
 
 

 
 
 

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 

 
 

 1

 

ASSISTENTS: 
Grup Socialista: 
Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 
Vicent Chordà Guillem 
Andrea López Diego 
Luís Alan Albiach Forner 
Grup Popular: 
Mariano L. Condomina Camarelles 
Jorge Soriano Corma 
Ignacio Roig Guillén 
Verònica Aguilar Lacruz  
Grup Esquerra: 
Joan Vea Badenes 
------------------ 
ABSENTS: 
Gloria Ruiz Frías 
Elisa Montañana Gómez 

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

 

MINUTA NÚM. 9/2012. SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 26 DE 
JULIOL DEL 2012 

En el saló de sessions de l’Ajuntament de Benifairó de les 
Valls, a les 20.30 hores del dia 28 de juny 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: 

65/12. APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS 
La còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 28 
de juny del 2012, adjuntada a la convocatòria, s’hi aprova per 
unanimitat dels assistents. 

66/12. DACIÓ DE COMPTES AL PLE DE LES 
RESOLUCIONS D’ALCALDIA 
Vista la relació de resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 
23 de juny fins al 20 de juliol del 2012, el Ple se’n dóna per 
assabentat. 

67/12. EXP.162/2012. CONSTITUCIÓ I APROVACIÓ DEL REGLAMENT INTERN DEL 
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS 
L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent: 

Vista l’obligació de constitució del Consell Escolar Municipal de Benifairó de les Valls, d’acord amb allò 
que disposa el Decret Legislatiu de 16 de gener del 1989, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Consells Escolars de la Comunitat Valenciana, el Decret 111/1989, de 17 de juliol, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, pel qual es regulen els consells escolars territorials i municipals i l’Ordre de 3 de 
novembre del 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el procediment 
per a la constitució dels consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana. 

En virtut dels articles 22.2. b) i d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, el Ple  

ACORDA 

Primer. Aprovar la creació i la constitució del Consell Escolar Municipal de Benifairó de les Valls, amb 
la següent naturalesa, funcions, competències i composició: 

a. El Consell Escolar Municipal de Benifairó de les Valls és l’òrgan col·legiat de caràcter consultiu i de 
participació democràtica en la programació i el control de l’ensenyament de nivell no universitari per 
part de la comunitat local. 

b. Funcions i competències. Al Consell Escolar Municipal de Benifairó de les Valls li correspon exercir 
la seua funció consultiva en els assumptes i en el àmbit territorial que determine la normativa vigent 
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en cada moment per als consells escolars municipals i les que determine el seu reglament intern 
respectant aquella normativa. 

c. El Consell Escolar Municipal de Benifairó de les Valls estarà constituït per dinou membres amb la 
composició i representativitat següent: 

1. Presidència, que correspon a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls o regidoria 
en que es delegue. 

2. Conselleries: 

a. Sis representants del professorat, personal administratiu i de serveis de la totalitat dels 
centres escolars de Benifairó de les Valls. 

Seran designats, a petició de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls, per les 
organitzacions sindicals en proporció al resultat de les eleccions sindicals a l’àmbit de la 
Comunitat Valenciana. 

b. Sis representants dels pares d’alumnes de la totalitat dels centres escolars de Benifairó de 
les Valls. 

Seran designats, a petició de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls, per les 
organitzacions i les associacions de pares i mares d’alumnes degudament constituïdes i 
inscrites a efectes censals, en proporció a la seua representació. 

c. Un representant de l’Ajuntament: regidor delegat de l’Ajuntament. 

Designat pel Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Alcaldia. 

d. Un representat dels directors de centres públics i titulars de centres privats del municipi, 
designat per i entre estos. 

e. Un representant de les associacions de veïns, designat entre estes, a petició de l’Alcaldia 
de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls. 

f. Dos representants de l’administració educativa, designats per l’organisme competent de 
la Conselleria competent en educació. 

g. Un representant de les organitzacions sindicals educatives més representatives, designats 
a petició de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls per les organitzacions 
sindicals en proporció al resultat de les eleccions sindicals a l’àmbit de la Comunitat 
Valenciana. 

La designació i l’elecció dels membres del Consell Escolar Municipal de Benifairó de les Valls es 
regirà per l’Ordre de 3 de novembre del 1989 o normativa que la substituïsca. 

Segon. Aprovar inicialment el Reglament Intern del Consell Escolar Municipal de Benifairó de les Valls. 

Tercer. Sotmetre el present acord a informació pública i audiència dels interessats, amb publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de trenta dies, perquè 
es puguen presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la corporació. En cas que no s’hi 
presenten reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, es considerarà aprovat definitivament 
sense necessitat d’acord exprés pel Ple de la corporació. 
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68/12. CONSTITUCIÓ I APROVACIÓ DEL REGLAMENT INTERN DEL CONSELL AGRARI 
DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS 
L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent: 

Vist que per acord del Ple de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls, de data 23 de febrer del 2012, es va 
acordar procedir a la constitució del Consell Agrari Municipal de Benifairó de les Valls, a fi de fomentar 
el valor afegit que les terres i els camps del nostre àmbit rural posseïxen en la producció agrària.  

Vist que per acord del Ple de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls de data 27 de maig de 1992 s’havia 
acordat la constitució del Consell Sectorial Agrari de Benifairó de les Valls. 

Vista la necessitat de constituir un consell agrari municipal a Benifairó de les Valls, que s’ajuste a les 
determinacions de la Llei 5/1995, de 20 de març, de consells agraris municipals. 

En virtut d’allò que disposen els articles 22.2.b) i d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, el Ple,  

ACORDA 

Primer. Aprovar la creació i la constitució del Consell Agrari Municipal de Benifairó de les Valls amb la 
naturalesa, funcions, competències i composició següents: 

a. El Consell Agrari Municipal és l’òrgan col·legiat de caràcter consultiu finalitat del qual és 
desenvolupar funcions d’informe, assessorament i, si és el cas, proposta, en relació amb les iniciatives 
municipals relacionades amb el sector agrari, així com canalitzar la participació dels agricultors i de 
les seues associacions en els assumptes municipals relacionats amb les activitats agràries.  

b. Funcions i competències. Al Consell Agrari Municipal de Benifairó de les Valls li correspon exercir 
la seua funció consultiva en els assumptes i en el àmbit territorial que determine la normativa vigent 
en cada moment i les que determine el seu reglament intern respectant aquella normativa . 

c. El Consell Agrari Municipal de Benifairó de les Valls estarà constituït per membres amb la 
composició i representativitat següent: 

1. Presidència, que correspon a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls o a un altre 
membre del Consell en qui delegue. 

2. Vocals: 

a. Tres regidors de l’Ajuntament, representants dels grups polítics presents a l’Ajuntament.  

b. Dos representants de les organitzacions professionals agràries més representatives i amb 
implantació al municipi de Benifairó de les Valls, al qual fa referència la Llei 23/1986, de 
24 de desembre, de Cambres Agràries. 

c. Dos representants de les organitzacions sindicals de treballadors agraris més 
representatius en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i amb implantació al municipi de 
Benifairó de les Valls.  

d. El representant municipal davant la Junta de Govern de la Font de Quart. 

3. Secretaria, que correspon a la secretària de l’Ajuntament o funcionari en qui delegue. Actuarà 
amb veu però sense vot. 

Segon. Aprovar inicialment el Reglament Intern del Consell Agrari Municipal de Benifairó de les Valls. 
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Tercer. Sotmetre el present acord a informació pública i audiència dels interessats, amb publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de trenta dies, perquè 
es puguen presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la corporació. Si no s’hi 
presenten reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, es considerarà aprovat definitivament 
sense necessitat d’acord exprés pel Ple de la corporació. 

Quart. La substitució a tots els efectes del Consell Sectorial Agrari de Benifairó de les Valls, constituït 
per acord del Ple de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls de data 27 de maig del 1992, pel que ara es 
constitueix. 

69/12. EXP. 7/2012. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ PER A CONTRACTAR. EL PLA DE 
CAMINS RURALS 2012 
L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent: 

Ateses les noves directrius per a la gestió del Pla de Camins Rurals, aprovades pel Ple de la Diputació 
Provincial, en la seua sessió de 24 d’abril del 2012, i que s’apliquen a la gestió del Pla de Camins Rurals 
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’aquesta delegació per 
acord plenari municipal. 

Estudiades les diferents alternatives sobre l’execució de l’obra: «Reasfaltat del camí de l’Ermita», el Ple, 

ACORDA 

Primer. Acceptar la delegació en aquest municipi per a contractar l’obra anteriorment citada,  

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

70/12. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA D’UNA 
EDUCACIÓ PÚBLICA, DIGNA I DE QUALITAT A BENIFAIRÓ DE LES VALLS 
Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal socialista en 
defensa d’una educació pública, digna i de qualitat a Benifairó de les Valls, la regidora delegada en 
Educació, senyora López, explica que la moció està superada en haver-se solucionat el problema per al 
curs proper. No obstant això, es promou el debat perquè quede constància del recolzament dels grups 
municipals a les actuacions portades a terme tant pel centre com pels pares i mares, als quals els 
correspon tot el mèrit d’allò que s’ha aconseguit. Manifesta igualment que sempre han comptat amb el 
recolzament de l’equip de govern. Així mateix, critica que els representants del grup municipal popular 
no hagen recolzat les reivindicacions acudint a les concentracions. 

El senyor Condomina contesta que no anar a les concentracions no significa que el grup municipal 
popular estiga en contra de les reivindicacions i que el seu grup ha fet altres coses. A més, integrants del 
grup han anat a reunions i a concentracions. 

La senyora Aguilar continua afirmant que ella ha estat present, i, com a mare, ha recolzat totes les 
actuacions pel bé dels xiquets. 

El senyor Vea manifesta que també havia fet una moció i que no l’havia presentada perquè el problema ja 
estava solucionat. En la seua opinió la moció, en la redacció que té, està fora de lloc. Ressalta també que 
en aquest cas, si s’ha aconseguit alguna cosa ha segut per l’actuació dels professors i de l’AMPA. 
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L’alcalde es manifesta en el mateix sentit, en considerar que si s’ha aconseguit alguna cosa ha segut per la 
repercussió que han tingut les concentracions. Opina que si el Partit Popular no acudeix a les 
concentracions no recolza, que únicament manifestant-se públicament es pot mobilitzar l’opinió pública i 
els mitjans de comunicació amb els efectes que això comporta. Però que el Partit Popular no acudeix, com 
havia passat en el tema de la pedrera, que havien tingut que ser convocats expressament. 

S’acorda retirar la moció. 

71/12. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA EN DEFENSA D’UN 
MODEL D’EDUCACIÓ PLURILINGÜE PER AL SISTEMA EDUCATIU VALENCIÀ 
Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal esquerra en 
defensa d’un model d’educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià, l’Ajuntament Ple, per cinc 
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. La seua conformitat i adhesió al manifest elaborat per Escola Valenciana i recolzat per trenta-tres 
institucions i entitats. 

Segon. El Ple de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls sol·licita a l’honorable senyora consellera 
d’Educació, Formació i Ocupació, que retire l’esborrany de plurilingüisme i es tinga en consideració tot el 
document «L’escola valenciana. Un model d’educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià», 
elaborat per la UEM de la Universitat d’Alacant i referendat per totes les institucions i entitats següents: 
Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I, Universitat de València, Universitat Politècnica de València, 
Universitat Miguel Hernández, Institut Universitari de Filologia Valenciana, UEM-UJI, UEM-UA, 
Confederació d’AMPAS Gonzalo Anaya de la Comunitat Valenciana, FAPA Castelló Penyagolosa, 
FAPA València, FAPA Enric Valor Alacant, Associació de Directors de Primària, Associació de 
Directors de Secundària, Associació d’Inspectors, CCOO PV, FE CCOO PV, STEPV, Intersindical 
Valenciana, UGT PV, FETE-UGT PV, BEA, Campus Jove, SEPC, Escola Valenciana-Federació 
d’Associacions per la Llengua, ACPV, Ca Revolta, Societat Coral El Micalet, Associació d’Editors del 
País Valencià, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, PSPV-PSOE, Compromís, EUPV, ERPV, 
Els Verds. 

El senyor alcalde assenyala estar d’acord completament amb la moció presentada. 

El senyor Condomina explica el seu vot pel fet que no afecta a Benifairó de les Valls. 

72/12. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA PER LA RETIRADA DE 
LA PROPOSTA DE REFORMA DEL CODI PENAL 
Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal esquerra per la 
retirada de la proposta de reforma del Codi Penal, l’Ajuntament Ple, per cinc 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. Remetre escrit de queixa a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu contra la modificació 
del Codi Penal anunciada pel ministre de l’Interior el passat 11 d’abril del 2012, que preveu incloure com 
a delictes la resistència passiva o la convocatòria de concentracions mitjançant Internet entre unes altres. 

Segon. L’Ajuntament de Benifairó de les Valls traslladarà el següent acord al Parlament Espanyol, a les 
Corts Valencianes i als mitjans de comunicació. 

El senyor alcalde explica el sentit del vot del seu grup en el fet que tota limitació de drets empobreix la 
democràcia. 
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El senyor Condomina argumenta el seu vot en contra en el fet que no afecta a Benifairó de les Valls, i 
aclareix que allò que es prohibeix no és la convocatòria de tota concentració per Internet, sinó les 
violentes. 

El senyor Vea replica que als qui traslladen una convocatòria o convoquen una manifestació no se’ls pot 
fer responsables dels actes de les persones violentes. 

73/12. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA EN RELACIÓ AMB LA 
GESTIÓ DELS INCENDIS D’AQUEST MES DE JULIOL 
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 en relació amb la 
gestió dels incendis d’aquest mes de juliol, d’acord amb allò que es preveu en l’article 97 del Reial Decret 
2568/1986. Justificada la urgència per tractar-se actes recents, l’Ajuntament Ple, per cinc 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 municipal esquerra, senyor Vea, l’Ajuntament Ple, per cinc vots 
a favor corresponents a l’Alcaldia, els regidors del grup socialista i el regidor del grup esquerra, i els vots 
en contra dels tres regidors del grup popular (en haver abandonat la sessió el senyor Soriano) aprova la 
moció presentada i acorda: 

Primer. Instar la Generalitat Valenciana perquè pose en marxa una comissió d’investigació a les Corts 
Valencianes que aclarisca i depure les responsabilitats polítiques que han convertit en tragèdia 
mediambiental els incendis que estem patint al País Valencià. 

Segon. Demanar la dimissió o el cessament del conseller de Governació, Serafín Castellano, per la seua 
irresponsabilitat i manca de transparència informativa en la gestió dels incendis. 

Tercer. Exigir a la Generalitat Valenciana que pose en funcionament un vertader programa de prevenció 
d’incendis, que requereix la neteja de malesa i matolls acumulats durant l’hivern, perquè no es 
convertisquen en un vertader polvorí durant l’estiu. 

Quart. Requerir a la Generalitat Valenciana que garantisca el pressupost i la dotació de bombers suficient 
per impedir que tragèdies com aquesta tornen a ocórrer. 

Cinqué. Traslladar al president de la Generalitat Valenciana, al president de les Corts Valencianes i als 
portaveus dels diferents grups polítics representats en aquestes una còpia de l’aprovació d’aquesta moció. 

El senyor Condomina explica que està d’acord en determinats punts de la moció, com ara l’abandó de la 
muntanya. Però no està d’acord amb altres, com ara la dimissió del conseller Serafín Castellano, a qui 
considera una persona molt treballadora. 

La senyora López afirma que la realitat és que els retalls han afectat a la prevenció d’incendis, perquè 
enguany ha segut el primer any que no han hagut brigades forestals.  

74/12. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA PER LA RETIRADA DEL 
REIAL DECRET-LLEI 20/2012, DE MESURES PER GARANTIR L’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA I DE FOMENT DE LA COMPETITIVITAT. 
A continuació el president pregunta si algun grup polític desitja sotmetre a la consideració del Ple, per 
raons d’urgència, algun altre assumpte no comprés en l’ordre del dia i que no tinga cabuda en el punt de 
precs i preguntes. 
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Per part del portaveu del grup municipal esquerra, senyor Vea, es presenta una moció per la retirada del 
Reial Decret-Llei 20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat, d’acord amb allò que es preveu en l’article 97 del Reial Decret 2568/1986. Justificada la 
urgència per tractar-se d’actes recents, l’Ajuntament Ple, per cinc vots a favor corresponents a l’Alcaldia, 
els regidors del grup socialista i el regidor del grup esquerra, i els vots en contra dels tres regidors del 
grup popular, es vota la procedència del seu debat. 

Una vegada llegida pel portaveu del grup municipal esquerra, senyor Vea, l’Ajuntament Ple, per cinc vots 
a favor corresponents a l’Alcaldia, 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: 

Primer. Exigir al govern espanyol que retire el Reial Decret-Llei 20/2012 de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. 

Segon. Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, així com a tots els 
grups parlamentaris del Congrés dels Diputats. 

El senyor alcalde recolza la moció argumentant que el govern únicament s’ocupa del deute i s’ha oblidat 
de les persones i el Reial Decret-Llei 20/2012 és un reflexe d’això. 

El senyor Condomina argumenta el seu vot en contra en el fet que no afecta a Benifairó de les Valls. 

La senyora López contesta que el Ple ha de governar Benifairó, que no pot consistir en un lloc per a 
contar «batalletes». 

75/12. PRECS I PREGUNTES 
Obert pel president el torn de precs i preguntes, comença el senyor Condomina pregant que les mocions 
no siguen llegides al Ple, sinò que es resumisquen i s’expliquen perquè la gent que acudeix al Ple sàpiga 
d’allò que s’està parlant. L’alcalde li contesta que s’estudiarà el tema. 

A continuació el senyor Vea li pregunta el cost de la maquinària que s’ha comprat i que no li sembla 
necessari que siga conduïda. L’alcalde li contesta que ha costat al voltant de 2.900 euros i que el fet que 
siga conduïda farà més eficient la faena. 

Seguidament el senyor Vea trasllada les queixes dels veïns de la zona del Llavaner degut a les molèsties 
que produeixen un grup de persones que es reuneixen allí. L’alcalde contesta que havia parlat amb els 
veïns i que ningú no li havia traslladat cap queixa. 

El senyor Vea continua amb la seua intervenció i pregunta si s’estan posant multes. L’alcalde li contesta 
que sí, quan l’auxiliar de policia està de servici, i que després les gestiona trànsit. 

En quant al tema dels gossos, el senyor Condomina afirma que l’Ajuntament hi pot actuar.  

I no havent-hi més assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les 22.00 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 


