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ASSISTENTS: 
Grup Socialista: 
Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 
Vicent Chordà Guillem 
Andrea López Diego 
Luis Alan Albiach Forner 
Glòria Ruiz Frías 
Grup Popular: 
Elisa Montañana Gómez 
Jorge Soriano Corma 
Ignacio Roig Guillén 
Verònica Aguilar Lacruz 
(s’incorpora en el punt de precs i 
preguntes) 
Grup Esquerra: 
Joan Vea Badenes 
------------------ 
ABSENTS: 
Mariano L. Condomina Camarelles 
------------------ 
María de la O Pérez Cayuela, 
secretària interventora 
------------------ 

 

MINUTA NÚM. 7/2012. SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 24 DE 
MAIG DEL 2012 

En el saló de sessions de l’Ajuntament de Benifairó de les 
Valls, a les 20.30 hores del dia 24 de maig 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-hi la sessió 
ordinària del Ple en primera convocatòria. 

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

42/12. APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS 

La còpia dels esborranys de les actes de les sessions anteriors de 
dates 26 d’abril i 15 de maig del 2012, adjuntades a la 
convocatòria, s’hi aproven per unanimitat dels assistents. 

43/12. DACIÓ DE COMPTES AL PLE DE LES 
RESOLUCIONS D’ALCALDIA 

Vista la relació de resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 
17 d’abril del 2012 fins al 18 de maig del 2012, el Ple se’n dóna 
per assabentat. 

Pel que fa a les resolucions d’Alcaldia relatives al lloguer de la finca del Realenc i el magatzem de la 
marjal, el senyor Vea pregunta si les ha demanades algú més. L’alcalde li contesta que no. 

44/12. EXP. 123/2011. MODIFICACIÓ DE QUANTIES D’ASSISTÈNCIA A LA COMISSIÓ 
EXECUTIVA 

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

S’ha examinat l’expedient instruït per a la determinació de les retribucions i indemnitzacions que 
corresponen als membres de la Corporació per l’exercici dels seus càrrecs, número 123-11. 

Vist que el 22 de juny del 2011 l’Ajuntament Ple va acordar: 

«Tercer. Aprovar les quanties per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que durant tota la 
legislatura han de percebre els membres de la Corporació, excepte els que tinguen consignat càrrec 
amb dedicació parcial o exclusiva: 

ÒRGAN COL·LEGIAT ASSISTÈNCIA 
Comissió de Comptes 50 Euros 
Comissió Executiva 50 Euros 
Ple 40 Euros» 

 

Vist que les actuals circumstàncies de crisi econòmica i la necessitat d’ajustar les despeses 
pressupostàries aconsellen rebaixar les quantitats per assistència a la Comissió Executiva de 50€ a 40€, 
amb efectes des de l’1 de gener del 2012. 
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Atés el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, que 
determina que els membres de les corporacions locals percebran retribucions i indemnitzacions en 
l’exercici dels seus càrrecs pels conceptes següents: 

A. Quan els exercisquen amb dedicació exclusiva o parcial. En este cas se’ls donarà d’alta en el 
règim general de la Seguretat Social, assumint les Corporacions el pagament de les quotes 
empresarials que corresponga. 

B. Els membres de la corporació que no tinguen dedicació exclusiva ni dedicació parcial 
percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la 
Corporació de què formen part en la quantia assenyalada pel Ple. 

C. Tots els membres de les corporacions locals percebran indemnitzacions per les despeses 
efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec, segons les normes d’aplicació general en les 
administracions públiques i les que en desplegament d’estes aprove el Ple corporatiu. 

En virtut de l’anterior, el Ple 

ACORDA 

Primer. Rebaixar les quantitats per assistències a la Comissió Executiva de 50€ a 40€, amb efectes des de 
l’1 de gener del 2012. 

Segon. Aprovar les quanties de les assistències per la concurrència a les sessions dels òrgans col·legiats 
que durant tota la legislatura han de percebre els membres de la corporació, excepte els que tinguen 
consignat càrrec amb dedicació parcial o exclusiva: 

ÒRGAN COL·LEGIAT ASSISTÈNCIA 
Comissió de Comptes 50 Euros 
Comissió Executiva 40 Euros 
Ple 40 Euros 

 

Tercer. Que es publique en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de 
València de forma íntegra l’acord plenari, a l’efecte del seu general coneixement. 

45/12. EXP. 80/2012. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 3/2012 

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

Atesa la necessitat de reconéixer extrajudicialment crèdits derivats de les següents factures i obligacions 
corresponents a exercicis anteriors que no estaven incloses en la comptabilitat: 

TERCER C.I.F. FACUTRA DATA IMPORT (€)
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA
TOTAL (€)

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES G28029643 98971840 23/12/2010 446,04
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES G28029643 98971837 23/12/2010 495,60
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES G28029643 98971835 23/12/2010 454,30
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES G28029643 98976870 23/12/2010 536,90

DARIO PIERA PEINADO 22468687-N N:17 27/07/2011 721,00 338.01.226.09 721,00 €

2.653,84 € 2.653,84 €TOTAL

338.02.226.09 1.932,84

 

Vist l’informe de Secretaria i atés l’informe d’Intervenció de data 17 de maig 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 s’hagueren reconegut en aquell a què 
corresponien és competència del Ple de la corporació, i que en aquest cas concret és possible la seua 
realització. 
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En atenció a allò que s’ha exposat, el Ple, 

ACORDA 

Primer. Aprovar el reconeixement de crèdits procedents dels exercicis 2010 i 2011 derivats de les 
següents factures i obligacions: 

TERCER C.I.F. FACUTRA DATA IMPORT (€)
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA
TOTAL (€)

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES G28029643 98971840 23/12/2010 446,04
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES G28029643 98971837 23/12/2010 495,60
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES G28029643 98971835 23/12/2010 454,30
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES G28029643 98976870 23/12/2010 536,90

DARIO PIERA PEINADO 22468687-N N:17 27/07/2011 721,00 338.01.226.09 721,00 €

2.653,84 € 2.653,84 €TOTAL

338.02.226.09 1.932,84

 

Segon Aplicar al Pressupost de l’exercici 2011 (prorrogat) els crèdits corresponents amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries indicades, de les quals es va realitzar la retenció corresponent. 

46/12. EXP. 157/2011. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL CATÀLEG DE BÉNS I ESPAIS 
PROTEGITS 

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

Atesa l’existència de béns immobles d’indubtable valor històric, artístic i arquitectònic en aquest 
municipi. 

Vist que actualment es disposa d’un Catàleg d’Edificis contingut en les Normes Subsidiàries de Benifairó 
de les Valls, aprovades definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme en sessió celebrada el 23 
de maig de 1995 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València del 28 de juny de 1995. 

Vist que el Catàleg d’Edificis vigent no està adaptat a les determinacions de la Llei 4/1998, d’11 de juny, 
de Patrimoni Cultural Valencià. 

Vist que, amb data 20 de juliol de 2011, es presenta proposta de Catàleg de Béns i Espais Protegits per 
l’arquitecte municipal, Francisco J. Ávila Fernández, en la qual es cataloguen com a Béns de Rellevància 
Local la Casa Palau dels Vives de Canyamàs, l’ermita de la Nostra Senyora del Bon Succés i l’església 
parroquial de Sant Gil. 

Vist que, amb data de 29 de juny de 2011, la Secretaria emet un informe sobre la legislació aplicable i el 
procediment que s’ha de seguir. 

Vist que el Ple de la corporació, el 28 de juliol de 2011, acordà sotmetre a informació pública el Catàleg 
de Béns i Espais Protegits i sol·licitar informes a la Conselleria de Cultura i a les conselleries competents 
d’acord amb la naturalesa del bé. 

Vist que es va sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant anunci en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 6582, de 8 d’agost del 2011, i en el diari Levante. El Mercantil 
Valenciano l’11 d’agost del 2011. 

Vist que durant el referit període d’informació pública s’han corregit errors materials relatius a la 
identificació cadastral de les finques. 

Vist que durant el referit període d’exposició al públic s’han presentat les al·legacions següents:  

— Única. Herminia Llusar Grancha, amb data 6 de setembre del 2011 (RE 526). 
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Vist que s’han sol·licitat els següents informes la Conselleria de cultura i a les conselleries competents 
d’acord amb la naturalesa del bé sobre la documentació que vaja a ser objecte d’aprovació provisional, 
amb el següent resultat: 

ORGANISME 
 

REQUERIMENT 
D’INFORME EMISSIÓ/RECEPCIÓ 

D’INFORME 
Data 

Registre 
d’eixida 

Ajuntament de Faura 26/10/2011 376  
Ajuntament de Sagunt 26/10/2011 377  
Ajuntament de Quart de les Valls 26/10/2011 378  
Conselleria de Turisme, Cultura i 
Esports 

26/10/2011 379  

Confederació Hidrogràfica del Xúquer 26/10/2011 380 24-11-2011 
Entitat Pública de Sanejament d’Aigües 26/10/2011 381 21-11-2011 
Iberdrola, S.A. 26/10/2011 382 15-11-2011 
Telefónica de España, S.A. 26/10/2011 383  
Conselleria d’Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Aigua 

26/10/2011 384  

Conselleria de Sanitat 26/10/2011 385 9-11-2011 
Conselleria d’Infraestructures, Territori i 
Medi Ambient 

26/10/2011 386  

Conselleria d’Educació, Formació i 
Ocupació 

26/10/2011 387 
8-11-2011 

 

Atés que l’arquitecte municipal ha emés un informe, el 17 de maig, sobre les al·legacions i informes 
presentats en els següents termes: 

« 1.- ANTECEDENTES 

1.1.- INFORMACIÓN PÚBLICA 

El presente Catálogo de bienes y espacios protegidos del municipio de Benifairó de les Valls 
ha sido sometido a información pública durante el periodo de un mes tal y como exige la 
tramitación del expediente. Dicha información pública fue anunciada en el DOCV nº 6.582 de 
fecha 8 de agosto de 2011, del cual se aporta copia. 

1.2.- ALEGACIONES 

Durante el periodo de información pública se ha recogido una única alegación con fecha de 
entrada el 6 de septiembre de 2011 perteneciente a Doña Herminia LlusarGrancha, que 
acompaña fotografías y de la que se adjunta copia exacta. 

Dicha alegación se refiere al apartado 3.3 Sobreedificaciones, de la ficha de catalogación PA-
16. Tras el análisis de la solicitud de cambio en dicho apartado de No permitida a Sí, con 
condiciones, se ESTIMA PARCIALMENTE la alegación y se corrige en la ficha 
correspondiente. 

Se estima en cuanto a la posibilidad de elevar la última planta para aumentar su altura libre 
con el fin de cumplir con los criterios de habitabilidad aplicables. 

Se desestima el cambio en la composición de la fachada original, puesto que no se considera 
que esta sea la tipología propia de este edificio. La tipología a la que se ajusta esta edificación 
es a la de la casa de labranza de planta baja más planta alta habitable más una 
“cambra”vinculada al almacenaje agrícola y al control térmico de la vivienda. Las 
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edificaciones que mantienen su fachada y disposición de huecos originales se caracterizan por 
tener en planta baja la puerta principal en el eje de la fachada, siendo el hueco de mayor 
tamaño y de proporción vertical, queda flanqueado por dos iguales huecos de similares 
proporciones, aunque de menor tamaño. 

En la primera planta se identifican varias composiciones según la disposición y alineamiento 
de los huecos. En general son fachadas de disposición simétrica de las ventanas con un hueco 
central que da a un balcón. 

En las edificaciones que poseen una tercera planta, la composición de huecos es variable, 
aunque suelen ser simétricos y del mismo tamaño, menor que los de las plantas inferiores y 
proporción más cuadrada que los del resto de la fachada de la unidad residencial. 

La composición de fachada a la que alude la persona que alega, se corresponde con la de casas 
señoriales y en concreto, en el municipio sólo existe un ejemplo de esta composición 
arquitectónica, que es la casa Guarner. 

1.3.- INFORMES 

Además, se han realizado consultas a distintas administraciones de las que se han recibido los 
informes de los cuales se adjuntan copias. 

Dichos informes son favorables con respecto al contenido del catálogo. 

1.4.- CONCLUSIONES 

A la vista del contenido de la alegación se considera aclarar la regulación del apartado 3.3 
Sobreedificaciones de las fichas de patrimonio arquitectónico, y se añade en las Normas del 
Catálogo el artículo 18 bis que regula las sobreedificaciones cuando estén permitidas.  

Tras asumir las especificaciones recogidas en los informes así como loscambios producidos 
por la estimación parcial de la alegación presentada en el documento, se procede a su 
aprobación provisional por parte del ayuntamiento y se remite el texto a la Comisión 
Territorial de Urbanismo. 

2.- ANEJOS 

Se adjuntan a continuación las mencionadas copias del anuncio de información pública, 
alegación e informes. 

Benifairó de les Valls, 17 de mayo del 2012. 

Fdo. Francisco J. Ávila Fernández» 

Atesos els articles 47 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, i 4 del Decret 
62/2011, de 20 de maig, del Consell, pels quals es regula el procediment de declaració i el règim de 
protecció dels béns de rellevància local. 

Atés el que disposa l'article 83 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú: 

«1. Excepte disposició expressa en contra, els informes seran facultatius i no vinculants. 

2. Els informes seran evacuats en el termini de deu dies, llevat que una disposició o el 
compliment de la resta dels terminis del procediment permeta o exigisca un altre termini major 
o menor. 
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3. De no emetre's l'informe en el termini assenyalat, i sense perjuí de la responsabilitat en què 
incórrega el responsable de la demora, es podran prosseguir les actuacions siga quin siga el 
caràcter de l'informe sol·licitat, excepte en els supòsits d'informes preceptius que siguen 
determinants per a la resolució del procediment, i en este cas es podrà interrompre el termini 
dels tràmits successius. 

4. Si l'informe haguera de ser emés per una Administració Pública diferent de la que tramita el 
procediment amb vista a expressar el punt de vista corresponent a les seues competències 
respectives, i transcorreguera el termini sense que aquell s'haguera evacuat, es podran 
prosseguir les actuacions. L'informe emés fora de termini podrà no ser tingut en compte en 
adoptar la corresponent resolució». 

Atés el que disposen els articles 75 a 78, 95 a 96 i 83.5 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la 
Generalitat, Urbanística Valenciana, i concordants del Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística. 

D’acord amb la competència atribuïda per 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. Acceptar íntegrament l’informe de l’arquitecte municipal i la seua argumentació i, en 
conseqüència, estimar parcialment l’al·legació presentada per Herminia Llusar Grancha i corregir la fitxa 
corresponent quant a la possibilitat d'elevar l'última planta per a augmentar la seua altura lliure a fi de 
complir amb els criteris d'habitabilitat aplicables. 

Segon. Acceptar íntegrament l’informe de l’arquitecte municipal i la seua argumentació i, en 
conseqüència, desestimar el canvi en la composició de la fatxada original, ja que no es considera que esta 
siga la tipologia pròpia d'este edifici. 

Tercer. Aclarir la regulació de l'apartat 3.3, «Sobreedificacions», de les fitxes de patrimoni arquitectònic, 
i afegir en les Normes del Catàleg l'article 18 bis, que regula les sobreedificacions quan estiguen 
permeses.  

Quart. Aprovar provisionalment el projecte del Catàleg de Béns i Espais Protegits per a la inclusió de 
béns amb la denominació de Béns de Rellevància Local, amb les alteracions resultants dels tres apartats 
anteriors. 

Quint. Remetre l’expedient a la conselleria competent en matèria d’urbanisme per a la seua aprovació 
definitiva. 

En relació amb el text publicat a la web, el senyor Soriano assenyala que hi ha algun error relatiu a la 
identificació de les finques. L’alcalde li contesta que el text que està en la web és l’anterior a l’exposició 
pública i que eixos errors estan corregits en el text que s’aprova provisionalment. 

47/12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE L’ELABORACIÓ D’UN PLA 
D’OCUPACIÓ PER ALS MUNICIPIS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS. 

Havent inclòs l’alcaldia en l’ordre del dia la moció presentada pel Grup Municipal Socialista sobre 
l’elaboració d’un Pla d’Ocupació per als municipis de menys de 20.000 habitants, el Ple, per unanimitat, 
aprova la moció presentada i acorda: 

Primer. Que l’Ajuntament de Benifairó de les Valls es dirigisca a la Diputació de València perquè elabore 
un Pla d’Ocupació per als municipis de menys de 20.000 habitants. 
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Segon. Que l’Ajuntament de Benifairó de les Valls remeta el següent acord a la Diputació de València. 

Abans de la lectura de la moció, el senyor alcalde aclareix que està motivada en el fet que 
extraoficialment s’ha comunicat que enguany no hi haurà ni PAMER ni EMCORP. 

Quant al text de la moció, el senyor Soriano destaca que no ha pogut contrastar la dada del romanent de 
tresoreria de la Diputació. L’alcalde li contesta que l’havia declarat el president de la Diputació, però que 
el que es considera realment important es que eixos diners es distribuïsquen de manera equitativa i no 
discrecional. 

El senyor Vea afirma que està d’acord que, si la Diputació té romanents, que ajude els ajuntaments 
xicotets. 

48/12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA QUE DEMANA LA DEROGACIÓ DEL 
REIAL DECRET LLEI 16/2012, DE MESURES URGENTS PER A GARANTIR LA 
SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUT I MILLORAR LA QUALITAT I 
SEGURETAT DE LES SEUES PRESTACIONS 

Havent inclòs l’Alcaldia en l’ordre del dia la moció presentada pel Grup Municipal Socialista que demana 
la derogació del Reial Decret Llei 16/2012, de Mesures Urgents per a Garantir la Sostenibilitat del 
Sistema Nacional de Salut i Millorar la Qualitat i Seguretat de les seues Prestacions, per sis vots a favor, 
corresponents a l’alcalde, els regidors del Grup Socialista i el regidor del Grup Esquerra, i els vots en 
contra dels tres regidors del Grup Popular, aprova la moció presentada i acorda: 

1. Sol·licitar la derogació del Reial Decret Llei 16/2012, de Mesures Urgents per a Garantir la 
Sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i Millorar la Qualitat i Seguretat de les seues 
Prestacions. 

2. Instar el Govern a dialogar amb les forces polítiques, agents socials, comunitats autònomes i 
Federació Espanyola de Municipis per aconseguir un gran acord que permetera garantir la 
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut mantenint els principis establits en la Llei General 
de Sanitat de 1986.  

3. Derogar les mesures adoptades en la reunió del Ple del Consell del passat 27 d'abril del 2012, 
sobre la possibilitat de privatitzar la gestió dels centres sanitaris públics de la nostra 
Comunitat. 

Comentant el contingut de la moció, el senyor Soriano declara que no s’entén que abans s’estiguera 
d’acord amb els retalls de Zapatero i ara no amb els de Rajoy. 

El senyor alcalde recorda que havien recolzat la moció per recuperar l’Impost de Patrimoni. En la seua 
opinió és una qüestió de plantejaments, que potser s’hauria de revisar i ampliar el període dels ajustos. 
D’una altra banda, afirma que és necessari veure on es retalla i no fer-ho a costa dels jubilats i els malalts. 

Per últim, el senyor Vea afirma que, si el que està causant el dèficit és l’Estat, que retalle de les seues 
competències, com ara l’exèrcit, i no en sanitat i educació, on no és competent, i que també està en contra 
dels retalls de Zapatero. Conclou matisant que no és un copagament sinó un repagament. 

49/12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA CONTRA ELS RETALLS EN 
EDUCACIÓ. 

Havent inclòs l’Alcaldia en l’ordre del dia la moció presentada pel Grup Municipal Socialista contra les 
retallades en educació, l’Ajuntament Ple, per sis vots a favor, corresponents a l’alcalde, els regidors del 
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Grup Socialista i el regidor del Grup Esquerra, i els vots en contra dels tres regidors del Grup Popular, 
aprova la moció presentada i acorda: 

1. L'Ajuntament de Benifairó dels Valls sol·licita la derogació del Reial Decret Llei 14/2012, de 
20 d'abril, de Mesures Urgents de Racionalització de la Despesa Pública a l'Àmbit Educatiu. 

2. Insta el Govern d'Espanya a dialogar amb les forces polítiques, agents socials, comunitats 
autònomes i Federació Espanyola de Municipis en l'àmbit de la Conferència Sectorial 
d'Educació a fi d'arribar a un acord sobre les mesures a adoptar per a aconseguir una major 
eficiència i eficàcia en matèria d'educació sense menyscabar la qualitat i la garantia del dret a 
l'educació.  

Tant el senyor Soriano com el senyor Vea donen per reproduïts els arguments esgrimits en la moció 
anterior. 

50/12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA PER LA RETIRADA DELS FONS 
PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT EN ENTITATS BANCÀRIES QUE NO COMPLISQUEN ELS 
CODIS DE BONES PRÀCTIQUES 

Havent inclòs l’alcaldia en l’ordre del dia la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra per a la 
retirada dels fons públics de l’Ajuntament en entitats bancàries que no complisquen els codis de bones 
pràctiques, llig la moció el portaveu del Grup Municipal Esquerra, senyor Vea. 

A continuació, el senyor Soriano, del Grup Municipal Popular, a l’empara del que disposa l’article 97.5 
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta oralment 
una esmena al punt 1 de la moció, relatiu a la seua innecesarietat, ja que estan pràcticament totes les 
entitats adherides, i una altra al punt 2, en la qual demana que s’afegisca «sempre que siga la vivenda 
habitual i única». 

Continuant amb la votació de l’esmena presentada, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, accepta l’esmena al 
punt 2 i rebutja la relativa al punt 1.  

L’Ajuntament Ple procedeix a la votació de la moció en els termes esmenats i, per unanimitat dels 
assistents, accepta la moció presentada i esmenada i adopta l’acord següent: 

1. Elaborar i fer públic un cens de totes les entitats que no complisquen els codis de bones 
pràctiques i que, a pesar de rebre sucoses quantitats de diners públics, continuen alienes a la 
greu situació d’alarma social i continuen desnonant famílies dia rere dia. 

2. Estudiar la retirada dels fons públics de què es disposa en aquestes entitats financeres, en la 
mesura en què es neguen a negociar la dació en pagament siga quina siga la quantia del deute 
hipotecari contret, sempre que siga la vivenda habitual i única o en el cas que es neguen a 
negociar el lloguer social de l’habitatge hipotecat sobre la base de la situació real de les 
persones afectades. 

3. Recolzar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha posat en marxa la Plataforma d’Afectats 
per les Hipoteques per a regular la dació en pagament, paralitzar els desnonaments i per 
fomentar el lloguer social. 

4. L’ajuntament de Benifairó de les Valls ha de traslladar aquest acord als mitjans de comunicació 
i a les plataformes d’afectats per la hipoteca. 

Sobre el cens d’entitats, l’alcalde proposa i els grups accepten restringir-lo a l’àmbit comarcal. 
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51/12. EXP. 85/2012. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SENYORA 
VERÓNICA AGUILAR LACRUZ 

Una volta conclòs l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia i abans de passar al torn de precs i 
preguntes, l’alcalde presenta una moció relativa a l’acceptació de la presa de possessió del càrrec de 
regidora de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls de la Sra. Verónica Aguilar Lacruz, d’acord amb el 
que es preveu en l’article 97 del Reial Decret 2568/1986.  

Estant justificada la urgència per la importància institucional de l’assumpte i per haver-se rebut la 
credencial després de la convocatòria del Ple, per unanimitat es vota la procedència del seu debat. 

Una vegada llegida la moció per l’alcalde, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, aprova la moció presentada i 
acorda: 

Vist que per acord del Ple de 26 d'abril del 2012 es va acordar la presa de coneixement de la renúncia 
voluntària de la Sra. Mónica Lacruz Aguilella al càrrec de regidora de l'Ajuntament de Benifairó de les 
Valls per motius personals, en compliment dels articles 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de 
novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General 

Vist que s’ha remés a la Junta Electoral Central una sol·licitud d'enviament de les credencials de la Sra. 
Verónica Aguilar Lacruz, següent en la llista de les eleccions municipals celebrades el 22 de maig del 
2011, i que estes credencials s’han rebut en l'Ajuntament el dia 22 de maig del 2012, amb núm. d'entrada 
378 del Registre General de l'Ajuntament, i s’han entregat a la interessada en la mateixa data. 

Vist que consta acreditada en l'expedient la formulació de les declaracions d'interessos que preceptuen 
l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i la Llei 8/2010, de 
23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana. 

Per tot això, el Ple 

ACORDA 

Acceptar la presa de possessió de la Sra. Verónica Aguilar Lacruz del càrrec de regidora de l'Ajuntament 
de Benifarió de les Valls en substitució de la Sra. Mónica Lacruz Aguilella, després de la renúncia 
voluntària d'esta. 

I per a això i complint amb el procediment legalment establit, el senyor alcalde invita la Sra. Verónica 
Aguilar Lacruz a posar-se dreta i procedeix a continuació a la lectura de la fórmula legal de jurament o 
promesa: «Jureu o Prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 
de regidora de l'Ajuntament de Benifairó dels Valls amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la 
Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana?» 

Havent pres possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls previ jurament del 
càrrec, la Sra. Verónica Aguilar Lacruz s'incorpora a la sessió plenària. 

52/12. PRECS I PREGUNTES 

Obert el torn de precs i preguntes, el senyor Vea pregunta pel pressupost del 2012. L’alcalde li contesta 
que se celebrarà un Ple extraordinari abans del següent ordinari i que el del 2013 també està avançat. 

Quant a les despeses de festes, el senyor Vea pregunta si es va fer una enquesta, com s’havia acordat, 
perquè el poble decidisca on fer les retallades. L’alcalde li contesta que les retallades d’enguany estan 
decidides i comentades amb els festers i que seran les despeses del pressupost del 2013 les que es 
consultaran dins del procés participatiu dels pressupostos. 
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A continuació el senyor Vea pregunta quines seran les funcions dels becaris de «la Dipu et beca». 
L’alcalde li contesta que s’han convocat vuit beques d’un mes, cinc en l’àrea d’administració i gestió, de 
les quals es destinaran dos al Casal Jove, dos a l’Ajuntament i una al consultori mèdic i biblioteca; i tres a 
l’àrea educativa per a l’organització i desenvolupament de l’escola d’estiu organitzada per aquest 
Ajuntament. 

Seguint amb la seua intervenció, el senyor Vea pregunta per què en la plaça del Metge hi ha un 
contenidor amb cartells de l’ajuntament de Canet. L’alcalde li contesta que possiblement siga perquè els 
contenidors son compartits, ja que els dos ajuntaments treballen amb la mateixa empresa. 

Al tall de la qüestió, la senyora Aguilar transmet la seua inquietud davant l’existència en eixa plaça de 
gossos perillosos solts i sense boç. L’alcalde li contesta que s’ha incrementat la vigilància de la Policia 
Local i de la Guàrdia Civil, però que no hi ha cap sanció perquè no els han vist solts.  

Per últim el senyor Vea informa que els caps de setmana en el camp de futbol hi ha una trapa oberta, que 
els xiquets obrin l’aixeta, juguen amb l’aigua i que després es queda oberta. L’alcalde li contesta que no 
en sabia res, però que prendrà mesures. 

I no havent-hi més assumptes que 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 
 


