítques de retalls, si entenem el mandat per el desig de la majoria. 

Veiem la paradoxa de la Llei electoral, ens governa un partit amb una majoria absoluta però realment és un partit 
minoritari entre la població espanyola. El PP tindrà control absolut dels aparats de l'Estat, i això que representa 
una minoria. La conclusió a què hem d'arribar és que vam tindre una transició inmodèlica que donà a llum una 
democràcia incompleta que sacrifica el benestar del poble. 

Davant d'aquest fet, el Ple de l'Ajuntament de Benetússer, manifesta un desacord total amb la LOREG, una Llei 
Electoral que discrimina els partits minoritaris dispersos pel conjunt de l'Estat i discrimina els votants a causa de 
l'existència de circumscripcions sobre representades. Una llei electoral per a afavorir el conservadorisme del 
Parlament. 

ACORDS

1. L'Ajuntament de Benetússer exigeix al Govern la modificació de la Llei Electoral, ja que gaudeix d'una 
majoria absoluta i, per tant, la reforma d'una llei orgànica esta en les seues man.

2. L'Ajuntament de Benetússer exigeix al Congrés dels Diputats que propose una modificació de la LOREG, 
ja que poden inicial els tràmits legislatius que porten a aprovar una llei orgànica (articles 87.1 i 87.2). 

3. L'Ajuntament de Benetússer exigeix al Senat que propose una modificació de la LOREG, ja que poden 
iniciar els tràmits legislatius que porten a a aprovar una llei orgànica (articles 87.1 i 87.2). 

4. De la mateixa manera, l'Ajuntament de Benetússer insta a les Assemblees legislatives de les Comunitats 
Autònomes a una modificació de la LOREG, ja que també poden iniciar els tràmits legislatius que porten 
a aprovar una llei orgànica (articles 87.1 i 87.2). 

5. Donar trasllat dels acords: 
- A la presidència del Govern.
- Als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.
- Al senat. 
- A les Assemblees legislatives de les Comunitats Autònomes. 

A les 22:00 hores s’absenta la Regidora Ana Mª Martín Valero i ja no se reincorpora a la sessió plenària.

S'inicia el debat amb les intervencions següents: 

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

Per a defensar el plantejament d’esta moció sols quatre paraules “Una persona un vot”. 

Primer va estar el sufragi sensatal o restringit, aquell que soles podien exercir les persones que tenien una certa 
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condició i un cert nivell econòmic, després va estar el sufragi universal, també restringit a les dones, després les 

sufragistes amb Clara Campoamor al seu cap en mil nou-cents trenta-un aconsegui el sufragi universal també per 

a les dones i ara properament per a augmentar la qualitat de la nostra democràcia que vorem més real i més 

participativa s’haurà de canviar la Llei Electoral actual i anar a un sistema totalment propersonal com he dit abans, 

sense més.

El Sr. José Enrique Aguar Vila (CDL): 

Jo vaig a apoyar la moció, no pel contingut de l’exposició de motius perquè l’exposició de motius un poc ve a 

deslegitimizar el govern que tenim, jo entenc que són les normes que tenim, les regles que juguem i les regles les 

juguem tots. Però nosaltres, la Llei Electoral estem totalment en contra no sols pels motius que s’han dit sinó per 

uns altres que és una Llei Electoral que l’han creat els dos grans partits per a beneficiar-los, un exemple com deia 

Manolo lo de la Llei d'Hondt, per a eixir jo regidor vaig haver d’obtindre set-cents vint vots i hi ha regidors que 

estan assentats en este Ple que amb tres-cents vots han eixit regidors, llavors la Llei d'Hondt el que està al final és 

propiciant als partits grans tinguen més representació que els partits xicotets. Una altra cosa que té la Llei esta és 

que per a poder-nos presentar els partits xicotets a les eleccions tenim que recollir firmes dels ciutadans, d’un 

percentatge de ciutadans, quan els partits grans no tenen ninguna obligació d’arreplegar firmes, és un altre 

obstacle que posen als partits xicotets per a presentar-se a les eleccions, també esta Llei Electoral és una Llei 

Electoral que no arreplega les llistes obertes i nosaltres estem totalment per les llistes obertes, ja esta bé de que la 

gent haja de votar un partit polític i sobre eixe partit polític tinga que assumir tota la candidatura per complet, la 

gent ha de tindre la decisió i la llibertat de triar les persones individuals que representen al seu municipi. Per tot 

açò el CDL tenim impugnat i hem presentat un recurs al Constitucional sobre la Llei Electoral i com no, si se 

presenta en este Ple una modificació de la mateixa tindràs el meu vot a favor. Moltes gràcies. 

El Sr. Oscar Labiós Vendrell (PSPV-PSOE): 

No, si nosaltres anem a basar-se en lo que està en la moció, ens anem a abstindre Manolo per una raó molt senzilla 

també, nosaltres anem fins i tot un poc més. Nosaltres pensem que hi ha que fer grans modificacions en les 

institucions de representació popular, a més estem en un moment que la gent ens ho està exigint i estem a favor 

que això s’escolte i que se pose en marxa grans modificacions en les institucions. En lo que parla realment la 

moció hi ha cosetes com en la formula d'Hondt la qual assigna escons de manera logística i afavorint el 

bipartidisme, no és realment cert, i després ho intentaré explicar, però no és realment cert. I després alguna coseta, 

ho dic pel que posa en la moció que governa un partit amb una majoria absoluta però realment és un partit 

minoritari, bueno després d’estar tot escon blau,obviamente quelcom tindran de la població espanyola ha confiat 

en eixe sentit, ho dic perquè si no la resta com estem, ho dic en eixe aspecte per eixes dos frases en concret, però 

bo ja analitzades eixes dos frases només, però nosaltres en lo substancial estem d’acord. estem a favor de la 
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moció, però anem més hi haja, eixa modificació de les institucions de representació popular té una explicació molt 

clara, actualment està el Congrés i el Senat, el Congrés que ha de defendre els interessos de territoris i de la 

ciutadania, ho té absolutament tot assignat per al Congrés i el Senat en estos moments absolutament res, de fet 

quan va alguna llei el Senat, si hi ha alguna modificació en el Congrés, el Congrés, lo qué diga el Congrés, el 

Senat aleshores per a què?, hi ha que fer una profundització molt clara en el tema del Senat, i perquè dic del 

Senat?, perquè el tema de les circumscripcions que és del que tracta el tema de la Llei Electoral estaria un poquet 

més més regulat, en quin sentit?, un Estat Federal. L’Estat Federal que el nostre partit ha defés des de sempre en 

eixe sentit, ha debatre-ho, pense que estes noves generacions estan sol·licitant-ho, encara que tinga en el sentit que 

les reals competències d’estes institucions tant del Congrés com del Senat, un Congrés que es dedique a defendre 

els interessos de la Ciutadania de tota la nació, de tot l’Estat, com a estat i un Senat que defenga els interessos 

descentrats , que és el que li falta, que el Congrés no li deixa competències, fins a i tot no de províncies sinó de 

comunitats, i això el nostre territori ho té molt assumit fins i tot des de l’edat mitjana, i qui agafaria importància en 

eixos moments?, les Comarques, que ací no té importància perquè ja les tenim, però que en Castella no les tenen, 

perquè ve des de fa molt de temps.

En eixe sentit estem disposats a debatre el tema de l’estat federal i a debatre absolutament les competències del 

Congrés i el Senat i així hi hauria una única urna per al Congrés, una única, i estaríem d’acord que haguera una 

única però després de fer unes modificacions de base, no dir és que la Llei Electoral no servix, no hi han coses de 

les institucions que en estos moments fan que açò no funcione, i hi ha el que parlem de Llei Electoral això del 

sistema d'Hondt, a partir de hay si que podem parlar de Llei Electoral, i en este cas em pose un poc en defensa 

d’Hondt que pareix que tinga la culpa de tot d’acord amb els resultats electorals, i quan se fa eixa aplicació 

d'Hondt no se compta que a Espanya hagen cinquanta-dos circumscripcions, és una Llei igual que hi ha una altra, 

el seu partit parla d’un altre sistema que és, el sistema Haré, la diferència és consistix en el fet que la d'Hondt és 

de quocient màxim i la de Haré és de resto màxim que en principi pot afavorir als partits més minoritaris, però 

realment no és així, feu la comparació utilitzant el criteri d’una sola circumscripció i sense percentatge d’exclusió, 

el PP en este sentit baixaria sis escons, el PSOE baixaria quatre, CIU abaixaria 1 , altres pujarien 1, no hi ha una 

variació massa gran, no hi ha absolutament una variació massa gran, si que donaria entrada, donaria entrada, ho 

dic perquè he fet els càlculs, al Partit Nacionalista de Cantàbria, a la Plataforma per Catalunya i a GBai, no hi ha 

hauria cap modificació més, és important!, és important!, si que fa el sistema Haré una cosa tan important, que 

facilita que no hagen  tantes fraccions autonòmiques, en això estem d’acord, anem a plantejar-ho bé,  la qual cosa, 

en este plantejament que no és res més la modificació d’una Llei Electoral sinó un poc més profund, el nostre vot 

serà abstenció. 
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El Sr. Lluís M. Vicent Adell (PP): 

Manolo, plantejar i deslegitimar d’eixa manera a la gent que ha votat al Partit Popular, permet-me però és 

al·lucinant, no?, perquè ha guanyat el PP les eleccions resulta que ja no són legítimes, no ho sé, ja no entenc açò, 

però bo, en qualsevol cas jo no vull abstindre'm ni vaig a entrar en este tema simplement vaig a votar que no i s’ha 

acabat.

Previ dictamen desfavorable de la Comissió Informativa d’Àrees Socials. Sotmés a votació, el Ple de 
l’Ajuntament de Benetússer, amb 3 vots a favor 2 EU(Josep Manuel Albiol i Roso i Montserrat Payà i Esteve) i 
1 CDL (José Enrique Aguar Vila) i ), amb 7 vots en contra (PP(Laura Chuliá Serra, Lluís M. Vicent Adell, 
Miguel Ángel Madrero Tarancón, Mª José García Pascual, José Vicente Vidal Selvi, Encarna Prieto Llácer i 
Ambrosio Andreu Villalón)) i 5 abstencions ( PSPV-PSOE ( Eva A. Sanz Portero, Óscar Labiós Vendrell, Juan 
Antonio Alarcón Giner, Josefa Ferriols Raga i Vicente Jesús Arroyo Chover) ACORDA  no aprovar el present 
punt.

2. EU. Moció de rebuig de la proposta de la Generalitat de posar sòl públic municipal d'ús 
escolar a disposició d'empreses privades.

MOCIÓ DE REBUIG A LA PROPOSTA DE LA GENERALITAT DE POSAR SÒL PÚBLIC 
MUNICIPAL D'ÚS ESCOLAR A DISPOSICIÓ D'EMPRESES PRIVADES AMB EL PAGAMENT 
D'UN CÀNON PER A LA CESSIÓ DE TERRENYS PÚBLICS. 

La Sra. Montserrat Payà i Esteve (EU) llig la MOCIÓ: 

En/Na Josep Manuel Albiol i Roso, Portaveu del Grup Municipal d'EUPV en l'Ajuntament de Benetússer, en nom 
i representació del mateix, i a l'empara d'allò establert en la normativa aplicable, per raons d'urgència, eleva al Ple 
de la Corporació, per al seu debat la següent

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'Avantprojecte de Llei d'Acompanyament als Pressupostos de la Generalitat 2012 assenyala que la Generalitat 
podrà col·laborar amb els particulars en la promoció de centres educatius d'iniciativa social (CIS), amb la finalitat 
de garantir la llibertat d'ensenyament. És per això que podrà atorgar concessions sobre béns demanials de la seua 
titularitat, així com els que hagen transmès altres administracions, per a la construcció de centres educatius de 
titularitat privada que reunisquen els requisits per a ser sostinguts amb fons públics. 

Segons aquest plantejament els col·legis serien centres concertats -és a dir privats subvencionats amb fons públics- 
i guadirien d'una concessió de 75 anys durant els quals serien explotats per l'empresa privada, amb el pagament 
d'un cànon per la cessió dels terrenys públics. 

El nou conseller d'Educació, José Císcar, va afirmar el passat 8 de juliol, que ja “tenemos el pliego” de condicions 
i “se está estudiando el modelo de convenio, muy avanzado, con los ayuntamientos” que seran els que realitzen la 
cessió del terreny a la Generalitat per a que esta licite la seua concessió a l'empresari corresponent..

Així mateix el titular d'educació va desvelar que aquest projecte té com a objectius garantir “la llibertat d'elecció 
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de centres” i “equilibrar” el mapa de l'ensenyament a la nostra comunitat. De manera que el 37% de col·legis 
concertat i privats i el 63% de `´ublics passaran a ser d'un 50% en els dos models. 

Aquesta iniciativa suposa renunciar a l'escola pública de qualitat com l'unica que pot garantir la igualtat 
d'oportunitats entre els ciutadans i ciutadanes i substituir-la per una escola privada/concertada, on l'escola pública 
seria merament subsidiària d'aquesta. Suposa igualment un rencament del consens sobre la planificació del mapa 
escolar i l'execució del mateix. Darrere d'aquesta proposta es troba igualment la renúncia de la Conselleria a la 
construcció de nous centres escolar propis. 

Aquest model de potenciació de l'escola privada/concertada no és cert que supose una major oferta o llibertat per 
part dels pares i les mares. Al contrari del que afirma el conseller, en les grans ciutats la majoria de l'alumnat està 
escolaritzat en centres concertats i és una vertadera odissea trobar plaça en centres públics, pel que moltes 
persones es veuen obligades a matricular els seus fills i filles en una escola privada/concertada. És necessari per 
tant atendre aquesta demanda de places públiques amb la construcció de nous centres escolar públics. 

L'article 27 de la Constitució Espanyola estableix, entre altres, que: 

“Els poder públic garanteixen el dret de tots a l'educació, mitjançant una programació general de l'ensenyament,  
amb participació efectiva de tots els afectats i la creació de centres docents”Així mateix la Llei Orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d'Educació a l'article 15 planteja que “Per tal d'atendre les demandes de les famílies, les  
Administracions educatives garantiran una oferta suficient de places en els centres públics i concertaran amb  
centres privats, en el context de la seua programació educativa”. 

El conseller d'Educació que va parlar de 6.000 alumnes que tots els anys es queden sense plaça en centres 
concertats es va oblidar d'esmentar els quasi 1000 barracons. 148 nous aquest curs en 60 poblacions distintes. Cal 
dir que en 2004 el conseller de Cultura i Educació en aquell moment, González Pons, va afirmar que les aules 
prefabricades desapareixerien en dos anys. 

Amb el dictamen desfavorable de la Comisión Informativa de Áreas Sociales. Per tot això, l'Ajuntament de 

Benetússer acorda: 

1. Reafirmar la defensa del sistema públic de l'ensenyament, com a millor manera de garantir l'exercici del 
dret a l'educació que, des de l'Educació Infantil fins a la Universitat, estiga al servei de les necessitats 
socials, de la igualtat d'oportunitats i dels valors democràtics.

2. Demanar al conseller d'Educació: 
a.  La retirada de la seua proposta de cedir sòl públic a empreses privades per a construcció i explotació 

de centres escolars durant 75 anys. 
b. Iniciar la construcció urgent de centres escolars a les poblacions on aquesta necessitat és més evident 

amb l'eliminació dels barracons. 
c. L'elaboració d'un nou mapa escolar consensuat amb la comunitat educativa, que done solució a la 

falta de centres públics existents. 
d. Traslladar aquest acord al conseller d'Educació, a les AMPAS i claustres dels centres i a la Plataforma 

en Defensa de l'Ensenyament Públic. 

S'inicia el debat amb les intervencions següents: 
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La Sra. Montserrat Payà i Esteve (EU): 

S’estem jugant molt amb aquesta decisió del govern del PP.

Amb la demagògia de garantir la llibertat d’ensenyanment volem utilitzar el terreny públic, el que hem  paga tots i 

totes, per donar-lo a empreses privades per a que facen amb ell negoci.  

I jo me pregunte: Quina llibertat tenen els fills dels parats per anar a les escoles privades? quina llibertat tenen els  

fills dels pobres per escollir una escola privada escola que costa 400 o 500 € al mes?. 

No ens equivoquem, no hi ha llibertat sense igualtat. I actualment l’única escola que pot garantir l’atenció a tots 

els xiquets en igualtat de condicions és l’escola pública.

I és obligació del govern valencià garantir l’ensenyament públic,   i per tant la construcció de centres. Actualment  

tenim  un  37% d’escoles  concertades  privades  i  el  Govern  Valencià  vol  arribar  al  50%.  En  els  països  més 

desenvolupats com Finlàndia o  Noruega tenen un nivell molt elevat d’inversió en l'escola i l'universitat pública, i  

es on tenim els millors resultats en l'educació. .

El govern valencià  hauria de garantir l’educació pública, eliminar tots els barracons i contruir escoles públiques o 

reformar  aquelles  que  ho  necessitem.  Perquè  quantes  escoles  públiques  es  podien  haver  construit  amb  el 

pressupost del Àgora o més conegut com“la Clòtxina de Calatrava”? Per a què serveix un aeroport de Castelló 

sense avions? O quantes escoles i hospitals podien haver-se construït amb el pressupost de grans esdeveniments  

com la Copa Amèrica de Vela o el Gran Premi de Fórmula 1?

I que ningú s’equivoque i pense que a Benetússer no hi ha terreny per a cedir a empreses privades, de moment  

tenim un centre El Villar Palasí, que es va comprar amb els diners que l’ajuntament va obtindre d’un préstec amb 

l’aval   personal  dels  regidors  d'aquell  entonces,  perque  en  aquella  època  els  bancs  no  donaven prestecs  als  

ajuntament, i amb ese prestec, amb eixos avals se compraren els terrenys ara en aquestos moments aquest edifici 

està cedit a la Conselleria, i en qualsevol moment la Conselleria el podria donar a una empresa privada per a que  

el reformara o tornara a construir.  Ja que la normativa dels CIS és per a construir centres, però també per a  

reconstruir els vells o tornar-los a fer. 

Però encara que no fora així, les injustícies del voltan son menos injustícies perque no ens afecten?  Hem de 
tancar els ulls i no vore el que passa al nostre voltant?, jo pense que no. 

Per tots aquestos motius, si creuen en l’escola pública com a model de convivència social i com el lloc on es viu la  

diversitat en igualtat han de donar suport a aquesta moció.

Moltes gràcies per la seua atenció.

El Sr. José Enrique Aguar Vila (CDL): 

Com abans he dit en la Comissió, el nostre grup està totalment a favor de l’escola pública i gratuïta, però també  

varem dir que no estem per la labor que estiguem portant a este Ple mocions que no afecten directament el nostre  
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municipi. I així varem dir que no estaríem en contra d’esta moció, ens abstindríem de la mateixa i deixar clar una  

cosa, que el centre Villar Palasí si va ser cedit el terreny per part de l’Ajuntament és propietat municipal el sòl,  

vull dir que  la Generalitat el que pot cedir el sòl que siga de la Generalitat però no pot cedir sòl que siga  

municipal, és com la residència que tenim a Benetússer, vosté sabrà que la Generalitat  no pot fer un altre ús que el 

que  l’Ajuntament li va donar, llavors no li de la volta al tema, perquè jo en la Comissió el que vaig dir és que 

estem totalment d’acord amb l’educació i amb l’ensenyança pública i gratuïta, però que com era un tema que no 

afectava directament al nostre municipi perquè Benetússer,per sort, tenim l’educació coberta  i no tenim cap de sòl 

per a cedir a la Generalitat, perquè no és propietària de ninguna  parcel·la Benetússer, perquè enteníem que no era 

necessària  portar  a  ací  cap  moció  per  a  fer  mitins,  el  qué  volem són  mocions  que  interessen  als  veïns  de 

Benetússer com la que hem parlat abans del Mercat Municipal, llavors anem a abstindre’ns com diguerem en la 

Comissió.

La Sra. Eva A. Sanz Portero (PSPV-PSOE): 
La portavoz del Grupo Socialista pues apoyar favorablemente la moción y creo que tampoco hay muchos más que  

decir porque Montse ha hecho toda la explicación a la perfección. 

La Sra. Mª José García Pascual (PP): 
Vale, efectivamente como ha dicho José Enrique, en el municipio de Benetússer no existe suelo público que se 

pueda ceder ahora mismo a la Conselleria porque no hay suelo público municipal. Vale, también es cierto que la  

Constitución dice que los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación y por eso la Generalidad 

está haciendo un esfuerzo inversor muy importante y si que está para construir sistema educativo de calidad. 

Vamos  a  ver,  la  Generalidad  lleva  invertidos  más  de  mil  ochocientos  noventa  y  un  millones  de  euros  en 

cuatrocientos veinte centros desde el año dos mil tres, solo en el último curso, de septiembre de dos mil diez a  

septiembre de dos mil once, se han puesto en funcionamiento veintiséis nuevos centros con una inversión de  

ciento siete coma tres millones, ahora mismo, con la nueva Consejera Mª José Catalá, que es la nueva Consejera,  

se van a destinar ciento treinta millones de euros en construir nuevos centros educativos públicos además de 

ampliar  y  remodelar  algunos  ya  existentes  teniendo  como  prioridad  aquellos  que  se  encuentran  en  aulas 

prefabricadas, como además hemos hecho aquí historia, les recuerdo que con el PSOE sólo se realizaron setenta y  

siete obras desde el año ochenta y tres hasta el año noventa y cinco, y nada más simplemente es decir las cifras,  

que la Generalidad no hace demagogia, está haciendo un esfuerzo importante en inversión para  la educación  

pública, sigue siendo educación pública y si que es cierto, vuelvo a repetir como ha dicho José Enrique, que hoy 

por hoy en el municipio, hoy por hoy no, el municipio de Benetússer es el que es y no hay más, no existe suelo  

público municipal, ya está. 
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La Sra. Montserrat Payà i Esteve (EU): 
Bueno, en primer lloc dir que si el Centre Villar Palasí és del poble no se perquè no ho tenim tot ocupat i només 

ocupem la part de baix, amb això ja està tot dita. I en segon lloc si la Conselleria està tractant tan bé a l’escola  

pública nos es que farien el dissabte al voltant de dos-centes mil persones en els carrers de València protestant,  

estarem tots bojos, no se. 

Previ  dictamen desfavorable  de  la  Comissió  Informativa  d’Àrees  Socials.  Sotmés  a  votació,  el  Ple  de  
l’Ajuntament de Benetússer, amb 7 vots a favor 5 PSPV-PSOE( Eva A. Sanz Portero, Óscar Labiós Vendrell, 
Juan Antonio Alarcón Giner, Josefa Ferriols Raga i Vicente Jesús Arroyo Chover) i 2 EU (Josep Manuel Albiol i  
Roso i Montserrat Payà i Esteve), 7 vots en contra ( PP (Laura Chuliá Serra, Lluís M. Vicent Adell, Miguel Ángel 
Madrero Tarancón, Mª José García Pascual, José Vicente Vidal Selvi, Encarna Prieto Llácer i Ambrosio Andreu  
Villalón)) i 1 abstenció CDL (José Enrique Aguar), amb el vot de qualitat de l'Alcaldía ACORDA no aprovar 
els acords. 

D) Precs i Preguntes.

Es produïxen les intervencions següents: 

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

Jo voldria comentar,  bueno a veure,  en l’últim punt de l’ordre del  dia de què hem aprovat les actes ja vaig  

comentar el tema de la residència, voldria saber quines gestions, en quin moment està?. La residència està ahí, està 

tancada, és de Benetússer com estàvem dient però no podem fer ús d’eixa residència, ho vaig preguntar en eixe 

Ple, ho torne a preguntar este i fins que no se’m d’una resposte de quines són les actuacions que s’han fet i en 

quines condicions està continuaré preguntant-ho en cadascu dels Plens. 

També voldria saber, que se’ns donara informació de com està l’assumpte en els tallers del centre de convivència  

perquè no se si s’estan fent, ací se va a passar el cobro per les activitats que feia la gent o que esta fent la gent allí i  

a mi m’ha arribat una informació  en el sentit en què ni els monitors estan cobrant i algunes de les activitats estan,  

per dir-ho d’alguna forma, en la corda fluixa, m’agradaria que se me passara  informació al respecte. 

El Sr. Lluís M. Vicent Adell (PP): 

Vale, tot açò en la pròxima comissió te contestarem. 

La Sra. Montserrat Payà i Esteve (EU): 

A mi m’agradaria saber perquè en l’últim consell de les dones, de 14 de desembre, amb acta tancada se’ns va 

comunicar que la tècnica d’igualtat deixava de treballar quan en el Ple anterior, de 1 de desembre, és a dir dos  

setmanes abans s’havia donat suport a una esmena d’Esquerra Unida sobre l’augment de pressupost en temes de  

dóna?.

Segona pregunta, perquè no se’ns ha comunicat lacomiadament de l’educadora del SEAFI?. 

P.28

M.Il.ltre.. Ajuntament  de Benetússer. Ajuntament Ple de data 26 de gener de 2012                  (Exc. 1/2011)



               C/ Miguel Hernández, 30  46910- BENETÚSSER (València) Tel  963752950 / Fax 963960756

Una tercera pregunta, perquè el centre obert no està obert des de juny?. 

La Sra. Mª José García Pascual (PP): 

Todas esas preguntas que está haciendo van en una moción que la habéis presentado conjuntamente con el PSOE 

que no va para este Pleno, con lo cual ya os contestaremos cuando sea el momento. 

La Sra. Josefa Ferriols Raga (PSPV-PSOE): 

Si,  bona nit,  esta  es  una pregunta para  el  museo municipal.  En el  año mil  novecientos ochenta  y seis,  este 

ayuntamiento convocó la plaza de encargada biblioteca y museo municipal a través de una oposición con un  

temario específico sobre museos y bibliotecas, dicha plaza fue adjudicada reconociendo el Ayuntamiento contando 

en su plantilla municipal con el personal competente para dichas funciones tanto referido al personal auxiliar  

como al cualificado superior. Ante la propuesta del concejal de patrimonio de iniciar un serie de actuaciones en el  

museo, en un plazo de dos meses, y afectando estas a actividades de rehabilitación, distribución de espacios, 

sistemas de conservación de las piezas, campañas culturales para centros escolares y población en general. El  

grupo municipal  socialista  solicita  a  la  Alcaldesa  disponga  lo  necesario  para  que  todos  los  grupos  políticos  

conozcamos el proyecto de rehabilitación y restauración de todo el edificio y el museo con el fin de saber en que 

punto nos encontramos, porque ese proyecto ya se presentó pero ahora lo que pedimos es saber en que punto nos  

encontramos de todo el proyecto y que es lo que queda por realizar, dándonos dicha información por escrito. Que 

todas  las  intervenciones  de  rehabilitación,  distribución  del  espacio,  sistema  de  conservación  de  las  piezas,  

programas de difusión y campañas culturales sean desarrolladas bajo la  dirección y supervisión del  personal 

adscrito a esta área, con plaza mediante oposición, esta decisión no generaría inversiones municipales adicionales 

dado que el Ayuntamiento cuenta con el personal adecuado y el edificio en propiedad. 

En virtud de los expuesto preguntamos,¿Van ustedes ha dejar en manos de la encargada municipal del museo la 

gestión técnica-cultural y social del mismo?, si es así ¿qué técnica va a tener todas las intervenciones que requiere 

el museo? ¿van a permitir ustedes que teniendo personal competente en plantilla se contrate profesionales externos 

dada la situación económica que estamos atravesando? Gràcies.

El Sr. José Enrique Aguar Vila (CDL): 

Home, més que preguntar-me a mi podria haver preguntat al seu propi grup perquè la primera actuació que se va  

fer l’any passat en el museu. Bueno, primer que res, la tècnica que se va traure la plaça per al museu, la va traure  

vosté  farà  uns vint  anys quan era  regidora de d’este  ajuntament,  és  l’actual  bibliotecària  municipal  i  l’única 

actuació que se va fer en el museu va ser farà  dos anys que se va obrir el museu de Benetússer, i quan se va obrir  

el museu de Benetússer se li va demanar per escrit a la que s’entenia que estava adscrita com a tècnica municipal i  

arqueòloga local el que preparara la preparació del que era l’exposició i el traslladar totes les peces de González  

Marti a Benetússer, esta tècnica municipal en aquell moment va contestar a l’Alcaldessa de Benetússer, per escrit  
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també,  va  contestar  esta  tècnica  que  ella  no  era  competent,  que  no  volia  fer  la  faena,  i  en  aquell  moment 

l’Ajuntament tingue que contractar a una historiadora, a una arqueòloga historiadora, el que muntara l’exposició  

Arrels de Fang que és la que tenim en estos moments en el museu. Si vosté va llegir bé el projecte que li vaig  

presentar l’altre dia en la comissió estem parlant que l’única qué se va a fer és focar el pis del museu que en este  

moment no esta, lo que és el sol, el sòl, que és ara de madera i no cal fer cap informe ni res perquè hi ha un 

projecte del Molí de la rehabilitació que se va fer i està pendent ficar el piso llavors és el mateix projecte, se li  

passarà l’apartat del que és el piso, el valor crec que són deu mil quatre-cents euros perquè ja hem tret el projecte,  

demà se’l passaré, i el museu l’únic qué se va a fer és arreplegar-ho, posar el piso i tornar a muntar damunt no té  

més històries . I la tècnica municipal que jo entenga o que sàpia no hi ha ninguna tècnica municipal adscrita al  

museu perquè va renunciar esta persona i va dir que no podia portar-ho, llavors no tenim un tècnic municipal si  

que és de verest que en el Molí aprofitant que tenim i sempre en via d’estalviar diners, la directora del Molí és  

historiadora, el qué hem fet sempre ha sigut ficar-la en tots els informes perquè ens donaren la concessió de  

museu, lo qué era la col·lecció museística de Benetússer, com a persona responsable i coordinadora del que és el  

Museu, llavors no farem cap gasto perquè la tècnica la tenim  en el Molí compartida entre cultura i el que és 

patrimoni, i l’únic que caldrà fer és que si hi ha que obrir-ho, doncs si cal obrir-ho els dissabtes i diumenge doncs  

alguna persona que vaja pel matí a obrir el museu perquè no hi ha cap persona en estos moments i inversió no hi  

ha una altra que ficar el piso i demà tindrà en el seu poder la còpia del projecte perquè és el projecte que fa quatre  

anys va encarregar este ajuntament i és el mateix projecte que hi ha en estos moments fins a fer el col·lege en el  

seu moment. 

La Sra. Josefa Ferriols Raga (PSPV.PSOE): 

Ací hi ha una xicoteta, deu de ser una confusió, o la té vosté o la tinc jo. I entonces, osea, jo he preguntat a  

Secretària i la tècnica està en funcions i no està deshabilitada d’eixa faena, per tant no entenc el que em contesta  

però jo el que si que  demanaria per no allargar-me més la  situació perquè que la Secretaria o a qui corresponga  

faça un informe per a veure realment  si en estos moments està en funcions o no la tècnica i si és competència o  

no, perquè de ser-ho, si és competència, deu de ser ella la que estiga baix la seua responsabilitat baix la seua  

responsabilitat ha d’estar qualsevol moviment que es faça en el museu, doncs posar el piso, doncs posar el pis,  

com posar-li floretes tendres, doncs floretes tendres, però hi ha que fer-ho i això ha d’estar sempre baix la direcció 

d’un tècnic i d’un professional mai d’una persona que no tinga eixa responsabilitat perquè no estem parlant només 

d’un obra, estem parlant de rehabilitar i acondicionar un espai on va acollir o està acollint un material que dóna la  

identitat al nostre poble, són peces del Segle X i de l’XI, i després Cristianes, qualsevol poble que tinguera el  

cultiu que nosaltres tenim ací estaria a bombo i platillo. L’únic  qué se demana que donada la situació econòmica  

que tenim, ací no s’està plantejant ni que es faça cap esforç de res, ningún despilfarro, sinó senzillament que es  
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reutilitze el que se té, i que s’atenga, i que se compte amb les persones que poden fer eixe treball, i que tot estiga  

dirigit cap a una responsabilitat professional perquè eixe museu d’ací a cent anys estiga, i que no siga algo que hui  

està ací i demà està allà i com a mi m’agrada ho pose d’esta manera i després es posa d’una altra, llavors jo  

demanaria l’informe i així ja no cal que tornem, no, dic jo. 

El Sr. Juan Antonio Alarcón Giner (PSPV-PSOE): 

Si, es una pregunta sobre la apertura de la calle El Molí al tráfico, entonces referente a este. En mil novecientos  

ochenta se hicieron excavaciones encontrando un yacimiento arqueológico de la época califada. En el año dos mil  

cinco  también se hicieron otras excavaciones y se encontraron material Cristiano por lo que Benetússer está 

considerado arqueológicamente un pueblo en el que algunas zonas subprotegidas, esto pide a cada grupo político  

que gobierne el compromiso de los ciudadanos de Benetússer al respeto y cuidado y protección de dichas zonas ya 

reconocidas oficialmente, perteneciendo estas al patrimonio de nuestra historia. El compromiso de todo grupo 

supone mantener en todas las modificaciones el plan parcial de las zonas mencionadas, hacer catas en el terreno  

antes de permitir edificaciones, proteger el medio ambiente de la zona catalogada.

La decisión de darle a la calle El Molí transito circulatorio va en contra de cuidar las zonas arqueológicas de la  

que  estamos  antes  mencionando,  además  esta  calle  fue  adecuada  para  que  fuera  zona  peatonal  siendo  su 

pavimento de inferior cuerpo por lo que la circulación lo va a deteriorar rápidamente, hay aceras al mismo nivel  

de la calzada no protegida por pivotes por lo que también supondrá un riesgo para los peatones y en la plaza del  

Molí, es un riesgo añadido, dado que allí juegan niños y no tenemos barreras con lo cual es un riesgo bastante alto  

el que vamos a correr con los coches circulando por allí. Por lo tanto solicitamos que reconsideren su postura y  

que cierren la calle El Moli, teniendo también en cuenta que tenemos la Avenida de l'Orba que llega hasta la zona 

del Favara, Navarro Soler, y después tenemos Atanasio García Zapater que también llega a aquella zona. Gracias. 

La Sra. Laura Chulia Serra (PP): 

En primer lloc Juan, crec que esta sol·licitud ja la vareu presentar en comissió, se va respondre, no volem donar-li  

mes notorietat pública, simplement tornar a repetir-los que les decisions que presa este equip de govern no són de 

sobte ni perquè se’ns antullen sinó que hi ha sempre un informe darrere que avala la decisió i en este cas hi ha un 

informe de la policia que avala tant la tornà a doble sentit de circulació en el carrer Ramón i Cajal, entre Miguel  

Hernández i Carrer Major, com l’obertura del Carrer el Molí en sentit d’eixida al canal, el mateix que vam dir en  

la comissió. 

El Sr. Juan Antonio Alarcón Giner (PSPV-PSOE): 

Simplent Laura que és que és una zona arqueològica molt important i jo crec que hi hauria de cuidar-la, per això  

he tornat a fer la pregunta, perquè allò és Benetússer, és el Benetússer dels nostres avantpassats és un lloc que crec  

que hauríem de cuidar-ho, i bueno, vosaltres voreu.
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El Sr. Oscar Labiós Vendrell (PSPV-PSOE): 

Puc preguntar de varies maneres, però tampoc contesteu o contesteu en la pròxima comissió o en el pròxim Ple, és  

el tema de la Defensora de la Ciutadania és una d’eixes coses que ha passat com en el mercat o en altres coses, 

que ha sigut lo hago y después pregunto, y digo lo hago y después pregunto perquè això és un organisme aprovat  

per unanimitat, un òrgan aprovat per unanimitat en este Ple, amb la qual cosa si es dissol, se suspén ha de passar  

també per este Ple, és igual que lo del mercat. Però què ha passat? com ens hem assabentat que ha desaparegut la  

figura de la Defensora de la Ciutadania?, presupuestos no hay, no habéis contestado a la pregunta de que pasa con  

la Defensora de la Ciudadanía desde el  mes de septiembre y pienso que una Defensora de la  Ciudadanía se 

contesta rapidísimo, si existe y no queréis quitarla se dice está en su despacho, ¿dónde está su despacho?.

La Sra.Laura Chuliá Serra (PP) : 

¿Te conteste després?. 

El Sr. Oscar Labiós Vendrell (PSPV-PSOE): 

Si per favor, no és que després dius un argument d’un advocat que l’única cosa que diu que l’Alcaldessa pot fer el  

que li done la gana, és el que entenc jo.

Es realitzen aplaudiments per part del públic assistent. 

El Sr. Oscar Labiós Vendrell (PSOE): 

Aleshores amb això, nosaltres som oposició i necessitem informació, em pots dir si, ara t’explique no explica’m 

quan te pregunte i d’un òrgan que necessita una reprovació si al final s’anul·la per este Ple, i que se diga es lleva la  

Defensora de la Ciutadania per estes raons amb els informes tècnics que siguen però no se pot armar un escàndol,  

el tema del mercat en este sentit, després  el tema recular i ja, no no no, és que ni reculen faig ací un informe del  

que diu l’advocat, que diu que jo tinc la potestat de fer el que vullga, bo doncs escolte, nosaltres pensem que la  

política no es deu judicializar per a això esta ja Camps i  tal  i mira com ixen. Nosaltres en eixe sentit el qué  

pensem, el qué pensem, val perdoneu és un tema d’actualitat, em referisc nosaltres el qué pensem és que en un  

poble com Benetússer no podem tirar mà d’unes lleis superiors, superiors,que al final arriben a, vas a trobar-li  

algo,  nosaltres  tenim les ordenances igual  que en el  mercat  vos les  heu botat  perquè en este  tema hi  ha un 

organisme que va aprovar el tema de la Defensora de la Ciutadania uns estatuts que també se’ls han botat i si no  

se’ls han botat digam de quina manera no se'ls van a votar.. 
El Sr. Lluís M. Vicent Adell (PP): 

Vale Óscar yo te contestó. (S’escolta un murmuri del públic assistent). Bueno, si em deixeu. Perquè açò és un 

Ple d’un Ajuntament, no és una plaça de bous que cada vegada que un matador fa una intervenció s’aplaudix i  

cada vegada que parlem nosaltres es murmura ( s’escolta murmuri), continuem aixína, vale, molt bé.
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El Sr. Oscar Labiós Vendrell (PSPV-PSOE): 

Perdone no sóc cap matador sóc un representant del poble de Benetússer. 

El Sr. Lluís M. Vicent Adell (PP): 

Anem a vore, queden cinc minuts,  no és perquè, estàs molt susceptible. 

La Defensora del Ciutadà està en el despatx número huit del Villar Palasí, vale, no han arribat encara ha fer-se els  

cartells i per això no s'han ficat, però tant que es referix ací a la Defensora de la Ciutadà vaig a recordar una cosa, 

la Defensora del Ciutadà porta crec que són dos anys sense cobrar, la Defensora del Ciutadà se’n va anar a la 

Corunya  a representar a l’Ajuntament de Benetússer i se’l va pagar de la seua butxaca, i no estàvem encara  

nosaltres, osea que tant interés en això i resulta que ni se li paga el viatge ni se li paga res, i eixa és jo diria la  

demagògia que vosaltres utilitzeu, però clar no t’has conformat amb això, no t’has conformat i simplement has  

tornat una altra vegada al tema del mercat, osea i dius que judicializamos  la política, però que judicializamos?, si  

simplement tenim un informe de l’advocat que constata el que nosaltres hem fet i que ens dóna la raó, que passa 

que tampoc podem llegir-ho, que passa que hem de callar, que passa que no podem parlar, vale, és això?. 

Cada vegada que nosaltres, mira en este Ajuntament jo porte molts anys ací, en este Ajuntament hi havia deu,  

dotze, quinze, que eren els que venien al Ple, vale. Estem molt satisfets de que hi haja vida política en el poble,  

des que hem arribat nosaltres que tenim l’Alcaldia, això és una meravella, els Plens tots els dies plens, se’ls deixa  

gravar, estem encantats ara, en trenta-dos anys, el Ple estava buit, no venia ningú, fixa’t com ha canviat la cosa,  

tenim manifestacions, ja tenim casseroles tots els dies, la vida política esta, vamos de cine, està genial. I ara tu ens 

dius que nosaltres ens carreguem a la Defensora del Ciutadà, que nosaltres matem a tots, nosaltres ací és matar-los  

a tots com siga,  ja et dic, la Defensora del ciutadà contínua en el seu lloc, té un despatx en el Villar Palasí, perquè  

tu saps molt bé i a més les estes utilitzant, ho utilitzes molt bé, perquè el teu saps que tenim un grup més, i cada  

grup necessita un despatx, ara mateix estem reestructurant l’ajuntament i necessitem un altre despatx i vos hem 

hagut de donar un altre despatx ací baix, però clar això no ho comptes perquè no interessa, i saps el que havíem de 

fer era llevar tots els despatxos dels grups polític, a lo millor així tindríem més lloc.A lo millor  així teníem mes  

lloc. 

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

Eso está por Ley. 

El Sr. Lluís M. Vicent Adell (PP): 

Pero quiero decir.

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

Bien, por si acaso. 

El Sr Lluís M. Vicent Adell (PP): 
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Es que quiero decir, es que me viene aquí a decir que nos lo cargamos todo .

El Sr. Oscar Labiós Vendrell (PSPV-PSOE): 
Haver  nosaltres,   jo  si  crec  que  vós  ho  carregueu  tot,  de  fet  podeu  tindre  fins   i  tot  democraticamente  el  

recolzament, o podeu  feu-ho a soles com heu fet en el mercat, bueno, hi ha que dir-ho, o vosaltres a sols estant en  

minoria, feu el que estimeu convenient, podeu fer-ho nosaltres no estem dient, estem dient que què passa?, què  

passa amb la Defensora de la Ciutadania?, simplement he fet una pregunta, què passa amb la Defensora de la 

ciutadania? home, fer coletilles hi ha que fer-les. 

El Sr. Lluís M.Vicent Adell (PP):  
Home clar!. 

El Sr. Oscar Labiós Vendrell (PSPV-PSOE): 
Home,  i tant, perquè vos heu botat un procediment, és que vos heu botat un procediment molt clar, no és …

El Sr. Lluís M.Vicent Adell (PP):  
Amb la Defensora del Ciutadà ens hem botat un procediment?

El Sr. Oscar Labiós Vendrell (PSPV-PSOE): 
Clar.

El Sr. Lluís M.Vicent Adell (PP):  
Quin?

El Sr. Oscar Labiós Vendrell (PSPV-PSOE): 
Vos heu botat un procediment de , no hi ha ningun d'açò pressupostari, no se’ns informa des del mes de setembre  

del que passa en l’oficina de la defensora de la ciutadania, es que puc parlar d’estes coses.

El Sr. Lluís M.Vicent Adell (PP):  

Clar. 

El Sr. Oscar Labiós Vendrell (PSPV-PSOE): 
La Defensora de la Ciutadania porta no se quants mesos esperant, portava no se quants mesos esperant per a 

reunir-se amb l’equip de govern, vamos em pareix molt bé.

El Sr. Lluís M.Vicent Adell (PP):  
També portava no se quants mesos esperant cobrar 

El Sr. Oscar Labiós Vendrell (PSPV-PSOE): 
Si, si, si 

El Sr. Lluís M.Vicent Adell (PP):  
També és fort. 
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El Sr. Oscar Labiós Vendrell (PSPV-PSOE): 
Però estem parlant d’un òrgan aprovat ací per unanimitat que dóna un servici a la ciutadania. Igual  mencione  

l'informe de l'advocat, el mencione perque tu també l'has tret, un advocat pot dir missa, et  pot dir missa l’advocat, 

que si podem anar al jutjat i tal, podem anar als tribunals, però ací tens un col·lectiu com és el tema del mercat,  

passant-ho malament, vale, anem a tirar tots mans d’advocats i caiga qui caiga. Açò és el que estem dient en un 

poble el tema és molt més proper i de pas, agrair el tema de la participació que ho comencem nosaltres, vostés en  

el tema dels Plens, ho han aconseguit. Enhorabona. 

La Sra. Motserrat Payà i Esteve (EU): 

 Respecte a l’informe de l’advocat, ens agradaria saber quant ha costat? i qui ha pagat eixe informe?. 

La Sra Laura Chulià Serra (PP): 
Anem a vore, li recorde que esta alcaldessa és llicenciada en dret i té amistats, i les amistats no li cobren. 

La Sra. Motserrat Payà i Esteve (EU): 
Vols dir que t’ho ha fet un amic?. 

La Sra Laura Chulià Serra (PP): 
Pot ser. 

La Sra. Motserrat Payà i Esteve (EU): 
No, escolta’m que estic aclarint la teua resposta.

La Sra Laura Chulià Serra (PP): 
Et recorde que l’ofici.

La Sra. Motserrat Payà i Esteve (EU): 
T’ho ha fet un amic?.

La Sra Laura Chulià Serra (PP): 
L’ofici de llicenciat en dret és un càrrec de confiança, i un tria  al seu advocat arreglament  a la seua confiança. I ja  

està.

La Sra. Motserrat Payà i Esteve (EU): 
Jo t’he fet una pregunta, tu has portat un informe d’un advocat  i jo et dic. 

La Sra Laura Chulià Serra (PP): 
És meu es personal. 

La Sra. Motserrat Payà i Esteve (EU): 
Quant ha costat? I qui ho ha pagat?, Clar. 
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La Sra Laura Chulià Serra (PP): 
És una cosa personal meua, i he de dir els meus gastos per on van?. 

La Sra. Motserrat Payà i Esteve (EU): 
No. 

La Sra Laura Chulià Serra (PP): 
Doncs ja està, he de dir la nòmina, he de dir si m’he comprat un cotxe o no m’ho he comprat, és que són ja tantes 
les tonteries que estic aguantant, que ja em pareix fatal açò.
La Sra. Motserrat Payà i Esteve (EU): 
Perdona, jo crec que tots, tots, estem obligats a fer una declaració de béns.
La Sra Laura Chulià Serra (PP): 
Què no la faig?.

La Sra. Motserrat Payà i Esteve (EU): 
Doncs ja està, estem obligats,eso ve per Llei. 

La Sra Laura Chulià Serra (PP): 
El Ple s’acaba, les tècniques poden retirar-se.

I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència va alçar la sessió, sent les 22:45, de tot això, com a  
secretària, done fe.

La Presidenta,                                                                                            La Secretària,

Laura Chuliá Serra                                                                                    Emilia Selva Sacanelles. 

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