
b Val ls  
AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS 

 

 
 

 

 
Página 1 de 3 

 

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

Minuta núm. 09/2013. Sessió ordinària de 24 
d’octubre del 2013 

En la sala de sessions de l’Ajuntament de 
Benifairó de les Valls, a les vint hores i trenta 
minuts del dia 24 d’octubre 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: 

91/13. Aprovació d’actes anteriors 
Comença el senyor alcalde preguntant als 
senyors regidors si tenen alguna observació a 
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de 
data 26 de setembre del 2013, adjuntada a la 
convocatòria.  

 

Prenent la paraula el senyor Vea assenyala que en el punt 86/13, penúltim paràgraf, es refereix a la 
seua persona com «senyor Joan», demanant que es rectifique i es pose «senyor Vea». Acceptada 
l’observació per la senyora secretària interventora de la corporació, l’acta s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 

92/13. Dació de comptes al Ple de les resolucions d’alcaldia 

Vista la relació de les resolucions aprovades per l’alcaldia des del 21 de setembre del 2013 fins al 18 
d’octubre del 2013, el Ple se’n dóna per assabentat. 

En relació amb la resolució de data 24 de juliol del 2013, referent a la MC 12-13 TCA, el senyor 
Condomina pregunta si la porta dels torils no estava inclosa al pressupost de l’obra. El senyor alcalde 
li contesta que no. Així mateix pregunta sobre els barrots de la plaça de l’Esglèsia. El senyor alcalde 
l’informa sobre la seua ubicació. 

Pel que fa a la resolució d’alcaldia de data 4 d’octubre del 2013, el senyor Condomina ressalta que 
està firmada amb data posterior a l’inici dels contractes que autoritza. El senyor alcalde li contesta que 
els contractes estaven firmats abans de l’inici. 

Quant al pagament a l’empresa contractista de la neteja viària i d’edificis municipals, GRUPO SIFU, el 
senyor Condomina pregunta per què les quantitats aprovades a l’abril no conincideixen amb les 
posteriors. El senyor alcalde li contesta que es factura d’acord amb els termes contractuals i que el 
mes d’abril es facturà la quantitat proporcional al treball efectuat, tenint en compte que el contracte 
s’inicià el mes referit. 

Per últim, pregunta a què fa referència la despesa de 26.776,48 euros pendent de pagament segons 
l’informe trimestral de compliment dels terminis de la llei 15/10 (3T/13). L’alcalde li contesta que la 
factura correspon a l’import de la subvenció per la substitució de bombetes LED, que deu pagar la 
Diputació i que es donarà de baixa en la comptabilitat. 



b Val ls  
AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS 

 

 

 

 

Plaça Ajuntament núm. 1    46511 Benifairó de les Valls   (València)   Telèfon 96.260.09.37   Fax 96.260.02.57  
www.benifairovalls.com 

93/13. Exp. 225/2013. Dació de comptes al Ple de l'informe trimestral sobre el compliment dels 
terminis de la Llei 15/10, 3T 2013 

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 (3T 2013) 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. 

Contestant preguntes efectuades pel senyor Condomina, l’alcalde diu que hi ha una factura de 
l’empresa CM Arquitectura, junt amb altres, que estan incloses en un expedient de modificació de 
saldos, actualment en tramitació. Així mateix fa referència al fet que hi ha un llistat d’interessos 
meritats que genera l’aplicació informàtica però que l’ajuntament no ha pagat, i que la majoria de les 
factures es paguen dins del termini establert. 

94/13. Moció del grup municipal socialista sobre la reforma de la Llei de Demarcació i Planta 
Judicial i de la Llei Orgànica del Poder Judicial 

L’Ajuntament Ple, per 5 vots a favor, corresponents a l’alcaldia, els regidors del grup socialista i el 
regidor del grup esquerra, i l’abstenció dels 4 regidors del grup popular, ha adoptat l’acord següent: 

Primer.  Desestimar i no portar a efecte les propostes de reforma de la Llei de Demarcació i Planta 
Judicial i la Llei Orgànica del Poder Judicial feta pública en la pàgina web del Ministeri de Justícia.  

Segon.  Instar al Ministeri que presente una nova proposta de reforma en què en la seua elaboració i 
contingut:  

- Es tinguen en compte les distintes competències que concorren. I l’opinió de les CCAA, tal 
com expressa la Constitució Espanyola i l’article 35 de la LOPJ. 

- Es mantinga la demarcació i planta vinculada als territoris, amb partits judicials com a 
estructura territorial dels tribunals d'instància, mantenint d'esta forma els partits judicials i 
suprimint que el seu àmbit territorial siga provincial. Deixant sense efecte la recentralització 
que du a terme en les capitals de província.  

- Mantinga les audiències provincials i els jutjats de pau per a evitar l’allunyament i la 
concentració de l’administració de justícia tan contrària als interessos dels ciutadans, i 
buscant el consens en les noves demarcacions, com poden ser els tribunals de base o de 
primer grau. 

Tercer. Implantar els tribunals d'instància simultàniament amb el ple desplegament de la nova oficina 
judicial, a fi de garantir el complet desenvolupament dels serveis comuns processals i agilitzar la 
justícia, millorant el servei públic.” 

Quart. Traslladar el present acord al Ministeri de Justícia. 

El senyor Condomina explica l’abstenció del seu grup en la seua opinió reiterada de no pronunciar-se 
sobre els temes que no siguen locals, perquè l’únic que es fa es traslladar les polítiques dels partits al 
Ple i no dedicar el temps als problemes que afecten els veïns. 

El senyor Vea contesta que en la seua opinió la política es fa des de baix cap a dalt, i en 
conseqüència les mocions aprovades pels ajuntaments sí que haurien de tindre el seu efecte. 

Per últim, el senyor alcalde conclou que l’organització de l’administració de justícia sí que és un tema 
que afecta directament els veïns de Benifairó de les Valls, ja que no és el mateix anar a un juí a 
Sagunt que a València. A més a més, puntualitza que debatre en el Ple aquestes qüestions no afecta 
el funcionament de l’ajuntament. 
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95/13. Moció del grup municipal socialista sobre el tancament de les urgències de sanitat 

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

Primer. Sol·licitar a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat el manteniment dels Punts d’Atenció 
Continuada (PAC) de la Comunitat, com també els Punts d’Urgència extra hospitalaris. 

Segon. Mantindre el Transport Sanitari Urgent i garantir els temps de resposta a l’emergència en totes 
les poblacions de la Comunitat Valenciana, a fi d’assegurar en tot moment a la població que demanda 
els seus servicis una resposta apropiada, eficient i de qualitat. 

96/13. Precs i preguntes 

Obert pel president el torn de precs i preguntes, el senyor Vea demana la convocatòria del Consell 
Agrari abans que finalitze l’any. L’alcalde informa que membres del Consell li han facilitat molta 
informació que vol traslladar a la resta de membres, i que volia que el Consell decidira si es reunirà 
d’una manera formal o vol un funcionament més informal i àgil. El senyor Vea prega que se li faça 
arribar eixa informació. 

A continuació el senyor Condomina afirma que hi ha un hivernacle al poble i pregunta si s’ha demanat 
la llicència corresponent. L’alcalde li contesta que s’ha sol·licitat informació, però no té constància que 
s’haja demanat cap llicència. 

Tot seguit, el senyor Condomina demana més vigilància en els horts al voltant dels paellers, perquè 
els usuaris entren en els horts i s’emporten taronges i llenya i hi ha risc per als menors de caure en la 
séquia. L’alcalde li contesta que la Guàrdia Civil sol fer ruta pels paellers, i que se li ha informat que 
van a posar en marxa una campanya especial de “taronja”. Que el personal de l’ajuntament existent 
quan s’obrin els paellers el cap de setmana és personal de neteja i que la policia local, quan està de 
servici, també fa ruta per la zona. 

Fent ús del seu torn de paraula, el senyor Vea pregunta com estan els pressupostos municipals. El 
senyor alcalde li contesta que una vegada es disposarà de la informació sobre les directrius de la 
Diputació per a l’atorgament de subvencions destinades als ajuntaments, es convocarà una reunió als 
veïns i que intentarà que siga abans del cap d’any. 

La senyora Montañana pregunta en quina situació es troba la mercantil MAFORT. El senyor alcalde li 
contesta que està en suspensió de pagaments, i que l’ajuntament es reunirà amb els propietaris per a 
informar-los de la situació. 

La senyora Aguilar pregunta si l’ajuntament té coneixement si l’oficina de Bankia s’obrirà o no una 
vegada a la setmana. L’alcalde li contesta que oficialment el compromís era únicament mantindre el 
caixer, però no l’oficina. 

Per últim, la senyora Montañana pregunta si es tancarà la font d’osmosi, i el cost del seu 
manteniment. L’alcalde li contesta que la proposta inicial seria tancar-la, però primer es farà una 
reunió informativa a la població, quan es tinguen totes les dades relatives a la posada en marxa del 
metre cúbic. Sobre el manteniment, l’alcalde respon que les revisions ordinàries no són cares, però 
que actualment no es fan les inversions preventives necessàries, les quals caldria fer si es 
mantinguera oberta, i això sí que és més car. 

El senyor Vea felicita l’equip de govern per fer la reunió informativa de l’aigua, malgrat que s’havia 
votat en contra de la moció presentada pel seu grup per a convocar-la. 

I no havent-hi altres assumptes a tractar, el president tanca la sessió, a les vint-i-una hores i vint 
minuts del dia assenyalat anteriorment. 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 


