
 
Ajuntament de Benlloch

 ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO

 

En  la  localidad  de  Benlloch  siendo  el  27  de
marzo de 2014, a les 8:45 horas, se reúnen en
el  salón de actos de la  Casa Consistorial,  el
Pleno  de  este  Ayuntamiento  en  sesión
ordinaria,  previamente  convocada,  bajo  la
Presidencia  del  Excmo.  Ángel  Ribes  Bellés,
con asistencia de los Sres. Concejales que se
enumeran al margen.

 La Corporación está asistida por Secretaria -
Interventora Elena Vidal Fernández que da fe
del acto.

Una vez verificada por Secretaria - Interventora la válida constitución del Pleno, dado que se
cumple la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el Presidente abre la
sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el siguiente 
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ASISTENTES:

Alcalde - Presidente

D. Ángel Ribes Bellés

Concejales

 Dª. Ana Belén Edo Gil 
D. Vicente Casanova Casanova
 Dª. Mari Carmen Pitarch Roig.
D. Carlos Manuel Casanova Artero
 D. Juan José Edo Gil.  

NO ASISTENTES:

Excusan asistencia 
D. José Vicente Guimerá Vallés
D. José Ovidio Ibáñez Radiu
No excusan asistencia
Dª. Pilar Ferreres Montoliu

Secretaria - Interventora

Elena Vidal Fernández
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ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Aprobación de las actas de sesiones anteriores (sesión ordinaria 19/12/13 y 
sesión extraordinaria 25/02/14)

Repartidas minutas del borrador de las actas de las sesiones anteriores celebradas en fechas
19/12/13 sesión ordinaria y sesión extrarordinaria 25/02/14 y  sometidas a la consideración del
Pleno de la Corporación, éstas quedan aprobadas por unanimidad de los asistentes.

SEGUNDO.- Dación cuenta Resoluciones de Alcaldía. 

Se da cuenta de las resoluciones de Alcaldía siguientes:  desde la  nº 300  y hasta la 326  de
2013 y desde la 1 hasta la 54 de 2014.

Resoluciones 2013:

Resoluciones 2014:

Nom Data Resum

 2014-0054 13/03/2014Resolución por la que se aprueba iniciar expediente baja de oficio PMH 

 2014-0053 13/03/2014Resolución por la que se aprueba un pago endosatario

 2014-0052 10/03/2014Resolución por la que se aprueba un pago endosatario
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301 02/12/13 Aprobación facturas y orden de pago
302 02/12/13 Modificación de créditos 11/2013
303 02/12/13 Alta en padrón de habitantes
304 02/12/13 Alta en padrón de habitantes
305 03/12/13 Aprobación y orden de pago de facturas
306 09/12/13 Aprobación y orden de pago de facturas
307 09/12/13 Aprobación licencia de obras
308 09/12/13 Aprobación licencia de obras
309 09/12/13 Autorización cambio nombre actividad de bar
310 13/12/13 Modificación  de créditos 12/2013
311 13/12/13 Aprobación licencia de ocupación
312 14/12/13 Denegación baja recibos basura por falta documentación
313 16/12/13 Convocatoria pleno ordinario 19/12/2013
314 17/12/13 Aprobación y orden de pago de nóminas extra navidad
315 18/12/13 Aprobación exención IMC Juan Troyano
316 19/12/13 Aprobación pago facturas.
317 23/12/13 Aprobación pago certificación núm. 12 obra poys 2013
318 23/12/13 Aprobacion y orden de pago de facturas
319 23/12/13 Aprobación y orden de pago de facturas
320 23/12/13 Aprobación y orden de pago de facturas
321 23/12/13 Aprobación alta en PMH
322 23/12/13 Aprobación licencia de obras
323 27/12/13 Aprobación alta en PMH
324 30/12/13 Aprobación y orden de pago de facturas
325 30/12/13 Aprobación y orden de pago de nóminas diciembre empcorp
326 30/12/13 Aprobación y orden de pago de nóminas diciembre funcionarios



 
Ajuntament de Benlloch

 2014-0051 10/03/2014Resolución por la que aprueba el inicio de baja en el PMH

 2014-0050 10/03/2014Resolución por la que se inicia el procedimiento baja en el PMH 

 2014-0049 09/03/2014Resolución por la que se concede licencia de obras 

 2014-0048 09/03/2014Resolución por la que se concede licencia de obras 

 2014-0047 09/03/2014Resolución por la que se concede licencia de obras 

 2014-0046 06/03/2014Resolución por la que se aprueba licencia de obras 

 2014-0045 04/03/2014Resolución por la que se concede licencia de obras 

 2014-0044 04/03/2014Resolución por la que se concede licencia de obras 

 2014-0043 03/03/2014Resolución por la que se aprueba el padrón de IVTM

 2014-0042 03/03/2014Resolución por la que se aprueban facturas del mes febrero

 2014-0041 27/02/2014Resolución por la quese aprueban nóminas febrero

 2014-0040 26/02/2014
Resolución por la que se aprueba la devolución de garantía definitva contrato 
suministro

 2014-0039 26/02/2014Resolución autorización uso pabellón

2014-0038 26/02/2014Resolució adhesió beques

 2014-0037 21/02/2014Resolución por la que se aprueba licencia de obras solicitada

 2014-0036 21/02/2014Resolución por la que se aprueba licencia de obras

 2014-0035 21/02/2014Resolución por la que se aprueba el alta en el  PMH 

 2014-0034 21/02/2014Resolución por la que se aprueba el alta en el PMH 

 2014-0033 19/02/2014Resolución por la que se convova sesión extraordinaria del Pleno

 2014-0032 18/02/2014Resolución por la que se aprueban facturas

 2014-0031 18/02/2014Resolució de sol·licitud de beca per a persones amb discapacitats

 2014-0030 18/02/2014Resolució per la que s'autoritza al PSPV-PSOE a l'ús del Dipòsit

 2014-0029 14/02/2014Resolución por la que se aprueban las nóminas de febrero del personal  EMCORP

 2014-0028 14/02/2014Resolución por la que se concede licencia de obras 

 2014-0027 14/02/2014Resolución por la que se aprueba licencia de obras  

 2014-0026 12/02/2014Resolución por la que se aprueban facturas

 2014-0025 10/02/2014Resolución por la que aprueba adquisición de parcela rústica

 2014-0024 06/02/2014Resolución por la que se concede licencia de obras 

 2014-0023 06/02/2014Resolución por la quese aprueba el alta en el PMH 

 2014-0022 06/02/2014Resolución por la que se aprueba  la modificación de créditos 1/2014

 2014-0021 05/02/2014
Resolución por la que se manifiesta  interés del Ayto para firmar convenio 
colaboración Culturarts

 2014-0020 03/02/2014
Resolución por la que  se aprueba la liquidación de la tasa por ocupación vuelo, 
suelo y subsuelo.

2014-0019 03/02/2014Resolución por la que se aprueba el alta en elPMH

 2014-0018 03/02/2014
Resolución por la que se aprueba la liquidación canon explotación piscina 
municipal  2013

 2014-0017 03/02/2014Resolución por la que concede licencia de obras

 2014-0016 03/02/2014Resolución por la que se aprueban nominas EMCORP enero

 2014-0015 30/01/2014Resolución por la que se aprueban las nóminas del mes de enero

 2014-0014 28/01/2014Resolución por la que se aprueba el alta en el PMH.

2014-0013 28/01/2014Resolución por la que se concede licencia de obras menor

2014-0012 24/01/2014Resolución por la que se aprueban facturas del mes de enero
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 2014-0011 24/01/2014Aprobación licencia obras menores

 2014-0010 23/01/2014Resolución por la que se eleva a definitivo el presupuesto de 2014

 2014-0009 22/01/2014Resolución por la que se concede licencia de segunda ocupación

 2014-0008 16/01/2014
Resolución por la que se aprueba la liquidación de la Tasa por ocupación del vuelo, 
suelo y subsuelo

 2014-0007 16/01/2014Resolución por la que se aprueba la tasa por ocupación del vuelo, suelo y subsuelo.

 2014-0006 16/01/2014
Resolución por la que se aprueba la liquidacion de la tasa por ocupación del vuelo, 
suelo y subsuelo.

 2014-0005 16/01/2014Resolución por la que se reconoce la devolución de ingresos indebidos

 2014-0004 16/01/2014Resolución por la que se autoriza el uso de instalacion municipal

2014-0003 15/01/2014Resolución por la que se autoriza prueba deportiva

 2014-0002 15/01/2014Resolución por la que cede el uso de vallas para prueba deportiva

2014-0001 15/01/2014
Resolución por la que concede cambio titularidad bar restaurante La Bodega de 
Martin.

TERCERO.- Aprobación del convenio de colaboración para la promoción de la cultura 
con “Escola Valenciana”

Aquest Ajuntament té la ferma voluntat de fomentar les activitats culturals realitzades en la
nostra llengua, com a expressió més genuïna de la cultura popular del nostre poble. 

Aquesta és una de les competències que encara queda atribuïda als Ajuntaments d'acord amb
la darrera modificació de la Llei  de Bases de Règim Local i  és voluntat  d'aquesta Alcaldia
desenvolupar al màxim aquesta competència amb mesures que tinguen a la cultura com a
canal de vehiculació de diverses propostes en diversos àmbits. La cultura és, i ara ho ha de ser
més encara, una ferramenta de desenvolupament local, amb la que el poble trobe camins per
expressar  les  seues  inquietuds  artístiques,  empresarials  o  formatives  i  amb  la  que  puga
participar d'aquelles iniciatives que es desenvolupen arreu del nostre País. 

L'activitat cultural, al nostre poble, és activitat econòmica, i per això s'immergeix i pren part dels
discursos més avançats sobre la creativitat i la cultura com a eines de desenvolupament local.
No són pocs els intel·lectuals que, com Richard Florida (Universitat de Toronto) o Pau Rausell
(Universitat  de  València),  afirmen  que  la  cultura  està  esdevenint  un  element  de
desenvolupament, no sols moral, sinó sobretot econòmic en el nou sistema món informacional.
L'economia  de  la  cultura  és  l'economia  del  futur  de  la  societat  occidental,  que  veu
impossibilitada la capacitat de competir en costos de producció industrial i també agrària amb
els països en vies de desenvolupament. 

És  prioritari  per  a  Benlloch,  per  tant,  fer  aliances  amb  les  millors  institucions  públiques  i
privades que ens ajuden a fomentar el desenvolupament cultural del nostre territori, en tots els
àmbits i per tots els canals. 

Escola Valenciana és un clar exemple d'institució multicanal, de caràcter privat i sense afany
lucratiu,  que desenvolupa  una  importantíssima tasca  en el  desenvolupament  cultural  de  la
societat valenciana.

L'Ajuntament  de  Benlloch,  necessita  aliar-se amb entitats  d'àmbits  geogràfics superiors   al
municipal, responsables i amb trajectòria acreditada. Per si soles, elles tenen mèrit suficient per
merèixer la nostra confiança, però aquest crèdit és encara més important si comparem el seu
treball amb el de les institucions públiques que, tenint competències també en matèria cultural,
es limiten a programar activitats per omplir espais culturals desproporcionats que en alguns
casos han hipotecat per molts anys el nostre país i a generar polèmiques molt perjudicials per
l'ús de la nostra llengua.   
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És per això que per la present propose al Ple l'adopció d´acord.

Es somet a consideració i el Ple de l´Ajuntament, per unanimitat dels regidors presents ( sis
vots a favor), ACORDA:

PRIMER: La signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Benlloch i Escola
Valenciana amb els termes i condicions que figuren en la proposta annexa.

SEGON: L'autorització a l'Alcalde-president a la signatura de l'esmentat Conveni.

“CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L'AJUNTAMENT  DE  BENLLOCH   I  LA  FUNDACIÓ
ESCOLA  VALENCIANA  PER  A  L'ASSESSORAMENT  I  L'ELABORACIÓ  DE  PROJECTES  I
MATERIALS DE PROMOCIÓ I ÚS SOCIAL DEL VALENCIÀ

 

A  Benlloch, el dia DATA DE DATA de 2014.     

PARTS

Reunits  d'una  banda,  l'alcalde  de  l'Ajuntament  de  Benlloch,  Sr.  Àngel  Ribés  Bellés,  assistit  per  la
secretària de l'Ajuntament, Elena Vidal Fernández, que dóna fe de l'acte.

I d'una altra, el Sr. Vicent Moreno i Baixauli, president de la Fundació Escola Valenciana, amb NIF número
G98108442, en representació d'aquesta institució.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i 

EXPOSEN

a)    Que des de l'any 1986 diverses associacions de pares, mares i mestres començaren a treballar
per promocionar l'ensenyament en valencià, i que aquestes associacions el 17 de juny de 1990
es constitueix en Escola Valenciana, com una federació d'associacions vinculades a l'àmbit de
l'ensenyament  en  el  territori  del  País  Valencià.  Que  Escola  Valenciana  creà  l'any  2008  la
Fundació Escola Valenciana per a centralitzar totes les seues activitats.

b)    Que  la  Fundació  Escola  Valenciana té  com  a  principals  objectius  promocionar  i  coordinar
l'ensenyament en valencià en tots els nivells; defensar, promoure i escampar el camp d'acció
dels  centres  que imparteixen l'ensenyament  en valencià  tot  i  facilitant  la  iniciativa de noves
experiències  en  aquest  camp;  promoure  activitats  culturals  i  lúdiques  relacionades  amb
l'ensenyament  i  altres  àmbits  d'ús  de  la  llengua;  potenciar  la  coordinació  dels  professors;
treballar per la normalització plena del valencià en els estaments privats i oficials i als mitjans de
comunicació, etc.

c)     Que les activitats organitzades per la Fundació Escola Valenciana han tingut i tenen un gran
ressò i reconeixement social en les seus accions en defensa de promoció del valencià.

d)    Que des de l'any 1989, la Fundació Escola Valenciana ha treballat amb els mencionats objectius
a la comarca de la Plana Alta i  en 2014 té prevista la Trobada d'escoles d'ensenyament en
valencià al municipi de Benlloch.                   

e)     Que  l'Ajuntament  de  Benlloch  és  competent  en  la  promoció  de  la  cultura  i  la  gestió
d'instal·lacions culturals en el seu terme municipal.

f)     Que l'Ajuntament de Benlloch fa expressa i decidida la defensa del valencià com una de les
senyes identitàries culturals del municipi.

g)    Que entre les mesures per les que aposta l'Ajuntament hi ha el foment de l'ús del valencià en les
activitats culturals en general,  en l'Administració Pública,  en la senyalèctica local,  en l'esfera
normal de relacions socials i, per tot això, aposta i col·labora amb la normalització lingüística a
través del sistema educatiu.

h)     Que, en lògica,  és intenció de l'Ajuntament de Benlloch col·laborar amb les activitats de al
Fundació Escola Valenciana.
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En atenció a les consideracions precedents,  les dites parts ACORDEN subscriure el conveni present,
d'acord amb les següents:

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni.

L'objecte  del  conveni  present  és  determinar  el  marc  en  el  qual  la  Fundació  Escola  Valenciana
desenvoluparà els projectes i activitats culturals relacionats amb la promoció i ús del valencià en Benlloch,
així com establir la contribució econòmica de l'Ajuntament de Benlloch en el finançament total o parcial de
la producció i  promoció de les activitats  citades i  materials  relacionats amb la  promoció del  valencià
organitzats per la Fundació Escola Valenciana.

Segona. Objectius de la Fundació Escola Valenciana i línies d'actuació.

En el marc d'aquest conveni l'Ajuntament de Benlloch i la Fundació Escola Valenciana pacten els objectius
i línies d'actuació següents:

a)     Fundació Escola Valenciana ampliarà la seua oferta de creació de material  cultural  (Àlbum,
Tallers de Cultura Popular, Devedeteca, etc). La finalitat d'aquesta col·laboració serà la difusió
del debat cultural produït en les seues activitats, envers las societat belloquina.

b)    Fundació  Escola  Valenciana  treballarà  de  manera  prioritària  amb  els  sectors  socials  on  el
valencià  i  la  cultura  expressada  en  aquesta  llengua es  veu  menys  afavorit  (oferint  especial
atenció a les persones nouvingudes)  i  en  els  territoris  on la  presència del  valencià és més
reduïda.

c)     Fundació Escola Valenciana organitzarà tot un seguit d'activitats d'oci i temps lliure (Cinema a
l'Escola, la Gira, la Nit d'Escola Valenciana, etc) per tal de donar continuïtat  als objectius de
l'entitat, ens els àmbits culturals i pedagògics que es creguen necessaris.

d)     Fundació  Escola  Valenciana  vetllarà  perquè,  en  les  seus  activitats  i  seminaris,  hi  haja  un
increment de la presència del valencià en les noves tecnologies i xarxes socials.

e)     Fundació Escola Valenciana inclourà el logotip de l'AJUNTAMENT DE BENLLOCH en el web
www.escolavalenciana.org/ajuntaments en la secció Ajuntaments pel valencià .

Tercera. Finançament.

L'AJUNTAMENT DE BENLLOCH contribuirà  al  finançament  de  les  activitats  culturals  de la  Fundació
Escola Valenciana, objecte d'aquest Conveni amb una subvenció de  1.500,00 euros amb càrrec a la
partida pressupostària 334.480.02.

La concessió de la subvenció serà compatible amb la percepció d'altres subvencions públiques, sempre
que l'import total de les subvencions percebudes no excedisca del cost de l'activitat que es realitzarà.

Quarta. Justificació de la subvenció.

La justificació de la subvenció constitueix una obligació de la Fundació Escola Valenciana i s'ajusta a les
normes següents:

a)     La presentació de la justificació es realitzarà com a màxim el 30 de  novembre de cada
any.

b)    La justificació tindrà la forma de compte justificatiu, el qual contindrà com a mínim la
justificació següent:

1.     Relació classificada de les despeses de l'activitat amb la indicació del creditor i del
document de l'import, la data d'emissió i, si és el cas, la data de pagament.

2.     Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o
amb eficàcia administrativa, en original i còpia, incorporats a la relació de despeses
citada  en l'apart  anterior  i,  la  documentació  acreditativa  del  pagament.  Tots  els
documents acreditatius de la despesa de l'activitat subvencionada hauran de ser de
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l'any corresponent i haver sigut expedits a nom de la Fundació Escola Valenciana.

3.     Les factures originals es tornaran a les persones interessades en el moment de
presentar-hi la justificació, marcades amb un segell, tot indicant-hi la subvenció per
a la justificació per a la qual s'han presentat.

4.     Declaració  signada pel  beneficiari  d'altres  ingressos  o subvencions  que hagen
finançat la despesa subvencionada amb indicació de l'import i la seua procedència.

c)     L'import de la despesa justificada ascendirà com a mínim, a l'import de la subvenció
concedida.  Procedirà  el  reintegrament  total  o  proporcional,  i  l'exigència  d'interès  de
demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què es dicte la
resolució del reintegrament, si el cost efectiu final, justificat com cal, resulta inferior a
l'import citat.

d)    L'import de la subvenció concedida en cap cas podrà superar de forma aïllada o en
concurrència amb altres subvencions,  ajudes o altres ingressos,  el  cost  de l'activitat
subvencionada.

e)     En tot allò no previst en apartats anteriors s'aplicaran els preceptes de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre General de Subvencions, i del Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol
pel qual s'aprova el reglament de al Llei General de Subvencions.

Cinquena. Comissió de seguiment.

Es crea una comissió de seguiment composta per dos membres de l'AJUNTAMENT DE BENLLOCH i dos
membres de la Fundació Escola Valenciana, amb la missió de vetllar per la correcta realització del present
conveni.

Les funcions de la Comissió de Seguiment seran:

a)     Fer el seguiment econòmic de l'aportació de l'AJUNTAMENT DE  BENLLOCH.

b)    Analitzar el grau d'acompliment dels objectius exposats en la clàusula segona.

c)     Resoldre els dubtes que es produeixen en el desenvolupament del present conveni i proposar, si
s'escau, les modificacions oportunes.

d)    Realitzar la valoració conjunta final de les actuacions realitzades.

e)     Sol·licitar la informació que considere necessària per al correcte seguiment del conveni.

Sisena. Vigència del conveni

Aquest conveni afecta a les activitats realitzades a partir de l'any 2014.                       

Si cap de les dues parts no ho denuncia aquest conveni es prorrogarà automàticament anualment.

Setena. Interpretació i resolució de conflictes

Les controvèrsies que puguen sorgir en l'aplicació i interpretació del conveni es resoldran per acord de les
parts en el marc de la Comissió de Seguiment.

Per  a  les  qüestions  litigioses  que  puguen  sorgir  en  l'aplicació  d'aquest  conveni  ambdues  parts  es
sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrava.

 

I com a prova de conformitat, els compareixents signen aquest conveni, per triplicat i a un sol efecte , en
la data i el lloc de l'encapçalament.”

CUARTO.- Moción día de la Mujer 

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

8 DE MARÇ DE 2014
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Sr/a. Maria del Carmen Pitarch Roig, Regidora de l´Ajuntament de Benlloch, en el
seu nom i representació, per mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que li conferix la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, per la qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals,  eleva al Ple de la Corporació per al seu debat la següent
MOCIÓ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des que al desembre del 1977 l’Assemblea General de les Nacions Unides adoptara la
resolució de proclamar el dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona, com a homenatge
a una multitud de dones que van lluitar per a aconseguir pas a pas una igualtat amb l’home en
tots els àmbits socials, sobretot en el laboral, es commemora eixe dia, la lluita pels drets de les
dones i reivindicant la igualtat entre hòmens i dones.

També la Convenció sobre Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la
Dona, de 18 de desembre 1979, en vigor des del 3 de setembre del 1981, adopta mesures amb
la finalitat de contribuir a l’establiment de la Igualtat Real entre dones i hòmens al mateix temps
que atorga legitimitat a les accions positives per a superar la discriminació de les dones, permet
als estats establir mesures legislatives que tinguen com a finalitat aconseguir la igualtat real.

La Constitució espanyola, inclou en l’article 14 el dret a la igualtat i a la no-discriminació
per raó de sexe. Sent en l’article 9.2 on s’especifica l’obligació dels poders públics de promoure
les condicions perquè la igualtat siga real i efectiva.

La Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i hòmens, aprovada el 22 de
març,  es  publica  per  a  donar  resposta  a  les  manifestacions  de  violència  de  gènere,
discriminació salarial, major desocupació femenina, escassa presència de les dones en llocs de
responsabilitat política, social, cultural i econòmica, així com problemes de conciliació entre la
vida personal, laboral i familiar. D’ací la consideració de la dimensió transversal de la igualtat,
senyal d’identitat del modern dret antidiscriminatori, com a principi fonamental.

En la nostra Comunitat, la Llei 9/2003 de 2 d’abril, de la Generalitat Valenciana, per a la
igualtat entre dones i hòmens, establix que els àmbits que requerixen actuacions i mesures per
a  eradicar  la  discriminació  són  múltiples,  tant  en  l’àmbit  laboral,  com  en  l’àmbit  social  i
requerixen una especial atenció.

Les Corporacions Locals com a administracions més pròximes al ciutadà, exercixen
d’agent  dinamitzador  per  a  promoure  una  societat  clarament  igualitària,  impulsant  accions
concretes dirigides a la prevenció de conductes discriminatòries i a la potenciació de polítiques
actives d’igualtat en les tots els àmbits socials.

Fins al moment s’han donat passos de gegant per a la consecució de l’objecte d’esta
reivindicació,  però  no  és  menys  cert  que  es  continuen  produint  situacions  de  flagrant
desigualtat en tots els àmbits socials, sobretot en el laboral,  on les dones tenen molts més
problemes que els hòmens per a trobar un lloc de treball i on els salaris són sensiblement més
baixos pel fet de ser dona. També és impossible oblidar les aborronadores xifres de dones
víctimes de la violència de gènere.

Per tot allò que s’ha exposat es proposa al Ple l’adopció d´acord.

Es somet a consideració i el Ple de l´Ajuntament, per unanimitat dels regidors presents
( sis vots a favor), ACORDA:

PRIMER: Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona.
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SEGON: El compromís de tots i totes en el treball comú per a evitar tot tipus de desigualtat a
través de les Institucions que representem, començant per la total incorporació de la dona en
els càrrecs de responsabilitat política i social per a garantir una actuació conjunta des de dins
de les nostres organitzacions.

TERCER: Considerem que el dret a la igualtat ha d’inculcar-se des de la infància, sent esta
l’única forma d’aconseguir que en un futur els hòmens i les dones convisquen d’una manera
igualitària i solidària, per la qual cosa és necessari potenciar la coeducació en l’escola a través
de tot el nostre sistema educatiu.

QUART: És imprescindible que la dona compte amb tots els mitjans per a la seua consolidació
en el món laboral a través de mesures positives des de totes les institucions, com són els Plans
d’Igualtat i en particular des de les nostres corporacions locals per a aconseguir una major
conciliació amb la vida familiar entre hòmens i dones

CINQUÉ: Les Corporacions Locals com a administracions més pròximes a tots els ciutadans i
ciutadanes ens comprometem a realitzar el màxim esforç per a contribuir al desenrotllament
d’una  forma  pròxima  i  quotidiana,  de  tots  els  plans  i  programes  que  ens  conduïsquen  a
l’enfortiment d’una societat igualitària i sense discriminacions. 

QUINTO.- Despacho extraordinario 

5.1 Solicitud de subvención Diputación eficiencia hídrica.

La Diputació de Castelló ha publicat les Bases per a la Convocatòria del Pla de millora de
l'eficiència hídrica per als municipis de la Província de Castelló 2014-2015. 

L'Ajuntament de Benlloch persegueix des de fa temps la millora de l'eficiència de la xarxa de
distribució d'aigua potable a la localitat, per a la qual cosa ha executat diverses obres anys
passats. 

La present convocatòria possibilita, en cas de ser concedida, una obra de millora de amb un
pressupost de 50.000,00 euros, que redundarà en la millora del subministrament i en la rebaixa
de la taxa que cada veí haurà de pagar pel servei. 

La xarxa de distribució d'aigua potable de Benlloch es troba, gràcies a l'esforç 'anys anteriors,
en bon estat en bona part del poble. Això però hi ha zones en què les pèrdues i les continuades
avaries fan que el subministrament siga deficient i poc eficient. Destaca el carrer de Sant Antoni
i el carrer Estrella. 

Per això, per la present, tal i com ho exigeix la convocatòria, propose al Ple l'aprovació dels
següents acord. 

Es somet la proposta a consideració i  el Ple de l´Ajuntament, per unaminitat dels   regidors
presents (sis vots a favor) ACORDA: 

 

PRIMER: Sol·licitar a la Diputació de Castelló la concessió de l'esmentada ajuda.

SEGON: Assumir el compromís de finançament de la part de l'obra no subvencionada per la
Diputació, sent, teòricament de 17.500,00 euros, en el cas de resultar aprovada al màxim del
que contemplen les Bases.

Intervenciones: El Sr. Alcalde dice que espera que la Diputación sí conceda esta subvención al
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Ayuntamiento de Benlloch y que no hagan como han hecho con el tema de la  impresión de la
publicidad de “la Mostra” que este Ayuntamiento solicitó en tiempo y forma y todavía está a la
espera  de  la  firma  del  Diputado  responsable  de  la  imprenta  de  la  autorización  de  dicha
impresión que se necesitaba para el día 22 de marzo. Esta subvención permitiría acabar con la
renovación de las obras infraestructura hídrica del municipio

5.2 Mocio Nacional 340

Davant la decisió unilateral de la  Subdelegació del Govern Central a Castelló de desviar de la
N-340 els camions de més de 7.500 kilos per la CV-10 per evitar el tram Torreblanca-Nules, el
grup socialista de l'Ajuntament de Benlloch vol mostrar el seu total rebuig a aquesta mesura.
Una mesura que considerem un simple  pegat  que únicament  trasllade la  perillositat  cap a
l’interior.
Evidentment disminuir  el  trànsit  de camions en els punts negres de la N-340 (Torreblanca,
Ribera de Cabanes, o les Alqueries), és positiu si es pot evitar així accidents, però cal recordar
que estem parlant de que per desviar el trànsit cap a la CV-10, s’haurà de fer mitjançant la CV-
13, vial deficient a hores d'ara (únic carril i gran pendent) per a poder assumir major afluència
de vehícles pesats i on es poden ocasionar tot tipus d’ensurts, en especial de camions de gran
tonatge amb petits vehicles; passar d’una autovia (CV-10) a una via amb un únic carril, i d'una
gran pendent, pot propiciar i augmentar els accidents.
Amb aquesta mesura, i encara que siguen dur la manera de descriure-ho, l'unic que anem a
aconseguir es traslladar els morts de lloc i augmentar la probabilitat d'accidents dels veïns i
veïnes de Benlloch que utilitzem diariament la CV-10 i la CV-13.

El que si hem de fer, i per aixó proposem al Plenari de l'Ajuntament l´adopció d´acord. 
Es somet  la  proposta a consideració  i  el  Ple  de l´Ajuntament,  per unaminitat  dels  regidors
presents (sis vots a favor) ACORDA: 

PRIMER:Instar al Govern Central a alliberar l’AP7.

SEGON:  Instar al Govern Central a finalitzar la CV-10 fins a la Jana

TERCER: Instar al Govern Central a impulsar el corredor mediterrani de mercaderies per les
comarques de Castelló.

SEXTO.- Ruegos y preguntas

No hay

El Sr. Alcalde antes de finalizar la sesión interviene y dice que es muy triste que la oposición no
acuda a los Plenos ya que esto muestra el poco interés que tienen en este pueblo.

 

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, Ángel Ribes Bellés,
Alcalde - Presidente levanta la Sesión siendo las 9,05 horas, de lo cual, yo,  como Secretaria -
Interventora doy fe.

          V.º B.º                                       Secretaria - Interventora,
Alcalde - Presidente,                                                                 
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Fdo.: Ángel Ribes Bellés                              Fdo.: Elena Vidal Fernández.
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