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ASSISTENTS: 
Grup Socialista: 
Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 
Vicent Chordà Guillem 
Gloria Ruiz Frías 
Grup Popular: 
Mariano L. Condomina Camarelles 
Elisa Montañana Gómez 
Ignacio Roig Guillén 
Jorge Soriano Corma 
Grup Esquerra: 
Joan Vea Badenes 
------------------ 
ABSENTS: 
Andrea López Diego 
Luis Alan Albiach Forner 
Mónica Lacruz Aguilella 
------------------ 
María de la O Pérez Cayuela, 
secretària interventora 
------------------ 

 

MINUTA NÚM. /20122. SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 23 DE 
FEBRER DEL 2012 

En el saló de sessions de l’Ajuntament de Benifairó de les 
Valls, a les 20.30 hores del dia 23 de febrer del 2012, 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: 

11/12. APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS 

La còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de 26 de 
gener del 2012, adjuntada a la convocatòria, s’hi aprova per 
unanimitat dels assistents. 

12/12. DACIÓ DE COMPTES AL PLE DE LES 
RESOLUCIONS D’ALCALDIA 

Vista la relació de resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 
20 de gener del 2012 fins al 16 de febrer del 2012, el Ple se’n 
dóna per assabentat. 

13/12. EXP. 242/2011. DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS DELS REGANTS EN LA 
JUNTA DE GOVERN DE LA FONT DEL QUART, BIENNI 2012-2013. 

L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent: 

En compliment d’allò establert en l’article 11 de les ordenances vigents de la Junta de Govern de la Font 
de Quart el Ple, 

ACORDA 

Designar com a representants dels regants d’aquest municipi en la Junta de Govern de la Font de Quart 
per al proper bienni 2012-2013: 

- Luis Julio Albiach Mosteo, vocal titular. 

- Vicent Chordà Queralt, vocal suplent. 

En relació amb el present assumpte el senyor Condomina assenyala que en la opinió del seu grup hi ha 
persones més implicades en l’àmbit agrari i de la Font que els designats, i tot i això matisa que no té res 
personal contra les persones proposades. Així mateix, destaca la necessitat de pagar el deute de 3.249 € 
pendent amb la Font i que d’aquesta manera aquella institució puga pagar la nòmina del guarda sequier. 

En contestació als temes plantejats, l’alcalde assenyala que eixe deute ja està saldat parcialment i que la 
resta es pagarà quan la tresoreria municipal ho permeta. 
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14/12. EXP. 85/2011. URBANISME. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL 
PLA PARCIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL. 

L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent: 

Vista la modificació del Pla Parcial del Sector Industrial d’aquest municipi. 

Vist que, per acord del Ple de la corporació de data 19 d’abril del 2011, es va aprovar inicialment la 
modificació del Pla Parcial del Sector Industrial d’aquest municipi i es va obrir un període d’informació 
pública durant el termini d’un mes, a l’efecte de presentació d’al·legacions i/o esmena de deficiències. 

Vist que s’hi ha publicat anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de data 21 de juny del 
2011 i en el diari Levante de data 16 de juny del 2011. 

Vist que durant el període d’informació pública no s’hi han presentat al·legacions, segons consta en 
certificat de Secretaria de data 22 de juliol del 2011. 

En conseqüència, i de conformitat amb l’article 91.1 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la 
Generalitat, Urbanística Valenciana, i l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, el Ple, 

ACORDA 

Primer. Aprovar definitivament la modificació del Pla Parcial del Sector Industrial d’aquest municipi. 

Segon. Remetre una còpia diligenciada a la Conselleria competent en matèria d’urbanisme, conforme 
disposa l’article 106 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. 

Tercer. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, junt amb les normes urbanístiques 
de l’instrument aprovat, a l’efecte de la seua entrada en vigor. 

15/12. EXP. 13/2012. URBANISME. UE-5. EXECUCIÓ AVAL UE-5. 

L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent: 

Vist l’expedient relatiu a la urbanització de la Unitat d’Execució UE-5 de les Normes Subsidiàries de 
Benifairó de les Valls (13/2012). 

Vist que les relacions entre l’Ajuntament de Benifairó de les Valls i la mercantil Construcciones Posca, en 
la seua condició d’agent urbanitzador de la unitat d’actuació indicada, estan regulades en el contracte 
urbanístic subscrit entre ambdues parts amb data 21 de juliol del 2006. 

Vist que Construcciones Posca ha constituït garantia consistent en aval atorgat per la SGR, Sociedad de 
Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana, amb NIF 46.168.308, de data 22 de novembre del 2006, 
número 36.505-V, i per un import de 49.359,39 €, per a assegurar la total execució de l’actuació 
urbanística a dur a terme en l’àmbit d’actuació de la UE-5 de Benifairó de les Valls. 

Vist que en l’estipulació 2.6 del contracte l’urbanitzador esmentat es va comprometre a executar les obres 
d’urbanització en el termini màxim de dotze mesos, a partir de l’aprovació definitiva del projecte de 
reparcel·lació, que es va produir amb data 28 de novembre del 2006, i després d’això es van iniciar les 
obres d’urbanització. 

Vist que amb data 8 d’abril del 2011, s’emet informe per l’arquitecte municipal en el qual es deixa 
constància de la paralització de les obres i, per consegüent, de l’incompliment per l’urbanitzador dels seus 
deures urbanístics segons els compromisos assumits en el contracte urbanístic de data 26 de juliol del 
2006. 
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Vist que amb data 19 de gener del 2012, s’emet nou informe per l’arquitecte municipal en el qual es torna 
a constatar la paralització de les obres, l’incompliment per l’urbanitzador dels seus deures urbanístics i la 
necessitat d’executar obres urgents per a la consolidació de l’obra executada per un pressupost d’execució 
material de 81.510,96 €. 

Vist que, per acord del Ple de la corporació de data 2 de gener del 2012, s’hi va acordar donar audiència a 
l’agent urbanitzador, Construcciones Posca, i a l’entitat avaluadora SGR, Sociedad de Garantía Recíproca 
de la Comunitat Valenciana, perquè en un termini de deu dies presentaren quantes al·legacions, 
documents i justificacions consideren necessàries, d’acord amb allò que disposa l’article 84 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 

Vist que l’acord anterior ha estat notificat a l’entitat avaluadora amb data 31 de gener del 2012, i a 
l’urbanitzador amb data 3 de febrer del 2012. 

Vist que amb data 8 de febrer del 2012 (RE 43) s’hi presenta escrit d’al·legacions per la SGR, Sociedad 
de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana, amb NIF 46.168.308, en la seua condició 
d’avaluadora de l’agent urbanitzador. 

Vist que amb data 17 de febrer es va emetre per Secretaria un certificat sobre les al·legacions presentades. 

Vist que amb data 17 de febrer es va emetre un informe pels servicis tècnics i jurídics municipals, que 
disposa: 

«En relación con el expediente 13/2012 y visto el escrito de alegaciones presentado por la SGR 
Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana, con NIF 46.168.308, con fecha 8 
de febrero del 2012 (RE 43) en su condición de avalista del agente urbanizador del Programa de 
Actuación Integrada de la de la Unidad de Ejecución nº 5 de las Normas Subsidiarias de 
Benifairó de les Valls Construcciones Posca, en relación con la ejecución de la garantía 
consistente en aval otorgado por aquella SGR, de fecha 22 de noviembre de 2006, número 
36.505-V y por un importe de 49.359,39€. 

Los servicios técnicos y jurídicos municipales, INFORMAN 

Con carácter general, reiterar lo dictaminado en los informes anteriores, con respecto al estado 
de paralización de las obras de urbanización. 

1. A la alegación primera: 

Se alega por los recurrentes una posible causa de indefensión por inexistencia de una valoración 
de las posibles deficiencias o falta de ejecución de las obras partida por partida, como requisito 
previo a la resolución del contrato. 

Igualmente se expone la falta de informe técnico municipal en el que se deje constancia de la 
suspensión continuada de las obras o de los incumplimientos reiterados por parte del 
urbanizador. 

Procede la desestimación de la alegación por cuanto la cuantía de las obras de urbanización, 
que de manera urgente se han de llevar a cabo en la unidad de ejecución, se encuentra 
determinada en el informe técnico sobre el estado de las obras de 19 de enero de 2012, de 
acuerdo con los datos del proyecto de urbanización y que a continuación se transcribe: 



 
 

 
 
 

AJUNTAMENT 
DE 

BENIFAIRÓ DE LES VALLS 
Plaça de l’ajuntament núm. 1 
46511 Benifairó de les Valls 

(València) 
Telèfon 96.260.09.37 Fax 96.260.02.57 

 
 

 4

«Personados en el ámbito de las obras de urbanización de la Unidad de Ejecución nº5 
del suelo urbano de Benifairó de les Valls, cuyo urbanizador es la mercantil 
CONSTRUCCIONES POSCA S.L. 

Los servicios técnicos municipales de este ayuntamiento, INFORMAN en relación con el 
desarrollo del Programa de Actuación Integrada de la Unidad. 

Que no se observa trabajo alguno relacionado con las obras de urbanización de dicha 
unidad de ejecución, siendo nulo el avance de dichas obras, desde la última visita 
practicada en abril de 2011. 

Que no existe personal de la empresa urbanizadora, ni personal de vigilancia. 

Que no se han llevado acabo los trabajos de derribo necesarios, para conectar el viario 
público, en la parte trasera del Palau Vives de Canyamás. 

Que la obra se encuentra vallada parcialmente. 

Que no se observa caseta alguna de obra. 

Que hay una grúa depositada el límite este de la unidad de ejecución. 

Que existe algunos acopios de material en el interior de la zona vallada, no pudiéndose 
apreciar con exactitud la naturaleza ni la cantidad exacta del mismo, debido a la gran 
cantidad de vegetación existente en la zona vallada. 

Que el solar que recae a la plaza no posee cerramiento alguno. 

Que la paralización de las obras es evidente. 

Que debido a esta situación es necesario reanudar las obras de urbanización, con el 
objetivo al menos de consolidar las obras de ejecución ya ejecutadas, de manera que no 
se produzca daño alguno sobre ellas, y se pueda al menos, completar las obras de 
urbanización de una parte de la unidad de ejecución. 

Para ello es fundamental realizar las siguientes obras de carácter urgente: 

- Conexión de la red de agua potable de la unidad de ejecución con la red de agua 
municipal y puesta en presión. 

- Comprobación del funcionamiento de la red de saneamiento, y conexión en su caso 
con al red municipal. 

- Ejecución de la red de conexión de media tensión y puesta en tensión del centro de 
transformación, red de baja tensión y de alumbrado público, dado el peligro 
continuo de sustracción que tiene el estado actual de los elementos de cobre puestos 
en obra. 

- Pavimentación de la acera del viario asfaltado y encintado, sobre todo en el 
perímetro de las zonas verdes, dado el peligro que la situación actual produce. 

- Drenaje de las zonas no urbanizadas de la unidad de ejecución, en especial la zona 
viaria colindante con la casa Mussoles y las traseras de las viviendas de la calle 
Sánchez Cohello, y evacuación de las aguas pluviales. 

- Puesta en servicio del alumbrado público instalado, por los motivos anteriormente 
citados de vandalismo y robo. 
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Que el importe estimado de estas obras de urgencia asciende a un presupuesto de 
ejecución material de 81.510,96 €, de acuerdo con los datos del proyecto de 
urbanización, según el siguiente desglose de capítulos: 

Cap. 1 Firmes y pavimentos 13.242,60 € 

Cap. 4 Red de aguas residuales 300,00 € 

Cap. 5 Red de aguas pluviales 16.457,97 € 

Cap. 6 Red de agua potable 5.411,31 € 

Pry E. Línea de media tensión. 33.819,82 € 

Cap.16 Seguridad y Salud 2.632,50 € 
 

Que para ello es necesario establecer los mecanismos de gestión urbanística necesarios, 
por parte del Ayuntamiento de Benifairó para poder llevar a cabo las obras de urgencia 
antes señaladas, de acuerdo con el art.143 de la Ley 6/2005, Urbanística Valenciana. 

Todo lo cual se informa a los efectos oportunos. 

En Benifairó de les Valls, a 19 de enero de 2012. 

Fdo: El arquitecto. Francisco J. Ávila Fernández» 

La valoración efectuada en el informe de fecha 19 de enero del 2012, de acuerdo con los datos 
del proyecto de urbanización, se considera suficiente y adecuada a los efectos del presente 
procedimiento de realización de la garantía constituida para la ejecución subsidiaria de las 
actuaciones necesarias para consolidar las obras ya efectuadas y completar la urbanización de 
una parte de la unidad de actuación, sin perjuicio de establecer una liquidación de las obras a 
los efectos de la resolución del contrato, que será, en su caso, objeto del correspondiente 
expediente.  

Dicho informe constata asimismo la suspensión continuada de las obras y los incumplimientos 
reiterados, ya informados con fecha 8 de abril de 2011: 

«Personados en el ámbito de las obras de urbanización de la Unidad de Ejecución nº5 
del suelo urbano de Benifairó de les Valls, cuyo urbanizador es la mercantil 
CONSTRUCCIONES POSCA S.L. 

Los servicios técnicos municipales de este ayuntamiento, INFORMAN en relación conl 
desarrollo del Programa de Actuación Integrada de la Unidad. 

Que no se observa trabajo alguno relacionado con las obras de urbanización de dicha 
unidad de ejecución. 

Que no existe personal de la empresa urbanizadora, ni personal de vigilancia. 

Que no se han llevado acabo los trabajos de derribo necesarios, para conectar el viario 
público, en la parte trasera del Palau Vives de Canyamás. 

Que la obra se encuentra vallada parcialmente. 

Que no se observa caseta alguna de obra. 

Que hay una grúa depositada el límite este de la unidad de ejecución. 
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Que existe algunos acopios de material en el interior de la zona vallada, no pudiéndose 
apreciar con exactitud la naturaleza ni la cantidad exacta del mismo, debido a la gran 
cantidad de vegetación existente en la zona vallada. 

Que el solar que recae a la plaza no posee cerramiento alguno. 

Que la paralización de las obras es evidente. 

Todo lo cual se informa a los efectos oportunos.” 

En Benifairó de les Valls, a 8 de abril del 2011. 

Fdo: El arquitecto. Francisco J. Ávila Fernández» 

Así, la paralización unilateral de las obras al menos desde 8 de abril de 2011 (fecha de la 
primera visita girada por los servicios técnicos municipales en que ya se comprueba la 
paralización de las obras), es un hecho constatado en el expediente y reconocido por la propia 
alegante en la alegación segunda, no constando, por otra parte, solicitud ni acuerdo de 
paralización temporal de las obras ni de prórroga de las mismas.  

Por lo tanto, ha quedado suficientemente acreditado en el expediente: 

1. El incumplimiento reiterado de los compromisos del agente urbanizador en relación con los 
plazos de ejecución del programa, de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable y en la 
estipulación 2.8 a y b del contrato urbanístico de fecha 21 de julio de 2006. 

2. La valoración de las obras a ejecutar con cargo a dicha garantía. 

Acreditados dichos extremos, y de acuerdo con la función de la garantía prestada, consistente en 
«responder de las obligaciones siguientes: “PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA 
ACTUACIÓN INTEGRADA DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 5» procede su ejecución y su 
ingreso inmediato en las arcas municipales a los efectos de salvaguardar el interés público 
consistente en el cumplimiento de los planes y programas aprobados y en velar por la seguridad 
y salubridad en el ámbito de la actuación, asegurando las obras ya ejecutadas y acometiendo las 
necesarias para la conexión y puesta en tensión de la red de media y baja tensión, el centro de 
transformación y el alumbrado público según los compromisos asumidos por el agente 
urbanizador en el contrato urbanístico suscrito.  

Por todo ello se propone DESESTIMAR LA ALEGACIÓN. 

2. A la alegación segunda. 

Desde el punto de vista técnico no se entra a valorar lo que considera la alegante como extraño 
al carecer de relevancia con el objeto del presente procedimiento. 

No obstante, es necesario dejar constancia de que el presente expediente se inicia tras diversos 
requerimientos extraprocedimentales dirigidos a que el urbanizador completara las obras de 
urbanización y una vez acreditada la situación de insolvencia e inoperatividad del agente 
urbanizador. 

Por todo ello se propone DESESTIMAR LA ALEGACIÓN. 

3. A la alegación tercera. 

Sobre la línea de media tensión pendiente de ejecución se alega por la interesada que la 
mercantil POSCA ejecutó las obras en tiempo y forma, que se encontró con la oposición de un 
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propietario «el cual no quiso entrar en negociación alguna, y, a su vez, negoció con dicho 
consistorio un proyecto distinto para la misma. Sin contestación al respecto por parte del 
consistorio». 

La obligación de ejecutar las obras de una nueva línea de media tensión así como el centro de 
transformación es del urbanizador, según se recoge en la estipulación 2.11 del contrato 
urbanístico de 21 de julio del 2006. 

Es igualmente obligación del urbanizador la ejecución de las obras de urbanización en los plazos 
y formas que se establecen en el programa, la redacción de los documentos de urbanización y 
gestión necesarios para el desarrollo de la actuación integrada así como la obtención de las 
autorizaciones necesarias para ello. 

En el caso concreto de la línea de media tensión pendiente de ejecución por parte del 
urbanizador se tramitó la correspondiente autorización administrativa ante la Conselleria 
competente, sin contemplar la existencia de intereses privados que pudieran verse afectados y en 
consecuencia ser susceptibles de expropiación.  

Por tanto, no siendo posible el acuerdo con el interesado, es obligación del urbanizador 
promover la modificación de dicha autorización contemplando una relación concreta e 
individualizada de los bienes o derechos que el solicitante considere de necesaria expropiación y, 
posteriormente, solicitar del Ayuntamiento la iniciación del correspondiente expediente 
expropiatorio. En este sentido la estipulación 2.2 del contrato urbanístico de 21 de julio del 2006 
dispone: 

«Para los casos que sea necesario la obtención de suelos mediante el procedimiento de 
expropiación, el Urbanizador se compromete a redactar el Proyecto de Expropiación 
para su tramitación por urgente ocupación, sin perjuicio de realizar los trámites y 
gestiones necesarios para la obtención de dichos suelos por avenencia con los 
propietarios». 

Por tanto, y dado que el Urbanizador no ha presentado proyecto de expropiación alguno, 
solicitud de ocupación directa, ni existe constancia de que haya iniciado los trámites de un nuevo 
proyecto de línea eléctrica de media tensión que recoja una relación concreta e individualizada 
de los bienes o derechos que el solicitante considere de necesaria expropiación, no parece 
adecuado trasladar la responsabilidad de la gestión de los permisos necesarios para la ejecución 
de la línea de media tensión al Ayuntamiento, ya que dicha responsabilidad es uno de los 
elementos principales que componen las obligaciones del urbanizador en el desarrollo de los 
programas de actuaciones integradas.  

Por todo ello se propone DESESTIMAR LA ALEGACIÓN. 

4. A la alegación cuarta. 

En cuarto lugar se manifiesta por la entidad avalista que «el proyecto que integra el PAI es de 
imposible ejecución y el cual debió ser retomado e ideado nuevamente por dicho consistorio, ya 
que en su proyecto consta un palacio reconocido como bien de interés patrimonial». 

En relación con lo expuesto por la alegante, hay que realizar dos consideraciones importantes: 

1. Las obras necesarias para poder consolidar las ya ejecutadas, que son fundamentalmente la 
ejecución de la conexión de la línea de media tensión, y el resto de servicios, y de cuya 
responsabilidad no hay duda que es del agente urbanizador, no afectan al tratamiento del 
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entorno del Palau. Prueba de ello es el desarrollo de las obras de urbanización hasta la fecha 
ejecutadas, sin afección al mismo. 

2. En cuanto al resto de la urbanización, es necesario reiterar lo desarrollado anteriormente, en 
relación con la responsabilidad del urbanizador de iniciar las actuaciones necesarias, para 
llevar a cabo las obras de urbanización, señalando además que de acuerdo con la estipulación 
2.8 del contrato urbanístico de 21 de julio del 2006 corresponde al agente urbanizador 
«proponer al Ayuntamiento de Benifairó de les Valls y, en su caso a la Conselleria de Territorio 
y Vivienda de la Generalitat Valenciana, la adopción de cuantos actos o acuerdos 
administrativos sean precisos para el desarrollo de las potestades públicas necesarias y 
tendentes a la ejecución de la actividad urbanística o urbanizadora». 

Compromiso que ha incumplido, ya que el agente urbanizador no ha promovido en todo el 
tiempo de ejecución del programa, modificación de proyecto alguno, modificación de la 
ordenación o solicitud de permiso ante el órgano territorial o cultural competente, que 
permitiera el desarrollo de las previsiones del programa. 

Por todo ello se propone DESESTIMAR LA ALEGACIÓN. 

5. A la alegación quinta. 

En cuanto a la «conveniencia de solicitar la paralización o suspensión temporal del PAI UE-5» 
expuesta por la alegante, en aplicación de la disposición transitoria primera del Decreto Ley 
2/2011, de 4 de noviembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de 
Actuaciones Territoriales Estratégicas, indicar que no existe procedimiento alguno iniciado ni de 
oficio ni a instancia del urbanizador ni de los propietarios, por lo que huelga valorar su 
conveniencia. 

Por todo ello se propone DESESTIMAR LA ALEGACIÓN. 

Todo lo cual se informa a los efectos oportunos. 

En Benifairó de les Valls, a 17 de febrero de 2012. 

El arquitecto municipal, 

Fdo. Francisco J. Ávila Fernández 

La secretaria-interventora, 

Fdo. Mª de la O Pérez Cayuela » 

Vista la necessitat de salvaguardar l’interés públic consistent en el compliment dels plans i programes 
aprovats i en vetlar per la seguretat i la salubritat en l’àmbit de l’actuació, d’assegurar les obres ja 
executades i d’escometre les necessàries per a la connexió i posada en tensió de la xarxa de mitjana i 
baixa tensió, el centre de transformació i l’enllumenat públic, segons els compromisos assumits per 
l’agent urbanitzador en el contracte urbanístic subscrit. 

Vist que ha quedat prou acreditat en l’expedient: 

1. L’incompliment reiterat dels compromisos de l’agent urbanitzador en relació amb els terminis 
d’execució del programa, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable i les estipulacions 2.2, 2.6, 
2.8 del contracte urbanístic de data 21 de juliol del 2006. 

2. La necessitat i valoració de les obres urgents que s’han  d’executar subsidiàriament a càrrec de la 
garantia referida, per un pressupost d’execució material de 81.510,96 €. 
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Acreditats els extrems esmentats, i d’acord amb la funció de la garantia prestada, consistent en 
«respondre de les obligacions següents: PROGRAMA PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L’ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ NÚM. 5» procedix la seua execució i el seu 
ingrés immediat en les arques municipals, per poder executar subsidiàriament les obres urgents per 
assegurar les ja executades i escometre les necessàries per a la connexió i posada en tensió de la xarxa de 
mitjana i baixa tensió, el centre de transformació i l’enllumenat públic, segons els compromisos assumits 
per l’agent urbanitzador en el contracte urbanístic subscrit. 

Atés allò que disposen les estipulacions 2.2, 2.6, 2.7, 2.8 del contracte urbanístic subscrit entre 
l’Ajuntament de Benifairó de les Valls i la mercantil Construcciones Posca, en la seua condició d’agent 
urbanitzador de la unitat d’actuació indicada, de data 21 de juliol del 2006. 

Atés allò que disposa la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, la 
Disposició Addicional Segona i els articles 95 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
i els articles 1 i següents del Reglament de Serveis de les Entitats Locals, aprovat per Decret de 17 de 
juny de 1955, el Ple, 

ACORDA 

Primer. Desestimar les al·legacions presentades per la SGR, Sociedad de Garantía Recíproca de la 
Comunitat Valenciana, amb NIF 46168308, amb data 8 de febrer del 2012 (RE 43), pels motius i la 
fonamentació continguda en l’informe de data 17 de gener del 2012, que es reprodueix en el cos del 
present acord. 

Segon. Requerir a l’entitat garant, SGR, Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana, la 
immediata execució de la garantia constituïda per l’adjudicatari, consistent en aval de data 22 de 
novembre del 2006, número 36.505-V, per mitjà d’ingrés en la hisenda local de l’import garantit que 
ascendeix a 49.359,39 € en el compte 0093-0388-84-0000009969. 

Tercer. Escometre les obres necessàries per consolidar les ja executades, de manera que no es produïsca 
cap dany sobre elles i per a completar les obres d’urbanització d’una part de la Unitat d’Execució 5 de les 
Normes Subsidiàries de Benifairó de les Valls, d’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal de data 
19 de gener del 2012, a càrrec de l’urbanitzador, i de l’execució de la garantia anterior. 

16/12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE REBUIG AL DECRET LLEI 1/2012, 
DE 5 GENER, DEL CONSELL, DE MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DEL 
DÈFICIT A LA COMUNITAT VALENCIANA. 

Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel Grup Municipal Socialista, de 
rebuig al Decret Llei 1/2012, de 5 gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la 
Comunitat Valenciana, l’Ajuntament Ple, per quatre vots a favor, corresponents a l’Alcaldia i als regidors 
del Grup Socialista i el Grup Esquerra, i els vots en contra dels quatre regidors del Grup Popular, i amb el 
vot de qualitat del president, ha adoptat l’acord següent: 

Únic. Demanar al Govern de la Generalitat Valenciana la retirada del Decret Llei 1/2012, i notificar 
aquest acord a la Presidència de la Generalitat. 

Preliminarment el senyor Condomina exposa que no està d’acord en el fet que s’hi presenten mocions 
polítiques que no tenen res a veure amb Benifairó. A continuació critica el text de la moció i afirma que 
no s’hi ha retallat en educació ni en els sous, únicament s’hi han llevat els sexennis. 
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L’alcalde li contesta que els retalls que conté el Decret Llei 1/2012 sí que afecten al poble, perquè, per 
exemple, s’hi han suprimit les activitats extraescolars en els col·legis públics, i afegeix que durant els 
últims mesos han hagut mobilitzacions a nivell comarcal. Insistint en el tema, el senyor Chordà afegeix 
que enguany no s’hi celebren ni el dia de l’arbre, ni carnestoltes, ni el dia de la tardor. 

Per a tancar el debat, el senyor Condomina matisa que quan ha dit que no afecten a Benifairó es refereix 
al fet que l’Ajuntament no té competències per a fer res. 

17/12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR RELATIVA A LA CONSTITUCIÓ DEL 
CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS. 

Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel Grup Municipal Popular, relativa 
a la constitució del Consell Agrari Municipal de Benifairó de les Valls, és llegida pel portaveu del Grup 
Popular, senyor Condomina. 

A continuació, el portaveu del Grup Municipal Esquerra, senyor Vea, 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 d’addició dels punts h, i i j a la moció presentada i procedeix a la seua lectura. 

Es continua amb la votació de l’esmena presentada i l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, hi 
accepta la esmena. Es procedeix a la votació de la moció en els termes esmentats i l’Ajuntament Ple, per 
unanimitat dels assistents, accepta la moció presentada esmenada i adopta l’acord següent: 

Primer. Procedir a la constitució del Consell Agrari Municipal de Benifairó de les Valls, a fi de fomentar 
el valor afegit que les terres i el scamps del nostre àmbit rural posseïxen en la producció agrària. 

Segon. Que dins del Consell Agrari Municipal es prioritzen les actuacions següents: 

a. Vigilància de camps, collites i béns municipals en l’àmbit rural. 

b. Tractament de plagues i desratització rural. 

c. Realització de millores en séquies i camins rurals. 

d. Gestió d’avinença i conciliació entre els agricultors. 

e. Creació d’un inventari de camps o explotacions agràries del municipi abandonades i la seua 
disponibilitat per al seu arrendament (banc de terres). 

f. Creació del Registre General de Cultivadors i Titulars d’Explotacions del municipi, per a la seua 
constància, davant de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat 
Valenciana. 

g. Tramitació de les peticions d’ajudes o crèdits dels agricultors davant de diferents organismes. 

h. Organització de cursos de formació als agricultors, per tal de posar-los al dia de les innovacions 
del sector, especialment destinats als joves, per tal d’assegurar un relleu generacional. 

i. Foment de l’agricultura ecològica, com via de creació de valor afegit en la producció agrícola. 

j. Foment d’iniciatives de col·laboració entre agricultors, com ara el cooperativisme agrari. 

El senyor Vea argumenta la seua esmena en la necessitat d’assegurar el futur. Per la seua part, el senyor 
Condomina contesta que li sembla bé, però que en la realitat els joves no s’interessen per l’agricultura ni 
en els cursos que s’hi organtitzen. 



 
 

 
 
 

AJUNTAMENT 
DE 

BENIFAIRÓ DE LES VALLS 
Plaça de l’ajuntament núm. 1 
46511 Benifairó de les Valls 

(València) 
Telèfon 96.260.09.37 Fax 96.260.02.57 

 
 

 11

18/12. MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA I SOCIALISTA EN 
REBUIG PER L’ACTUACIÓ POLICIAL I DAVANT DE LES MOBILITZACIONS 
D’ESTUDIANTS. 

Finalitzat l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia i abans de passar al torn de precs i 
preguntes, el president pregunta si algun grup polític desitja sotmetre a la consideració del Ple, per raons 
d’urgència, algun assumpte no hi comprés en l’ordre del dia i que no tinga cabuda en el punt de precs i 
preguntes. 

El Grup Municipal d’Esquerra i el Grup Municipal Socialista presenten una moció conjunta en rebuig per 
l’actuació policial i davant de les mobilitzacions d’estudiants, d’acord amb el que es preveu en l’article 97 
del Reial Decret 2568/1986. Justificada la urgència per tractar-se de fets produïts el passat dia 16 de 
febrer, l’Ajuntament Ple, per quatre vots a favor, corresponents a l’Alcaldia i als regidors del Grup 
Socialista i el Grup Esquerra, l’abstenció de la regidora del Grup Municipal Popular, senyora Montañana, 
i els vots en contra de la resta dels tres regidors del Grup Popular, vota la procedència del seu debat. 

Una vegada llegida, l’Ajuntament Ple, per quatre vots a favor corresponents a l’Alcaldia i als regidors del 
Grup Socialista i el Grup Esquerra, l’abstenció de la regidora del Grup Municipal Popular, senyora 
Montañana, i els vots en contra dels tres regidors del Grup Popular restants, aprova la moció presentada i 
acorda: 

Primer. Manifestar el recolzament de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls a totes les mobilitzacions 
estudiantils, i donar suport als moviments sindicals estudiantils.  

Segon. Condemnar i rebutjar aquestes accions policials.  

Tercer. Reprovar l’actitud de la delegada de Govern, Paula Sánchez de León, i demanar el seu cessament 
immediat com a responsable de tot allò que ha succeït.  

Quart. Reprovar les expressions de tipus bèl·lic del cap superior de la Policia de Valencia, Antonio 
Moreno, per referir-se a les mobilitzacions estudiantils, com ara «l’enemic», i demanar el seu cessament 
immediat, tot atenent a la justificació de l’actuació policial contra els estudiants.  

Cinqué. Demanar al Govern d’Espanya una investigació a fons dels fets succeïts a València per a depurar 
responsabilitats en tot l’escalafó policial i retirar del servei a aquells agents que hagen violat la llei i els 
drets fonamentals dels ciutadans i ciutadanes 

Sisé. Traslladar còpia del present acord a la direcció de l’IES Lluís Vives de València, a la Federació 
d’Estudiants de la Comunitat Valenciana, al Ministre de l’Interior, als portaveus dels grups parlamentaris 
de les Corts Valencianes i de les Corts Espanyoles, així com al President del Govern d’Espanya. 

El senyor Condomina argumenta el seu vot en contra en el fet que en el text de la moció es diuen coses 
que no són certes, ja que, per exemple, la directora del centre ha declarat que sí tenen calefacció. A més a 
més, considera que la dimissió de la portaveu del govern no afecta Benifairó, que a ell li interessa més la 
brutícia que hi en el poble, sense perjudici que en la seua opinió els fets produïts no son suficients per 
demanar la seua dimissió sinó per a l’obertura d’una investigació. 

Al fil del debat, el senyor Soriano argumenta que la informació que tenim no és neutral i que varia molt 
en funció del medi que dóna la notícia. 

En relació amb eixa afirmació, el senyor Vea afirma que ell havia presenciat personalment els fets i que 
l’actuació policial ha estat desproporcionada. 
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Per a finalitzar el debat el senyor alcalde contesta al senyor Condomina i afirma que ell considera que a 
l’Ajuntament Ple també li correspon fer política i defendre el respecte a la integritat de les persones. 

19/12. MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA i D’ESQUERRA AMB 
MOTIU DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA. 

El Grup Municipal d’Esquerra i el Grup Municipal Socialista presenten una moció conjunta per urgència 
amb motiu del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, d’acord amb el que es preveu en l’article 97 del 
Reial Decret 2568/1986. Justificada la urgència per la data, l’Ajuntament Ple, amb l’abstenció de la 
regidora del Grup Municipal Popular, senyora Montañana, i set vots a favor, corresponents a l’Alcaldia, 
els regidors del Grup Socialista, el Grup Esquerra i dels tres regidors del Grup Popular restants, es vota la 
procedència del seu debat. 

Una vegada llegida, l’Ajuntament Ple, amb l’abstenció de la regidora del Grup Municipal Popular, 
senyora Montañana, amb set vots a favor corresponents a l’Alcaldia, els regidors del Grup Socialista, el 
Grup Esquerra i els tres regidors del Grup Popular restants, aprova la moció presentada i acorda: 

Primer. Valorar l’impuls important de la igualtat entre homes i dones durant els últims anys en la nostra 
societat i l’aportació amb això d’un potencial fonamental per al desenvolupament social, econòmic i 
polític del nostre país. Garantir-ho des de l’Ajuntament amb l’aplicació de la perspectiva de gènere en 
totes les actuacions que es duguen a terme.  

Segon. Impulsar la presència de les dones al mercat laboral, garantir la igualtat en l’accés, el salari i les 
possibilitats de promoció. Fer-ho així en cadascun dels processos de selecció de personal impulsats des de 
l’Ajuntament i vetllar pel seu compliment en les empreses locals. 

Tercer. Apostar per polítiques que garantisquen el dret a la conciliació de la vida laboral, familiar i 
personal d’homes i dones, amb mesures que promoguen la flexibilitat en els horaris d’acord amb les 
necessitats de conciliació de les persones. 

Quart. Reconéixer i comprometre’s amb les iniciatives de les dones en l’àmbit rural i en el 
desenvolupament local i impulsar, entre d’altres, l’emprenedoria entre les dones. 

Cinqué. Crear programes de sensibilització i formació que contribuïsquen a l’eliminació de totes les 
situacions que impedisquen el lliure desenvolupament de les dones. 

Sisé. Demanar al govern valencià: 

a. La promoció de la igualtat real i efectiva en totes les polítiques públiques i en la societat, aplicant una 
mirada transversal de gènere en totes les actuacions que es duguen a terme. 

b. La marxa enrere en la decisió de tancar centres d’orientació i atenció a les dones, assessories 
jurídiques, cases d’acollida de dones supervivents de violència masclista i biblioteques especialitzades en 
igualtat de gènere. 

c. El rescabalament de les ajudes econòmiques a dones maltractades. 

d. La creació de canals de comunicació i actuació conjunta entre les institucions i els moviments de dones 
del País Valencià, perquè reclamem amb més força la fi de les discriminacions i les violències. 

Seté. Demanar al govern de l’Estat Espanyol: 

a. La modificació del decret de reforma laboral, a fi de garantir de manera efectiva el dret a la conciliació, 
així com les mesures que faciliten la igualtat en l’ocupació, la incorporació de les dones a tots els llocs de 
responsabilitat i la igualtat salarial. 
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Vuité. Transmetre aquests acords als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i del Congrés dels 
Diputats 

20/12. PRECS I PREGUNTES 

Obert el torn de precs i preguntes, el senyor Condomina, en relació amb la licitació de la cafeteria de la 
Casa de la Cultura i de la Llar dels Jubilats, afirma que li semblen excessives les condicions imposades 
als plecs, ateses les condicions del local. L’alcalde li contesta que és una demanda social que l’explotació 
de la cafeteria de la Casa de la Cultura i de la Llar dels Jubilats es faça en igualtat de condicions que la 
piscina i que no es faça de manera discrecional. En quant a les condicions del local, la idea era fer 
millores abans de la licitació i s’hi han demanat pressupostos que valoren les obres en 20.000 euros. 
Davant d’eixa situació, les alternatives eren licitar-ho ara en les mateixes condicions o dins d’un any amb 
el local adaptat. Per l’equip de govern s’hi ha considerat millor la primera opció. A més, la presentació o 
no a la licitació és lliure, és la gent la que té que decidir si es presenta o no. 

El senyor Soriano pregunta que si l’adjudicatari ha de pagar la llum, com ho farà. Critica igualment les 
condicions econòmiques i d’horaris i que no s’hi haja regulat l’obertura els dies dels «bous de dalt». 
L’alcalde li contesta que es posarà un comptador intern, ja que hi està previst que el dia 20 s’hi tanque per 
a fer això, netejar i pintar i que les condicions d’horaris es deuen al fet que és un local públic. 

Després de diverses intervencions del públic assistent es canvia de tema i el Grup Popular demana que es 
posen taulers d’anuncis pel poble. L’alcalde contesta que s’hi farà quan es tinga disponibilitat. 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les 21.40 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 


