AJUNTAMENT
D'ONDA

ACTA DEL PLE

Número de la sessió: 6
Data: 13 de maig de 2010
Horari: de 13.00 a 13.45 h
Caràcter: ordinària
Lloc: Sala de plens
Assistents:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Enrique Navarro Andreu, alcalde president (Grup Socialista)
Mª Lidón Adelantado Puchal, primera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Juan Miguel Salvador Pérez, segon tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Joaquín Aguilella Aguilella, tercer tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Vicente Gil Sansano, quart tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Mª Carmen Aguilella García, cinquena tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Luís Miguel Sánchez Torrejón, regidor (Grup Socialista)
Rosario Fabra Prades, regidora (Grup Socialista)
Carmen Verdía Cerdá, regidora (Grup Socialista)
Mª Dolores Mateu Falomir, regidora (Grup Socialista)
Salvador Aguilella Ramos, regidor (Grup Popular)
Carmen Ballester Feliu, regidora (Grup Popular)
Rubén Ibáñez Bordonau, regidor (Grup Popular)
Vicente Ramón Peris, regidor (Grup Popular)
Mª Carmen Aguilella Abad, regidora (Grup Popular)
Leonardo Molina Corella, regidor (Grup Popular)
Mª Isabel Raigada Cepas, regidora (Grup Popular)
Adela Carmen Belenguer Sales, regidora (Grup Popular)
Vicent Martí i Colera, sisé tinent d'alcalde (Grup BLOC)
Pascual Vicente Mundina Sol, seté tinent d'alcalde(Grup AMI Onda)
Mª Isabel Ruíz Alonso, regidora (Grup ESPAÑA-2000)

–
–

Rosa María Gómez Sancho, interventora acctal.
Carlos Forés Furió, oficial major, secretari per substitució

1. Proposta d'aprovació de la constitució del Consorci Gestor del Pacte Territorial per
l’Ocupació dels Municipis Ceràmics i la seua Àrea d’Influència de la Província de Castelló
i els seus Estatuts.
2. Proposta de delegació en la Diputació Provincial de Castelló de les competències
municipals relatives a la gestió integral dels expedients per les infraccions en matèria de
trànsit i seguretat vial i a la recaptació de les sancions pecuniàries que s’imposen.
3. Proposta d'aprovació de l'ordenança municipal reguladora del trànsit, circulació de
vehicles i seguretat vial.
Prèviament a l'inici de la sessió l'alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista), informa
de que malgrat tractar-se d'una sessió extraordinària com així consta en el decret de
convocatòria, en aquesta figura per error que la sessió és ordinària.
1. Proposta d'aprovació de la constitució del Consorci Gestor del Pacte Territorial per
l’Ocupació dels Municipis Ceràmics i la seua Àrea d’Influència de la Província de
Castelló i els seus Estatuts.
Amb caràcter previ a l'estudi d'aquest assmpte, l'alcadle senyor Navarro Andreu (Grup
Socialista), sotmet a votació la ratificació en l'ordre del dia, la qual s'aprova per unanimitat.
Vista la proposta que diu:
"Mª Carmen Aguilella García, tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Recursos Humans i
Gestió Administrativa, fent ús de les facultats que m'han sigut delegades pel decret de
l'alcaldia núm. 2026/2007, de 29 d’agost.
Vist que en el Ple Ordinari de data 26 d'abril del 2010 el dictamen sobre l'aprovació de la
constitució del Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació dels Municipis Ceràmics i
la seua Àrea d'Influència de la província de Castelló es va quedar sobre la mesa per haverhi tingut lloc una reunió d'ajuntaments posterior al dictamen de la comissió informativa per a
arribar a una acció de treball més àmplia.
Vist que el passat 4 de maig del 2010 va tindre lloc una nova reunió d'ajuntaments, agents
socials i patronals en què es van consensuar els objectius del Pacte, la seua denominació i
es van revisar conjuntament els estatuts del Consorci perquè totes les entitats participants
els aprovaren pels seus òrgans corresponents.
Vist que és d'interés per a aquest Ajuntament, la constitució del Consorci Gestor del Pacte
Territorial per l'Empleo dels Municipis Ceràmics i la seua Àrea d'Influència de la província de
Castelló, junt amb l'Organització Sindical CCOO, Organització Sindical UGT, Confederació
d'Empresaris de Castelló (CEC), i Confederació d'Empresaris de la Xicoteta i Mitjana
Empresa de Castelló (CEPYMEC).
Vist que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, assenyala en
l'article 57: “La cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l'Administració local i les
Administracions de l'Estat i de les comunitats autònomes, tant en serveis locals com en
assumptes d'interés comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari, baix les formes i en els
termes previstos en les lleis, podent tindre lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o
convenis administratius que subscriguen.
De cada acord de cooperació formalitzat per alguna d'aquestes Administracions es donarà
comunicació a aquelles altres que, resultant interessades, no hagen intervingut en el mateix,
als efectes de mantindre una recíproca i constant informació.”

I en l'article 87: “1. Les entitats locals poden constituir consorcis amb altres Administracions
públiques per a fins d'interés comú o amb entitats privades sense ànim de lucre que
perseguisquen fins d'interés públic, concurrents amb els de les Administracions públiques.
“2. Els consorcis podran utilitzar-se per a la gestió dels serveis públics locals, en el marc
dels convenis de cooperació transfronterera que participen les entitats locals espanyoles, i
d'acord amb les previsions dels convenis internacionals ratificats per Espanya en la matèria.”
Vists l'article 64 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: “La constitució amb les
entitats locals de ens de gestió de caràcter públic o privat es regirà per la legislació de règim
local.”
I en l'article 110:
“1. Les entitats poden constituir consorcis amb altres Administracions Públiques per a fins
d'interés comú o amb entitats privades sense ànim de lucre que perseguisquen fins d'interés
públic concurrents amb els de les Administracions Públiques.
2. Els Consorcis gaudiran de personalitat jurídica pròpia.
3. Els Estatuts dels Consorcis determinaran els fins dels mateixos, així com les
particularitats del règim orgànic, funcional i financer.
4. Els seus òrgans de decisió estaran integrats per representants de totes les entitats
consorciades, en la proporció que es fixe en els Estatuts respectius.
5. Per a la gestió dels serveis de la seua competència podran utilitzar-se qualsevol de les
formes previstes en la legislació de Règim Local.”
Quant a la tramitació dels Estatuts, és d'aplicació la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, en l'article 49 diu:
“L'aprovació de les ordenances locals s'ajustarà al procediment 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 presentats 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.”
Vistes les observacions formulades en l'informe de l'oficial major de data 20/04/2010 i en
l'informe de data 10/05/2010
PROPOSE
Primer. Aprovar la constitució del Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació dels
Municipis Ceràmics i la seua Àrea d'Influència de la província de Castelló, i els Estatuts
corresponents. El domicili social serà l'Ajuntament de Vila-real.
Segon. Exposar al Públic per a reclamacions per un termini de trenta dies, a comptar del
següent a la publicació de l'anunci en el BOP, en el recte enteniment que per falta d'aquests
l'acord esdevindrà a definitiu sense més tramite.

Tercer. Publicar els Estatuts una vegada aprovats definitivament en el BOP.
Quart. Facultar com a representant per a la negociació i firma del Conveni de Col·laboració
amb el SERVEF i quanta documentació siga necessària, al Sr. Alcalde de Vila-real.”
L'alcalde, davant l'absència d'intervencions, sotmet a votació la proposta, la qual s'aprova
per unanimitat.

2. Proposta de delegació en la Diputació Provincial de Castelló de les competències
municipals relatives a la gestió integral dels expedients per les infraccions en matèria
de trànsit i seguretat vial i a la recaptació de les sancions pecuniàries que s’imposen.
Abans d'entrar en el fons de l'assumpte l'alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista),
sotmet a votació la ratificació en l'ordre del dia d'aquest punt.
Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Popular, senyor Aguilella Ramos, pregunta
quin és el motiu de la urgència i per què l'assumpte no va al ple ordinari d'ací a quinze dies
previ dictamen de la comissió informativa.
L'alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista), respon que el motiu és que la nova llei
de trànsit entra en vigor el dia 24 de maig i el ple ordinari serà el 31.
Obert un segon torn d'intervencions el senyor Aguilella Ramos diu que la nova normativa es
coneix des de juny de 2009 i es pregunta per què des d'aleshores no s'ha fet res i ara es
tramita per urgència. Igualment diu que no dona temps per a que entre en vigor l'ordenança i
que han fet tard per modificar-la.
Tanca les intervencions l'alcalde dient que solament Almenara, Betxí i Vinaròs han modificat
les seues ordenances i que l'Ajuntament d'Onda ha portat aquest expedient conjuntament
amb la Diputació Provincial. Finalment assenyala que la convocatòria d'un ple extraordinari
també s'ha fet pels punts primer i tercer de l'ordre del dia i que amb aquesta mesura s'han
avançat quinze dies.
Sotmesa a votació la ratificació de la inclusió en l'ordre del dia, s'aprova per unanimitat.
Seguidament s'inicia el debat de la proposta següent:
“Enrique Navarro Andreu, Alcalde de l’Ajuntament d’Onda, fent ús de les facultats atorgades
per l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Considerant que segons els disposat en els articles 7.1 el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles
27 i 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i article
13 de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, l’Ajuntament pot delegar en la comunitat autònoma o en altres entitats
locals en el territori de la qual estiguen integrades, les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic que li corresponguen.
PROPOSA:
Primer. Delegar en la Diputació Provincial de Castelló les competències municipals relatives
a la gestió integral dels expedients per les infraccions en matèria de trànsit i seguretat vial i a
la recaptació de les sancions pecuniàries que s’imposen, que s’indiquen a continuació:
a) Realitzar la completa Instrucció de l’expedient sancionador, incloent-hi, entre altres

funcions, les següents:
1.- Notificar, si és el cas, les denúncies formulades pels agents municipals.
2.- Acordar l’obertura del període de prova i rebutjar motivadament les proves
proposades pels interessats quan siguen improcedents.
3.- Finalitzada la Instrucció del procediment, elevar, a l’òrgan municipal que tinga
atribuïda la competència sancionadora, la corresponent proposta de resolució, una
vegada practicada l’audiència a l’interessat i a la vista de l’informe de l’agent municipal
sobre les al·legacions eventualment formulades.
4.- Notificar, si és el cas, la proposta de resolució.
5.- Realitzar altres notificacions necessàries per a la instrucció de l’expedient.
b) Notificar les sancions imposades per l’Alcalde o òrgan municipal competent.
c) Elevar a l’òrgan municipal competent una proposta de resolució dels recursos que
s’interposen contra la sanció i notificar la resolució que recaiga.
d) Recaptar les sancions pecuniàries que s’imposen, tant en període voluntari com en
executiu, a través, si és el cas, del procediment administratiu de constrenyiment.
e) Dictar la provisió de constrenyiment.
f) Liquidar els interessos de demora.
g) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
h) Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
i) Resoldre els recursos que puguen interposar-se contra els actes del procediment
recaptador en període executiu.
j) La defensa jurídica i, si és el cas, representació davant dels distints ordes
jurisdiccionals, en ocasió dels litigis que tinguen el seu origen en actuacions derivades
del contingut d’esta clàusula.
k) Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Segon. Encomanar a la Diputació de Castelló, a l’empara del que es preveu en l’article 15 de
la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, la realització de les següents activitats de caràcter material, tècnic o de
servicis, relatives a la gestió i recaptació de les sancions pecuniàries per infraccions en
matèria de trànsit i seguretat vial, sense que això supose cessió de la titularitat de la
competència:
–

Una vegada gravats, per part del personal d’este Ajuntament, els butlletins de denúncies
en l’aplicatiu informàtic de la Diputació, s’encomana a esta l’elaboració de tots els
documents necessaris per a la tramitació de l’expedient sancionador i la recaptació de les
sancions: document per a la notificació de la denúncia, documents per a elevar i notificar
la proposta de resolució, document per a dictar i notificar la resolució definitiva,
documents per a resoldre recursos i notificar les resolucions que recaiguen, etc. Els
documents que hagen de ser firmats per òrgans municipals ho seran de forma electrònica

per a agilitzar la seua tramitació, quan estiga implantat el sistema de firma electrònica.
– Identificació, si és el cas, dels titulars dels vehicles denunciats.
– Qualsevol altra activitat de naturalesa semblant i necessària per a la materialització de les
anteriors: adaptació del sistema informàtic i dels documents als canvis legislatius que
afecten esta matèria, etc
Tercer. Procediment i terminis:
A fi de garantir l’eficaç coordinació entre les actuacions a realitzar per l’Ajuntament i la
Diputació, s’establix el següent:
−L’Ajuntament

normalitzarà i acomodarà els impresos dels butlletins de denúncia a les
especificacions establides conjuntament amb la Diputació.
−L’Ajuntament introduirà les dades dels butlletins de denúncia en l’aplicatiu informàtic
existent en el Servici de Gestió Tributària, Inspecció i Recaptació de la Diputació, fins que no
s’implante un sistema d’introducció per mitjà de dispositius mòbils es manejats pels agents
encarregats de denunciar les infraccions.
−L’Ajuntament informarà les al·legacions presentades pels interessats i remetrà a la
Diputació el dit informe per via telemàtica, a través de l’OVR (Oficina Virtual de Recaptació),
firmat electrònicament quan tal sistema estiga implantat. Mentrestant, s’acordaran altres vies
per a la remissió dels informes. Els informes han d’elaborar-se en el termini legalment
establit de 15 dies.
−La Diputació elaborarà i traslladarà a l’Ajuntament per a la seua firma electrònica per part
de l’òrgan competent del mateix, els documents en què així procedisca, en el termini més
breu possible i pel procediment de transmissió telemàtica a través de l’OVR . Fins tant este
sistema estiga completament operatiu, els documents s’elaboraran i firmaran en paper.
−La Diputació realitzarà les notificacions dels actes administratius abans citats, utilitzant el
sistema establit en Correus denominat SICER o bé telemàticament a la Direcció Electrònica
Vial, d’acord amb les previsions de la Llei 18/2009, de 23 de novembre que modifica el text
articulat de la Llei Sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària.
Quart. Lloc d’atenció al públic.
En qualsevol oficina de la xarxa provincial del Servici de Gestió, Inspecció i Recaptació,
podran ser atesos els ciutadans en relació als expedients objecte d’este acord.
Quint. Compensació econòmica i criteris procedimentals.
La prestació dels servicis que es deriven de la delegació i comanda de funcions que
contempla el present acord, comportarà la compensació econòmica que s’establix en
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de servicis de gestió, inspecció i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, de la Diputació Provincial. Així
mateix, serà aplicable l’Ordenança de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret
públic municipals la gestió del qual ha sigut delegada en la Diputació de Castelló.
L’import indicat es compensarà en la facturació mensual que es realitze a l’Ajuntament per
tots els conceptes de recaptació delegada.
Sext.- Entrada en vigor, efectes i duració de la delegació.
Una vegada acceptada per la Diputació la present delegació, entrarà en vigor l’endemà de la
seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província per un període de 5 anys, prorrogable
per reconducció tàcita d’any en any, excepte que qualsevol de les dos parts acorden deixar
sense efecte l’esmentada delegació, la qual cosa haurà de notificar-se en un termini no

inferior a 6 mesos abans del cessament.”
Obert el torn d'intervencions el senyor Aguilella Ramos diu que en els punts segon i tercer
de l'Ordre del Dia no hi ha informe jurídic ni econòmic ni dictamen de comissió informativa i
anuncia que, davant la transcendència de l'acord, votaran en contra per eixa raó.
L'alcalde reitera el que ha dit al principi i llig les normes legals incloses en la Proposta per a
fonamentar que es tracta d'un acord plenament legal i per a demanar el vot favorable a la
mateixa.
Obert un segon torn d'intervencions el senyor Aguilella Ramos invoca una qüestió d'ordre i
demana que el secretari informe sobre si l'expedient està complet i si falten els informes
jurídic i econòmic.
L'alcalde respon que no té cap problema en que el secretari informe i que poden fer les
al·legacions que estimen pertinents.
A petició de l'alcalde el secretari explica que l'informe jurídic no és legalment preceptiu en
aquest expedient ni se li ha demanat i la interventora diu que l'informe podria estar però que
no és preceptiu i que en el Pressupost existeix crèdit disponible.
Tanca les intervencions l'alcalde dient que els informes no estan perquè no són preceptius i
que vist el que s'ha vist igual es replantegen la delegació.
L'alcalde sotmet a votació la proposta, la qual s'aprova per majoria absoluta amb el resultat
següent:
13 vots a favor que corresponen a Enrique Navarro Andreu, Mª Lidón Adelantado Puchal,
Juan Miguel Salvador Pérez, Joaquín Aguilella Aguilella, Vicente Gil Sansano, Mª Carmen
Aguilella García, Luís Miguel Sánchez Torrejón, Rosario Fabra Prades, Carmen Verdía
Cerdá, Mª Dolores Mateu Falomir (Grup Socialista), Pascual Vicente Mundina Sol (Grup
AMI), Vicent Martí i Colera (Grup Bloc) i a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
− 8 vots en contra que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, Carmen Ballester Feliu,
Rubén Ibáñez Bordonau, Vicente Ramón Peris, Mª Carmen Aguilella Abad, Leonardo
Molina Corella, Mª Isabel Raigada Cepas, Adela Carmen Belenguer Sales (Grup Popular),
−

3. Proposta d'aprovació de l'ordenança municipal reguladora del trànsit, circulació de
vehicles i seguretat vial.
Abans d'entrar en el fons de l'assumpte l'alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista),
sotmet a votació la ratificació en l'ordre del dia d'aquest punt.
Obert el torn d'intervencions el portaveu del Grup Popular, senyor Aguilella Ramos, i
l'alcalde, senyor Navarro Andreu (Grup Socialista), donen per reproduïts els arguments que
han exposat en el punt anterior de l'Ordre del Dia.
Sotmesa a votació la ratificació de la inclusió en l'ordre del dia, s'aprova per unanimitat.
Seguidament s'inicia el debat de la proposta següent:
“Vicente Gil Sansano, tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Seguretat Ciutadana i Benestar
Social, fent ús de les facultats delegades per decret 2.026/2007, de 29 d'agost.
Vist el text de la nova Ordenança municipal reguladora del trànsit, circulació de vehicles i
seguretat vial, redactada per a l'adaptació a la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual

es modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
vial, aprovat per Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora.
Considerant la competència en matèria d'ordenació del trànsit de vehicles i persones a les
vies urbanes, atribuïda als municipis per l'article 25,2,b) de la Llei 7/85, de 2 d'abril.
Considerant les competències atorgades als municipis per l'article 7 del RD Legislatiu
339/90, de 2 de març.
Considerant les facultats atribuïdes al Ple de l'Ajuntament per l'article 22,2,d) de la Llei 7/85,
de 2 d'abril.
PROPOSE:
Primer. Aprovar inicialment el text de la nova Ordenança municipal reguladora del trànsit,
circulació de vehicles i seguretat vial.
Segon. Derogar l’Ordenança municipal reguladora del trànsit, circulació de vehicles i
seguretat vial. aprovada pel Ple de l’Ajuntament d’este Municipi en sessió de 19 de
desembre de 2005; i l’Ordenança complementària de trànsit sobre estacionament enfront
dels guals permanents, aprovada en sessió plenària de 26 de desembre de 1991.
Segon. Sotmetre el present acord a informació pública i audiència dels interessats per un
termini de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments. Cas de no
presentar-se cap, s'entendrà definitivament aprovat el present acord.”
Obert el torn d'intervencions el senyor Aguilella Ramos reitera la falta dels informes jurídic i
econòmic, pregunta quant va a costar la gestió i si canviaran les sancions per faltes lleus i
demana una taula comparativa de les sancions abans i ara.
L'alcalde pregunta al senyor Aguilella Ramos si ha llegit l'expedient i li diu que al final de
l'ordenança està el quadre de multes. Sobre la comparativa li respon que la faça ell mateix.
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Seguretat Ciutadana i Benestar Social, senyor Gil
Sansano (Grup Socialista), explica que els avantatges de la delegació seran, entre altres, la
reducció del cost dels butlletins de denúncia, la unificació de la gestió, la rapidesa en els
tràmits que han de fer els ciutadans o una adaptació més ràpida als canvis legals. Al senyor
Aguilella Ramos li respon que li estranya que posen tantes traves a la delegació quan és el
seu partit el que governa en la Diputació. Acaba dient que la modificació de la ordenança
deriva de la entrada en vigor el 24 de maig de la nova llei de seguretat vial, que les
infraccions lleus es mantindran pràcticament com estan per l'aplicació de la bonificació per
pagament immediat i que la quantia de les multes està en l'expedient.
Obert un segon torn d'intervencions el senyor Aguilella Ramos continua demanant un estudi
comparatiu de les multes que havia d'estar en l'informe econòmic que devia acompanyar
l'expedient. Si no els informen per què s'ha de fer la delegació, quins beneficis té i quins
costs diu que estan vulnerant el seu dret a la informació i els demanen que facen un acte de
fe. Finalitza anunciant el seu vot en contra si no es justifica per què pugen les multes.
El senyor Gil Sansano respon que l'adaptació s'ha fet per imperatiu legal i que els municipis
governats pel Partit Popular i la Diputació volen que la sanció mínima siga de 80 euros quan
en Onda serà de 60. En aquest sentit diu que Onda és l'Ajuntament que menys cobra per
multes i que les sancions lleus, que són la majoria, quedaran pràcticament igual de forma
que els ciutadans de a peu seguiran pagant menys. Seguidament explica que l'Ajuntament
d'Onda actua en prevenció i no en sanció i per això és un dels pocs que ha baixat la

recaptació per multes l'any 2009 respecte al 2008 (un 23,98%) i on també han baixat els
accidents (un 21,77%). Acaba dient que no es pot votar en contra de la Proposta i demanant
el vot favorable.
L'alcalde sotmet a votació la proposta, la qual s'aprova per majoria absoluta amb el resultat
següent:
13 vots a favor que corresponen a Enrique Navarro Andreu, Mª Lidón Adelantado Puchal,
Juan Miguel Salvador Pérez, Joaquín Aguilella Aguilella, Vicente Gil Sansano, Mª Carmen
Aguilella García, Luís Miguel Sánchez Torrejón, Rosario Fabra Prades, Carmen Verdía
Cerdá, Mª Dolores Mateu Falomir (Grup Socialista), Pascual Vicente Mundina Sol (Grup
AMI), Vicent Martí i Colera (Grup Bloc) i a Mª Isabel Ruíz Alonso (Grup España 2000).
− 8 vots en contra que corresponen a Salvador Aguilella Ramos, Carmen Ballester Feliu,
Rubén Ibáñez Bordonau, Vicente Ramón Peris, Mª Carmen Aguilella Abad, Leonardo
Molina Corella, Mª Isabel Raigada Cepas, Adela Carmen Belenguer Sales (Grup Popular),
−

El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

