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

Minuta núm. 05/2013. Sessió ordinària de 30 de 
maig del 2013 

En la sala de sessions de l’Ajuntament de Benifairó 
de les Valls, a les vint hores i trenta minuts del dia 
30 de maig 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 la sessió ordinària del Ple en primera 
convocatòria. 

Oberta la sessió pel president, es van adoptar els 
acords següents: 

42/13. Aprovació d’actes anteriors 
La còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior, de data 25 d’abril del 2013, adjuntada a la 
convocatòria, s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 

 

43/13. Dació de comptes al Ple de les resolucions d’Alcaldia 

Vista la relació de les resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 20 d’abril fins al 21 de maig del 2013, el Ple 
se’n dóna per assabentat. 

44/13. Exp. 110/2013. Pressupost. MC 07-13 sc 

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

Atés que segons els estats financers i comptables resultants de la liquidació de l’exercici anterior 2012 es disposa 
de superàvit de romanent líquid de Tresoreria. 

Ateses les previsions contingudes en els articles 12.5 i 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que estableix que en el supòsit que la liquidació pressupostària es situe 
en superàvit, aquest s’ha de destinar, en el cas de l’Estat, comunitats autònomes i corporacions locals, a reduir 
l’endeutament net. 

Atés l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’Estabilitat Pressupostària, en aplicació a les entitats 
locals. 

De conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, el Ple acorda: 

Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits MC 07-13 SC, en la modalitat de suplement de 
crèdits, d’acord amb el següent detall: 
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Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València, per 
quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. 

L’expedient es considerarà definitivament aprovat, si durant el termini esmentat no s’hi han presentat 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 

45/13. Exp. 272/2013. PCR 2013. Delegació per a contractar 

L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, 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 sessió de 19 de febrer del 2013, i que s’apliquen a la gestió del PCR del 2013, 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 «Ampliació del Camí Vell de Quart, Fase I», el Ple 
acorda: 

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

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

El senyor Vea pregunta en què consisteix exactament l’objecte de l’obra «Ampliació del Camí Vell de Quart, Fase 
I». L’alcalde li contesta que es tracta de cobrir la séquia i transformar-la en vorera, que començarà des del 
barranc fins a on arribe el pressupost. 

46/13. Moció de suport al teixit industrial i productiu del camp de morvedre i per a la cerca de solucions 
per a garantir el manteniment de les instal·lacions comarcals del grup Thyssenkrupp Steel Europe 

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 Rsquerra, senyor Vea, es presenta una moció de suport al teixit industrial i 
productiu del Camp de Morvedre i per a la cerca de solucions per a garantir el manteniment de les instal·lacions 
comarcals del Grup Thyssenkrupp Steel Europe, d’acord amb el que es preveu en l’article 97 del Reial Decret 
2568/1986. Justificada la seua presentació per haver-se convocat el Ple amb més antelació del que és habitual, 
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 tres regidors del Grup Popular, es vota la procedència del debat. 

Una vegada llegida pel portaveu del Grup Esquerra, senyor Vea, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, aprova la 
moció presentada i acorda: 

Primer. Un compromís actiu del ple municipal en defensa del teixit industrial i productiu de la comarca, així com 
del comerç local. 

Segon. Que s’analitze, junt amb els interlocutors socials, la situació del teixit industrial i productiu de la comarca, 
tot implicant-hi les màximes instàncies, tant de la Generalitat Valenciana com del Govern estatal i d’altres. 

Tercer. Una actuació municipal urgent, davant la Generalitat i el govern de l’Estat, perquè s’acceleren les 
inversions en infraestructures viàries i portuàries, especialment les encara pendents de construcció que permeten 
valoritzar definitivament el sòl industrial. 

Aplicació Denominació Euros
Deuda pública. Amortización de préstamos a largo plazo de entes

del sector público.
Amortizació deute

200.878,10

Aplicació Denominació Euros
Remanente de tesorería para gastos generales
Aplicació art. 32 LOEP

200.878,10TOTAL

A) Altes en las aplicacions de DESPESES

TOTAL

B) Financiació dels suplements de crèdit

011.00.911.00

870.00

200.878,10

200.878,10
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Quart. Una actuació del govern municipal per a la cerca de solucions amb la matriu del grup Thyssenkrupp Steel 
Europe, que garantisquen el futur i el manteniment de les instal·lacions del grup en el Camp de Morvedre. 

El senyor alcalde comenta que el sentit de la moció és recolzada, però els acords que s’adopten en la moció no 
es podran traslladar a la pràctica perquè no son competències municipals. El senyor Vea aclareix que amb 
l’aprovació de la moció el que es tracta és de donar un recolzament polític. 

El senyor Condomina es declara sorprés davant les afirmacions del senyor alcalde, quan afirma que no estem 
davant de competències municipals, quan precisament el tancament de la factoria Galmed sí que té incidència 
local. El senyor alcalde aclareix que ell no ha dit que no tinga incidència local, sinó que ha recalcat que les 
actuacions concretes previstes en els distints punts de la moció, actuació del govern municipal per a la cerca de 
solucions amb la matriu del grup Thyssenkrupp Steel Europe, per exemple, no es podran dur a terme en la 
pràctica. 

47/13. Moció per impedir que es tallen els subministraments de serveis bàsics a persones amb problemes 
econòmics i risc d’exclusió social 

Tot seguit el portaveu del Grup Esquerra, senyor Vea, presenta una moció per a impedir que es tallen els 
subministraments de serveis bàsics a persones amb problemes econòmics i risc d’exclusió social, d’acord amb el 
que es preveu en l’article 97 del Reial Decret 2568/1986. Justificada la seua presentació per haver-se convocat el 
Ple amb més antelació de la que és habitual, 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 tres regidors del Grup Popular, es vota la 
procedència del debat. 

Una vegada llegida pel portaveu del Grup Esquerra, senyor Vea, l’Ajuntament Ple, per unanimitat aprova la moció 
presentada i acorda: 

Primer. L’Ajuntament de Benifairó de les Valls es compromet a no tallar el subministrament d’aigua per 
impagament, si la unitat familiar rep uns ingressos inferiors al salari mínim interprofessional o es troba en una 
situació econòmica d’estat de necessitat. 

Segon. El Ple de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls insta la Generalitat Valenciana a promoure de manera 
immediata les mesures necessàries per tal que les empreses subministradores d’energia no interrompen el 
subministrament per impagament, si la unitat familiar rep uns ingressos inferiors al salari mínim interprofessional 
o es troba en una situació econòmica d’estat de necessitat. 

Tercer. Fer arribar aquests acords a la Presidència de la Generalitat Valenciana. 

L’alcalde declara que pel que fa a les competències municipals, subministrament d’aigua, es complirà la moció, i 
declara que no recorda que mai no s’haja tallat l’aigua a ningú per impagament. 

48/13. Moció de suport a Dolors Carrasquilla, perquè l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) li 
retorne el reconeixement del grau de dependència de «gran invalidesa» 

A continuació el portaveu del Grup Esquerra, senyor Vea, presenta una moció de suport a Dolors Carrasquilla, 
perquè l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) li retorne el reconeixement del grau de dependència de 
«gran invalidesa», d’acord amb el que es preveu en l’article 97 del Reial Decret 2568/1986. Justificada la seua 
presentació per haver-se convocat el Ple amb major antelació de la habitual, 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 tres regidors del 
Grup Popular. es vota la procedència del 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 l’abstenció dels tres 
regidors del Grup Popular, aprova la moció presentada i acorda: 

Primer. Que l’INSS revise l’expedient de dependència de Dolors Carrasquilla, perquè se li torne a reconèixer el 
grau de discapacitat de «gran invalidesa», que injustament i atenent únicament criteris de restricció de drets li han 
llevat, a ella i a moltes altres persones en una pràctica sistemàtica que ens aterra.  

Segon. La derogació de l’article 160 de la Llei 10/2012 de Mesures Fiscals de Gestió Administrativa i Financera, 
ja que concretament aquest article 160 deroga l’article 16 de la Llei 11/2003 sobre l’Estatut de les Persones amb 
Discapacitat, que fins a aquell moment garantia en el seu paràgraf segon el finançament gratuït de productes 
farmacèutics, ortoprotesics i ajudes tècniques als pacients menors de 18 anys amb una discapacitat igual o 
superior al 33%, i a les persones majors de 18 anys amb una discapacitat igual o superior al 65%. 
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Tercer. Que es comuniquen aquests acords, per la via que es considere més oportuna, a la Presidència de la 
Generalitat Valenciana i a l’INSS. 

El senyor Condomina explica la posició del seu grup en el desconeixement del cas concret. 

El senyor alcalde afirma que el pitjor del cas que es planteja és que una persona, sense variar la seua situació 
mèdica, varia la situació administrativa, i això és injust. 

49/13. Nomenament membres del Consell Agrari 

Per a finalitzar, el senyor alcalde presenta una moció sobre el nomenament dels membres del Consell Agrari, 
d’acord amb el que es preveu en l’article 97 del Reial Decret 2568/1986. Justificada la seua presentació en 
qüestions procedimentals, per unanimitat es vota la procedència del debat. 

Una vegada llegida pel senyor alcalde, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, acorda: 

Vist el Reglament Intern del Consell Agrari Municipal, publicat definitivament al Butlletí Oficial de la Província de 
València amb data 25 d’abril del 2013. 

Vist que iniciat el procediment de designació dels vocals del Consell Agrari Municipal de Benifairó de les Valls 
s’han requerit els portaveus dels grups polítics municipals, l’Associació Valenciana d’Agricultors, la Unió de 
Llauradors i Ramaders, CCOO, UGT, perquè abans del dia 25 de maig del 2013 comuniquen un vocal 
representat de la seua organització i un suplent. 

A la vista de les contestacions rebudes, i en compliment del que disposa la Disposició Addicional Primera del 
Reglament Intern del Consell Agrari Municipal, el Ple acorda: 

Nomenar els següents membres del Consell Agrari Municipal de Benifairó de les Valls: 

1. Presidència: Antonio Sanfrancisco Meseguer 

2. Vocals: 

a. Vocals regidors de l’Ajuntament, representants de cada un dels grups polítics presents en 
l’Ajuntament.  

PSOE: Titular, Luis Alan Albiach Forner 
Suplent, Vicent Chordà Guillem 

PP: Titular, Mariano Condomina Camarelles 
Suplent, Jorge Soriano Corma 

ESQUERRA: Joan Vea Badenes 
b. Vocals representants de les organitzacions professionals agràries més representatives  

Associació Valenciana 
d’Agricultors: 

Titular, Mario Barrera Ballester 
Suplent, José María Chordá Solsona 

 
Unió de Llauradors 

 
Vacant 

c. Vocals representants de les organitzacions sindicals de treballadors agraris més representatius 
en l’àmbit de la Comunitat Valenciana  

Federació Agroalimentària 
CCOO: 

Vacant 

 
UGT: 

 
José Jaime Gil Adriana 

D. Vocal representant del municipi davant de la Junta d’Aigües de la Font  

 Luis Julio Albiach Mosteo 
Suplent 

 

 

50/13. Precs i preguntes 

Obert pel president el torn de precs i preguntes, el senyor Condomina pregunta si hi ha alguna novetat sobre les 
pedreres. El senyor alcalde li contesta que no, que la informació que té és de general coneixement. 
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A continuació el senyor Condomina planteja la possibilitat d’obrir una porta al bar de la Casa de la Cultura, per a 
evitar que les taules del bar molesten a l’entrada de l’edifici. L’alcalde contesta que el fet d’obrir una porta al 
carrer no és una inversió prioritària, que ell havia autoritzat verbalment la instal·lació de taules i cadires al vestíbul 
de la Casa de la Cultura, però que si molesten es pot replantejar l’autorització. 

Tot seguit la senyora Aguilar pregunta pel funcionament de la targeta del veí. L’alcalde li contesta que l’objectiu 
és acreditar la condició de veí fora de les oficines municipals per a obtindre avantatges sobre els no veïns. La 
primera implicació serà obtindre preus més econòmics en les entrades de la piscina.  

El senyor Vea critica la mesura al·legant que el seu grup està completament en contra de la generació de 
desigualtats i, a més a més, considera que el procediment que s’ha seguit nó és seriós, perquè s’han tret les 
targetes sense saber realment per a què son. Considera que el que realment es busca es recaptar més a costa 
del la gent de fora. 

L’alcalde li contesta que la piscina és un servei deficitari i com a tal no es finança amb les entrades, sinó amb els 
pressupostos municipals. 

Per últim, la senyora Aguilar comunica al Ple que s’ha produït un incident a la plaça 9 d’Octubre i demana la 
col·locació d’una tanca. L’alcalde contesta que com la barrera vegetal que s’ha creat no ha donat resultat, ja 
s’estan demanant pressupostos. 

I no havent-hi altres assumptes a tractar, la presidenta tanca la sessió, a les vint-i-una hores i trenta cinc minuts 
del dia referit. De tot això, com a secretària, ho certifique. 

La secretària interventora 
 
 
Maria de la O Pérez Cayuela 

Vist i plau, l’alcalde 
 
 
Antonio Enrique Sanfrancisco Meseguer 


