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

Minuta núm. 08/2013. Sessió ordinària de 26 
de setembre del 2013 

En la sala de sessions de l’Ajuntament de 
Benifairó de les Valls, a les vint hores i trenta 
minuts del dia 26 de setembre 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: 

69/13. Aprovació d’actes anteriors 
La còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior, de data 25 de juliol del 2013, 
adjuntada a la convocatòria, s’aprova per 
unanimitat dels assistents. 

 

70/13. Dació de comptes al Ple de les resolucions d’alcaldia 

Vista la relació de les resolucions aprovades per l’alcaldia des del 20 de juliol del 2013 fins al 20 de 
setembre del 2013, el Ple se’n dóna per assabentat. 

Prenent la paraula el senyor Vea pregunta sobre el funcionament del “Pla d’Ocupació Conjunt de les 
administracions públiques valencianes 2013”. El senyor alcalde li explica el funcionament del pla i 
l’adhesió de l’Ajuntament. 

A continuació el senyor Vea demana el detall del pagament a justificar per import de 1.129,80 euros 
per a equipament per a centres culturals. El senyor alcalde li contesta que estava destinat al 
pagament d’un mesclador, cables i micròfons. 

Per últim el senyor Vea demana el detall de les modificacions de crèdit 9 i 10 aprovades per resolució 
d’alcaldia, en concret sobre els 195,80 euros continguts en la modificació MC 10-13. El senyor alcalde 
respon que és la diferència entre el preu del mesclador, cables i micròfons anteriors i la subvenció 
concedida per Diputació. 

71/13. Exp. 193/2013. Aprovació del marc pressupostari exercicis, 2014, 2015 i 2016 

L’Ajuntament Ple, per 8 vots a favor, corresponents a l’alcaldia i els regidors del grup popular i 1 
abstenció del regidor del grup esquerra, ha adoptat l’acord següent: 

Resultant que per acord del Ple d'aquesta Corporació de data 30 de març del 2012 es va aprovar el 
Pla d'Ajust 2012-2022, d'acord amb el previst en el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual 
es determinen els obligacions d'informació i els procediments necessaris per a establir un mecanisme 
de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.  
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Resultant que del seu contingut es desprén el següent marc pressupostari, coherent amb els objectius 
d'estabilitat i deute públic:  

 

Considerant que el capítol VI de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEP), relatiu a la gestió pressupostària, reforça la planificació 
pressupostària mitjançant la definició d'un marc pressupostari a mitjà termini, que s'ajusta a les 
previsions de la Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre de 2011, sobre els requisits 
aplicables als marcs pressupostaris dels Estats membres. 

Considerant que, segons establix l'article 5 LOEP, «l’elaboració dels Pressupostos de les 
Administracions Públiques s'enquadrarà en un marc pressupostari a mitjà termini, compatible amb el 
principi d'anualitat pel qual es regixen l'aprovació i l’execució dels Pressupostos, de conformitat amb la 
normativa europea».  

Considerant que totes les entitats locals vénen obligades a aprovar un marc pressupostari a mitjà 
termini, que comprendrà un període mínim de tres anys, en el qual s'emmarcaran els seus 
pressupostos i que garantiran una programació pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat 
i deute públic. Els paràmetres que ha de contindre este marc pressupostari s'arrepleguen en l'article 
29.2 LOEP. 

Considerant que l’article 6 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenrotllen les 
obligacions de subministrament d'informació, establix que abans del 15 de març de cada any, d'acord 
amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i deute públic que prèviament subministre l'Estat, es 
remetran els marcs pressupostaris a mitjà termini  en què s'emmarcarà l'elaboració dels seus 
pressupostos anuals. La remissió, conforme a l'article 5 de l'Ordre HAP/2105/2012, ha d'efectuar-se 
per mitjans electrònics i per mitjà de firma electrònica a través del sistema que el Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques (MINHAP) habilite a este efecte. 

Considerant que abans de l’1 d’octubre de cada any, les comunitats autònomes i corporacions locals 
han de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobre les línies 
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fonamentals que han de contenir els seus pressupostos, als efectes de donar compliment als 
requeriments de la normativa europea. 

Considerant que segons la "Nota per a la remissió d'informació sobre els marcs pressupostaris" de la 
Subdirecció General d'Estudis i Finançament d'Entitats Locals, de data 5 de setembre del 2013, 
excepcionalment per a este primer any, 2013, es considerarà que amb la remissió de la informació 
continguda en els marcs pressupostaris, s'entendrà complida l'obligació d'enviament de les línies 
fonamentals del pressupost de 2014.  

En virtut de la competència atribuïda analògicament pels articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei 
Reguladora d'Hisendes locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el Ple  

ACORDA 

Primer. Aprovar el marc pressupostari dels exercicis 2014-2016, així com les línies fonamentals del 
pressupost per a l’any 2014. 

Segon. Remetre l’anterior informació a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, per via telemàtica i amb firma electrònica. 

Tercer. Facultar l’alcalde i la secretària-interventora per a la signatura de tots aquells documents que 
siguen necessaris per a fer efectius estos acords. 

El senyor Vea explica el sentit del seu vot per coherència amb el que havien votat en el pla d’ajust. 
Així mateix pregunta si dins del pla indicat hi ha noves mesures previstes per a l’any 2014. L’alcalde li 
contesta que no. 

72/13. Exp. 196/2013. Revocació delegació de competències de gestió i recaptació d’ingressos 
públics 

L’Ajuntament Ple, per 8 vots a favor, corresponents a l’alcaldia i els regidors del grup popular i 1 
abstenció del regidor del grup esquerra, ha adoptat l’acord següent: 

Resultant que l'Ajuntament de Benifairó de les Valls està interessat a tramitar, aprovar i adjudicar un 
contracte de servicis de col·laboració en la gestió i recaptació d’ingressos públics. 

Resultant que actualment aquest Ajuntament té delegada en la Diputació Provincial de València la 
gestió i recaptació voluntària i executiva de l’Impost de Béns Immobles, Impost sobre activitats 
econòmiques i Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, així com la recaptació voluntària i 
executiva de la taxa pel subministrament d’aigua potable i de clavegueram, tractament i depuració 
d’aigües residuals, preu públic de conservació de séquies i camins i altres ingressos de dret públic. 

Considerant l'article 13.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que disposa que la delegació serà 
revocable en qualsevol moment per l’òrgan que l’haja conferida. 

Considerant l’article 7 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, i l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local. 

En virtut de l’article 22.4, en relació amb l'article 22.2 apartat f) i p) i 47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que atribueixen al Ple de la Corporació la 
competència per a l’adopció del present acord per majoria absoluta del nombre legal de membres de 
la Corporació. 
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El Ple 

ACORDA 

Primer. Revocar totes les delegacions efectuades en la Diputació Provincial de València en matèria de 
gestió i recaptació dels tributs locals d’aquest Ajuntament amb efectivitat a partir del dia 1 de gener del 
2014, inclòs. 

Segon. Comunicar a la Diputació Provincial de València el present acord per a que procedisca a la 
tramitació corresponent. 

Tercer. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província de València. 

Contra el present acord, que és definitiu en via administrativa, podrà interposar-se recurs de reposició 
davant el Ple d’este Ajuntament en el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà de la notificació 
del present acord, sense perjuí que puga exercitar-se qualsevol altre recurs que s’estime procedent. 

L’alcaldia fonamenta la revocació en l’estalvi econòmic que comportarà la contractació d’una empresa 
privada i en la flexibilitat que es donarà en el procediment de cobrament. 

El senyor Soriano pregunta si això comportarà un increment del que paguen els ciutadans. L’alcalde li 
contesta que no comportarà cap augment per al ciutadà, sinó al contrari, perquè si es demanen 
fraccionadament no cobraran interessos. 

El senyor Vea pregunta qui portarà la recaptació fins que es contracte alguna empresa. L’alcalde li 
contesta que la revocació de la delegació de competències tindrà efectes el 31 de desembre de 2013 i 
durant este període es licitarà el contracte. 

El senyor Soriano pregunta si es demanarà pressupost a vàries empreses. L’alcalde li contesta que sí, 
que es farà una licitació pública i que si no convé, es tornarà a Diputació. El senyor Soriano trasllada a 
l’alcalde la seua voluntat de participació en eixe procés, a la qual cosa l’alcalde contesta 
afirmativament. 

El senyor Vea afirma valorar positivament la flexibilitat que donaria este sistema, però declara que no 
en té suficient informació. 

73/13. Exp. 199/2013. Compromís de construcció de 2 aules amb la col·laboració de la 
conselleria competent en educació 

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

Atesa la necessitat de donar una solució als problemes d’espai existents al CP L'Ermita. 

Resultant la possibilitat de construir 2 aules en el pati del CP L'Ermita.  

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

ACORDA 

Primer. Comprometre els recursos econòmics i humans necessaris per a la construcció de 2 aules en 
el pati del CP L'Ermita que solucionen els problemes d’espai existents al CP L'Ermita per al curs 2014-
2015. 

Segon. Sol·licitar de la conselleria competent en Educació la realització de l’obra menor consistent en 
la construcció de 2 aules en el pati del CP L'Ermita. 

El senyor Vea ratifica el compromís com una solució a mitjà termini, però es declara a favor de la 
construcció d’una escola nova. L’alcalde li contesta que ho veu difícil, que en este moment és més 
fàcil aconseguir millores en l’edifici existent. 

El senyor Soriano afirma igualment estar d’acord amb el compromís, però considera que s’ha de 
treballar per una escola nova. Pregunta si continua endavant l’opció d’obtindre terrenys. L’alcalde li 
contesta que han canviat els plantejaments tant de la conselleria com de l’Ajuntament, que actualment 
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aquella és més receptiva a les adequacions de l’edifici i per això obtindre els terrenys no és prioritari 
per a l’Ajuntament. 

74/13. Exp. 200/2013. Aprovació de l’adhesió al conveni de col·laboració per a la prestació 
d’assistència sanitària ambulatòria 

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

Vist el conveni subscrit el 17 d’abril del 2013 pel conseller de Sanitat de la Generalitat, de 
col·laboració entre la Generalitat Valenciana, Agència Valenciana de la Salut i l’Ajuntament de 
Benifairó de les Valls, per a la prestació d’assistència sanitària ambulatòria.  

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 subscrit el 17 d’abril del 
2013 pel conseller de Sanitat de la Generalitat, de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, 
Agència Valenciana de la Salut i l’Ajuntament de Benifairó de les Valls, per a la prestació d’assistència 
sanitària ambulatòria. 

Segon. Autoritzar el senyor alcalde per a la seua firma i per a efectuar les actuacions necessàries per 
a portar-ho endavant. 

75/13. Exp. 201/2013. Aprovació pròrroga conveni d’adhesió al sistema d’adquisició 
centralitzada de la Diputació de València 

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

Vist l’expedient 188/2008 relatiu a l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada 
de la Diputació de València. 

D'acord amb el que determina la clàusula quarta del Conveni d'Adhesió al sistema d'adquisició 
centralitzada de l'Excma Diputació de València Central de Compres, el període de vigència de 4 anys 
del conveni subscrit entre l'Ajuntament de Benifairó de les Valls i la Diputació de València el 19 de 
novembre del 2009 mitjançant un decret del president núm. 8220, finalitza en els pròxims mesos. 

Resultant que el dit període, segons el que preveu l’esmentada clàusula quarta del Conveni 
d'Adhesió, és prorrogable, amb l'acord previ exprés de les parts, per igual període de temps, si no 
existira denúncia per alguna de les parts. 

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

El Ple, 

ACORDA 

Primer. Aprovar la pròrroga de l’adhesió de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls al sistema 
d’adquisició centralitzada de la Diputació de València. 

Segon. Autoritzar el senyor alcalde per a la seua firma i per a efectuar les actuacions necessàries per 
a portar endavant el present acord. 

76/13. Exp. 24/2013. Menjar a casa 2013-2016. Ratificació de la Resolució d’alcaldia de data 20 
de setembre del 2013 per la qual s’aprova el text del conveni del Programa “Menjar a casa” 
2013-2016 i s’autoritzen les quanties econòmiques màximes que comporta la seua execució 

Adoptada, en data 20 de setembre del 2013, resolució d’alcaldia amb el tenor literal següent: 

«Vist l’expedient 24/2013 relatiu a la iniciació d’un nou expedient de contractació del servei del 
programa “Menjar a casa” per a donar-li continuïtat a partir de l’1 d’octubre de 2013 fins al 30 de 
setembre del 2016. 
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Resultant que les places assignades a aquest Ajuntament son de 6 usuaris, segons es desprén de 
l’escrit de la Directora General d’Acció Social i Majors, de data 29 de juliol del 2013, rebut el dia 28 
d’agost (RE 554), atenent la sol·licitud formulada per aquest Ajuntament. 

Resultant que la participació a l’indicat programa comporta la necessitat d’aprovar el text del conveni i 
d’autoritzar les quanties econòmiques màximes que comporta la seua execució. 

Resultant que l’escrit de la Directora General d’Acció Social i Majors de data 29 de juliol del 2013 
acompanya per a la seua firma el text del conveni del Programa “Menjar a casa” 2013-2016. 

Resultant que segons s’estableix en la Base Quarta, apartat 5, del conveni, la firma d’este comporta 
l’obligació de cofinançar el 24% del programa que es desenrotlle en el municipi, la qual cosa suposa la 
necessitat d’adquirir un compromís de despesa màxim segons el següent detall: 

ANY 
COMPROMÍS 

DESPESA 
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA 
Any 2013 

(octubre i novembre) 
505,01 € 233.227.99 

Any 2014 
(desembre 2013 i gener a novembre 2014) 

3087,88 € 233.227.99 

Any 2015 
(desembre 2014 y gener a novembre 2015) 

3150,85 € 233.227.99 

Any 2016 
(desembre 2015 i gener a novembre 2016) 

2.750,44 € 233.227.99 

 
Resultant que la referida documentació s’ha de remetre a la conselleria de Benestar Social abans del 
dia 20 de setembre del 2013. 

En virtut de l’anterior, 

ACORDE 

Primer. Aprovar el text del conveni del Programa “Menjar a casa” 2013-2016. 

Segon. Autoritzar l’alcaldia per a firmar el conveni del Programa “Menjar a casa”, amb les 
modificacions procedents, si s’escau, així com per a la realització de les gestions oportunes per a la 
seua posada en pràctica i execució. 

Tercer. Autoritzar i disposar en els termes de l’article 174 del Reial Decret 2/2004, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, una despesa plurianual, per als exercicis 
2013-2016, per a cofinançar el 24% del Programa “Menjar a casa” amb el següent detall: 

ANY 
COMPROMÍS 

DESPESA 
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA 
Any 2013 

(octubre i novembre) 
505,01 € 233.227.99 

Any 2014 
(desembre 2013 i gener a novembre 2014) 

3087,88 € 233.227.99 

Any 2015 
(desembre 2014 y gener a novembre 2015) 

3150,85 € 233.227.99 

Any 2016 
(desembre 2015 i gener a novembre 2016) 

2.750,44 € 233.227.99 

 
Quart. Assumir el compromís d’incloure en els Pressupostos dels exercicis 2014 al 2016 els imports 
corresponents a l’anualitat prevista, llevat que s’anticipara el finançament previst, ja que en este cas 
s’incorporaria al Pressupost de l’any corresponent per mitjà de l’oportuna modificació pressupostària i 
reajustament d’anualitats. 

Cinqué. Remetre al Ple la present resolució per a la seua ratificació. 

Benifairó de les Valls, 20 de setembre del 2013. 

Vist i plau  
L’alcalde 
Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 

La secretària interventora 
 
Mª de la O Pérez Cayuela» 
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El Ple se’n dóna per assabentat i la ratifica per unanimitat en tots els seus termes. 

77/13. Exp. 58/2013. Dació de comptes al ple de l'expedient conjunt amb l'Ajuntament de Faura, 
per a la prestació del servei públic municipal del funcionament del jutjat de pau 

Vist l’expedient 58/2013 conjunt amb l'Ajuntament de Faura, per a la prestació del servei públic 
municipal del funcionament del jutjat de pau, el Ple se’n dóna per assabentat. 

El senyor Vea pregunta qui ha de triar la persona. L’alcalde li contesta que si hi ha algun interessat a 
participar que s’oferixca. 

78/13. Exp. 174/2013. Dació de comptes al ple de la remissió d’informació pressupostària 
corresponent al 2on. trimestre del 2013 

Vist l’expedient 174/2013 sobre remissió d’informació pressupostària corresponent al 2on. trimestre 
del 2013, el Ple se’n dóna per assabentat. 

79/13. Exp. 175/2013. Dació de comptes al ple de la remissió d’informació sobre obligacions 
pendents d’aplicar al pressupost i objeccions 

Vist l’expedient 175/2013 relatiu a la remissió d’informació sobre obligacions pendents d’aplicar al 
pressupost i objeccions, el Ple se’n dóna per assabentat. 

80/13. Moció del grup municipal socialista instant la Diputació de València i la Generalitat 
Valenciana a adoptar mesures per a establir una línia d’ajudes per al curs 2013/2014 

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

Primer. Instar la Diputació de València i la Generalitat Valenciana a adoptar mesures per a establir 
una línia d’ajudes per al curs 2013/2014 amb l’objectiu que cap estudiant empadronat a la província 
de València es quede fora dels estudis universitaris per motius econòmics. 

Segon. Traslladar l’acord a la Diputació de València i a la Generalitat Valenciana. 

El senyor Vea explica el sentit del seu vot en que està a favor d’un política de beques més ampla i de 
les baixades de taxes en moments de crisi. A més a més, demana mecanismes per a compensar això 
en el pressupost del 2014.  

Contestant al senyor Vea, l’alcalde anuncia que s’obrirà una nova línia d’ajudes a favor de no 
empadronats si econòmicament és possible. 

81/13. Moció del grup municipal socialista sobre convocatòria de l’Assemblea del Consorci 
d'Abastiment d'Aigua del Camp de Morvedre 

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

Únic. Demanar que de manera urgent el president del consorci i l’alcalde de Sagunt convoquen 
l’Assemblea del Consorci d'Abastiment d'Aigua del Camp de Morvedre, que no es reuneix des del 
2011, per tal d'aclarir necessàriament estes i altres qüestions que afecten el servei de l'aigua dels 
nostres pobles i també la butxaca dels nostres veïns. 

El senyor Soriano pregunta quins són els temes pendents a tractar al consorci. El senyor alcalde li 
contesta que el més important és debatre sobre la possibilitat que l’empresa concessionària, 
unilateralment puge el preu a cobrar als membres del consorci, com s’havia anunciat en l’últim ple del 
consorci. Així mateix, està pendent la designació del substitut del representant de la EPSAR, que està 
imputat. 

El senyor Vea pregunta els conceptes pels quals es paga a l’empresa explotadora. El senyor alcalde li 
contesta que es paguen uns costos fixos, per l’amortització de les instal·lacions, i uns costos variables 
d’explotació, en funció del consum d’aigua de cada municipi. 
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82/13. Moció del grup municipal socialista sobre carreteres  

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

Primer. Sol·licitar que es deixe sense efecte o se suspenga l’aplicació del Decret 49/2013, de 12 
d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana. 

Segon. Que la Generalitat o la Diputació assumisquen la competència de carreteres en els trams de 
zona rural, fins a la zona qualificada com a urbana en l’instrument de planejament general. 

Tercer. Modificar el Decret als efectes oportuns, prevenint l’adequació de les vies urbanes a cedir, 
abans d’entregar-ne la titularitat i responsabilitat als Ajuntaments. 

Quart. Comunicar la present moció al Consell. 

83/13. Moció del grup municipal popular sobre l’organtizació de les festes patronals 

Havent inclòs l’alcaldia en l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal popular sobre 
l’organització de les festes patronals, l’Ajuntament Ple, per 5 vots en contra, corresponents a l’alcaldia, 
i els regidors del grup socialista, 1 abstenció del regidor del grup esquerra, i els vots a favor dels 3 
regidors del grup popular, rebutja la moció presentada. 

Havent demanat detalls sobre les queixes contingudes en la moció relatives a la neteja, el senyor Roig 
explica que les queixes sobre la neteja es refereixen principalment a l’arena del bou enfront del quiosc 
“Al peu de l’Ermita” i al confetti de la cavalgada que havia tardat a netejar-se. Proposen que es netege 
amb l’agranadora automàtica. Pel que fa a l’arena, el senyor Albiach contesta que encara que el 
carrer tinguera restes d’arena, esta s’havia retirat immediatament. Respecte a la neteja del confetti es 
contesta per distints membres del grup socialista que el confetti és molt difícil de llevar i que la 
contractació de l’agranadora automàtica s’havia descartat per motius econòmics. 

A continuació, el senyor alcalde pregunta a què es refereix la moció quan parla d’actes d’inseguretat. 
El senyor Roig comenta que una nit hi hagué un conflicte amb una persona que portava un ganivet. 
Proposen incrementar la vigilància amb un torn nocturn de la policia local en dies concrets com ara 
“La Pujà” o el dia de les disfresses. L’alcalde contesta que la vigilància en estos casos correspon a la 
Guàrdia Civil i que per això havia mantingut una reunió amb ells abans de festes. Considera que han 
realitzat la seua funció. Així mateix puntualitza que la policia local de Benifairó no està qualificada ni té 
la formació ni armes per a participar en temes de seguretat. La seua funció és més col·laborar a 
mantindre l’ordre públic. 

El senyor Roig proposa aleshores contractar personal de seguretat amb subvencions. L’alcalde li 
contesta que es pot estudiar únicament si estan qualificats i és legal. 

El senyor Vea afirma compartir el criteri de l’alcaldia sobre la falta de qualificació i formació de la 
policia local i aprofita per a preguntar en quina fase es troba el tema del cos conjunt amb altres 
municipis de la mancomunitat. L’alcalde li contesta que continua parat a l’espera que es tramiten les 
modificacions legals que s’han anunciat. 

Per últim, pel que es refereix al problema sorgit en el repartiment de premis de la cavalgada, el senyor 
Chordà pregunta què hagueren fet els membres del grup municipal popular en eixa situació. 
Considera que l’equip de govern havia actuat bé parlant l’endemà amb els festers i amb les parts 
implicades. Afegeix que els festers havien tingut un error, llegint mal el que estava escrit, però han 
treballat molt bé. El senyor Soriano contesta que de cara a l’any que ve el que val es el que es diga. 

84/13. Moció del grup municipal esquerra per un Xúquer viu 

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

Primer. Manifestar la seua disconformitat i preocupació amb el contingut de l’actual esborrany de Pla 
Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer, que no resol els principals problemes del Xúquer 
i torna a repetir els mateixos errors del Pla de 1998, quan es va repartir més aigua de la que hi havia a 
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la conca del riu. En la redacció actual, aquest Pla no compleix la Directiva Marc de l’Aigua, que té com 
a principal objectiu l’assoliment del bon estat de les masses d’aigua, rius, aqüífers i zones humides, 
com també evitar tot deteriorament addicional. 

Segon. El nou Pla del Xúquer ha de tancar la possibilitat de transvasaments des de qualsevol punt del 
riu que no siga l’Assut de la Marquesa per al transvasament Xúquer-Vinalopó, únic punt que compta 
amb el necessari consens del regants i de la societat civil de la Ribera. Aquesta transferència ha de 
limitar-se a un màxim de 80 hm3/any. 

Tercer.Per a la recuperació i pervivència del Xúquer és imprescindible una disminució important de les 
extraccions de l’aqüífer de la Manxa Oriental, actualment sobreexplotat, sense que aquestes siguen 
en cap cas superiors a la recàrrega actual, establida en 238 hm3 anuals, als quals caldria descomptar 
el corresponent cabal ecològic, necessari per a la recuperació del Xúquer a Albacete. Igualment, la 
disminució que es proposa no s’ha de compensar amb aigües superficials, ja que aquesta detracció 
acaba afectant la situació del riu de manera immediata.  

Quart. Els cabals ecològics mínims del riu i de l’Albufera han d’incrementar-se significativament i han 
d’establir la resta de components del règim ecològic de cabals establerts en la legislació, per tal de 
donar compliment a la Directiva Marc de l’Aigua i recuperar-ne el bon estat ecològic.  

Cinqué. L’assignació d’aigua superficial del Xúquer per als abastiments de la Ribera ha de tindre la 
mateixa consideració que l’assignació atorgada a Albacete, Sagunt i València i la seua àrea 
metropolitana, sense estar condicionada a permutes oneroses amb altres usuaris.  

Sisé. Les assignacions i reserves establides en el Pla han d’ajustar-se a la disponibilitat real, una 
vegada descomptats els cabals ecològics, i no per damunt d’eixes disponibilitats. En aquest sentit, el 
Pla Hidrològic haurà de tindre en compte les previsions de reducció d’aportació hídriques en el futur, 
motivades pel canvi climàtic. 

Seté. El Ple de l’Ajuntament acorda traslladar la present moció a la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer demanant que siga considerada com a al·legació a l’actual esborrany de Pla. 

Huité. El Ple de l’Ajuntament acorda traslladar la present moció al President de la Generalitat 
Valenciana i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes instant-los que presenten al·legacions a 
l’esborrany del Pla del Xúquer en el sentit assenyalat anteriorment. 

85/13. Moció del grup municipal esquerra en suport a la vaga indefinida de professors a les 
Illes Balears 

Havent inclòs l’alcaldia en l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal esquerra en suport a 
la vaga indefinida de professors a les Illes Balears, l’Ajuntament Ple, per 6 vots a favor, corresponents 
a l’alcaldia i els regidors del grup socialista i grup esquerra, i l’abstenció dels 3 regidors del grup 
popular, aprova la moció presentada i acorda: 

Primer. El Ple de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls manifesta el seu suport a la comunitat 
educativa de les Illes Balears i a totes les accions que de manera cívica es realitzen. 

Segon. El Ple demana al Govern de les Illes Balears que derogue el Decret de Tractament Integral de 
Llengües perquè afecta negativament la pervivència de la llengua catalana, que els valencians 
compartim amb els illencs, i pel fet que l’aplicació en cap cas ajudarà els alumnes de les escoles 
illenques a millorar el seu rendiment acadèmic, ni tampoc possibilitarà l’aprenentatge de la llengua 
anglesa de forma adequada, ans al contrari, empitjorarà de forma molt clara el seu aprenentatge en 
conjunt. 

Tercer. El Ple demana al Govern de les Illes Balears que retire els avantprojectes de la Llei de 
Símbols i de la Llei de Convivència, ja que atempten contra la llibertat d’expressió i pretenen esborrar 
els símbols històrics que comparteixen les illes Balears amb el País Valencià i amb Catalunya.  
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Quart. El Ple rebutja l’actitud de falta de diàleg i de consens del Govern de les Illes  Balears amb tota 
la comunitat educativa i amb la resta d’agents socials. 

86/13. Moció del grup municipal esquerra per reclamar una informació adequada sobre 
l'abastiment d'aigua 

Havent inclòs l’alcaldia en l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal esquerra per 
reclamar una informació adequada sobre l'abastiment d'aigua, l’Ajuntament Ple, per 5 vots en contra, 
corresponents a l’alcaldia, i els regidors del grup socialista i 4 vots a favor corresponents al regidor del 
grup esquerra, i els 3 regidors del grup popular, rebutja la moció presentada. 

Contestant a la moció plantejada pel grup municipal esquerra, l’alcalde fa un resum de la situació 
actual. Informa que l’aigua del pou del poble no és potable i l’Ajuntament té l’obligació de subministrar 
aigua potable a la població, segons disposa l’article 26 de la llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Règim Local. És per això que fa més de 20 anys s’han valorat distintes alternatives de 
subministrament d’aigua. Així, es va construir un anell perimetral per a portar aigua d’Algar de 
Palància, però no va ser possible. Actualment portar l’aigua del “metre cúbic” és l’única alternativa 
possible perquè és l’única font de subministrament que proporciona aigua potable, tal com demostren 
les analítiques. El preu a pagar pels ciutadans no és més car que el que actualment s’està pagant. 
Qüestió distinta és el sabor, que depén del gust de cadascú. 

Continua l’alcalde negant que no s’haja informat la població. Des que es va iniciar l’obra de connexió 
al “metre cúbic” és un tema que s’ha tractat en els plens. Es pot fer una assemblea específica per 
informar al poble sobre el tema de l’aigua, però la decisió de connexió al metre cúbic, per les raons 
exposades, no és revocable. 

El senyor Vea contesta que la falta d’informació que denuncia queda demostrada pel fet que l’alcalde 
no ha informat el Ple fins a eixe moment de la llei que obliga l’Ajuntament, a pesar que reiteradament 
se li ha demanat. A més a més, no s’ha facilitat cap analítica. Insisteix que el debat està en la falta 
d’informació. En la seua opinió, en qüestions tan importants s’ha d’informar el poble, i encara no s’ha 
fet. 

Per la seua part, el senyor Soriano matisa que la normativa que el senyor Vea estava demanant és 
una directiva europea que fixava un termini en l’any 2015. Per últim pregunta qui farà l’explotació. 
L’alcalde li contesta que l’Ajuntament. 

87/13. Exp. 212/2013. Reconeixement extrajudicial de crèdits 1-13 

Conclòs l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia i abans de passar al torn de precs i 
preguntes, per part del senyor alcalde es presenta una moció d’acord amb el que es preveu en l’article 
97 del Reial Decret 2568/1986. Justificada la urgència per poder efectuar els pagaments a què es 
refereixen les factures, per unanimitat dels assistents es vota la procedència del seu debat. 

Una vegada explicada pel senyor alcalde, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, aprova la moció 
presentada i acorda: 

Atesa la necessitat de reconéixer extrajudicialment crèdits derivats de les següents factures i 
obligacions corresponents a exercicis anteriors, que no estaven incloses en la comptabilitat: 

TERCER C.I.F./NIF FACTURA DATA
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA
IMPORT (€)

JUAN MERLOS LÓPEZ 19.089.388-D 86 27/12/2012 338.02.226.09 250,00

CECA SEGURIDAD, S.L. B-46228888 4958 15/05/2012 920.227.99 67,26

VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. A-41810920 V39113 10/09/2012 920.221.05 43,93

361,19 €TOTAL  

Vist l’informe de secretaria i atés l’informe d’intervenció de data 25 de setembre del 2013, on consta 
que en aplicació de l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement 
d’obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho hagueren sigut en 
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aquell a què corresponien, és competència del Ple de la Corporació, i que en aquest cas concret és 
possible la seua realització. 

En atenció a allò exposat, el Ple 

ACORDA 

Primer. Aprovar el reconeixement de crèdits procedents de l’exercici 2012 derivats de les següents 
factures i obligacions: 

TERCER C.I.F./NIF FACTURA DATA
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA
IMPORT (€)

JUAN MERLOS LÓPEZ 19.089.388-D 86 27/12/2012 338.02.226.09 250,00

CECA SEGURIDAD, S.L. B-46228888 4958 15/05/2012 920.227.99 67,26

VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. A-41810920 V39113 10/09/2012 920.221.05 43,93

361,19 €TOTAL  

Segon Aplicar al Pressupost de l’exercici vigent els crèdits corresponents amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries indicades, de les quals es va realitzar la retenció corresponent. 

88/13. Exp. 206/2013. Aprovació inicial MC 11-13 

A continuació 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 unanimitat dels assistents es vota la procedència del 
seu debat. 

Una vegada explicada pel senyor alcalde, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, aprova la moció 
presentada i acorda: 

Atesa la conveniència de modificació de la Base 18 del pressupost per a l’any 2013, per adaptar-se a 
les necessitats dels alumnes de l’escola pública l’Ermita amb la següent redacció: 

« BASE 18ª.- SUBVENCIONES 

A los efectos de lo previsto en el artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, se 
prevé el otorgamiento de las subvenciones que a continuación se relacionan: 

BENEFICIARIO 
IMPORTE 

(Máximo, €) 
ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE Aplicación F/E 

Asociación de Jubilados y Pensionistas “El 
Tabalet” 

600 
Actividades propias de la asociación 

durante 2013. Cuantía fija.  
232.489.00 

Escola música  
"Joan Garcés" 

750 
Actividades propias de la escuela durante 

2013. Cuantía fija. 
334.489.08 

Colegio público L'Ermita 150 Viaje fin de curso 12/13. Cuantía fija. 324.489.02 

AMPA L'Ermita 800 
Actividades propias de la asociación 

Curso 12/13. Cuantía fija.  
324.489.03 

Club Esportiu Benifairó de les Valls 3.000 Futbito 13. Cuantía fija. 341.489.09 
Parroquia Sant Gil 1.300 Colaboración en fiestas populares 338.00.489.10 

Asociación Dones x Benifairó 300 
Actividades propias de la asociación 

durante 2013. Cuantía fija. 
232.489.11 

TOTAL 6.900   

 

Asimismo, se prevé la concesión de las siguientes subvenciones por razón de interés social, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones: 

BENEFICIARIOS 
IMPORTE 
(Máximo) 

ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE Aplicación F/E 

Bebés empadronados en Benifairó. 
Al menos uno de los progenitores 
empadronados en Benifairó de les Valls como 
mínimo durante los 6 meses anteriores a la 
fecha de la vacunación y en el momento de 
otorgamiento de la subvención y que cumplan 
los requisitos establecidos por Resolución de 
Alcaldía. 

3.500 

Vacuna Prevenar. Dosis suministradas 
entre el 2 de diciembre de 2012 y el 1 de 
diciembre de 2013.  
Cuantía: Cantidad a tanto alzado a 
prorratear entre los solicitantes. Máximo 
100% del gasto efectuado. 
Solicitud: antes del 14-12-2013.  
Documentación a aportar: justificación del 
gasto efectuado y, en su caso, la 

313.489.06 
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BENEFICIARIOS 
IMPORTE 
(Máximo) 

ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE Aplicación F/E 

documentación que se exija por 
Resolución de Alcaldía. 
 

Estudiantes instituto La Vall de Segó. 
Empadronados en Benifairó de les Valls como 
mínimo desde el 1 de enero de 2013 y en el 
momento de otorgamiento de la subvención y 
que cumplan los requisitos establecidos por 
Resolución de Alcaldía. 

3.597,48 

Libros de texto curso 13/14.  
Cuantía: Cantidad a tanto alzado a 
prorratear entre los solicitantes. Máximo 
100 euros sobre gasto efectuado, o en 
caso de que sea inferior, gasto efectuado. 
Solicitud: antes del 31 de octubre de 
2013. 
Documentación a aportar: justificación del 
gasto efectuado y, en su caso, la 
documentación que se exija por 
Resolución de Alcaldía.  
 

324.489.07 

Estudiantes escuela pública “L’Ermita”. 
Empadronados en Benifairó de les Valls como 
mínimo desde el 1 de enero de 2013 y en el 
momento de otorgamiento de la subvención y 
que cumplan los requisitos establecidos por 
Resolución de Alcaldía. 

3.600 

Libros de texto curso 13/14.  
Cuantía: Cantidad a tanto alzado a 
prorratear entre los solicitantes. Máximo 
100 euros sobre gasto efectuado, o en 
caso de que sea inferior, gasto efectuado. 
Solicitud: antes del 15 de octubre de 
2013. 
Documentación a aportar: justificación del 
gasto efectuado y, en su caso, la 
documentación que se exija por 
Resolución de Alcaldía.  

 

324.489.01 

Estudiantes escuela pública “L’Ermita” no 
empadronados en Benifairó de les Valls antes 
del el 1 de enero de 2013 y en el momento de 
otorgamiento de la subvención que cumplan los 
requisitos establecidos por Resolución de 
Alcaldía. 

550 

Libros de texto curso 13/14.  
Cuantía: Cantidad a tanto alzado a 
prorratear entre los solicitantes. Máximo 
cantidad otorgada a los Estudiantes 
escuela pública “L’Ermita” empadronados 
en Benifairó de les Valls, o en caso de 
que sea inferior, el gasto efectuado. 
Solicitud: cuando se determine por 
resolución de alcaldía, y, en todo caso, 
antes del 31 de diciembre del 2013. 
Documentación a aportar: justificación del 
gasto efectuado y, en su caso, la 
documentación que se exija por 
Resolución de Alcaldía.  

 

324.489.01 

 
 

10.747,48   

 

En cuanto al procedimiento de concesión, justificación de fondos, se estará a lo previsto en la Ley 
38/2003, General de Subvenciones. 

Las subvenciones se podrán otorgar directamente por resolución de alcaldía, sin necesidad de previa 
convocatoria. Efectuada convocatoria por resolución de alcaldía, podrá adoptar los criterios y métodos 
de valoración, establecidos en la Orden 14/2011, de 21 de diciembre de la Consejería de Justicia» 

Considerant el que disposen els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes 
locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 18 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, propose al 
Ple l’adopció del següent ACORD 

Primer. Aprovar inicialment la modificació de la base 18ª del pressupost d’aquest Ajuntament per a 
l’any 2013: 

BASE 18ª.- SUBVENCIONES 

A los efectos de lo previsto en el artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, se 
prevé el otorgamiento de las subvenciones que a continuación se relacionan: 

BENEFICIARIO 
IMPORTE 

(Máximo, €) 
ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE Aplicación F/E 

Asociación de Jubilados y Pensionistas “El 600 Actividades propias de la asociación 232.489.00 
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BENEFICIARIO 
IMPORTE 

(Máximo, €) 
ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE Aplicación F/E 

Tabalet” durante 2013. Cuantía fija.  
Escola música  
"Joan Garcés" 

750 
Actividades propias de la escuela durante 

2013. Cuantía fija. 
334.489.08 

Colegio público L'Ermita 150 Viaje fin de curso 12/13. Cuantía fija. 324.489.02 

AMPA L'Ermita 800 
Actividades propias de la asociación 

Curso 12/13. Cuantía fija.  
324.489.03 

Club Esportiu Benifairó de les Valls 3.000 Futbito 13. Cuantía fija. 341.489.09 
Parroquia Sant Gil 1.300 Colaboración en fiestas populares 338.00.489.10 

Asociación Dones x Benifairó 300 
Actividades propias de la asociación 

durante 2013. Cuantía fija. 
232.489.11 

TOTAL 6.900   

 

Asimismo, se prevé la concesión de las siguientes subvenciones por razón de interés social, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones: 

BENEFICIARIOS 
IMPORTE 
(Máximo) 

ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE Aplicación F/E 

Bebés empadronados en Benifairó. 
Al menos uno de los progenitores 
empadronados en Benifairó de les Valls como 
mínimo durante los 6 meses anteriores a la 
fecha de la vacunación y en el momento de 
otorgamiento de la subvención y que cumplan 
los requisitos establecidos por Resolución de 
Alcaldía. 

3.500 

Vacuna Prevenar. Dosis suministradas 
entre el 2 de diciembre de 2012 y el 1 de 
diciembre de 2013.  
Cuantía: Cantidad a tanto alzado a 
prorratear entre los solicitantes. Máximo 
100% del gasto efectuado. 
Solicitud: antes del 14-12-2013.  
Documentación a aportar: justificación del 
gasto efectuado y, en su caso, la 
documentación que se exija por 
Resolución de Alcaldía. 
 

313.489.06 

Estudiantes instituto La Vall de Segó. 
Empadronados en Benifairó de les Valls como 
mínimo desde el 1 de enero de 2013 y en el 
momento de otorgamiento de la subvención y 
que cumplan los requisitos establecidos por 
Resolución de Alcaldía. 

3.597,48 

Libros de texto curso 13/14.  
Cuantía: Cantidad a tanto alzado a 
prorratear entre los solicitantes. Máximo 
100 euros sobre gasto efectuado, o en 
caso de que sea inferior, gasto efectuado. 
Solicitud: antes del 31 de octubre de 
2013. 
Documentación a aportar: justificación del 
gasto efectuado y, en su caso, la 
documentación que se exija por 
Resolución de Alcaldía.  
 

324.489.07 

Estudiantes escuela pública “L’Ermita”. 
Empadronados en Benifairó de les Valls como 
mínimo desde el 1 de enero de 2013 y en el 
momento de otorgamiento de la subvención y 
que cumplan los requisitos establecidos por 
Resolución de Alcaldía. 

3.600 

Libros de texto curso 13/14.  
Cuantía: Cantidad a tanto alzado a 
prorratear entre los solicitantes. Máximo 
100 euros sobre gasto efectuado, o en 
caso de que sea inferior, gasto efectuado. 
Solicitud: antes del 15 de octubre de 
2013. 
Documentación a aportar: justificación del 
gasto efectuado y, en su caso, la 
documentación que se exija por 
Resolución de Alcaldía.  

 

324.489.01 

Estudiantes escuela pública “L’Ermita” no 
empadronados en Benifairó de les Valls antes 
del el 1 de enero de 2013 y en el momento de 
otorgamiento de la subvención que cumplan los 
requisitos establecidos por Resolución de 
Alcaldía. 

550 

Libros de texto curso 13/14.  
Cuantía: Cantidad a tanto alzado a 
prorratear entre los solicitantes. Máximo 
cantidad otorgada a los Estudiantes 
escuela pública “L’Ermita” empadronados 
en Benifairó de les Valls, o en caso de 
que sea inferior, el gasto efectuado. 
Solicitud: cuando se determine por 
resolución de alcaldía, y, en todo caso, 
antes del 31 de diciembre del 2013. 
Documentación a aportar: justificación del 
gasto efectuado y, en su caso, la 
documentación que se exija por 
Resolución de Alcaldía.  

 

324.489.01 

 
 

10.747,48   
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En cuanto al procedimiento de concesión, justificación de fondos, se estará a lo previsto en la Ley 
38/2003, General de Subvenciones. 

Las subvenciones se podrán otorgar directamente por resolución de alcaldía, sin necesidad de previa 
convocatoria. Efectuada convocatoria por resolución de alcaldía, podrá adoptar los criterios y métodos 
de valoración, establecidos en la Orden 14/2011, de 21 de diciembre de la Consejería de Justicia» 

Segon. Exposar al públic l’expedient per un termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí 
Oficial de la Província de Valencia i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de 
reclamacions pels interessats. 

Tercer. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no s’hi presente cap reclamació. 

Quart. Remetre’n una còpia a l'administració de l'Estat, com també a la Comunitat Autònoma. 

El senyor Vea recorda que era una proposta del seu grup. 

89/13. Moció del grup municipal esquerra, de suport a Carles Mateu Blay per la sentència de 
presó per parlar valencià i contra les humiliacions lingüístiques que estem patint al País 
Valencià 

Per últim, 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 altre 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 esquerra, senyor Vea, es presenta una moció de suport a Carles Mateu 
Blay per la sentència de presó per parlar valencià i contra les humiliacions lingüístiques que estem 
patint al País Valencià, d’acord amb el que es preveu en l’article 97 del Reial Decret 2568/1986. 
Justificada la urgència per haver-se conegut nous fets després de la convocatòria del ple, per 
unanimitat dels assistents es vota la procedència del seu debat. 

Una vegada llegida pel senyor Vea la moció presentada, l’Ajuntament Ple, per 6 vots a favor, 
corresponents a l’alcaldia, els regidors del grup socialista i el regidor del grup esquerra, i l’abstenció 
dels 3 regidors del grup popular, aprova la moció presentada i acorda: 

Primer. Tornar a expressar el nostre suport al ciutadà d’Almenara Carles Mateu Blay Vàzquez, per la 
vulneració dels seus drets lingüístics a què s’ha vist sotmés. 

Segon. Instar la Generalitat Valenciana i el Síndic de Greuges a prendre partit en el tema. Considerem 
que la sentència 274/2013 de la sala número 4 de l’Audiència Provincial de Castelló que condemna 
Carles Mateu Blay Vàzquez a una pena de sis mesos de presó, inhabilitació per al dret de sufragi 
passiu i retirada del permís de circulació durant un any i un dia vulnera els drets lingüístics més 
essencial d’un ciutadà valencià, reconeguts per l’article 3.2. de la Constitució Espanyola i per l’article 6 
de l’Estatut d’Autonomia. Considerem que aquesta sentència, que té un fonament polític, no jurídic, 
estableix un precedent legal que pot generar indefensió jurídica en els ciutadans valencianoparlants i 
posa en dubte la imparcialitat del poder judicial, que ha de ser garant dels drets i deures dels 
ciutadans. 

Tercer. Enviar còpia d’aquests acords a la Direcció General de la Guàrdia Civil i al Ministeri de 
l’Interior, fent constar la més enèrgica protesta per unes actuacions de funcionaris dels quals són 
responsables, que vulneren drets constitucionals i estatutaris. 

Quart. Enviar còpia d’aquests acords a l’Ajuntament d’Almenara, perquè els faça arribar a Carles 
Mateu Blay Vàzquez. 

90/13. Precs i preguntes 

A continuació, obert pel president el torn de precs i preguntes, el senyor Soriano comenta haver vist 
que la gespa que es talla a la plaça 9 d’octubre s’aboca indegudament en una parcel·la i que després 
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el vent l’escampa embrutant el carrer. L’alcalde li contesta que es farà el possible perquè els 
desperdicis es retiren a un abocador. 

El senyor Vea pregunta sobre l’expedient per a designar un cronista oficial de Benifairó de les Valls. 
L’alcalde li contesta que l’equip de govern ha estat estudiant el tema, hi ha consens en la persona i 
falta iniciar el procés. 

Per últim, fa ús de la paraula el senyor alcalde per a denunciar la seua desaprovació sobre unes 
informacions contingudes en un fullet que s’ha repartit pel poble i que comuniquen de manera errònia 
assumptes tractats pel Ple. Es refereix en concret a la informació sobre el tancament del Casal Jove, 
on s’afirma que s’havia tancat quan en el Ple s’havia informat al grup popular que s’estaven 
replantejant el seu funcionament. 

El senyor Roig contesta que no s’hi diuen mentides, perquè el Casal Jove no està en marxa com a tal. 

Comença un debat enfrontat entre els regidors del grup municipal socialista i el popular. Els regidors 
del grup municipal popular defensen la veracitat de la informació continguda en el fullet. Per la seua 
part, els regidors del grup municipal socialista puntualitzen que si el Casal Jove no estava obert era 
perquè s’estava replantejant el seu funcionament per l’Ajuntament.  

I no havent-hi altres assumptes a tractar, la presidenta tanca la sessió, a les deu hores i cinquanta 
minuts del dia assenyalat anteriorment. De tot això, com a secretària, certifique. 

La secretària interventora 
Maria de la O Pérez Cayuela 

Vist i plau, l’alcalde 
Antonio Enrique Sanfrancisco Meseguer 


