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

Minuta núm. 11/2013. Sessió ordinària de 19 
de desembre del 2013 

En la sala de sessions de l’Ajuntament de 
Benifairó de les Valls, a les vint hores i trenta 
minuts del dia 19 de desembre 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, s’han adoptat 
els acords següents: 

108/13. Aprovació d’actes anteriors 
La còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior, de data 28 de novembre, es deixa 
pendent d’aprovació. 

 

109/13. Dació de comptes al Ple de les resolucions d’Alcaldia 

Vista la relació de les resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 22 de novembre fins al 12 de 
desembre del 2013, el Ple se’n dóna per assabentat. 

El senyor Condomina pregunta el motiu perquè hi ha tantes resolucions que fan referència a 
expedients de responsabilitat patrimonial. El senyor alcalde li respon que és degut al fet que s’han 
tramitat tots els expedients de manera conjunta. 

110/13. Exp. 126/2011. Designació de representants en diferents consells escolars 

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: 

Vist l’acord del plenari de data 25 d’abril del 2013 pel qual es designen com a representants d’aquesta 
corporació en el Consell Escolar del col·legi públic l’Ermita els membres següents: 

 Titular: M. Luz Guillem Llopis, regidora. 

 Suplent: Luis Alan Albiach Forner, regidor. 

Resultant que per raons d’eficàcia i havent-se celebrat eleccions en per al Consell Escolar de l’IES La 
Vall de Segó i atesa la pròxima constitució del Consell Escolar Municipal de Benifairó de les Valls, el 
Ple 

ACORDA: 

Primer. Designar com a representants d'aquesta Corporació en el Consell Escolar del col·legi públic 
l’Ermita, els membres següents: 

- Titular: M. Luz Guillem Llopis, regidora. 

- Suplent: Glòria Ruíz Frías. 
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Segon. Designar com a representants d'aquesta Corporació en el Consell Escolar de l’IES La Vall de 
Segó els membres següents: 

- Titular: Glòria Ruíz Frías, regidora. 

- Suplent: M. Luz Guillem Llopis, regidora. 

Tercer. Designar com a representants d'aquesta Corporació en el Consell Escolar Municipal de 
Benifairó de les Valls els membres següents: 

- Titular: M. Luz Guillem Llopis, regidora. 

- Suplent: Glòria Ruíz Frías. 

El senyor Condomina justifica l’abstenció en el fet que no han sigut consultats i no hi ha cap 
representat del PP. 

111/13. Exp. 282/2013. Aprovació del calendari fiscal 2014 

Vista la necessitat de periodificar adequadament el cobrament dels ingressos tributaris que són 
competència d’este Ajuntament. 

D’acord amb el que preveu l’article 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, es 
proposa al Ple l’adopció del present 

ACORD: 

Primer. Aprovar el següent calendari fiscal: 

De l’1 de gener al 28 de febrer: 

- Segon semestre del 2013 de la taxa per subministrament d'aigua potable i de clavegueram, 
tractament i depuració d'aigues residuals. 

De l’1 de febrer al 31 de març estaran al cobrament en voluntària: 

- Primer semestre de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM). 

De l’1 d’abril al 31 de maig estaran al cobrament en voluntària: 

- Primer semestre de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana. 
- Impost sobre activitats econòmiques (IAE). 
- Taxa per la prestació de servicis de conservació de camins. 
- Taxa per la prestació de servicis de conservació de séquies. 
- Taxa per ocupació privativa del domini públic local mitjançant reserva d’espai per a entrada i 

eixida de vehicles (guals). 
- Primer trimestre 2014 de la taxa per subministrament d'aigua potable i de clavegueram, 

tractament i depuració d'aigues residuals. 

De l’1 de juliol al 31 d’agost estaran al cobrament en voluntària: 

- Segon trimestre 2014 de la taxa per subministrament d'aigua potable i de clavegueram, 
tractament i depuració d'aigues residuals. 

De l’1 d’agost al 30 de setembre, estaran al cobrament en voluntària: 

- Segon semestre de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM). 

De l’1 d’octubre al 30 de novembre, estaran al cobrament en voluntària: 

- Tercer trimestre 2014 de la taxa per subministrament d'aigua potable i de clavegueram, 
tractament i depuració d'aigues residuals. 
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- Segon semestre de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana. 
- Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica. 

L’ingrés dels deutes tributaris haurà de realitzar-se exclusivament en qualsevol dels bancs o caixes 
d’estalvi que es designen com a entitats col·laboradores de la recaptació municipal, en l’horari de 
caixa d’estes o, si és el cas, mitjançant el caixer automàtic. Per aplicació del Quadern 60 del Consell 
CSB, l’ingrés haurà de realitzar-se en efectiu o per mitjà de càrrec en compte oberta en el banc o 
caixa on es pretenga realitzar el pagament. 

En el cas de contribuents que hagueren domiciliat el pagament almenys un mes abans de l’inici de 
cada període de cobrament, rebran el corresponent preavís a l’inici d’este i el càrrec en compte el 
primer dia hàbil següent a la finalització del període de cobrament voluntari. 

Segon. Publicar el present acord per al seu general coneixement, de conformitat amb el que establix 
l’article 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

112/13. Moció de l’alcaldia sobre designació de secretari del Jutjat de Pau de Benifairó de les 
Valls 

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 sobre designació de secretari del Jutjat 
de Pau de Benifairó de les Valls 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 per l’alcalde, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, aprova la moció presentada i 
acorda: 

Vist l’expedient 58/2013 per a la renovació del lloc de Secretaria del Jutjat de Pau de Benifairó de les 
Valls. 

Resultant que raons d’eficàcia i eficiència aconsellen la prestació del servei conjuntament amb el 
Jutjat de Pau de Faura, a fi d’optimitzar els recursos adscrits al servei esmentat. 

Resultant que en poblacions de menys de 7.000 habitants, correspon a l’Ajuntament el nomenament 
de persona idònia per a l’exercici de la Secretaria i la seua comunicació al Ministeri de Justícia per a la 
seua aprovació, d’acord amb l’article 50.3 i la Disposició transitòria cinquena de la Llei 38/1988, de 28 
de desembre, de Demarcació i Planta Judicial. 

Resultant que amb data 26 de novembre del 2013 s’ha publicat un Ban en què es feia pública 
l’obertura del termini per a sol·licitar el nomenament com a secretari/a dels Jutjats de Pau dels 
municipis de Faura i Benifairó de les Valls. 

Vista la valoració emesa per les secretàries interventores dels ajuntaments de Faura i Benifairó de les 
Valls, de data 16 de desembre del 2013, que es fa pròpia, i que consideren com a candidat mes idoni 
José Ruiz López, amb DNI 44.800.501-C. 

Considerant que s'han respectat en l'expedient els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 

Considerant el Ban publicat amb data 26 de novembre del 2013, en el qual s’estableixen les 
condicions del servici. 

Considerant els articles 50, 51 i la Disposició transitòria cinquena de la Llei 38/1988, de 28 de 
desembre, de Demarcació i Planta Judicial. 

En virtut de la competència atribuïda en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, el Ple 

ACORDA: 
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Primer. Designar secretari del Jutjat de Pau de Benifairó de les Valls, des de l’1 de gener del 2014 fins 
que es produïsca el seu cessament per alguna de les causes legals que siguen aplicables, JOSÉ 
RUIZ LÓPEZ, amb DNI 44.800.501-C, per considerar-lo persona idònia per al desenrotllament de les 
funcions pròpies del càrrec en les condicions establides en el Ban publicat amb data 26 de novembre 
del 2013. 

Segon. Comunicar l’esmentat nomenament a la Conselleria de Governació i Justícia per a la seua 
aprovació, tal com establix l’article 50.3 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre. 

Tercer. Constituir una borsa d’aspirants per a cobrir possibles absències del titular de la secretaria 
amb el següent ordre: 

NOM DNI 

Nereida Antolí García 44.800.767-X 

David Godos Martínez 33.400.319-H 

Marina Condomina Guillem 44.801.196-W 

Rosa M Serrano Oliver 53.384.159-D 

 
113/13. Precs i preguntes 

Obert pel president el torn de precs i preguntes, no s’en formula cap. 

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


