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

Minuta núm. 07/2013. Sessió ordinària de 25 
de juliol del 2013 

En la sala de sessions de l’Ajuntament de 
Benifairó de les Valls, a les vint hores i trenta 
minuts del dia 25 de juliol 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: 

56/13. Aprovació d’actes anteriors 
La còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior, de data 27 de juny del 2013, 
adjuntada a la convocatòria, s’aprova per 
unanimitat dels assistents. 

 

57/13. Dació de comptes al Ple de les resolucions d’Alcaldia 

Vista la relació de les resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 22 de juny del 2013 fins al 19 de 
juliol del 2013, el Ple se’n dóna per assabentat. 

58/13. Exp. 158/13. Dació de comptes al Ple de l’informe trimestral del compliment dels terminis 
de pagament 4T/12 

En virtut del que estableix 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’estableixen 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 nombre i 
la quantia global de les obligacions pendents en què s’està incomplint el termini.  

El Ple se’n dóna per assabentat. 

59/13. Exp. 159/13. Dació de comptes al ple de l’informe trimestral del compliment terminis de 
pagament 1T/13  

En virtut del que estableix 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’estableixen 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 nombre i 
la quantia global de les obligacions pendents en què s’està incomplint el termini.  

El Ple se’n dóna per assabentat. 

60/13. Exp. 160/13. Dació de comptes al Ple de l’informe trimestral del compliment dels terminis 
de pagament 2T/13  

En virtut del que estableix 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’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
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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 nombre i 
la quantia global de les obligacions pendents en què s’està incomplint el termini.  

El Ple se’n dóna per assabentat. 

61/13. Exp. 167/2013. Informe al Ple de la inexistència d’obligacions que s’han de declarar en el 
marc del RD Llei 8/2013  

Per part de la secretària interventora de la Corporació es dona compte de l’informe d’intervenció de 
data 19 de juliol del 2013, del qual es desprén la inexistència d’obligacions que s’han de declarar en el 
marc del RD Llei 8/2013. 

62/13. Exp. 107/2013. Aprovació del compte general 2012 

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

Vist el compte general de l’exercici 2012, junt amb tota la documentació annexa, segons la legislació 
vigent. 

Vist l’informe d’Intervenció i el dictamen de la Comissió Especial de Comptes emés en data 30 de 
maig del 2013. 

Vist que, en compliment de quant disposa l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, i l’article 119 de la Llei 
8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i una vegada 
que ha sigut degudament informat per la Comissió Especial de Comptes, es va exposar al públic per 
mitjà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València, de data 14 de juny del 2013, 
sense que s’hi hagen presentat reclamacions, esmenes o observacions. 

De conformitat amb el que disposa 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 el compte general de l’exercici 2012. 

Segon. Retre el compte general així aprovat i tota la documentació que l’integra a la fiscalització del 
Tribunal de Comptes, tal com s’estableix en l’article 212.3 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. 

63/13. Moció del grup socialista sobre l’ús dels cascos pels ciclistes  

Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel grup socialista sobre l’ús dels 
cascos pels ciclistes, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, aprova la moció presentada i acorda: 

Primer. Valorar el projecte de modificació del Reglament General de Circulació, actualment en tràmit, 
pel que fa a la pacificació del trànsit, així com el reforç de la seguretat viària i la promoció de l’ús de la 
bicicleta. 

Segon. Manifestar el nostre desacord amb la proposta de la Direcció General de Trànsit (DGT) 
d’implantar l’obligatorietat de l’ús del casc entre els usuaris de la bicicleta en les vies urbanes tal com 
apareix redactat en l’esborrany de modificació del Reglament General de Circulació. 

Tercer. Instar el Govern d’Espanya perquè reconsidere estes propostes tenint en compte l’opinió dels 
usuaris i de les associacions pro-bicicleta per a implantar mesures de seguretat actives per a millorar 
la prevenció d’accidents de ciclistes. 

64/13. Moció del grup socialista per la seguretat a l’àmbit rural  

Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel grup socialista per la seguretat 
a l’àmbit rural, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, aprova la moció presentada i acorda: 
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Primer. Sol·licitar als ajuntaments que adopten el compromís que, en la mesura que siga possible, 
augmenten els recursos humans i econòmics per a pal·liar la inseguretat en el medi rural.  

Segon. Sol·licitar de les organitzacions professionals agràries que adopten un compromís de 
mobilitzar els seus associats perquè informen les autoritats de qualsevol actuació susceptible d’estar 
relacionada amb els robatoris en el camp.  

Tercer. Exigir que els proveïdors de la distribució comercial demostren la procedència i tracaleig de la 
fruita, d’acord amb allò que s’ha exigit per la legislació vigent.  

Quart. Informar les empreses que compren material de coure del fet que poden incórrer en 
responsabilitats, si no exigeixen la procedència del coure adquirit, i actuar legalment contra aquelles 
que no poden mostrar la seua procedència, i sol·licitar també la seua col·laboració.  

Cinqué. Sol·licitar la reforma del Codi Penal, amb l’objectiu que els robatoris en les explotacions 
agrícoles siguen considerats com a delicte i no com a faltes, així com castigar la reincidència dels 
robatoris en el camp.  

Sisé. Apel·lar a totes les institucions i a totes les persones interessades en el sector agrari valencià a 
prendre consciència de la necessitat de col·laboració per a detenir aquest tipus de conductes que 
perjudiquen el conjunt de la societat.  

Seté. Instar el Govern de la Nació i a tots els partits polítics representats en el Parlament a recolzar la 
modificació de la legislació en matèria penal, a fi d’evitar la impunitat d’aquestes conductes delictives 
que tant perjudiquen el sector agrari de la Comunitat Valenciana. 

65/13. Moció del grup socialista contra els desmantellament dels serveis socials  

Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel grup socialista contra els 
desmantellament dels serveis socials, l’Ajuntament Ple, per cinc 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. Adherir-se al Manifest de defensa del Sistema Públic de Serveis Socials d’Atenció Primària, 
elaborat pels professionals de l’àmbit local, que serveix de model i se substenta en la present 
«Proposta de Resolució», i formalitzar l’adhesió a través de la plataforma de professionals.  

Segon. Reafirmar l’autonomia local i la transcendència del paper dels ajuntaments en defensa de la 
protecció social, la igualtat d’oportunitats, la democràcia i la qualitat de vida. Polítiques públiques que 
han permés vertebrar el territori i prestar serveis essencials i bàsics, descentralitzats i de proximitat 
per a la ciutadania. 

Tercer. Sol·licitar la modificació o la retirada per part del govern de l’Avantprojecte de Llei per a la 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. 

Quart. Incorporar a la nova llei, o modificar la vigent Llei de Bases 7/85, a fi de definir i aclarir, com a 
competència directa municipal, l’Atenció Primària de Serveis Socials i la seua responsabilitat directa 
en la gestió de les prestacions bàsiques arreplegades en la present moció. 

Cinqué. Manifestar i transmetre a la resta d’ajuntaments de l’Estat, el nostre reconeixement i suport 
per la labor de defensa dels drets socials de ciutadania, per mantenir les polítiques de 
desenvolupament socioeconòmic sostenible en el territori, i per millorar la cohesió social.  

Sisé. Impulsar un procés de negociació entre tots els grups parlamentaris i amb la Federació de 
Municipis y Províncies, que permeta abordar la reforma de les lleis que regulen el món local, garantint 
l’autonomia local i els drets socials dels ciutadans. 

Seté. Traslladar este acord al Govern d’Espanya, al Govern de la Generalitat i als grups polítics del 
Congrés i de les Corts Valencianes, i a la Junta de Govern de la Federació de Municipis i Províncies. 

El senyor Roig fonamenta l’abstenció del seu grup en el fet que no estan d’acord amb tots els punts. 
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Per la seua part, el senyor Vea recorda que per part d’Esquerra ja s’havia presentat anteriorment una 
moció similar. 

66/13. Moció del grup esquerra pel futur de Galmed i l’economia del Camp de Morvedre  

Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel grup esquerra, pel futur de 
Galmed i l’economia del Camp de Morvedre, l’Ajuntament Ple, per quatre vots a favor, corresponents 
als regidors del grup popular i el regidor del grup esquerra, i l’abstenció de l’Alcaldia, i dels tres 
regidors del grup socialista, aprova la moció presentada i acorda: 

Primer. L’Ajuntament de Benifairó de les Valls insta el Comitè d’Empresa, l’Ajuntament de Sagunt, la 
Generalitat Valenciana i el Govern de l’Estat, a tractar d’arribar a un acord amb la direcció de 
ThyssenKrupp Steel Europe fins a l’últim moment. 

Segon. En el cas de no arribar a cap a acord, l’Ajuntament de Benifairó de les Valls insta la 
Generalitat Valenciana i el Govern de l’Estat a executar les accions necessàries per a expropiar la 
factoria de Sagunt de ThyssenKrupp Galmed i a cedir-la als seus treballadors amb la fórmula de 
cooperativa de treball associat, per tal de mantenir l’ocupació i l’economia del Camp de Morvedre. 

Tercer. Comunicar aquests acords al Comitè d’Empresa de ThyssenKrupp Galmed, a la Conselleria 
d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. 

Després de manifestar el senyor Roig l’adhesió a la moció del seu grup, el senyor alcalde explica que 
no la recolza perquè consideren que l’expropiació no és l’opció adequada. Manifesta que el Comité 
d’Empresa no es planteja l’expropiació, perquè pot tindre conseqüències imprevisibles i, per tant, no 
estan d’acord amb el fet que els treballadors no consideren que aquesta siga la solució. 

El senyor Roig contesta que l’expropiació no és la única opció que es planteja en la moció. 

Per la seua part, el senyor Vea explica que hi ha una base legal per a expropiar i que, per exemple, la 
maquinària no la poden llevar. A més a més, recalca que la moció prioritza l’opció consensuada i 
manifesta que el seu grup ha mantingut reunions amb el Comité d’Empresa.  

67/13. Moció del grup esquerra contra les retallades en polítiques contra la violència de gènere  

Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel grup esquerra contra les 
retallades en polítiques contra la violència de gènere, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, 
aprova la moció presentada i acorda: 

Primer. Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls al fet que es produïsca el 
bloqueig del Consell a les ajudes a les dones maltractades previstes en Llei Integral contra la 
Violència sobre la Dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana  

Segon. Instar, per les vies que es consideren adequades i més efectives, la Conselleria de Benestar 
Social perquè desbloque les ajudes per a dones maltractades previstes en la llei. 

68/13. Precs i preguntes 

Abans de començar, l’alcalde prega mantenir un minut de silenci en record de les víctimes de 
l’accident del tren Alvia en Angrois el passat 24 de juliol. 

A continuació i obert pel president el torn de precs i preguntes, el senyor Soriano ofereix en el nom del 
seu grup ajuda a l’equip de govern en l’organització de les festes patronals. El senyor alcalde agraeix 
l’oferiment i contesta que encara que no sel’s demanarà ajuda concreta sí sel’s facilitarà informació 
sobre l’organització dels actes, per si volen participar. 

Per últim, la senyora Aguilar demana informació sobre la l’acte convocat per a l’endemà relacionat 
amb l’escola. L’alcalde avança la informació demanada i resumeix les actuacions que s’estan fent de 
recolzament de l’AMPA, i promou el debat entre els regidors. 
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I no havent-hi altres assumptes a tractar, la presidenta tanca la sessió, a les vint-i-un hores i quaranta 
minuts del dia assenyalat anteriorment. 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 


