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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 
Jorge Soriano Corma 
Ignacio Roig Guillén 
Verónica Aguilar Lacruz  
Grup Esquerra: 
Joan Vea Badenes 
------------------ 
ABSENTS: 
Elisa Montañana Gómez 
------------------ 
María de la O Pérez Cayuela, 
secretària interventora 
------------------ 

MINUTA NÚM. 01/2013 SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE 
GENER DEL 2013 

En el saló de sessions de l’Ajuntament de Benifairó de les 
Valls, a les vint hores i trenta minuts del dia 24 de gener del 
2013, 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, es van adoptar els acords 
següents: 

1/13. APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS 

La còpia dels esborranys de les actes de les sessions 
anteriors de dades 22 de novembre i 27 de desembre del 
2012, adjuntades a la convocatòria, s’hi aproven per 
unanimitat dels assistents. 

En relació amb l’acta de data 22 de novembre, i atés que 
s’ha advertit un error material en la relació dels assistents al 
Ple del dia 22 de novembre en l’esborrany que s’hi adjunta a 
la convocatòria, es procedeix a la seua correcció en els 
termes 

següents: Assistents: Antonio E. Sanfrancisco Meseguer, Vicent Chordà Guillem, Andrea López 
Diego, Luis Alan Albiach Forner, Gloria Ruiz Frías, Mariano L. Condomina Camarelles, Ignacio Roig 
Guillén, Elisa Montañana Gómez, Verónica Aguilar Lacruz, Joan Vea Badenes. Absents: Jorge 
Soriano Corma. 

2/13. DACIÓ DE COMPTES AL PLE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA 

Vista la relació de les resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 22 de desembre del 2012 fins al 18 
de gener del 2013, el Ple se’n dóna per assabentat. 

Sobre l’aprovació de la quota 1 de la Unitat d’Execució 2 de les NNSS del municipi, el senyor 
Condomina destaca que les quotes que han de pagar els propietaris són molt altes i pregunta que 
passarà en cas d’impagament. L’alcalde li contesta que la quota es correspon amb la certificació 
d’obres 1, que suposa el 48% de l’obra de la unitat d’execució i que en cas d’incompliment 
l’urbanitzador pot demanar l’inici de la via executiva. 

3/13. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA PER LA PUBLICACIÓ DE LES 
BALANCES FISCALS 

Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal esquerra per a 
la publicació de les balances fiscals, l’Ajuntament Ple, per sis vots a favor, corresponents a l’Alcaldia i 
els regidors del grup socialista i del grup esquerra, i l’abstenció dels quatre regidors del grup popular, 
aprova la moció presentada i acorda: 

Primer. Instar el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a publicar les balances fiscals de les 
comunitats autònomes de manera oficial i periòdica, com fan uns altres estats amb estructures 
descentralitzades. 

Segon. Reclamar a la Generalitat Valenciana que faça seua aquesta demanda i també instar el 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques perquè publique les balances fiscals. 
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Tercer. Instar la Generalitat Valenciana perquè, en el cas que el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques no atenga aquesta demanda, es faça un grup de treball amb especialistes per tal de fer el 
càlcul de la balança fiscal del País Valencià amb l’Estat espanyol. 

Quart. Remetre aquests acords al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a la Generalitat 
Valenciana i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i les Corts Valencianes. 

El senyor Vea explica que la clau de la moció presentada és la transparència.  

El senyor alcalde afirma que la moció és la manifestació administrativa d’una situació econòmica en la 
qual estem infravalorats. Si la moció serveix per a que es conega la situació real, d’acord. 

El senyor Condomina explica l’abstenció del seu grup en la posició reiterada que el grup manté; sense 
pronunciar-se sobre el fons, l’abstenció s’explica en el fet que no estan d’acord que el ple municipal 
centre el debat en qüestions que no afecten directament el municipi. 

El senyor Vea contesta que coneix la postura del grup municipal popular, però reitera que el seu grup 
considera que els ajuntaments són l’administració més propera al ciutadà i dins de les seues funcions 
està la de fer arribar a altres instàncies aquest tipus de mocions.  

4/13. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA PER LA QUAL REBUTGEN 
L'AVANTPROJECTE DE LA LLEI ORGÀNICA DE MILLORA DE LA QUALITAT DE 
L'ENSENYAMENT 

Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal esquerra, per la 
qual rebutgen l'avantprojecte de Llei orgànica de millora de la qualitat de l'ensenyament, l’Ajuntament 
Ple, per sis vots a favor, corresponents a l’Alcaldia i els regidors del grup socialista i del grup esquerra, 
i l’abstenció dels quatre regidors del grup popular, aprova la moció presentada i acorda: 

Primer. Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls a la reforma de la Llei d’educació 
del govern de l’Estat, que pretén un sistema educatiu classista i desvalencianitzador, atempta contra 
el model d’escola valenciana i posa en qüestió la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat.  

Segon. Manifestar el nostre compromís i suport als projectes d’ensenyament en valencià i als 
projectes d’immersió lingüística en valencià, com a garantia d’aprenentatge de la llengua pròpia del 
país.  

Tercer. Reprovar l’actuació del govern espanyol, i especialment del ministre senyor Wert, i declarar-lo 
persona non grata al municipi de Benifairó de les Valls, i demanar la retirada immediata de 
l’avantprojecte de llei de millora de la qualitat de l’educació.  

Quart. Manifestar el suport a la comunitat educativa, que s’ha mostrat contrària a les ingerències del 
govern de l’Estat en el model d’escola valenciana, i fer una crida perquè se sumen a les mobilitzacions 
promogudes per la comunitat educativa, per Escola Valenciana i pel conjunt del teixit educatiu i 
cultural d’arreu del país.  

Cinqué. Fer arribar aquest acord a la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Ensenyament del 
Govern de les Illes Balears, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, del Parlament de 
Catalunya i del Parlament de les Illes Balears, així com al Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i a 
Escola Valenciana. 

L’alcalde afirma estar d’acord amb el sentit general de la moció, però destaca que el tema de la 
llengua, tot i ser important, no és l’únic aspecte reprovable de la reforma de la Llei d’educació, per la 
qual cosa considera que s’hauria de replantejar l’avantprojecte de Llei de millora de la qualitat de 
l’educació. En tot cas, assenyala que el govern de l’estat està aprofitant la situació econòmica per 
adoptar mesures que no s’hagen adoptat abans. 
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5/13. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA PER LA QUAL REBUTGEN ELS 
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT DEL 2013 PEL FINANÇAMENT INJUST PREVIST 
PER AL PAÍS VALENCIÀ 

Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal esquerra, per la 
qual rebutgen els pressupostos generals de l'estat del 2013, pel finançament injust previst per al País 
Valencià, l’Ajuntament Ple, per sis vots a favor, corresponents a l’Alcaldia i els regidors del grup 
socialista i el grup esquerra, i l’abstenció dels quatre regidors del grup popular, aprova la moció 
presentada i acorda: 

Primer. L’Ajuntament de Benifairó de les Valls rebutja els pressuposts de l’Estat per a l’any 2013.  

Segon. L’Ajuntament de Benifairó de les Valls insta els diputats i els senadors elegits per 
circumscripcions valencianes a no donar suport a uns pressupostos que són injusts per al País 
Valencià. 

Tercer. L’Ajuntament de Benifairó de les Valls insta el Govern espanyol a adoptar totes les mesures 
necessàries per tal de garantir que el País Valencià dispose del pressupost que li pertoca.  

Quart. L’Ajuntament de Benifairó de les Valls enviarà una còpia d’aquests acords a la Presidència del 
Congrés dels Diputats, a la Presidència del Senat, als portaveus dels grups parlamentaris del Congrés 
i del Senat, i a la Presidència del Govern de l’Estat Espanyol. 

6/13. MOCIÓ URGENT RELATIVA A L’ADHESIÓ AL CONVENI PER AL FONS SOCIAL 
D’HABITATGES PER ALS AFECTATS PER DESDONAMENT  

Conclòs l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia i abans de passar al torn de precs i 
preguntes, l’Alcaldia presenta una moció, d’acord amb el que es preveu en l’article 97 del Reial Decret 
2568/1986. Justificada la urgència per haver aconseguit la proposta d’adhesió al conveni 
posteriorment a la convocatòria del Ple, per unanimitat dels assistents es vota la procedència del seu 
debat. 

Una vegada explicat el contingut del conveni per l’alcalde, l’Ajuntament Ple aprova per unanimitat la 
moció presentada i acorda: 

Vist el conveni per al fons social d’habitatges per als afectats per desnonament, subscrit per la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies, pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, el Ministeri 
de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat, el Ministeri de Foment, el Banc d’Espanya, les entitats 
financeres i la Plataforma del Tercer Sector, de data 17 de gener del 2013. 

Atés el que disposa la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

El Ple, 

ACORDA 

Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls al conveni per al fons social 
d’habitatges per als afectats per desnonament, subscrit per la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies, pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, el Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat, 
el Ministeri de Foment, el Banc d’Espanya, les entitats financeres i la Plataforma del Tercer Sector de 
data 17 de gener del 2013. 

Segon. Autoritzar el senyor alcalde per a la firma del Protocol que figura com Annex II i fer i firmar les 
actuacions necessàries per a portar-ho endavant. 

El senyor Vea, en un intent d’explicar el sentit del seu vot, recorda que el seu partit portava una 
iniciativa semblant al seu programa electoral. Pel que fa a açò, pregunta si s’ha creat el cens 
d’habitatges. 

El senyor alcalde respon que sí, i que en breu es farà públic. Destaca que el paper de l’Ajuntament és 
posar en contacte les parts interessades, però no és un intermediari. Informa igualment que ha tingut 
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contactes amb la Plataforma de Afectats per la Hipoteca del Camp de Morvedre i que vindran a fer 
una xarrada per a explicar el que estan fent. 

La senyora Aguilar pregunta sobre el funcionament del cens esmentat i l’alcalde li explica que és 
completament voluntari, que l’únic que fa l’Ajuntament es posar en contacte les persones que estiguen 
interessades a llogar un habitatge o a oferir-lo per a lloguer. 

7/13. MOCIÓ URGENT PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA PER A CREAR UN 
PLA D’OCUPACIÓ LOCAL A BENIFAIRÓ DE LES VALLS 

A continuació el president pregunta si algun grup polític desitja sotmetre a la consideració del Ple, per 
raons d’urgència, algun assumpte més no comprés en l’ordre del dia i que no tinga cabuda en el punt 
de precs i preguntes. 

Per part del portaveu del grupo municipal esquerra, el senyor Vea presenta una moció per a crear un 
Pla d’ocupació local a Benifairó de les Valls, d’acord amb el que es preveu en l’article 97 del Reial 
Decret 2568/1986. Justificada la urgència perquè hi ha un expedient de contractació de serveis de 
neteja, per unanimitat dels assistents es vota la procedència del seu debat. 

Una vegada llegida pel senyor Vea la moció, l’Ajuntament Ple rebutja el segon punt i aprova per 
unanimitat el primer punt de la moció presentada i acorda: 

Primer. Que l’Ajuntament de Benifairó de les Valls redacte i aprove, de manera consensuada amb tots 
els grups polítics i amb caràcter urgent, un Pla d’Ocupació Local basat en el repartiment del treball i la 
rotació mensual dels treballadors i les treballadores. 

El senyor Vea assenyala que la contractació dins d’un un Pla d’Ocupació Local és legal i evitaria 
subcontractar una empresa externa per a fer estes tasques no qualificades. 

L’alcalde li contesta que sense entrar a valorar la legalitat o no del Pla, explica que la opció política és 
la subcontractació del servei, ja que compleix la cobertura social i de servei que es pretén, ja que dins 
dels criteris d’adjudicació s’ha fixat la contractació de minusvàlids i és més eficient que el 
funcionament d’una borsa que de vegades crea problemes de qualitat de servei, ineficiències, i, a més 
a més, no garanteixen que les persones contractades siguen de Benifairó. 

Respecte d’açò, proposa la creació d’un pla d’ocupació complementari a les contractacions del SPEE, 
si és possible legalment i prèvia tramitació de les modificacions pressupostàries oportunes. 

La regidora senyora Ruiz destaca que els plecs valoren la contractació de minusvàlids. El senyor Vea 
contesta que este criteri es podria incorporar a la borsa. 

El senyor Condomina afirma estar d’acord amb la proposta i recorda que també es podria treballar en 
el «banc de terres». L’alcalde li contesta que es farà al Consell Agrari. 

El senyor Roig opina que, encara que la contractació de personal directe siga més ineficient, la 
situació social ho justifica i valdria la pena intentar-ho. El senyor Albiach li contesta que ja s’ha 
intentat. El senyor Soriano conclou que aleshores lo millor seria un sistema mixt. 

8/13. PRECS I PREGUNTES 

Obert pel president el torn de precs i preguntes, el senyor Vea pregunta per la situació del Consell 
Escolar Municipal. El senyor alcalde li contesta que espera que en el pròxim Consell de Ministres 
s’aproven les reformes de l’Administració Local, les quals es reactivaran si els canvis legislatius no 
retiren la competència als ajuntaments en matèria educativa. En tot cas, han hagut contactes amb els 
directors dels centres per a la designació dels representants i se’ls ha remés una còpia dels estatuts. 

Per últim, la senyora Aguilar pregunta si s’han produït furts a l’escola. L’alcalde contesta 
afirmativament, que han entrat però que, en saltar l’alarma, no s’han emportat res. 

I no havent-hi altres assumptes a tractar, la presidenta tanca la sessió, a les vint-i-una hores i 
quaranta minuts del dia referit. De tot això, com a secretària, ho certifique. 
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La secretaria interventora 
 
 
 
 
 
Maria de la O Pérez Cayuela 

 
Vist i plau 
L’alcalde 
 
 
 
 
 
Antonio Enrique Sanfrancisco Meseguer 


