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MINUTA NÚM. 13/2011. SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 27 
D’OCTUBRE DEL 2011. 
 
En el saló de sessions de l’Ajuntament de Benifairó de les 
Valls, a les 20.30 hores del dia 27 d’octubre del 2011, es 
reunixen, en sessió pública, en primera convocatòria, els 
regidors anotats al marge, presidits per l’alcalde, Antonio E. 
Sanfrancisco Meseguer, i assistits per la secretària interventora, 
María de la O Pérez Cayuela, per a celebrar sessió ordinària del 
Ple, en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel president, s’hi van adoptar els acords 
següents: 

60/11. APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS 
La còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de 29 de 
setembre del 2011, adjunta a la convocatòria, s’aprova per 
unanimitat dels assistents. 

61/11. DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE LES 
RESOLUCIONS D’ALCALDIA  
Vista la relació de resolucions aprovades pel senyor alcalde des 
del 24 de setembre del 2011 fins el 21 d’octubre del 2011, el 
Ple se’n dóna per assabentat. 

62/11 EXP. 186/2011. PLA COMPLEMENTARI D’OBRES I SERVICIS 2011. DACIÓ COMPTE 
AL PLE DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ I RATIFICACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ DE LA 
DELEGACIÓ PER CONTRACTAR 
L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent: 

Vista la Resolució de l’Alcaldia de data 12 de setembre del 2011 en la qual s’accepta la delegació per a 
contractar les obres incloses en el Pla Complementari d’Obres i Serveis de Competència Municipal de 
l’any 2010. 

Vista la Resolució de l’Alcaldia de data 30 de setembre del 2011 relativa a la sol·licitud de subvenció de 
l’obra «Reposició de canonada d’aigua potable», amb un pressupost de 2.133,75 euros, pel Pla 
Complementari d’Obres i Serveis de Competència Municipal de l’any 2010. 

El Ple acorda: 

Donar-se per assabentat i ratificar les resolucions de l’Alcaldia anteriors en tots els seus termes. 

63/11. EXP. 160/2011. DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA 
PLANTILLA I EL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL 2011 
El Ple es dóna per assabentat de l’aprovació definitiva de la plantilla i el catàleg de llocs de treball del 
2011, en haver certificat la secretària que durant el període d’exposició al públic de l’aprovació inicial no 
s’hi han presentat reclamacions. 

64/11. EXP. 161/2011. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS PER A L’EXERCICI 2011 
L’Ajuntament Ple, per 6 vots a favor, corresponents a l’alcalde, els regidors del Grup Socialista i el 
regidor del Grup Esquerra, i l’abstenció dels 3 regidors del Grup Popular, ha adoptat l’acord següent: 
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Format el Pressupost General corresponent a l’exercici econòmic 2011 junt amb les seues Bases 
d’Execució. 

Vist l’informe d’Intervenció de data 23 de setembre de 2011 i d’Avaluació del Compliment de l’Objectiu 
d’Estabilitat Pressupostària de la mateixa data. 

Atés que, aprovat inicialment, en sessió del Ple d’aquest Ajuntament de data 29 de setembre de 2011, el 
pressupost de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls per a l’exercici econòmic 2011, la plantilla, el 
catàleg de llocs de treball i l’annex de personal amb data 1 d’octubre de 2011, s’ha publicat anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de València d’exposició al públic de l’expedient i de la documentació 
preceptiva per un termini de quinze dies des de la publicació, a l’efecte de reclamacions i al·legacions.  

Atés que durant el període d’exposició pública, segons consta del certificat de secretaria de data 21 
d’octubre de 2011, s’ha presentat escrit d’al·legacions per M. José Ballester Sancho, amb data 6 d’octubre 
de 2011 (RE 581), en el qual sol·licita «por tratarse de una deuda líquida y exigible, incluyan en el 
presupuesto del ejercicio 2011 la tasación de costas que practica la secretaria judicial Mª Miranda Tauler 
de las devengadas en los autos del juicio ordinario nº 872/08 por un total de 3.202,41 euros (tres mil 
doscientos dos euros y cuarenta y un céntimos de euro) a favor de Dña. Mª José Ballester Sancho en fecha 
18 de julio de 2011». 

Atés que amb data 21 d’octubre s’emet informe de la Secretaria-Intervenció en què es manifesta: 

«Que en els autos de procediment ordinari 872/2008-A tramitats davant el Jutjat de Primera Instància i 
Instrucció número 2 de Sagunt, per Decret de data 8 de setembre de 2011 s’ha aprovat taxació de costes 
per import de 3.202,41 euros, havent-se condemnat a aquest Ajuntament al seu pagament. 

Que hi ha crèdit inicial suficient en l’aplicació pressupostària 920.226.00  AG. Despeses diverses per a 
atendre la taxació de costes meritades en el Juí Ordinari 872/2008 per un total de 3.202,41 euros. 

Que el deute resultant de la liquidació de costes s’haurà de fer efectiu a favor i en la forma indicada en el 
Decret de taxació de costes de data 8 de setembre de 2011». 

D’acord amb el que disposen els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes 
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 18 del Reial Decret 500/1990, 
de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988. 

El Ple acorda: 

Primer. Desestimar les al·legacions presentades per M. José Ballester Sancho, amb data 6 d’octubre de 
2011 (RE 581), a l’existir en l’aplicació pressupostària 920.226.00 AG. Despeses diverses del pressupost 
aprovat inicialment crèdit suficient per a atendre la taxació de costes meritades en el Juí Ordinari 
872/2008 per un total de 3.202,41 euros. 

Segon. Aprovar definitivament el pressupost general de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls per a 
l’exercici econòmic 2011, juntament amb les seues bases d’execució, el resum per capítols del qual és el 
següent: 
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CAPÍTULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS 433.499,35
CAPÍTULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 18.000,00
CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 117.269,59
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 501.146,37
CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES 10.130,00
CAPÍTULO VI.- ENAJENACION INVERSIONES REALES 115.002,01
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS CAPITAL 73.514,25
CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS 0,00
SUMA TOTAL 1.268.561,57
Ingresos tributarios (Cap 1 a 3) 568.768,94

Operaciones corrientes (Capítulos 1 a 5) 1.080.045,31

Operaciones de Capital (Capítulos 6 y 7) 188.516,26
Operaciones no financieras (Cap 1 a 7) 1.268.561,57
Operaciones financieras  (Cap. 8 y 9) 0,00
TOTAL 1.268.561,57

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL 577.837,46
CAPÍTULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVI 437.107,85
CAPÍTULO III.- GASTOS FINANCIEROS 4.530,00
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.570,00
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES 188.516,26
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS 0,00
Gastos inversión 188.516,26

Operaciones corrientes (Capítulos 1 a 4) 1.080.045,31

Operaciones de Capital (Capítulos 6 y 7) 188.516,26
Operaciones no financieras (Cap 1 a 7) 1.268.561,57
Operaciones financieras  (Cap. 8 y 9) 0,00
TOTAL 1.268.561,57

INGRESOS PRESUPUESTO AÑO 2011

GASTOS PRESUPUESTO AÑO 2011

 
Tercer. Trametre’n una còpia a l’Administració de l’Estat, així com a l’òrgan competent de la Comunitat 
Autònoma. 

65/11. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE L’APLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 
13/2011, DE 16 DE SETEMBRE, PEL QUAL ES RESTABLIX L’IMPOST SOBRE EL 
PATRIMONI, AMB CARÀCTER TEMPORAL 
Havent inclòs l’Alcaldia en l’Ordre del Dia la moció presentada pel Grup Socialista sobre l’aplicació del 
Reial Decret Llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es restablix l’impost sobre el patrimoni amb 
caràcter temporal, l’Ajuntament Ple, per 5 vots a favor, corresponents a l’alcalde i els regidors del Grup 
Socialista, l’abstenció dels 3 regidors del Grup Popular i el regidor del Grup Esquerra, aprova la moció 
presentada i acorda: 
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Iniciar el procediment oportú per a instar al Consell, davant de la situació de greu crisi econòmica, 
especialment a la Comunitat Valenciana, que adopte la mesura aprovada pel Reial Decret Llei que 
establix el gravamen sobre l’Impost de Patrimoni, per ser una mesura que té com a principal objectiu 
reforçar l’estabilitat pressupostària d’acord amb el principi d’equitat i que aquests fons es destinen al 
desenvolupament de programes d’ocupació juvenil a través dels ajuntaments. 

La senyora Montañana explica el sentit del seu vot dient que no afecta la majoria de la població de 
Benifairó, i el senyor Guillén aclarix que, a més a més, no està clar que la Generalitat ho acceptarà o no. 

Prenent la paraula el senyor Vea exposa que, malgrat estar d’acord amb el fons, s’hi absté perquè l’impost 
no s’hauria d’haver llevat i perquè el que ara es proposa és una mesura temporal. 

66/11. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOL·LICITANT A LA GENERALITAT EL 
PAGAMENT DELS PROGRAMES PAMER I EMCORP 
Havent inclòs l’Alcaldia en l’Ordre del Dia la moció presentada pel Grup Socialista sol·licitant a la 
Generalitat el pagament dels programes PAMER I EMCORP, l’Ajuntament Ple, per 6 vots a favor, 
corresponents a l’alcalde, els regidors del Grup Socialista i el regidor del Grup Esquerra, i en contra dels 
3 regidors del Grup Popular, aprova la moció presentada i acorda: 

Primer. Reclamar que de manera immediata la Generalitat Valenciana faça efectiu el total de les 
subvencions dels programes d’ocupació PAMER I EMCORP. 

Segon. Així mateix, que la Generalitat Valenciana, de manera automàtica, assumisca els costos de 
finançament que el retard en el pagament d’aquelles ha ocasionat en els municipis de la Comunitat. 

Tercer. Que es done trasllat d’aquests acords al President de la Generalitat Valenciana, al President de les 
Corts Valencianes i a tots els portaveus dels grups parlamentaris. 

El senyor Roig explica el sentit del seu vot afirmant que el seu grup està d’acord amb la reclamació del 
pagament, no amb la redacció de la moció. 

El senyor Vea afirma que està d’acord amb la moció perquè si la Generalitat s’ha compromés a pagar ha 
complir el seu compromís i pagar. 

Per últim, el senyor alcalde explica que el Govern Valencià hauria d’haver abonat ja als ajuntaments el 
60% del total de les ajudes, i que per tant s’ha d’exigir a la Generalitat que complixca els seus 
compromisos, ja que si fóra l’Ajuntament el que no complira la Generalitat imposaria sancions. 

67/11. MOCIÓ DEL GRUP ESQUERRA AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL PER A 
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES 
Havent inclòs l’Alcaldia en l’Ordre del Dia la moció presentada pel Grup Esquerra amb motiu del dia 
internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, aprova 
la moció presentada i acorda: 

Primer. Reiterar el compromís en la lluita contra la violència envers les dones amb l’aprovació de les 
iniciatives següents:  

a) El compromís a seguir treballant des dels diversos àmbits municipals el tractament de la violència 
masclista. 

b) L’elaboració d’un protocol per a una intervenció coordinada contra la violència masclista amb 
tots els actors municipals necessaris.  
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c) La creació de programes de sensibilització i formació que contribuïsquen a l’eliminació de la 
tolerància envers les violències contra les dones i fomenten l’assumpció de tots els paràmetres de 
la cultura de la pau.  

d) L’elaboració de memòries i reculls de dades sobre la violència masclista al municipi per a poder 
planificar estratègies que tinguen un veritable impacte sobre la realitat.  

e) La difusió dels valors d’igualtat, de tolerància i de respecte a la diferència entre tots els ciutadans 
i ciutadanes, especialment entre els més menuts, per a que s’eduquen en aquestos valors. 

Segon. Demanar a la Generalitat Valenciana:  

a) Que es garantisquen i s’augmenten, segons les necessitats existents, els recursos necessaris per a 
l’atenció, assistència, protecció, recuperació i reparació integral de les víctimes de violència 
contra les dones. 

b) Que s’apliquen i es prioritzen polítiques integrals encaminades a la prevenció, la detecció, 
l’atenció i l’eradicació de la violència contra les dones amb la posada en marxa d’una xarxa 
d’atenció i recuperació integral. 

c) Que es garantisca una coordinació eficaç dels circuits dels serveis assistencials existents per tal 
d’aconseguir un tractament integral de totes i cadascuna de les víctimes.  

d) Que es creen canals de comunicació i actuació conjunta entre les institucions i els moviments de 
dones dels Països Catalans perquè juntes reclamem amb més força la fi de la violència masclista.  

Tercer. Demanar al Govern de l’Estat:  

a) La dotació pressupostària suficient per al total i ràpid desenvolupament de la la Llei del dret de 
les dones a eradicar la violència masclista (aprovada pel Parlament el 16 d’abril de 2008).  

b) Les reformes legals urgents per a garantir l’eficàcia de la Llei orgànica de mesures de protecció 
integral contra la violència de gènere amb l’objectiu de millorar l’eficàcia de la lluita contra la 
violència masclista.  

Quart. Finalment, ens comprometem a transmetre aquests acords als grups parlamentaris de les Corts 
Valencianes, del Congrés dels Diputats, al Consell Valencià de la Dona, als Centres de Serveis Socials 
Especialitzats en la Dona, a la Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere i a les entitats de 
dones municipals i comarcals. 

68/11. MOCIÓ DEL GRUP ESQUERRA EN RELACIÓ AMB L’EXIGÈNCIA DE L’ESTAT 
ESPANYOL DE FER PAGAR A L’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS PART DE 
LA BESTRETA MAL CALCULADA. 
Havent inclòs l’Alcaldia en l’Ordre del Dia la moció presentada pel Grup Esquerra en relació amb 
l’exigència de l’Estat espanyol de fer pagar a l’Ajuntament de Benifairó de les Valls part de la bestreta 
mal calculada, és llegida pel portaveu del Grup Esquerra, senyor Vea. 

A continuació, la portaveu del Grup Socialista, senyora López, a l’empara del que disposa l’article 97.5 
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per escrit 
una esmena a la moció, i procedix a la seua lectura. 

Continuant amb la votació de la moció i l’esmena presentada, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels 
assistents, accepta la moció presentada esmenada en els termes requerits pel Grup Socialista i adopta 
l’acord següent: 
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Primer. Fer un requeriment a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats 
Autònomes i les Entitats Locals del Govern de l’Estat espanyol per tal de fer-li saber la ferma voluntat del 
consistori de no assumir el pagament dels recursos reclamats per les bestretes de l’exercici 2008 i 2009, 
que el Govern espanyol mateix havia calculat erròniament.  

Segon. Atés que aquest és un requeriment just, demanem fer una crida a la resta d’ajuntaments valencians 
als quals se’ls ha demanat de pagar aquesta part de la bestreta, per tal que s’unisquen a la iniciativa, igual 
que ho han fet altres ajuntaments. 

Tercer. Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Valenciana i a la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies.  

69/11. PRECS I PREGUNTES 
Obert el torn de precs i preguntes, el senyor Soriano pregunta per la situació de les obres d’urbanització 
de les unitats 2 i 7. L’alcalde li contesta que està en tramitació l’aprovació de quotes en la UE 2 i 
l’aprovació de la reparcel·lació pel que fa a la UE 7. A més a més que la urbanitzadora s’ha compromés a 
continuar les obres quan cobren les quotes, però que el compromís és verbal, no n’hi ha cap document. 

La senyora Montañana pregunta per la situació del palau. L’alcalde li contesta que encara no s’ha declarat 
BIC. 

A continuació, la senyora Montañana pregunta si es tornarà a obrir la piscina d’hivern. L’alcalde explica 
que no, perquè no és viable en pobles de les característiques de Benifairó i hi ha estudis que ho 
confirmen. 

El senyor Roig demana que l’equip de govern confirme si en Benifairó es posarà un cànon per gossos. 
L’alcalde li respon que no. 

A continuació, el senyor Roig pregunta per l’expedient del bou mort en festes. L’alcalde li respon que des 
de la Conselleria li han comunicat telefònicament que no s’obrirà cap expedient. 

El senyor Vea demana explicacions sobre una notícia llegida en premsa relativa a una reunió d’alcaldes 
socialistes de la Vall de Segó per aunar esforços i unificar serveis de policia. L’alcalde li respon que en 
eixa reunió únicament s’havien sentat les bases per començar a treballar per millorar serveis i donar més 
serveis als ciutadans sense incrementar les despeses. En relació amb la policia, això podria ser donar un 
servei de 24 hores. No obstant això, aclara que és únicament un compromís de treball. El senyor Vea 
opina que això s’hauria de fer d’una manera més consensuada a través de la Mancomunitat. L’alcalde li 
respon que, si s’avança en el compromís de treball, es demanarà participació a través de la Mancomunitat 
més avant. 

El senyor Vea exposa la necessitat de posar una tanca a la plaça 9 d’octubre. El senyor Chordà li respon 
que està previst i que es farà més avant. 

Preguntat l’alcalde en relació amb l’ubicació dels contenidors de fem del Mas i Mas, respon al senyor 
Vea que sí que ja està avisada l’empresa per canviar els contenidors a l’altra banda del carrer. 

El senyor Vea pregunta sobre el resultat de les converses amb el retor sobre el tema de les campanes. 
L’alcalde li respon que havia traslladat al retor el que s’havia parlat en el Ple i que, centrant el problema 
en els voltejos que es produïen de nit, el retor li havia comentat que ja estaven arreglats. No s’havia 
decidit res sobre el toc de les hores de les campanes, però si consultats els veïns afecta a un nombre 
considerable s’intentarà resoldre igualment. 
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Per últim, el senyor Vea pregunta si es crearà una junta de portaveus. El senyor alcalde li respon que no 
està pensat crear-la formalment, per motius organitzatius, però que sí que té pensat convocar els portaveus 
a reunions informals que arriben als mateixos resultats. En este sentit, emplaça el Grup Popular i el Grup 
Esquerra a fer les seues propostes. 

I no havent-hi altres assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les 21.25 hores del dia assenyalat, i 
tot això, com a secretària, ho certifique.  

 
La secretària interventora. 

 
 
 
 

María de la O Pérez Cayuela 

Vist i plau, l’alcalde. 
 
 
 
 

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 


