
bVal ls  
AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS 

 

 

 
 

  

 

 
Página 1 de 3 

 

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

Minuta núm. 06/2013. Sessió ordinària de 27 
de juny del 2013 

En la sala de sessions de l’Ajuntament de 
Benifairó de les Valls, a les vint hores i trenta 
minuts del dia 27 de juny 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: 

51/13. Aprovació d’actes anteriors 
La còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior, de data 30 de maig del 2013, 
adjuntada a la convocatòria, s’aprova per 
unanimitat dels assistents. 

 

52/13. Dació de comptes al Ple de les resolucions d’Alcaldia 

Vista la relació de les resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 22 de maig fins al 21 de juny del 
2013, el Ple se’n dóna per assabentat. 

53/13. Exp. 136/2013. Plusvàlua. Modificació del Conveni de col·laboració del registrador titular 
del Registre de la Propietat número 2 de Sagunt. 

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

Vist que amb data 2 de gener del 2010, este Ajuntament va subscriure un conveni de col·laboració 
amb el registrador titular del Registre de la Propietat número 2 de Sagunt, sobre comanda de la gestió 
de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.  

Vist que la registradora titular del Registre de la Propietat número 2 de Sagunt, que va firmar el 
conveni esmentat, senyora M. Begoña Longas Pastor, va cessar en el càrrec esmentat segons Decret 
9/2013, del Consell de la Generalitat Valenciana, i va ser nomenat nou registrador el senyor Domingo 
Jordá Domingo, segons Decret 51/2013, publicat el 19 d’abril del 2013, en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana núm. 7008, el qual se subroga en el conveni esmentat. 

Vista la proposta de modificació del conveni efectuada pel nou titular, en els termes següents: 

«Punt tercer. Paràgraf 2: 

En els cinc dies següents al tancament es transferirà al compte que l’Ajuntament de Benifairó 
de les Valls determinarà el saldo total del compte restringit de recaptació. El saldo esmentat 
es correspondrà amb l'import de la recaptació mensual efectiva fins al dia del tancament, i es 
descomptarà la quantitat corresponent al premi de la liquidació pels servicis prestats en el 
mes en curs. 

Clàusula addicional 
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En el cas que una liquidació haja sigut efectuada pel Registre, i una vegada liquidada i 
enviada al subjecte passiu esta siga anul·lada per sol·licitud de l'Ajuntament, es cobrarà un 
3% del valor d’esta». 

Atés el que disposen els articles 6 i següents i 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de l’article 5.5 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre del 2003, General Tributària, i de l’article 8.4 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 

D’acord amb la competència atribuïda per l’article 22.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local. 

El Ple 

ACORDA 

Primer. Acceptar la subrogació en conveni esmentat del nou titular del Registre de la Propietat número 
2 de Sagunt, senyor Domingo Jordá Domingo. 

Segon. Aprovar la modificació del Conveni de col·laboració per a la gestió, liquidació i recaptació de 
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana entre l’Ajuntament i Benifairó 
de les Valls i el Registre de la Propietat de Sagunt número 2, en els termes següents: 

«Punt tercer. Paràgraf 2: 

En els cinc dies següents al tancament es transferirà al compte que l’Ajuntament de Benifairó 
de les Valls determinarà el saldo total del compte restringit de recaptació. El saldo esmentat 
es correspondrà amb l'import de la recaptació mensual efectiva fins al dia del tancament i es 
descomptarà la quantitat corresponent al premi de la liquidació pels servicis prestats en el 
mes en curs. 

Clàusula addicional 

En el cas que una liquidació haja sigut efectuada pel Registre, i una vegada liquidada i 
enviada al subjecte passiu esta siga anul·lada per sol·licitud de l'Ajuntament, es cobrarà un 
3% del valor d’esta». 

Tercer. Publicar l’instrument de formalització i el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
València, als efectes de l’article 15.3, paràgraf primer, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

Quart. Autoritzar el senyor alcalde per a la firma de l’anterior modificació del Conveni i de les 
actuacions necessàries per a portar-lo a efecte. 

54/13. Moció relativa a les beques per a estudiants 

L’Ajuntament Ple, per sis vots a favor, corresponents a l’Alcaldia i els regidors del grup socialista i grup 
esquerra, i l’abstenció dels cinc regidors del grup popular, ha adoptat l’acord següent: 

Primer. Instar el Govern d’Espanya perquè duga a terme la congelació de les taxes universitàries als 
imports fixats per al curs 2011-2012.  

Segon. Instar el Govern d’Espanya perquè rectifique els requisits establits per a l’obtenció de beques 
pel Reial Decret 1721/2007, pel qual s’establix el règim de les beques i ajudes a l’estudi, previs a 
l’aprovació del Reial Decret 100/2012, de 29 de juny. 

Tercer.  Instar el Govern de la Generalitat Valenciana perquè adopte les mesures necessàries per a la 
cobertura dels preus públics de matrícula per a aquells estudiants que, per la seua situació econòmica 
personal o familiar, no puguen afrontar-ne el pagament. 
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En relació amb la moció aprovada, el senyor Vea afirma estar en contra de la retallada de beques i 
amb la moció que s’aprova, però en relació amb la seua part dispositiva afirma que el PSOE tampoc 
no ho havia fet massa bé quan estava al govern. 

55/13. Precs i preguntes 

Obert pel president el torn de precs i preguntes, el senyor Roig pregunta què es farà al Casal Jove. El 
senyor alcalde contesta que les expectatives inicials no s’han complit, perquè no s’està utilitzant pel 
sector de població per al qual estava previst. Explica que l’equip de govern s’està replantejant el seu 
funcionament de cara a l’hivern, amb un altre horari o, com afegix el senyor Albiach, amb obrir-lo 
específicament per a esdeveniments puntuals. La senyora Aguilar proposa que la gent de fora pague 
pel seu ús, a fi de fer rendible el servici. El senyor alcalde contesta que les persones de fora no 
l’utilitzen. 

La senyora Aguilar pregunta si s’ha demanat pressupost per al tancament de la plaça 9 d’Octubre. 
L’alcalde li contesta que ha rebut un pressupost que ascendix a quasi 4.000 euros, que considera 
inassumibles. 

El senyor Guillem comenta la possibilitat que un particular s’haja connectat al subministrament 
d’energia elèctrica de l’enllumenat públic municipal. El senyor alcalde li comenta que no té constància, 
però que controlarà la situació en la part que afecte l’Ajuntament. 

I no havent-hi altres assumptes a tractar, la presidenta tanca la sessió, a les vint hores i cinquanta-
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 


