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  FERNANDO SALOM HERRERO, SECRETARI GENERAL DEL 
PLE DE L'AJUNTAMENT DE TORRENT (VALÈNCIA), 
 
 
 
C E R T I F I Q U E: Que el Ple d'este Ajuntament en sessió ordinària i celebrada, 
en primera convocatòria, el sis d’octubre de dos mil setze, en tràmit ordinari, va 
adoptar l'acord següent: 
 
-“2. PROPOSTA ALCALDIA PRESIDÈNCIA: CESSAMENT I NOMENAMENT 
VOCAL EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL. 
 
  Es dóna compte de la proposta formulada per l’Alcaldia Presidència, 
que copiada literalment diu: 
 
  “JESÚS ROS PILES, com a Alcalde-President de l'Ajuntament de 
Torrent, ve a efectuar al Ple d’est, la següent PROPOSTA D'ACORD: 
 
  Segons l’article 5é del Reglament de Règim Interior del Consell 
Escolar Municipal, aprovat per Ple de l’Ajuntament de 6 de novembre de 2008 i 
l’article 8 de les Normes Reguladores de la composició i el procediment de 
designació i nomenament de l’òrgan esmentat, aprovades pel Ple de l’Ajuntament 
el 2 de juliol de 2009, serà vocal del Consell Escolar Municipal, entre d’altres, un/a 
regidor/a delegat de l’Ajuntament. 
 
  Per altra banda, l’article 35.1 de les Normes Reguladores, estableix 
que el regidor de l’Ajuntament que haja de ser membre del Consell Escolar 
Municipal ha de ser designat pel Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Alcaldia. 
 
  En aquest sentit, previ acord dels grups municipals amb 
representació en aquest Ajuntament, per acord plenari de data 23 de juliol de 
2015 es va efectuar nomenament en favor de la Sra. Mª Carmen Benavent Roig, 
per al primer any de legislatura. 
 
  Havent transcorregut ja aquest primer any procedeix efectuar nou 
nomenament en favor d'un representant d'un altre grup municipal. 
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  Per tot allò exposat, i en ús de les facultats que em conferix la 
legislació vigent propose al Ple l’adopció del següent ACORDS: 
 
  “Primer.- Cessar, com a vocal del Consell Escolar Municipal, a la 
senyora Mª Carmen Benavent Roig, regidora del grup polític municipal popular, 
amb efectes de la data del present acord. 
 
  Segon.- Nomenar com a vocal del Consell Escolar Municipal, a Mª 
Carmen Silla Mora, regidora del grup polític municipal Compromís per Torrent, 
que ostentarà el càrrec el segon any de la legislatura, i açò amb efectes de la data 
del present acord. 
 
  Tercer.- L’acord adoptat es notificarà a la interessada i al Consell 
Escolar Municipal.“ 
 
  El Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la 
proposta precedent.” 
 
 
  I, perquè així conste i als efectes escaients, expedisc este certificat, 
condicionat als termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent, segons 
el que disposa l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, amb el vistiplau del Senyor Alcalde, el signe a 
Torrent, deset d’octubre de dos mil setze. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE, P.D. 
EL TINENT D’ALCALDE 
DELEGAT DE RÈGIM INTERIOR 
(Decret nº. 2249 de 22/06/2015) 
 
 
 
 
Signat: Andrés José Campos Casado 
 


