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

 

MINUTA NÚM. 3/2012 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 22 DE 
MARÇ DEL 2012 

En el saló de sessions de l’Ajuntament de Benifairó de les 
Valls, a les 20.30 hores del dia 22 de març 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: 

21/12. APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS 

La còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de 23 de 
febrer del 2012, adjuntada a la convocatòria, s’hi aprova per 
unanimitat dels assistents. 

22/12. DACIÓ DE COMPTES AL PLE DE LES 
RESOLUCIONS D’ALCALDIA 

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

El senyor Vea demana aclariments al respecte de la resolució d’Alcaldia, per la qual s’acorda no accedir a 
la petició formulada per la societat civil particular Café-bar La Mutual, relativa a la sol·licitud d’una 
ajuda monetària; el senyor alcalde li contesta que la sol·licitud és genèrica, sense fer referència a la 
destinació dels diners demanats i que el motiu de la denegació és que no hi ha consignació pressupostària. 

23/12. EXP. 63/2012. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 2/2012. 

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

Vista la necessitat reconèixer obligacions procedents de l’exercici 2011, derivades de les següents 
factures i obligacions: 

TERCER DATA NÚMERO IMPORT 
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA
19433804T - SEGARRA ORERO 
SANTIAGO. 15/11/2011 A11000133 708,00 € 161.00.221.14 
A46229290 - LEVANTE. EL 
MERCANTIL VALENCIANO. EXP. 
EXTRJ.  31/12/2011 P0007441 117,99 € 338.03.226.09 

B12533162 - PIENSOS ALMENARA, SL. 04/11/2011 11/2116 162,00 € 338.03.226.09 

B29225687 - QUÍMICA INDUSTRIAL 
MEDITERRÁNEA, SLU 16/12/2011 H0020433 344,16 € 161.01.213.00 

B96004858 – PUÇOLVALL, SL. 29/09/2011 000903A 224,20 € 155.221.99 

B96004858 – PUÇOLVALL, SL. 30/12/2011 001033A 56,07 € 161.01.221.06 
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TERCER DATA NÚMERO IMPORT 
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA

B96165196 - AUTOCARES PALAO, SL 28/12/2011 A/215 313,20 € 338.03.226.09 

B96323118 – NAVAGRO, SL 29/12/2011 000311A 118,80 € 171.221.99 
B96379391 - CARPINTERIA BENIFAIRÓ, 
SL 28/12/2011 86 256,06 € 164.212.00 
B96379391 - CARPINTERÍA BENIFAIRÓ, 
SL 28/12/2011 85 312,70 € 321.212.00 

F98190770 - SOLUCIONES 
PROFESIONALES INFORMATICAS, CV 31/12/2011 11/0068 324,26 € 337.216.00 

G46173621 - SOCIETAT JOVENTUT 
MUSICAL FAURA 11/07/2011 1 400,00 € 338.03.226.09 

G46173621 - SOCIETAT JOVENTUT 
MUSICAL FAURA 11/07/2011 2 770,00 € 338.03.226.09 

G46173621 - SOCIETAT JOVENTUT 
MUSICAL FAURA 11/08/2011 4 750,00 € 338.03.226.09 
A80907397 VODAFONE ESPAÑA, SAU 21/12/2011 IR201100236830 64,31 € 337.222.03 
A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU 21/11/2012 IR-2011-002092 257,24 € 337.222.03 
A95075586 IBERDROLA GENERACIÓN, 
SAU 29/12/2011 1229030476822 162,84 € 161.01.221.00 
A95075586 IBERDROLA GENERACIÓN, 
SAU 29/12/2011 1229030456287 601,45 € 330.221.00 
A95075586 IBERDROLA GENERACIÓN, 
SAU 29/12/2011 1229030453369 3.276,47 € 165.221.00 
A95075586 IBERDROLA GENERACIÓN, 
SAU 29/12/2011 1229030445455 1.004,82 € 161.00.221.00 
A95075586 IBERDROLA GENERACIÓN, 
SAU 29/12/2011 1229030456755 441,51 € 342.00.221.00 
A95075586 IBERDROLA GENERACIÓN, 
SAU 29/12/2011 1229030476842 220,15 € 332.221.00 
A95075586 IBERDROLA GENERACIÓN, 
SAU 29/12/2011 1229030476829 346,97 € 342.221.00 
A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO 
RECURSO, SA 29/11/2011 1129030483986 2.847,32 € 165.221.00 

TOTAL     14.080,52 €   
 

Vist l’informe d’Intervenció de data 16 de març del 2012, on consta que, en aplicació de l’article 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors 
que, per qualsevol causa, no ho hagueren sigut en aquell a què corresponien, és competència del Ple de la 
Corporació, i que en este cas concret és possible la seua realització. 

En atenció a allò que s’ha exposat, el Ple, 

ACORDA 

Primer. Aprovar el reconeixement de crèdits procedents de l’exercici 2011, derivats de les factures i 
obligacions següents: 
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TERCER DATA NÚMERO IMPORT 
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA
19433804T - SEGARRA ORERO 
SANTIAGO. 15/11/2011 A11000133 708,00 € 161.00.221.14 

A46229290 - LEVANTE. MERCANTIL 
VALENCIANO. EXP. EXTRJ.  31/12/2011 P0007441 117,99 € 338.03.226.09 

B12533162 - PIENSOS ALMENARA, SL 04/11/2011 11/2116 162,00 € 338.03.226.09 

B29225687 - QUÍMICA INDUSTRIAL 
MEDITERRÁNEA, SLU 16/12/2011 H0020433 344,16 € 161.01.213.00 

B96004858 – PUÇOLVALL, SL 29/09/2011 000903A 224,20 € 155.221.99 

B96004858 – PUÇOLVALL, SL 30/12/2011 001033A 56,07 € 161.01.221.06 

B96165196 - AUTOCARES PALAO, SL 28/12/2011 A/215 313,20 € 338.03.226.09 

B96323118 – NAVAGRO, SL 29/12/2011 000311A 118,80 € 171.221.99 
B96379391 - CARPINTERÍA BENIFAIRÓ, 
SL 28/12/2011 86 256,06 € 164.212.00 
B96379391 - CARPINTERÍA BENIFAIRÓ, 
SL 28/12/2011 85 312,70 € 321.212.00 

F98190770 - SOLUCIONES 
PROFESIONALES INFORMATICAS, CV 31/12/2011 11/0068 324,26 € 337.216.00 

G46173621 - SOCIETAT JOVENTUT 
MUSICAL FAURA 11/07/2011 1 400,00 € 338.03.226.09 

G46173621 - SOCIETAT JOVENTUT 
MUSICAL FAURA 11/07/2011 2 770,00 € 338.03.226.09 

G46173621 - SOCIETAT JOVENTUT 
MUSICAL FAURA 11/08/2011 4 750,00 € 338.03.226.09 
A80907397 VODAFONE ESPAÑA. SAU 21/12/2011 IR201100236830 64,31 € 337.222.03 
A80907397 VODAFONE ESPAÑA. SAU 21/11/2012 IR-2011-002092 257,24 € 337.222.03 
A95075586 IBERDROLA GENERACIÓN, 
SAU 29/12/2011 1229030476822 162,84 € 161.01.221.00 
A95075586 IBERDROLA GENERACIÓN, 
SAU 29/12/2011 1229030456287 601,45 € 330.221.00 
A95075586 IBERDROLA GENERACIÓN, 
SAU 29/12/2011 1229030453369 3.276,47 € 165.221.00 
A95075586 IBERDROLA GENERACIÓN, 
SAU 29/12/2011 1229030445455 1.004,82 € 161.00.221.00 
A95075586 IBERDROLA GENERACIÓN, 
SAU 29/12/2011 1229030456755 441,51 € 342.00.221.00 
A95075586 IBERDROLA GENERACIÓN, 
SAU 29/12/2011 1229030476842 220,15 € 332.221.00 
A95075586 IBERDROLA GENERACIÓN, 
SAU 29/12/2011 1229030476829 346,97 € 342.221.00 
A95554630 IBERDROLA 
COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO 
RECURSO, SA 29/11/2011 1129030483986 2.847,32 € 165.221.00 

TOTAL     14.080,52 €   
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Segon. Aplicar-ho al pressupost de l’exercici 2012, segons l’existència de crèdit pressupostari. 

24/12. EXP.257/2011. PLA PROVINCIAL D’OBRES I SERVICIS 2012. DELEGACIÓ PER A 
CONTRACTAR 

L’Ajuntament Ple, per nou vots a favor corresponents a l’Alcaldia, els regidors del Grup Popular i el vot 
en contra del regidor del Grup Esquerra, ha adoptat l’acord següent: 

Donat compte de les noves directrius per a la Gestió de Plans provincials d’Obres i Servicis, aprovades 
pel Ple de la Diputació Provincial, en la seua sessió de 21 de febrer del 2012, i que s’apliquen a la gestió 
del PPOS del 2012, i més en concret, la delegació en els municipis de la província de la contractació de 
les obres, amb l’obligació que els ajuntaments facen constar expressament l’acceptació d’esta delegació 
per acord plenari municipal. 

Estudiades les diferents alternatives sobre l’execució de l’obra «Construcció d’uns corrals de bous», el 
Ple, 

ACORDA 

Primer. Acceptar la delegació en este municipi per a contractar l’obra anteriorment esmentada.  

Segon. Comprometre’s a l’exacte compliment de les directrius que s’hi esmenten en el procés d’execució 
de les obres. 

El senyor Vea explica el seu vot en contra en el fet que no està d’acord amb la construcció d’uns corrals 
de bous. Afegeix que es podria haver fet alguna actuació al Palau. 

En referència a l’anterior, el senyor Condomina aclareix que allò que es vota és la delegació i que el seu 
grup en el seu dia ja havia dit que la construcció dels corrals no es considerava prioritària. 

L’alcalde contesta que amb els diners del Pla provincial d’Obres i Servicis no n’hi ha prou per començar 
les obres urgents que necessita el Palau. Reitera allò exposat en el seu dia i recorda que l’equip de govern 
havia considerat que les obres propostes són necessàries per estalviar en festes i per seguretat. 

25/12. 64/2012. ADHESIÓ A LA XÀRXA DE MUNICIPIS VALENCIANS CAP A LA 
SOSTENIBILITAT 

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

Atés que l’Agenda 21, aprovada en la Conferència de les Nacions Unides per al Medi Ambient i el 
Desenvolupament, celebrada a Rio de Janeiro al juny del 1992, és un pla d’acció que té com a objecte 
aconseguir el desenvolupament sostenible en el segle XXI, hi destaca la importància dels pobles i les 
ciutats per a aconseguir-ho, a través de les Agendes 21Locals. 

Atés que els principis de l’Agenda citada van tindre la seua concreció en la Carta de Pobles i Ciutats 
Europees cap a la Sostenibilitat, aprovada en la Conferència Europea sobre Pobles i Ciutats Sostenibles 
celebrada a Aalborg al maig del 1994. 

Atés que els pobles i les ciutats que s’adherixen a esta Carta adquirixen el compromís d’elaborar el seu 
propi pla d’acció d’àmbit municipal (Agenda 21 Local), amb implicació de tota la comunitat local, per a 
aconseguir l’objectiu principal de desenvolupament sostenible, així com de participar en la Campanya de 
Pobles i Ciutats Europees Sostenibles, i en qualsevol Xàrcia d’autoritats locals que oferisca assessorament 
i suport pràctic en temes de gestió mediambiental i sostenibilitat. 

Atés que el 30 de maig del 2000, va ser aprovada la Carta de Xàtiva, que establix la necessitat d’impulsar 
el desenvolupament sostenible dels municipis valencians per mitjà de la cooperació i l’assistència tècnica 
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entre la Diputació i els ajuntaments de la província de València, en coordinació amb la Generalitat 
Valenciana, i atés que promou la creació d’una Xàrcia de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat, 
que integrarà la Diputació i els municipis de València, així com altres entitats públiques o privades que 
decidisquen adherir-se’n, com a instrument per a contribuir a l’aplicació de polítiques municipals 
sostenibles, d’acord amb els principis arreplegats en l’Agenda 21 Local. 

Atés que, a iniciativa de la Diputació de València, s’ha constituït la Xàrcia de Municipis Valencians cap a 
la Sostenibilitat, com a plataforma perquè les entitats locals valencianes puguen sumar esforços i recursos 
per a aconseguir l’objectiu comú d’evolucionar cap a situacions de sostenibilitat major, així com per a 
arreplegar i intercanviar informació sobre experiències satisfactòries amb els membres de la Xàrcia i 
altres pobles i ciutats. 

Vistos els Estatuts de la Xàrcia de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat. 

El Ple de l’Ajuntament,  

ACORDA 

Primer. Subscriure la Carta de Xàtiva i assumir els compromisos que això comporta. 

Segon. Adherir-se a la Carta d’Aalborg, per mitjà de la qual es compromet en el camí de la sostenibilitat 
local, a través de l’elaboració de la seua pròpia Agenda 21 Local, i unir-se a la Campanya Europea de 
Ciutats i Municipis Sostenibles. 

Tercer. Integrar-se en la Xàrcia de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat i aprovar els Estatuts que 
la regulen. 

Quart. Designar com a representant del municipi en la Xàrcia el senyor alcalde de la corporació, Antonio 
E. Sanfrancisco Meseguer, i, com a suplent, el regidor responsable de medi ambient, Vicent Chordà 
Guillem. 

Cinqué. Comunicar el present acord a la Xàrcia de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat, perquè 
procedisca a realitzar les gestions oportunes per a l’adhesió d’esta entitat a l’Associació. 

26/12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA DE L’AGRICULTURA 
VALENCIANA 

Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel Grup Municipal Socialista en 
defensa de l’agricultura valenciana, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, aprova la moció presentada i 
acorda: 

1. Instar el Govern d’Espanya a dur a terme, davant de la Comissió Europea i la resta d’institucions de la 
Unió, les gestions oportunes per a assegurar:  

a. La consignació d’un fons específic i les mesures de suport als productes espanyols per a 
compensar els sectors que resulten afectats negativament per l’Acord.  

b. L’establiment d’un sistema per a la correcta aplicació dels contingents i dels controls que 
garantisquen que les s quantitats esmentades  no siguen, en cap cas, sobrepassades. 

c. La reciprocitat en el compliment, control i inspecció dels estàndards fitosanitaris, socials i 
ambientals, així com de seguretat alimentaria, que s’exigixen en les produccions europees.  

d. L’elaboració, de forma immediata i sense esperar la pròxima reforma de la Política Agrícola 
Comuna (PAC), d’una proposta de reforma del reglament de preus d’entrada, que garantisca la 
seua aplicació estricta i eficient.  
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e. La realització d’un estudi d’impacte de les conseqüències de l’Acord sobre les rendes del sector 
de fruitat i hortalisses europeu. 

f. Acordar amb el Govern Francés mecanismes de control duaner i la seua implicació directa en el 
bon compliment del protocol.  

g. Implicar el sector productor espanyol al Marroc en la necessitat del compliment exhaustiu de 
l’acord . 

2. Instar el Consell de la Generalitat Valenciana a ajudar el sector productiu a la Comunitat Valenciana a 
noves inversions que milloren la seua competitivitat per mitjà de:  

a. La modernització i ampliació de les instal·lacions.  

b. La promoció d’actuacions de l+D+i encaminades a nous productes, noves tècniques 
productives, estalvis energètics i d’insumos. 

c. L’establiment, en col·laboració amb l Govern d’Espanya, de mesures específiques d’ajudes per 
als sectors afectats, com ara la rebaixa de tarifes elèctriques, el gasoil bonificat i les mesures 
fiscals, entre altres.  

3. El present acord es traslladarà al Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient, al Ministeri d’Assumptes 
Exteriors, al president de la Generalitat, a la Conselleria d’Agricultura i a les organitzacions agràries 
valencianes. 

27/12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA PER A DISPOSAR EN FORMAT 
ELECTRÒNIC DE L’EXPEDIENT DEL PLENARI 

Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra, per 
disposar en format electrònic de l’expedient del Ple, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, aprova la moció 
presentada i acorda: 

Que a partir del pròxim Ple, tant la convocatòria com l’expedient s’envien a tots els regidors o, en el cas 
que el plenari així ho decidisca, a tots els grups municipals per via electrònica. 

Sobre l’extensió de l’expedient que s’ha de remetre, el senyor Condomina estima que és una qüestió a 
tractar entre els portaveus i amb la secretària interventora de la corporació. 

El senyor Vea afirma que seria suficient amb la documentació més important. 

Per a tancar el debat, el senyor alcalde afirma que la moció està en línea amb el que s’està treballant, però 
s’ha de debatre prèviament si substituix o no la convocatòria legal i què documentació s’envia. 

28/12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA, PERQUÈ L’ESGLÉSIA CATÒLICA 
PAGUE L’IBI DELS SEUS EDIFICIS, LOCALS I DEPENDÈNCIES 

Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra, perquè 
l’Església Catòlica pague l’IBI dels seus edificis, locals i dependències, l’Ajuntament Ple, per sis vots a 
favor, corresponents a l’Alcaldia, els regidors del Grup Socialista i el regidor del Grup Esquerra, i els vots 
en contra dels quatre regidors del Grup Popular, aprova la moció presentada i acorda: 

1. Exigir al Govern Espanyol i a les Corts Generals que, mitjançant la Llei de Pressupostos, que es debat 
per a l’exercici del 2012, se suprimisca de la Llei d’Hisendes locals l’exempció de l’IBI a l’Església 
Catòlica i d’altres confessions religioses que puguen gaudir-ne, així com a les seues organitzacions i 
centres d’ensenyament i proselitisme. 
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2. Fer un cens, a Benifairó de les Valls, dels béns immobles rústics i urbans que estiguen censats i 
registrats a nom de l’Església catòlica i d’altres confessions religioses, així com de les seues entitats i 
associacions afins. 

3. Instar el Parlament Espanyol a derogar (o incomplir) els Acords de l’Estat espanyol amb la Santa Seu, 
especialment l’apartat d’Assumptes econòmics, ja que aquesta entitat religiosa els incompleix, amb 
l’obligació a l’autofinançament de l’Església catòlica tal com es contempla a aquests Acords i, 
conseqüentment, que s’elimine de l’IRPF la casella d’assignació a l’Església Catòlica. 

4. Instar les Corts Generals a modificar allò que calga en la Llei d’Hisendes Locals, en la Llei de 
Mecenatge i Fundacions i d’altres normes locals i lleis estatals i autonòmiques, per a evitar 
exempcions de l’IBI injustificables i d’altres impostos a l’Església Catòlica i d’altres entitats 
jurídiques. 

El senyor alcalde explica el sentit del vot del seu grup en el fet que la moció segueix la tendència marcada 
per altres estats. 

29/12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA PER A ACABAR AMB L’ESPOLI 
FISCAL QUE PATEIX EL PAÍS VALENCIÀ 

l’alcaldia en l’Ordre del dia la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra per acabar amb l’espoli 
fiscal que pateix el País Valencià, l’Ajuntament Ple, per 6 vots a favor, corresponents a l’alcaldia, els 
regidors del Grup Socialista i el regidor del Grup Esquerra, i els vots en contra dels 4 regidors del Grup 
Popular aprova la moció presentada i acorda: 

Primer. Instar a la Generalitat Valenciana a que realitze els tràmits necessaris per a la modificació de 
l’Estatut d’Autonomia del País Valencià i la creació de l’Agència Tributària Valenciana. 

Segon. Instar a la Generalitat Valenciana a negociar amb el govern central el règim de concert econòmic 
perquè els valencians i valencianes puguem gestionar els impostos que generem amb el nostre esforç. 

Tercer. Instar a la Generalitat Valenciana a calcular i publicar les balances fiscals del País Valencià, per 
poder conèixer amb exactitud quin és el dèficit fiscal que patim valencians i valencianes des de fa anys. 

Quart. Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Valenciana. 

La senyora López, explicant el vot del seu grup, afirma que voten a favor però que es considera perillosa, 
contestant el senyor Vea que hi ha que diferenciar entre tindre els recursos i la seua gestió. El senyor 
alcalde afirma que està molt bé com a principi, però que la considera un “brindis al sol”. 

30/12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA CONTRA L’ACORD UE I EL MARROC. 

Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra contra 
l’acord UE i el Marroc, el regidor del grup esmentat demana i l’alcalde acorda la retirada de la moció, 
sense oposició de la resta de regidors assistents per les seues similituds amb la presentada pel Grup 
Municipal Socialista en defensa de l’agricultura valenciana. 

31/12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA DE SUPORT A LA VAGA GENERAL 
DEL 29 DE MARÇ 

Conclòs 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 comprés en l’ordre del dia i que no tinga cabuda en el punt de precs i preguntes. 

Per part del portaveu del Grup Municipal Esquerra, senyor Vea, es presenta una moció de suport a la vaga 
general del 29 de març, d’acord amb el que es preveu en l’article 97 del Reial Decret 2568/1986. 
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Justificada la urgència en la data prevista per a la vaga, per sis vots a favor, corresponents a l’Alcaldia, els 
regidors del Grup Socialista i el regidor del Grup Esquerra, i els vots en contra dels quatre regidors del 
Grup Popular, es vota la procedència del seu debat. 

Una vegada llegida pel portaveu del Grup Esquerra, senyor Vea, l’Ajuntament Ple, per sis vots a favor, 
corresponents a l’Alcaldia, els regidors del Grup Socialista i el regidor del Grup Esquerra, i els vots en 
contra dels quatre regidors del Grup Popular, aprova la moció presentada i acorda: 

Primer. Fer una crida a l’exercici del legítim dret a vaga el proper 29 de març del 2012 i sumar-se a les 
manifestacions públiques de rebuig a la política laboral impulsada pel Govern Espanyol, 

Segon. Instar el Govern Espanyol a convocar la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació 
amb els agents socials i econòmics, per tal de reorientar la reforma laboral, perquè impulse la contractació 
de qualitat, garantisca la defensa dels drets dels treballadors, millore la seua ocupabilitat, especialment 
d’aquells que estan en l’atur, i aposte decididament per mesures de dinamització econòmica que reactiven 
la demanda de nous llocs de treball. 

Tercer. Instar les Corts Valencianes i el Govern de la Generalitat a exercir una defensa ferma de les 
competències laborals atorgades per l’Estatut, fent possible d’esdevenir l’administració laboral única de 
l’Estat al País Valencià amb competències executives sobre la negociació col·lectiva i les relacions 
laborals, entre d’altres. 

Quart. Transmetre aquest acord a les organitzacions sindicals, als grups parlamentaris de les Corts 
Valencianes i del Congrés dels Diputats. 

32/12. PRECS I PREGUNTES 

Obert el torn de precs i preguntes, el senyor Condomina explica el seu vot en contra de les mocions 
presentades en el fet que no afecten directament el poble de Benifairó i li sembla una pèrdua de temps 
estar una hora parlant de temes en els quals l’Ajuntament no té competències, com ara l’espoliació fiscal, 
acord de la UE sobre el Marroc. La senyora Lòpez li contesta que, encara que no tinga competències per 
actuar, l’Ajuntament Ple, com a representants dels ciutadans, està legitimat per a demanar les coses que 
afecten el poble, encara que no siguen directament. El senyor Soriano afegeix que el seu grup únicament 
presenta mocions que afecten directament al poble. El senyor alcalde opina que no es pot llevar la labor 
política de l’Ajuntament, perquè en eixe cas a l’Ajuntament sobrarien els polítics. Per últim, el senyor 
Vea entén que els ajuntaments, com administració més pròxima, han de canalitzar les inquietuds de la 
ciutadania. 

Sobre la revista El Tabalet, el senyor Vea pregunta quan es publicarà. L’alcalde contesta que no és viable 
econòmicament cada tres mesos. Que ja té l’aportació del Grup Esquerra, però falta la del Grup Popular, 
que encara no ho havia demanat i aprofita l’acte per a fer-ho. Espera tindre una reunió després de Pasqua, 
quan estiga maquetat per a consensuar la publicació. 

Tot seguit, el senyor Vea apel·la a la constitució del Consell Agrari i del Consell Escolar. Sobre el primer, 
l’alcalde contesta que el Grup Socialista està elaborant una proposta d’Estatuts. 

A continuació, el senyor Vea pregunta sobre l’aprovació dels pressupostos municipals. El senyor alcalde 
contesta que en este moment s’està treballant sobre l’elaboració del Pla d’Ajust previst en el Reial Decret 
Llei 4/2012, i que, per tant, estan paralitzats, ja que aquell afecta a les previsions contingudes en 
l’esborrany de pressupost en el qual s’estava treballant. 

El senyor Vea pregunta sobre els rumors d’una privatització de la guarderia El Tabalet. L’alcalde li 
contesta que són rumors i que oficialment no en té coneixement. 
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En relació amb el parc dels gossos, el senyor Vea exposa que no té les condicions de seguretat adequades. 
L’alcalde li contesta que ho comprovarà. Al fil del debat, la senyora Montanyana pregunta si es fumiga. 
El senyor alcalde li informa que sí, quan és necessari. 

El senyor Condomina pren la paraula i demana al senyor alcalde que li confirme si és cert que hi ha 
persones treballant per a l’Ajuntament sense contracte. L’alcalde nega categòricament eixos rumors i 
afirma que tot el que treballa per a l’Ajuntament s’incorpora a través de les borses de treball, firmen els 
seus contractes i són donats d’alta en la Seguretat Social. 

A continuació, el senyor Condomina pregunta sobre la situació de les persones que treballen en el 
consultori mèdic i en la biblioteca. L’alcalde li contesta que tenen la consideració de becaris. 

Per últim, el senyor Condomina pregunta sobre la situació d’una llicència d’obres presentada a 
l’Ajuntament i que està paralitzada. L’alcalde li contesta que hi ha temes que s’han d’estudiar en més 
profunditat que altres. 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les 21.45 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 


