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ASSISTENTS: 
Grup Socialista: 
Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 
Vicent Chordà Guillem 
Luís Alan Albiach Forner 
Gloria Ruíz Frías 

Grup Popular: 
Mariano L. Condomina Camarelles 
Mónica Lacruz Aguilella 
Jorge Soriano Corma 

Grup Esquerra: 
Joan Vea Badenes 

------------------ 
ABSENTS: 
Andrea López Diego 
Ignacio Roig Guillén 
Elisa Montañana Gómez 

------------------ 
María de la O Pérez Cayuela, 
secretària-interventora 
------------------ 

MINUTA NÚM. 14/2011. SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 24 DE 
NOVEMBRE DEL 2011 
 
En el saló de sessions de l’Ajuntament de Benifairó de les 
Valls, a les 20.30 hores del dia 24 de novembre del 2011, es 
reuneixen, 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: 

70/11. APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS 
Les còpies dels esborranys de les actes de les sessions anteriors, 
de 24 d’octubre de 2011 i 27 d’octubre de 2011, adjuntades a la 
convocatòria, s’aproven per unanimitat dels assistents. 

71/11. DACIÓ DE COMPTES AL PLE DE LES 
RESOLUCIONS D’ALCALDIA  
Vista la relació de resolucions aprovades per l’alcalde des del 
22 d’octubre del 2011 fins al 18 de novembre del 2011, el Ple 
es dóna per assabentat. 

72/11. EXP. 215/2011. DACIÓ DE COMPTES AL PLE DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 
DINS DEL PLA DE XOC DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 
Vist l’expedient 215/2011 relatiu a la sol·licitud de subvenció dins del Pla de Xoc de la Diputació de 
València, el Ple es dóna per assabentat. 

73/11. EXP. 235/2011. APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD A L’INSTITUT DE CRÈDIT 
OFICIAL DE CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ D’ENDEUTAMENT PER A LA 
CANCEL·LACIÓ D’OBLIGACIONS RECONEGUDES, VENÇUDES, LÍQUIDES I EXIGIBLES 
PENDENTS DE PAGAMENT O OBLIGACIONS VENÇUDES, LÍQUIDES I EXIGIBLES 
PENDENTS D’APLICAR AL PRESSUPOST DE 2010 
L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent: 

Atès el que estableix l’article 9 del Reial Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol, de mesures de suport als deu-
tors hipotecaris, de control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms con-
tretes per les entitats locals, de foment de l’activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplifi-
cació administrativa. 

Atès que en aquesta entitat local existeixen obligacions reconegudes, vençudes, líquides i exigibles 
pendents de pagament o obligacions vençudes, líquides i exigibles pendents d’aplicar al pressupost de 
2010. 
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Atès que les obligacions esmentades tenen el seu suport material en certificacions o documents que 
acrediten la realització total o parcial del contracte, corresponents a subministraments, obres o serveis 
lliurats amb anterioritat al 30 d’abril de 2011, i que compleixen, quan es tracta de contractes subjectes a la 
Llei 30/2007, de 30 octubre, de Contractes del Sector Públic, els requisits exigits per aquella legislació. 

Atès que consta l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2010 mitjançant Resolució 
d’Alcaldia de data 25 de març del 2011 i comunicada al Ple d’aquesta Corporació en data 7 de juny del 
2011. 

Atès que junt amb aquesta sol·licitud, s’adjunta l’informe favorable de la Intervenció de la entitat local 
sobre el compliment dels requisits exigits per aquesta norma i informe de la Tresoreria de la mateixa 
entitat en relació amb el compliment de l’ordre de prelació establit en l’article 5.2 d’aquesta norma, que 
literalment disposa: 

«PRIMER. L’article 4 del Reial Decret Llei 8/2011, pretén «permetre la cancel·lació de les obligacions 
pendents de pagament amb empreses i autònoms, derivades de l’adquisició de subministraments, realització 
d’obres i prestació de serveis».  

Atesa la proposta del Ple de la Corporació de data 18 de novembre del 2011 existeix una relació 
d’obligacions ja reconegudes en pressupost fet pel qual l’objecte d’aquesta línia de crèdit serà dotar de 
liquiditat l’entitat local.  

En ambdós casos, la línia Institut de Crèdit Oficial és de caràcter excepcional ja que la falta de liquiditat de 
les entitats locals s’ha de finançar mitjançant operació de crèdit a curt termini regulada en l’article 51 del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

SEGON. L’article 5.2 del Reial Decret Llei 8/2011, aclareix «Als efectes anteriors, la línia financera es 
dissenyarà de forma que possibilite preferentment la cancel·lació dels deutes amb els autònoms i les 
xicotetes i mitjanes empreses, considerant així mateix l’antiguitat de les certificacions o documents abans 
esmentats». 

Fins aquest Reial Decret Llei 8/2011, com és sabut, la prelació de crèdits de la Tresoreria local trobava el 
seu suport jurídic en l’article 65 del RD 500/1990, de 20 d’abril, còpia de l’article 187 del Reial Decret Llei 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals: 

 “1. L’expedició d’ordres de pagament s’ha d’acomodar al pla de disposició de fons que 
s’establisca, amb la periodicitat i vigència que s’hi determini, pel president de l’entitat o per l’òrgan 
competent facultat per a això en el cas d’organismes autònoms dependents.  

 2. El pla de disposició de fons considerarà aquells factors que faciliten una eficient i eficaç gestió 
de la Tresoreria de l’entitat i recollirà necessàriament la prioritat de les despeses de personal i de les 
obligacions contretes en exercicis anteriors”.  

TERCER. Atesos els antecedents, i de conformitat amb l’exigència que s’imposa a la Tresoreria municipal 
en l’article 9.1 paràgraf segon de la norma, per la qual es requereix que informe en relació amb el 
compliment de l’ordre de prelació establit en l’article 5.2 d’aquesta, es considera que aquest ordre de 
prelació es respecta en el llistat presentat per l’Ordenador de Pagaments següent: 

Nº DATA IMPORT
B96965769 - C. M. ARQUITECTURA ADO. Pendent de pagament 2010/FRA00004 19/01/2010 3.786,24 €
A46015129 - PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. ADO. Pendent de pagament V/0076/C 26/05/2010 23.200,00 €
A46015129 - PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. ADO. Pendent de pagament V/00077/C 26/05/2010 24.630,45 €
B96584107 - CM CALIDAD, S.L. ADO. Pendent de pagament 2010/FRA00013 16/07/2010 1.588,23 €
A46015129 - PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. ADO. Pendent de pagament V/00502/O 29/09/2010 2.353,46 €
44792066A - MIGUEL GUILLEM JOSE ADO. Pendent de pagament 016/10 19/10/2010 5.900,00 €
B96965769 - C. M. ARQUITECTURA ADO. Pendent de pagament 2010/FRA00100 20/10/2010 4.838,00 €

66.296,38 €

FACTURESTERCER

TOTAL

FASE
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Cal fer constar que la norma pretén una afectació dels fons al pagament dels proveïdors que consten en el 
llistat de l’expedient, d’altra banda no s’entendria el paràgraf segon de l’article 9.1, que estableix que 
«L’acord d’aprovació ha de contenir la relació identificativa i detallada de les certificacions i documents 
acreditatius de les obligacions pendents de pagament el compliment de les quals es pretén amb aquesta línia 
financera».  

Els proveïdors per als quals se sol·licite finançament per aquesta via no poden cobrar d’una altra diferent, i 
han d’esperar que l’Institut de Crèdit Oficial resolga per satisfer-los, amb els fons que s’obtinguen de 
l’endeutament, sense perjudici que puguen reclamar el compliment de la Llei 15/2010.  

Essent aquesta una de les possibles mesures que alleugeririen la manca de liquiditat existent, i que 
permetria anar pagant als proveïdors enllistats, seria recórrer a aquesta via de finançament, sense perjudici, 
tot això, d’adoptar mesures estructurals que permeten eixir de la situació actual.» 

El Ple, de conformitat amb la legislació actualment vigent,  

ACORDA 

Primer. Sol·licitar que l’Institut de Crèdit Oficial accepte la petició de concertació de l’operació 
d’endeutament per a la cancel·lació d’obligacions reconegudes, vençudes, líquides i exigibles pendents de 
pagament o obligacions vençudes, líquides i exigibles pendents d’aplicar al pressupost de 2010. 

Fet pel qual s’exposa una relació identificativa i detallada de les certificacions i documents acreditatius de 
les obligacions pendents de pagament el compliment de les quals es pretén amb aquesta línia financera: 

 

Nº DATA IMPORT
B96965769 - C. M. ARQUITECTURA ADO. Pendent de pagament 2010/FRA00004 19/01/2010 3.786,24 €
A46015129 - PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. ADO. Pendent de pagament V/0076/C 26/05/2010 23.200,00 €
A46015129 - PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. ADO. Pendent de pagament V/00077/C 26/05/2010 24.630,45 €
B96584107 - CM CALIDAD, S.L. ADO. Pendent de pagament 2010/FRA00013 16/07/2010 1.588,23 €
A46015129 - PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. ADO. Pendent de pagament V/00502/O 29/09/2010 2.353,46 €
44792066A - MIGUEL GUILLEM JOSE ADO. Pendent de pagament 016/10 19/10/2010 5.900,00 €
B96965769 - C. M. ARQUITECTURA ADO. Pendent de pagament 2010/FRA00100 20/10/2010 4.838,00 €

66.296,38 €

FACTURESTERCER

TOTAL

FASE

 

Segon. Remissió de tota la documentació necessària a l’Institut de Crèdit Oficial als efectes oportuns. 

Tercer. Facultar l’alcalde per a la signatura de tots aquells documents que siguen necessaris per fer 
efectius aquests acords.  

Per l’alcalde s’explica que s’han inclòs factures d’obres del 2010 amb un doble objectiu, donar liquidessa 
a les empreses i autònoms que s’inclouen i evitar les costes que comporta una reclamació judicial dels 
deutes assumits per l’Ajuntament. 

El senyor Condomina pregunta a l’alcalde si les condicions són tornar el préstec en tres anys a un 6,5 per 
cent d’interès i si amb això es queden tots els deutes saldats. L’alcalde li respon que no es queda tot 
saldat, que les obres que s’inclouen són les executades amb el «Pla Camps», que no tenen previsió de 
pagament per la Generalitat i que el préstec es pot cancel·lar anticipadament quan es cobre la subvenció. 

El senyor Vea explica el sentit del seu vot, en què es demana el préstec no perquè l’Ajuntament haja 
gastat més del que té, sinó perquè no ha cobrat el que hauria d’haver cobrat per part de la Generalitat. A 
més, li pareix bé endeutar-se a través de l’ICO donat el seu caràcter públic. 
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El senyor Chordà afegeix que el problema principal es que la Generalitat havia aprovat el «Pla Camps», 
l’Ajuntament ha assumit uns compromisos en execució d’eixa subvenció i ara la Generalitat no paga a 
l’Ajuntament, per la qual cosa l’Ajuntament no pot pagar als contractistes. No obstant això, l’Estat sí que 
ha complit les seues obligacions, tant en els dos «Plan Zapatero» aprovats com en els programes de 
foment de l’ocupació. 

Al fil del debat que es planteja, el senyor Condomina demana que es publiquen els comptes de 
l’Ajuntament d’una manera més senzilla. L’alcalde li respon, que, aproximadament, a l’Ajuntament li 
deuen: la Generalitat 395.000 euros, incloent els programes de foment de l’ocupació, i la Diputació 
50.000 euros, relatius a projectes que s’han aprovat de fa poc. Per l’altra banda, l’Ajuntament deu tot el 
que ens deuen, llevat dels plans de foment de l’ocupació, i està pagant les factures de despeses corrents a 
cinc mesos. 

74/11. EXP. 236/2011. AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ DELS 
LLIBRES DE TEXT A ATORGAR ALS ESTUDIANTS DE L’IES LA VALL DE SEGÓ 
PREVISTA EN EL PRESSUPOST DE L’ANY 2011 
L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent: 

Vista la Base 18ª d’execució del Pressupost de l’ajuntament de Benifairó per a l’exercici 2011, que 
preveu als efectes previstos en l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, General de Subvencions, l’atorgament 
de la subvenció següent: 

BENEFICIARIS IMPORT
(màxim) ACTIVITAT SUBVENCIONABLE Partida F/E 

Estudiants institut La Vall de Segó 
matriculats en període de matrícula 
ordinària. 
Empadronats a Benifairó de les Valls 
com a mínim des de l’1 de gener de 
2011 i en el moment d’atorgament de 
la subvenció. 

7.000 

Llibres de text curs 2011/2012.  
Quantia: Quantitat a preu fet a prorratejar entre 
els sol·licitants. Màxim 100 euros sobre la 
despesa efectuada. 
Sol·licitud: abans del 31 d’octubre del 2011. 
Documentació a aportar: justificació de la 
despesa efectuada i, en el seu cas, la 
documentació exigida per Resolució 
d’Alcaldia. 

324.489.00 

Resultant la conveniència d’ampliar el termini concedit fins al 15 de desembre del 2011. 

Vist l’informe de secretaria intervenció de data 18 de novembre del 2011, sobre el procediment per a 
modificar les bases d’execució del pressupost. 

El Ple,  

ACORDA 

Ampliar el termini per a demanar la subvenció dels llibres de text a atorgar als estudiants de l’IES la Vall 
de Segó prevista el pressupost de l’any 2011 fins al 15 de desembre del 2011, inclòs. 

75/11. MOCIÓ EN RELACIÓ A L’ESTUDI INFORMATIU DEL TRAÇAT DEL CORREDOR 
FERROVIARI MEDITERRANI-CANTÀBRIC, EN EL SEU TRAM SAGUNT-TEROL 
Per part del regidor del Grup Esquerra, senyor Vea, es presenta una moció, d’acord amb el que preveu 
l’article 97 del Reial Decret 2568/1986. Justificada la urgència per estar en període d’informació pública 
de l’estudi informatiu al que fa referència, per unanimitat dels assistents, es vota la procedència del seu 
debat. 
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Una vegada llegida pel portaveu del Grup Esquerra, senyor Vea, l’Ajuntament Ple, per unanimitat aprova 
la moció presentada i acorda: 

Primer. Amb independència de les al·legacions que puga presentar l’Ajuntament com a tal, donar suport a 
les al·legacions que, en el mateix sentit, presenten persones físiques i associacions. 

Segon. Atès que l’Ajuntament és membre de la Plataforma Ciutadana «La Vall de Segó, com ara 
sempre», convocar urgentment una reunió per a acordar les pròximes accions a realitzar, així com instar 
les organitzacions i els ciutadans i ciutadanes que encara no s’hi han adherit, perquè ho facen. 

Tercer. Que la Plataforma elabore un document comú a fi que tots els partits el presenten a les 
administracions on tinguen representació (Corts Valencianes, Congrés dels Diputats). 

Quart. Que l’Ajuntament de Benifairó inste la Mancomunitat de les Valls a sumar-se, de manera formal, a 
aquestes reivindicacions i que faça seues les al·legacions d’aquest Consistori. 

El senyor Vea justifica la presentació de la moció en la necessitat de buscar la unitat entre les distintes 
associacions i partits. 

L’alcalde afegeix que el vot del seu grup és positiu ja que la moció reflecteix el que ja s’havia compromès 
l’Ajuntament en la reunió que el dia anterior havien mantingut amb altres associacions en relació amb 
aquest tema. 

Finalment, el senyor Condomina reafirma el que havien dit el senyor Vea i el senyor alcalde. 

76/11. PRECS I PREGUNTES 
Obert el torn de precs i preguntes, la senyora Lacruz pregunta quin són els recursos que es dediquen a la 
neteja del poble, ja que ha observat que hi ha zones del poble que estan molt brutes. L’alcalde li respon 
que hi ha 5 persones a mitja jornada, 4 persones que es dediquen a edificis públics i 1 persona a carrers. A 
més a més, els dimecres es netegen els carrers amb una màquina agranadora. L’alcalde li aclareix que tal 
vegada no són suficients però que les limitacions pressupostàries impedeixen noves contractacions, però 
que s’intentarà millorar el pròxim exercici. 

Continua la senyora Lacruz indicant que s’ha de treballar sobre tot en la brutícia que provoquen els 
gossos. El senyor alcalde li respon que sí. Que ha arribat el moment de començar a treballar en la 
campanya de conscienciació i sanció als amos dels animals que defequen al carrer, però que aquesta 
última part ha d’anar unida a la existència d’un segon municipal. 

El senyor Vea, assenyala que li han arribat queixes de la brutícia dels vestidors del camp de futbol. El 
senyor alcalde li respon que això hauria sigut únicament el primer dia del campionat, que no s’havien 
obert i netejat els vestidors ja que l’Ajuntament desconeixia que la pujada de categoria de l’equip local 
comportava la necessitat de tindre vestidors al camp de fútbol i fins a eixe moment mai s’havien utilitzat. 

Canviant de tema, el senyor Soriano pregunta si el servici d’alerta esta arreglat, responent el senyor 
Chordà negativament. 

Continua el senyor Vea preguntant les intencions de l’equip de govern sobre si el poble es va connectar al 
subministrament d’aigua del denominat «metre cúbic», tenint en compte que a Faura, que ja estan 
connectats, s’ha triplicat el rebut. L’alcalde li respon que l’obra de connexió es va fer ja perquè això dona 
la possibilitat de subministrament tant del «metre cúbic» com del pou. No obstant això, la decisió 
d’utilitzar habitualment l’aigua del «metre cúbic» no està presa. Explica que l’empresa Aigües de 
València ha revisat les instal·lacions per a fer una proposta econòmica de tarifes. En tot cas, s’ha de tindre 
en compte que si puja molt el preu no és a soles pel preu de portar l’aigua del «metre cúbic», sinó perquè 
es parteix d’un servei molt deficitari. En tot cas, portar l’aigua del «metre cúbic» comportaria una 
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reducció de costos ja que no caldria el manteniment de la font d’osmosi i, sobre tot, se subministraria 
aigua sense problemes de nitrats. En tot cas, quan es tinga una resposta, es comunicarà abans de prendre 
una decisió. 

Prenent la paraula el senyor Condomina demana que s’arregle el clot del camí de Les Valls. El senyor 
alcalde li respon que no s’ha arreglat per les pluges, però que s’arreglarà quan pare de ploure. No obstant 
això, el senyor Condomina assenyala, que si el clot el provoquen els corrents d’aigua, s’hauria de pensar 
en una solució definitiva i no a posar pegats cada vegada que plou. 

Finalment, la senyora Lacruz pregunta qui ha d’arreglar el carrer de l’escola. L’alcalde li respon que 
l’empresa urbanitzadora de la Unitat d’Execució número 2, que farà gestions davant l’empresa perquè ho 
arregle, però que no en pot garantir l’èxit. 

I, sense que hi haguera altres assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les 21.20 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 
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