
 
AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ

SESSIÓ 9/2015 EXTRAORDINÀRIA

Sessió extraordinària del Ajuntament Ple
Data: 22 d’octubre de 2015

Hora de començament: 20:11 hores
Hora de finalització: 20:30 hores

Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial

ASSISTENTES

Sra. Alcaldessa-Presidenta
Dª Mª Dolores Cardona Llopis

Sres./as Regidors/as
D. Emilio Falquet Sesmero

Dª Elena Blanco Dols
D. Marcos Gassó Matoses

Dª Ruth Orengo Puig
D. Rafael Ribot Marco 

D. Jose Ignacio Saldaña Moratal
Dª Luisa Julio Serisola 

D. Miquel Alèixit Romero

Sra. Secretària-Interventora
Dª María Teresa Zaragoza Gutiérrez

En el dia, hora i lloc indicats, degudament convocats i notificats en forma de l’Ordre 
del Dia comprés dels assumptes a tractar, es reuniren sota la Presidència de la Sra. 
Alcaldessa-Presidenta, Dª María Dolores Cardona Llopis, assistida de Dª María Teresa 

Zaragoza Gutiérrez, Secretària-Interventora de la Corporació, en primera 
convocatòria, els membres expressats al marge que integren la majoria de 

l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió extraordinària.

Sent l’hora indicada, la Presidència declara obert l’acte. 

Advertit quòrum legal suficient per a celebrar la sessió, conforme al que disposa 
l’art. 46.2.c) LRBRL, s’obri la mateixa per la Presidència, passant a tractar els punts 

inclosos a l’Ordre del Dia.

O R D R E   D E L   D I A
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PRIMER.-  SORTEIG  PÚBLIC  PER  A  LA  DESIGNACIÓ  DE  MEMBRES  DEL 
CONSELL CIUTADÀ.

Vist l’article 12 del ROM, el qual estableix el següent:

«El Consell Ciutadà, estarà format per:
- El  President/a,  que  serà  l’Alcalde/ssa,  que  podrà  delegar  en  el  

Regidor/a-delegat de Participació Ciutadana.
- Un regidor/a representant de cada grup polític municipal.
- Un  representant  de  cada  Associació  inscrita  en  el  Registre  Municipal  

d’Associacions d’aquest Ajuntament. 
- Cinc  veïns/veïnes,  elegits  per  sorteig,  entre  els  qui  voluntàriament  ho  

sol·liciten.

La duració del càrrec del veïns/veïnes, serà de quatre anys i coincidirà en el mandat  
de cada legislatura. El procés d’elecció tindrà lloc dins del tres mesos següents a la  
presa de possessió dels nous regidors/res.»

Vist que ja s’ha produït la presa de possessió dels nous regidors de l’Ajuntament de 
Benirredrà, s’ha de procedir a l’elecció dels nous membres del Consell Ciutadà, i de 
conformitat con el ROM.

Vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  d'Economia,  Hisenda  i 
Transparència de data 22 d'octubre de 2015, el Ple de la Corporació, en votació 
ordinària, per unanimitat de les nou regidors assistents, ACORD:

PRIMER.- Procedir al sorteig públic dels membres del Consell  Ciutadà, entre les 
sol·licituds veïnals presentades dins del termini disposat l’efecte.

SEGON.- A la vista dels resultats del sorteig, designar com a membres del Consell 
Ciutadà a les següents persones: 

1.- EVA MARIA GAVILA MARTINEZ.

2.- MINERVA PEIRÓ RUANO.

3.- M.ª DEL CARMEN ZUAZAGA PIERA.

4.- M.ª JOSÉ COLL MONZÓ.

5.- CONCEPCIÓN ROLDAN FERNANDEZ.

BORSA DE RESERVA: 

6.- SÍLVIA CLIMENT MASCARELL.

7.- M.ª ÁNGELES MORANT CHOVA.

8.- MAURICI ARBONA MIÑANA.

9.- CLARA RUANO LURBE.

10.- ROSA ANDRÉS LOZANO.
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TERCER.- Donar trasllat del present acord als veïns designats. 

SEGON.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE COLABORACIÓ ENTRE 
EL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I LA FEDERACIÓ 
ESPANYOLA  DE  MUNICIPIS  I  PROVÍNCIES  (FEMP)  PER  A  PROMOURE  I 
FACILITAR EL DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI 19/2013, DE 9 DE DESEMBRE, 
DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN EN 
LES ENTITATS LOCALES. 

Vist que el Ministeri d´Hisenda i Administracions Publiques i la Federació Espanyola 
de  Municipis  i  Províncies,  a  fi  de  col·laborar  amb  les  Entitats  Locals  per  al 
desplegament de la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern en les entitats locals en el conjunt de les Entitats 
que integren l’Administració Local espanyola van firmar el passat 28 d’Abril de 2015 
un  acord  marc  de  col·laboració  que  té  per  objecte  el  desenrotllament  de  les 
actuacions precises per a complir  amb les obligacions de transparència,  que els 
imposa la Llei, a través d’un portal de transparència anàleg al de l’Administració 
General de l’Estat.

Vist que l’Ajuntament de Benirredrà considera necessari i interessant l’adhesió a 
l’esmentat acord marc.

Per  tot  el  que precedeix,  vist  el  dictamen favorable  de la  Comissió  Informativa 
d'Economia, Hisenda i  Transparència de data 22 d'octubre de 2015, el  Ple de la 
Corporació,  en  votació  ordinària,  per  unanimitat  de  les  nou regidors  assistents, 
ACORD:

PRIMER.  Sol·licitar  l’adhesió  a  este  Acord  Marc  de  Col·laboració  coneixent  i 
acceptant les condicions del seu funcionament.

SEGON.  Donar  trasllat  del  present  acord  a  la  FEMP  i  al  Ministeri  d’Hisenda  i 
Administracions Públiques.

Durant el debat es produeixen les següents intervencions:

La Sra. Alcaldessa exposa que a partir de novembre l’Ajuntament disposarà també 
del seu propi Portal de Transparència, el qual estarà allotjat a la seu electrònica, i es  
podrà accedir pels veïns des de la pàgina web de l’Ajuntament de Benirredrà.

TERCER.-  PROPOSTA  DE  MODIFICACIÓ  REGLAMENT  ORGÀNIC  MUNICIPAL 
(ROM).

Vist  el  text  del  projecte  de  modificació  del  Reglament  Orgànic  Municipal  (ROM) 
elaborat per Secretaria, amb objecte de promoure la participació ciutadana en els 
assumptes municipals.

En virtut dels articles 22.2.d) y 49 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases  del  Règim  Local,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa 
d'Economia, Hisenda i  Transparència de data 22 d'octubre de 2015, el  Ple de la 
Corporació,  en  votació  ordinària,  per  unanimitat  de  les  nou regidors  assistents, 
ACORD:
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PRIMER.  Aprovar  inicialment  la  modificació  del  Reglament  Orgànic  Municipal 
(ROM),  afegint  un  nou  apartat  a  l’art.  12,  amb  la  redacció  que  a  continuació 
s’indica:

«Article 12è. El Consell Ciutadà, estarà format per:
- El  President/a,  que  serà  l’Alcalde/ssa,  que  podrà  delegar  en  el  

Regidor/a-delegat de Participació Ciutadana.
- Un regidor/a representant de cada grup polític municipal.
- Un  representant  de  cada  Associació  inscrita  en  el  Registre  Municipal  

d’Associacions d’aquest Ajuntament. 
- Cinc veïns/veïnes, elegits per sorteig pel Plenari de l’Ajuntament, entre els  

qui voluntàriament ho sol·liciten. No podrà resultar elegit més d’un membre  
d’una  mateixa  unitat  familiar  (prenent  com  a  referència  l’adreça  
d’empadronament).

 
La duració del càrrec dels representants de les Associacions, serà de quatre anys,  
excepte quan, l’Associació a què represente, revoque el seu nomenament i nombre  
als seu substitut, o per incompatibilitat, dimissió o renuncia voluntària al càrrec. En  
tots els casos, l’Associació respectiva, deurà comunicar al nou representant, en el  
termini  màxim  d’un  mes.  La  absència  injustificada  durant  més  de  3  sessions  
consecutives, donarà lloc a la pèrdua de la condició de membre del Consell Ciutadà.

La duració del càrrec del veïns/veïnes, serà de quatre anys i coincidirà en el mandat  
de cada legislatura. El procés d’elecció tindrà lloc dins del tres mesos següents a la  
presa de possessió dels nous regidors/res.

Les  sessions del  Consell  Ciutadà seran públiques,  on podran assistir  els  veïns  i  
veïnes, amb veu però sense vot.

Podran  convocar-se  Reunions  Veïnals  periòdicament,  públiques  i  obertes,  on  es  
donarà compte de la gestió i les accions de govern, així com dels acords aprovats.  
La  seua  convocatòria  serà  de  la  mateixa  manera  que  s’establix  per  al  Consell  
Ciutadà.»

SEGON. Sotmetre l’esmentada modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) 
a informació pública i dels interessats, amb publicació en el  Butlletí Oficial de la 
Província i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per un termini de trenta dies que a què 
puguen  presentar  reclamacions  o  suggeriments,  que  seran  resoltes  per  la 
Corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, 
es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Plenari.

TERCER. Facultar a l’Alcaldessa-Presidenta per a subscriure i signar tota classe de 
documents relacionats amb aquest assumpte.

QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLAN ECONÒMICO-FINANCER.

Vist el Pla Econòmic-financer elaborat por la Secretaria-Intervenció, la necessitat del 
qual  s’origina  en  compliment  de  la  Base  Segona  de  la  Convocatòria  d’Ajudes 
Econòmiques amb destinació a la realització d’Inversions financerament sostenibles 
(IFS), de la Diputació de València, publicada en el BOP en data 9 de setembre de 
2015.

Resultant que el Pla proposat es conforme a l’establert en l’article 21 y 23 de la Llei 
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Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat 
Financera, en relació amb l’article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per 
la qual es desenvolupen les  obligacions de subministrament d’informació previstes 
en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, i de conformitat amb el que disposa l’esmentat article.

Vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  d'Economia,  Hisenda  i 
Transparència de data 22 d'octubre de 2015, el Ple de la Corporació, en votació 
ordinària, per unanimitat de les nou regidors assistents, ACORD:

PRIMER. Quedar assabentat del resultat de l’avaluació de l’objectiu de deute públic 
efectuat por la Secretaria-Intervenció mitjançant Informe de data 20 d’octubre de 
2015.

SEGON. Aprovar  el  Pla  Econòmic-financer  de  l’Ajuntament  en  els  termes  que 
consten al document annex i que es considera part integrant del present Acord.

TERCER. Donar trasllat del present acord a la Diputació Provincial de València, als 
efectes oportuns.

I no havent més assumptes que tractar, la Sra. Alcaldessa-Presidenta ordena alçar 
la  sessió  a  las  vint  hores  i  trenta  minuts,  del  qual  jo,  la  Secretària,  done  fe.

DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT
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