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MINUTA NÚM. 13/2012 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 22 
DE NOVEMBRE DEL 2012. 

En la sala de sessions de l’Ajuntament de Benifairó de les 
Valls, a les 20.30 hores del dia 22 de novembre de 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 la 
sessió ordinària del Ple en primera convocatòria. 

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

96/12. APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS 
Els esborranys de les actes de les sessions dels dies 26 
d’octubre i 15 de novembre de 2012, adjuntades a la 
convocatòria, s’hi aproven per unanimitat dels assistents. 

97/12. DACIÓ DE COMPTES AL PLE DE LES RESOLU-
CIONS D’ALCALDIA 
Vista la relació de resolucions aprovades per l’Alcaldia des 
del 20 d’octubre de 2012 fins al 16 de novembre de 2012, el 
Ple se’n dóna per assabentat. 

98/12. INFORME COMPLIMENT TERMINIS PAGAMENT LLEI 15/10. 3er. TRIMESTRE 2012 
En virtut del que establix l’article 4 de Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la qual s’establixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, es remet al Ple l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclou el número i 
la quantia global de les obligacions pendents en què s'està incomplint el termini. El Ple es dóna per 
assabentat. 

99/12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
Havent inclòs l’Alcaldia en l’Ordre del Dia la moció presentada pel Grup Municipal Socialista contra la 
violència de gènere, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, aprova la moció presentada i acorda: 

Primer. Manifestar, amb motiu del pròxim 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència contra la Dona, el rebuig unànime a la violència de gènere i el suport incondicional a les víc-
times. 

Segon. Promoure campanyes d’informació i sensibilització permanents i accessibles a tota la població, 
que analitzen el fenomen violent en totes les seues dimensions, com a vulneració de drets 
fonamentals. 

Tercer. Garantir, des de l’administració, els mitjans necessaris que propicien la detecció precoç, 
l’assistència i l’atenció de les víctimes. 

Quart. Sensibilitzar els adolescents perquè identifiquen des del principi de la seua vida la manifestació 
del fenomen violent, per a aconseguir la seua educació en el respecte i la igualtat de gènere. 

Cinqué. Sensibilitzar la comunitat educativa sobre les causes i les conseqüències de la violència 
exercida cap a les dones, fent-los veure que este és un drama que pot arribar-li a qualsevol i que 
només amb el compromís de la societat podrà erradicar-se. 

El senyor Vea manifesta que atés que el Ple ja havia aprovat una moció del seu Grup en termes 
similars l’any anterior, que no es quede en una declaració d’intencions, sinó que l’Ajuntament adopte 
mesures. 



b Val ls  
AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS 

 

 

 

 

Plaça Ajuntament núm. 1    46511 Benifairó de les Valls   (València)   Telèfon 96.260.09.37   Fax 96.260.02.57  
www.benifairovalls.com 

100/12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LA REDUCCIÓ DE LES TARIFES 
ELÈCTRIQUES PER ALS POUS DE REGANTS 
Havent inclòs l’Alcaldia en l’Ordre del Dia la moció presentada pel Grup Municipal Socialista sobre la 
reducció de les tarifes elèctriques per als pous de regants, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, aprova la 
moció presentada i acorda: 

Primer. Que l’Ajuntament sol·licite a les companyies elèctriques una reducció de costos en les tarifes 
elèctriques per als pous de regants. 

Segon. Traslladar esta moció al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, i també al Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. 

El senyor Vea explica el seu vot a favor de la moció presentada perquè, segons la seua opinió, facilita 
l’activitat principal de Benifairó de les Valls. 

Per la seua part, el senyor Condomina manifesta que li haguera agradat que la moció s’haguera 
presentat d’una manera conjunta. 

101/12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A SOL·LICITAR EL PAGAMENT DEL 
DEUTE DE LA GENERALITAT AMB LES FARMÀCIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
Havent inclòs l’Alcaldia en l’Ordre del Dia la moció presentada pel Grup Municipal Socialista per a 
sol·licitar el pagament del deute de la Generalitat amb les farmàcies de la Comunitat Valenciana, el 
Ple, per 5 vots a favor, corresponents a l’Alcaldia i els regidors del Grup Socialista, i 5 abstencions 
dels quatre regidors del Grup Popular i del regidor del Grup Esquerra, ha adoptat l’acord següent: 

Primer. Exigir al Govern de la Generalitat Valenciana el pagament íntegre dels deutes amb les 
farmàcies de la Comunitat Valenciana a fi d’assegurar el correcte proveïment de medicaments per a 
tots els ciutadans i ciutadanes de la nostra Comunitat. 

Segon. Sol·licitar al Govern d'Espanya, mentre això es produeix, i donada la gravetat de la situació 
provocada per la falta de medicaments, que habilite, de manera urgent, una partida en els 
pressupostos generals de l'Estat per a solucionar el problema i garantir la dispensació de tots els 
medicaments. 

Tercer. Exigir al Govern de la Generalitat que faça front també als nombrosos impagaments amb la 
resta d’administracions, col·lectius socials i empreses de la nostra Comunitat, ja que el fet de no fer-ho 
significa que la Generalitat incompleix la llei, trenca el principi de lleialtat i confiança i produeix greus 
perjuís a totes les entitats afectades. 

Quart. Fer una defensa expressa d’un model sanitari de salut pública que permeta l’existència de 
farmàcies en els pobles més menuts, i no sols en les ciutats més grans o en els barris més rics, d’una 
farmàcia a prop dels ciutadans. 

Quint. Traslladar la present resolució al president de la Generalitat Valenciana, al president de les 
Corts Valencianes i als síndics dels grups parlamentaris. 

Al tall de la moció i en relació amb les convocatòries de vaga i mobilitzacions del sector farmacèutic, la 
senyora López informa que el 30 de novembre hi ha una assemblea del Col·legi de Farmacèutics de 
València on es decidirà sobre la continuïtat de la vaga. 

El senyor Condomina explica el sentit del seu vot en que està d’acord amb el contingut de la moció, 
però discrepa de la seua redacció que, en la seua opinió, és partidista. 

El senyor Vea, per la seua part, afirma igualment estar d’acord que la Generalitat pague el que deu, 
però considera que l’exposició de motius de la moció no fa un diagnòstic correcte del problema. 

El senyor alcalde respón que la responsabilitat de l’impagament la té el govern valencià perquè és el 
competent en sanitat i no és reivindicatiu quan s’aproven els pressupostos de l’Estat. 

El senyor Condomina respon que el Govern de la Generalitat sí que és reivindicatiu amb els inte-
ressos valencians. 
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El senyor Vea respon que, en tot cas, és competent. Que en la seua opinió ha faltat tant per part del 
PP com del PSOE una reivindicació dels interessos valencians, inclús el PP ha votat en contra dels 
interessos dels valencians en els Pressupostos.  

El senyor Condomina conclou que això son conseqüències del funcionament intern dels partits. 

102/12. PRECS I PREGUNTES 
Obert, pel president, el torn de precs i preguntes, comença el senyor Condomina preguntant sobre la 
situació de la denominada Casa Perentoni. El senyor alcalde li respon que no estan pagant aigua. Així 
mateix afegeix que hi ha un procés en marxa de revisió de la xarxa d’aigües consistent en la detecció 
de fuites i la instal·lació de comptadors. 

Tot seguit, el senyor Condomina s’interessa pel procés de constitució del Consell Agrari i del Consell 
Escolar Municipal. Respecte del Consell Agrari, el senyor alcalde respon que es va a demanar, a tots 
els col·lectius integrants, la designació de representants. Quant al Consell Escolar Municipal està 
paralitzat en espera del resultat dels pròxims canvis legislatius, per a evitar de fer tot el procés i que, 
en acabant, no es puga constituir perquè es lleve la competència als ajuntaments. 

A continuació, el senyor Vea comenta que l’ajuntament Ple va aprovar una 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 i comenta que en altres ajuntament ho estan fent. 

L’alcalde respon que s’havia restringit a l’àmbit comarcal i, quan es tinga informació d’incompliments, 
s’estudiarà. En tot cas, informa que el que es faria seria retirar els depòsits, no anul·lar els comptes. 

Tot seguit, el senyor Vea pregunta sobre la assemblea de la Xarxa Ramon Llull per a triar nova 
directiva. L’alcalde respon que cap representant de l’ajuntament havia pogut anar-hi, però que es tenia 
constància de la reunió. 

Sobre l’assemblea informativa dels pressupostos, el senyor Vea trasllada el malestar d’alguns veïns 
perquè no s’havia fet la convocatòria amb antelació suficient. L’alcalde respon que al aprovar els 
pressupostos de l’any passat s’havia realitzat una assemblea informativa sobre eixe tema, els 
contractes del SPEE i l’escola convocant de manera similar a enguany. L’assistència havia sigut 
massiva, però el 95 % de la gent havia assistit interessada pels contractes del SPEE. En tot cas, es 
poden estudiar altres canals de comunicació (convocant a grups) i enviar un SMS informant i un altre 
de recordatori. 

El senyor Vea pregunta si hi ha algun acte programat per al 25 de novembre. La regidora 
responsable, senyora Ruíz, informa que el dia 24 hi ha programada una marxa des de la plaça de 
l’Església fins a la plaça de l’Ajuntament, i la projecció d’una pel·lícula; i que es donarà la publicitat 
adequada. Aprofita l’ocasió per convidar tots els veïns i associacions del poble. 

Per últim, la senyora Montañana pregunta si es van adoptar mesures per a evitar els robatoris i les 
agressions que s’estan incrementant de manera notable últimament. L’alcalde respon que està en 
contacte amb la Guàrdia Civil i que estan fent recorregudes constants. Que, per part de la Policia 
Local, l’única via que estima viable es que facen el recorregut en cotxe. 

I no havent-hi altres assumptes a tractar, per la Presidenta es tanca la sessió, a les 21.17 hores del 
dia referit, i de tot això com a Secretària, certifique 

 
 
La secretaria interventora 
 
 
 
 
 
Maria de la O Pérez Cayuela. 

 
Vist i plau 
L’alcalde 
 
 
 
 
 
Antonio Enrique Sanfrancisco Meseguer. 


