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

Minuta núm. 02/2014. Sessió ordinària de 27 
de febrer del 2014 

En la sala de sessions de l’Ajuntament de 
Benifairó de les Valls, a les vint hores i trenta 
minuts del dia 27 de febrer del 2014, es 
reunixen 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: 

5/14. Aprovació d’actes anteriors 
La còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior, de data 23 de gener del 2014, 
adjuntada a la convocatòria, s’aprova per 
unanimitat dels assistents. 

 

6/14. Dació de comptes al Ple de les resolucions d’Alcaldia 

Vista la relació de les resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 17 de gener del 2014 fins al 20 de 
febrer del 2014, el Ple se’n dóna per assabentat. 

7/14. Exp. 175/2013. Dació de comptes al ple de les OPA's i informes intervenció (article 218 
TRLRHL) 

Vist l’expedient 175/2013, el Ple se’n dóna per assabentat.  

Preguntada la senyora secretària-interventora per part del senyor Vea pel contingut de l’expedient, es 
fa un resum dels principals esmenes d’intervenció i advertències de legalitat que hi consten i informa 
sobre la seua remissió al Tribunal de Comptes. 

8/14. Exp. 31/2014. Dació de comptes al ple de l'informe trimestral del compliment de terminis 
de pagament 4T/13 

Vist l’expedient 31/2014, el Ple se’n dóna per assabentat. 

9/14. Exp. 34/2014. Adhesió a la Central de Compres de la FEMP 

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

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), per acord de la seua Junta de Govern de 
28 de gener de 2014, va aprovar la creació d’una Central de Contractació a l’empara del que preveu la 
Disposició Addicional Cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local, d’acord amb la redacció donada a esta per l’article 1.35 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com en els articles 203 i següents del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre. 

L’Ajuntament de Benifairó de les Valls està interessat en la utilització de la Central de Contractació 
creada per la FEMP. 
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En conseqüència, tenint en compte el que disposa l’article 205 del referit Text refós i sent d’interés per 
a esta Entitat la utilització de la Central de Contractació de la FEMP, el Ple 

ACORDA 

Primer. Adherir-se a la Central de Contractació de la FEMP a fi de poder contractar les obres, servicis 
i subministraments que oferisca la citada Central, de conformitat a les condicions i preus que es fixen 
en els corresponents contractes o acords marc que se subscriguen entre la dita central i les empreses 
adjudicatàries d’estos. 

Segon. Remetre el present Acord a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies als efectes 
oportuns. 

Tercer. Facultar el senyor alcalde, en nom i representació d’esta Corporació, per a la formalització de 
tots els documents que siguen necessaris per a l’efectivitat del present acord, i per això l’adhesió als 
distints acords marc de contractació que la central de contractació de la FEMP traga a licitació i siguen 
d’interés per a este Ajuntament. 

10/14. Exp. 44/2014. CONVENIS. De col·laboració entre la Diputació de València i el Col·legi 
d’Advocats, per a la prestació dels servicis d’assessorament jurídic, mediació, intermediació, i 
negociació sobre préstecs i arrendaments relatius a la vivenda habitual 

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

Vist el conveni de col·laboració subscrit el 16 de gener del 2014 entre la Diputació de València i el 
Col·legi d’Advocats, per a la prestació dels servicis d’assessorament jurídic, mediació, intermediació, i 
negociació sobre préstecs i arrendaments relatius a la vivenda habitual. 

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 de col·laboració subscrit 
el 16 de gener del 2014 entre la Diputació de València i el Col·legi d’Advocats, per a la prestació dels 
servicis d’assessorament jurídic, mediació, intermediació, i negociació sobre préstecs i arrendaments 
relatius a la vivenda habitual. 

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

11/14. Exp. 48/2014. CONVENIS. Adhesió al conveni de col·laboració entre l’AEAT i la FEMP en 
matèria d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració amb la gestió tributària amb les 
entitats locals 

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

Vist el conveni de col·laboració subscrit a l’abril del 2003 entre l’AEAT i la FEMP en matèria 
d'intercanvi d'inofmració tributària i col·laboració amb la gestió tributària amb les entitats locals. 

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 de col·laboració subscrit 
a l’abril del 2003 entre l’AEAT i la FEMP en matèria d'intercanvi d'inofmració tributària i col·laboració 
amb la gestió tributària amb les entitats locals. 

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

12/14. Exp. 282/2013. Modificació del calendari fiscal 2014 

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



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 

Vist el calendari fiscal aprovat pel Ple de la Corporació amb data 19 de desembre del 2013 i publicat 
al BOP de data 31 de desembre del 2013. 

Vist que necessitats del servici requerixen la seua modificació. 

D’acord amb el que preveu l’article 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, el 
Ple 

ACORDA 

Primer. Aprovar el següent calendari fiscal: 

De l'1 D'ABRIL AL 31 DE MAIG 

- 1r termini de l'impost de béns immobles de naturalesa urbana. 
- 2n semestre de la taxa de subministrament d'aigua potable, clavegueram i tractament i 

depuració d'aigües residuals 2013. 
- Taxa per la prestació de servicis de conservació de camins. 
- Taxa per la prestació de servicis de conservació de séquies. 
- Taxa d'ocupació de via privativa del domini públic per mitjà de la reserva d'espai per a 

l'entrada i eixida de vehicles (GUALS). 
- Impost sobre activitats econòmiques. 

De l'1 DE JUNY AL 31 DE JULIOL: 

- 1r trimestre de la taxa de subministrament d'aigua potable, clavegueram i tractament i 
depuració d'aigües residuals 2014. 

De l'1 D'AGOST AL 30 DE SETEMBRE: 

- 2n trimestre de la taxa de subministrament d'aigua potable, clavegueram i tractament i 
depuració d'aigües residuals 2014. 

De l'1 DE JUNY AL 30 DE SETEMBRE: 

- Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

De l'1 D'OCTUBRE AL 30 DE NOVEMBRE: 

- 2n termini de l'impost de béns immobles de naturalesa urbana. 
- Impost de béns immobles de naturalesa rústica. 
- 3r semestre de la taxa de subministrament d'aigua potable, clavegueram i tractament i 

depuració d'aigües residuals 2013. 

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, a través de 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 obert 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. 

13/14. Exp. 53/14. Nom de Carrers. Glorieta entrada Quart 

L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent: 
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Atesa la creació d’una nova glorieta d’entrada a la població des de Quart de les Valls (actualment en 
construcció), ubicada en la confluència dels carrers Mestre Serrano, Antoni Làzaro i l’avinguda Vall de 
Segó, segons ubicació descrita gràficament en el següent plànol: 

 

Resultant la condició de Fill Predilecte de la població de Benifairó de les Valls atorgada a En Joan 
Garcés Queralt pel Ple de la Corporació de data 6 de juny del 2011 en atenció a la seua dilatada i 
exitosa trajectòria professional musical, la seua personalitat distingida i reconeguda en tots els àmbits 
i tot això portant el nom de Benifairó de les Valls com a emblema, qualitats igualment aplicables al seu 
germà, en Vicent Garcés Queralt. 

Atès que pròximament se celebra el centenari del naixement d’En Joan Garcés Queralt. 

Considerant el que establix l'article 75 del Reglament de Població i en la Resolució de 9 d'abril de 
1997 d'instruccions tècniques sobre la gestió i revisió del Padró Municipal d'Habitants, el Ple 

ACORDA 

Primer. Denominar a la nova glorieta d’entrada a la població des de Quart de les Valls (actualment en 
construcció), ubicada en la confluència dels carrers Mestre Serrano, Antoni Làzaro i l’avinguda Vall de 
Segó, segons ubicació descrita gràficament en el cos del present acord «Germans Joan i Vicent 
Garcés». 

Segon. Notificar el present acord a les Administracions Públiques interessades i a les entitats, 
empreses i organismes que presten en el municipi servicis destinats a la col·lectivitat [INE, servici 
postal, companyia elèctrica, etc.]. 

Tercer. Publicar este Acord en el Butlletí Oficial de la Província de València. 

Quart. Facultar el senyor alcalde perquè subscriga els documents que siguen necessaris amb vista a 
l'execució dels precedents Acords. 

14/14. Exp. 60/2014. Conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local 

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

Primer. Iniciar la tramitación para la formalización del conflicte en defensa de l’autonomia local contra 
els articles primer i segon i d’altres disposicions afectades de la Llei 27/2013, de 27 de desembre del 
2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre 
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del 2013) d’acord al text que s’adjunta, segons allò que assenyalen els arts. 75 bis i següents de la 
Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional. 

Segond. A tal efecte, sol·licitar Dictamen del Consell d’Estat, conforme al que establix l’art. 75 ter 3 de 
la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, per conducte del Ministeri de 
Hisenda i Administracions Públiques, a petició de l’entitat local de major població (art. 48 Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local), així com atorgar a esta entitat la delegació 
necessària. 

Tercer. Facultar i encomanar a l’alcalde per a la realització de tots els tràmits necessaris per a dur a 
terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i 
bastant com en dret es requerisca a favor de la Procuradora Sra. Virginia Aragón Segura, col. núm. 
1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid perquè, en nom i representació de l’Ajuntament 
de Benifairó de les Valls, de forma solidària i indistinta, interpose conflicte en defensa de l’autonomia 
local contra la llei 27/2013, de 27 de desembre del 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre del 
2013), de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local seguint-lo per tots els seus tràmits i 
instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seu execució. 

El senyor Vea explica el sentit del seu vot recordant que fa un any aproximadament el seu grup havia 
presentat una moció en contra del projecte de llei perquè estimaven que era contrari a l’autonomia 
local. 

15/14. Exp. 61/2014. Consorci bombers. Modificació estatuts 

L’Ajuntament Ple, per 6 vots en contra, corresponents a l’alcaldia, els regidors del grup socialista i el 
regidor del grup esquerra, i l’abstenció dels 2 regidors del grup popular, ha rebutjat aprovar la 
modificació puntual dels Estatuts del Consorci per al Servici de Prevenció i Extinció d’Incendis i de 
Salvament de la Província de València, aprovada inicialment per acord de l’Assemblea General de 20 
de novembre del 2013, i elevada a provisional mitjançant un Decret del President Delegat, del mateix 
de 15 de gener del 2015. 

El senyor alcalde explica el seu vot en contra al·legant que suposa canviar l’aportació de la 
Generalitat Valenciana d’una quantitat variable a una fixa que suposarà una disminució de la seua 
aportació. 

Per la seua part el senyor Vea considera que és un error establir una quatintat fixa perquè suposa un 
límit a l’aportació de la Generalitat. 

16/14. Exp. 58/2014. Ratificació Conveni bàsic bilateral entre l'organisme autònom Jefatura 
Central de Tráfico i l’entidat local Ajuntament de Benifairó de les Valls, pel qual es formalitza 
l'adhesió al conveni específic de col·laboració subscrit entre l'organisme autònom Jefatura 
Central de Tráfico i la FEMP en matèria de seguretat vial 

L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents ha ratificat la signatura del Conveni bàsic bilateral 
entre l'organisme autònom Jefatura Central de Tráfico i l’entitat local Ajuntament de Benifairó de les 
Valls, pel qual es formalitza l'adhesió al conveni específic de col·laboració subscrit entre l'organisme 
autònom Jefatura Central de Tráfico i la FEMP en matèria de seguretat vial. 

17/14. Moció presentada pel grup municipal Esquerra per la difusió del cinema en valencià 

Havent inclòs l’alcaldia en l’Ordre del dia la moció presentada pel grup municipal Esquerra per la 
difusió del cinema en valencià, 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 2 regidors del grup popular, 
ha adoptat l’acord següent: 

Únic. Que l’Ajuntament signe amb Escola Valenciana un conveni per a celebrar en l’escola municipal 
del poble el programa Cinema a l’Escola 2013/2014. 

18/14. Moció presentada pel grup municipal Esquerra en favor de la justícia universal 
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Havent inclòs l’alcaldia en l’Ordre del dia la moció presentada pel grup municipal Esquerra en favor de 
la justícia universal, 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 2 regidors del grup popular, ha adoptat 
l’acord següent: 

Primer. Rebutgem la reforma de la jurisdicció universal proposada pel Partit Popular per tal de 
modificar la llei orgànica del Poder Judicial. 

Segon. Instem l’Estat espanyol a defensar la persecució internacional dels crims de genocidi i de lesa 
humanitat, incloent-hi els crims perpetrats pel franquisme i altres règims dictatorials. 

Tercer. Instem l’Estat espanyol a assegurar que qualsevol reforma de les lleis de jurisdicció universal 
són consistents amb el dret internacional. 

Quart. Traslladem estos acords a les presidències del Congrés de Diputats i del Senat de l’Estat 
espanyol i als grups parlamentaris del Congrés de Diputats i del Senat espanyols. 

El senyor alcalde justifica el vot a favor del seu grup en el fet que no es pot renunciar a jutjar i deixar 
impunes determinats actes.  

19/14. Moció presentada pel grup municipal Esquerra contra les prospeccions petrolíferes a la 
costa valenciana i de les Illes Balears 

Havent inclòs l’alcaldia en l’Ordre del dia la moció presentada pel grup municipal Esquerra contra les 
prospeccions petrolíferes a la costa valenciana i de les Illes Balears, 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 2 regidors del grup popular, ha adoptat l’acord següent: 

Primer. L’Ajuntament de Benifairó de les Valls rebutja frontalment la realització de prospeccions 
petrolíferes o d’investigació d’hidrocarburs al Golf de València i les Illes Balears. 

Segon. L’Ajuntament de Benifairó de les Valls insta el govern espanyol a paralitzar l’autorització i 
execució de qualsevol prospecció petrolífera al Mediterrani. 

Tercer. L’Ajuntament de Benifairó de les Valls insta a tots els representants del País Valencià, tant a 
les Corts Valencianes com al Congrés dels Diputats, a votar a favor de qualsevol iniciativa per a aturar 
la realització de les prospeccions. 

Quart. Traslladem estos acords a la Presidència de la Generalitat Valenciana, al Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i el Congrés de Diputats 
espanyols. 

20/14. Precs i preguntes 

Obert el torn de precs i preguntes el senyor Vea pregunta si hi ha novetats de les obres de l’escola. El 
senyor alcalde contesta que la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport s’havia compromés a enviar a 
l’ajuntament un esborrany de conveni per a la construcció de les noves aules i la seua financiació. No 
obstant, explica que eixe esborrany no ha arribat i que ara, després de diverses cridades telefòniques 
de l’alcaldia, han demanat a l’ajuntamet que sol·licite un informe favorable d’infraestructures que 
l’ajuntament va a sol·licitar. Pert tant, conclou que en la seua opinió els indicis apunten que no es va a 
resoldre el problema i anuncia que si el procés no avança la seua intenció és que el casal jove no es 
torne a utilitzar com a aula. 

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


