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ASSISTENTS: 
Grup Socialista: 
Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 
Vicent Chordà Guillem 
Luís 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:  
Cap 
------------------ 
María de la O Pérez Cayuela, secretària 
interventora 
------------------ 

Minuta núm. 07/2014. Sessió ordinària de 22 
de maig del 2014 

En la sala de sessions de l’Ajuntament de 
Benifairó de les Valls, a les vint hores i trenta 
minuts del dia 22 de maig 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: 

41/14. Aprovació d’actes anteriors 
La còpia dels esborranys de les actes de les 
sessions de dates 24 i 29 d’abril del 2014, 
adjuntades a la convocatòria, s’aproven per 
unanimitat dels assistents. 

 

42/14. Dació de comptes al Ple de les resolucions d’Alcaldia. 

Vista la relació de les resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 16 d’abril del 2014 fins al 15 de 
maig del 2014, el Ple se’n dóna per assabentat. 

En relació amb les resolucions aprovades durant l’indicat període, el senyor Vea pregunta quin serà el 
plantejament de la Dipu et Beca en esta edició. L’alcade informa que les bases ja estan publicades i 
informa del nombre i les característiques de les beques convocades. 

Així mateix, el senyor Vea pregunta per les possibilitats d’obtindre la subvenció sol·licitada per la 
conservació i protecció de béns immobles del patrimoni cultural. El senyor alcalde li contesta que no té 
informació sobre eixe punt. 

43/14. Moció presentada pel grup municipal esquerra contra els abusos de les ETT en el sector 
agrícola del nostre entorn. 

Havent inclòs l’Alcaldia en l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal esquerra contra els 
abusos de les ETT en el sector agrícola del nostre entorn, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels 
assistents, aprova la moció presentada i acorda que: 

Primer. S’inste les administracions competents en matèria laboral a dotar d’una major supervisió i una 
major vigilància en les empreses, en especial en el sector de la recol·lecció agrària i en allò referent a 
la contractació que es fa a través de les ETT. 

Segon. S’impulsen polítiques actives d’ocupació, tot involucrant empresaris, sindicats i 
administracions públiques. 

Tercer. Es potencien les bones pràctiques empresarials, en la mesura que ho permeten les 
competències municipals, i es reforce  la contractació estable front a la precarietat i la temporalitat. 

Quart. S’establisquen mecanismes de col·laboració en la persecució de pràctiques fraudulentes en 
matèria laboral. 
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Explicant el sentit del seu vot, el senyor Condomina afirma que estan d’acord amb la moció perquè 
consideren que les ETT no estan fent bé les coses. 

Per la seua part, el senyor alcalde afirma que voten a favor perquè consideren que el que exposa la 
moció és una realitat. 

44/14. Moció presentada pel grup municipal socialista sol·licitant al govern d’Espanya que 
canvie la seua política de reducció de l’ocupació pública. 

Havent inclòs l’Alcaldia en l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal socialista sol·licitant 
al govern d’Espanya que canvie la seua política de reducció de l’ocupació pública, 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 4 regidors del grup popular, aprova la moció presentada i acorda: 

Primer. Instar el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques perquè procedisca a modificar la 
política de restricció a l'ocupació pública estable i de qualitat que els serveis a la ciutadania demana. 

Segon. Donar trasllat del contingut de l'acord a la FVMP i a les organitzacions polítiques i sindicals 
que accionen inicialment la petició. 

El senyor Vea defén la moció afirmant que per a prestar serveis públics de qualitat fa falta gent. El 
senyor Condomina li contesta que per a contractar gent fan falta diners. L’alcalde contesta que sí, 
però que no tot el món està en la mateixa situació i que hi ha serveis públics bàsics que no es poden 
deixar de prestar. Opina que s’ha de posar primer les persones que els diners. 

Al respecte, el senyor Roig pregunta per la situació concreta a Benifairó. L’alcalde li contesta que 
l’ajuntament està limitat per un Pla d’Ajust que està generant uns interessos desmesurats perquè la 
Generalitat no paga i s’han gastat diners en obres com la Ciutat de les Arts que no servixen. El senyor 
Condomina replica que també a Benifairó s’han fet obres com el Pla de l’Era, la piscina coberta. El 
senyor Chordà contesta que eixes obres s’havien fet perquè s’havien subvencionat. 

45/14. Moció presentada pel grup municipal socialista sol·licitant l’aplicació de l’IVA reduït per 
a les perruqueries. 

Havent inclòs l’Alcaldia en l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal socialista sol·licitant 
l’aplicació de l’IVA reduït per a les perruqueries, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, 
aprova la moció presentada i acorda: 

Únic. Esta Corporació acorda instar el Govern d'Espanya perquè reconsidere l'aplicació del tipus 
general de l'IVA als serveis de perruqueria i els torne a aplicar el tipus reduït. 

La senyora Aguilar afirma estar completament d’acord amb la moció. 

El senyor Vea al·lega que la pujada havia sigut molt forta. 

46/14. Precs i preguntes 

Obert pel president el torn de precs i preguntes, el senyor Condomina pregunta, si com s’havia quedat 
en el Consell Agrari, s’elabora l’ordenança que s’aprovarà pel Ple. L’alcalde li contesta que abans del 
mes de juny estarà preparat el cens dels horts perduts i que l’ordenança s’està elaborant i s’ha 
demanat informació als membres del Consell perquè opinen. 

La senyora Aguilar pregunta per l’estat de les actuacions en el tema de les noves aules de l’escola. 
L’alcalde li contesta s’ha rebut un esborrany de conveni que s’enviarà a tots els grups perquè facen 
les seues aportacions. D’este destaca que es proposa per la conselleria la contractació de l’obra per 
part de l’ajuntament, que fa referència a la necessitat d’elaborar uns informes per la conselleria que 
encara no estan i que l’aportació municipal serà d’un 50%. L’ajuntament hi vol incloure un calendari 
d’actuacions. En tot cas, destaca que el conveni no donarà solució a la falta d’aules durant el curs 
2014/2015. 

El senyor Roig contesta que, si la situació és eixa, s’ha d’actuar. 
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L’alcalde li contesta que, a través de la direcció del centre, al febrer ja s’havia enviat un escrit advertint 
de la situació de falta d’espai, però que es pot tornar a enviar en nom de l’ajuntament. 

La senyora Aguilar opina que això serà més efectiu que un tancament a l’escola, contesta la senyora 
Guillem que això serà una decisió de l’AMPA. En tot cas, el senyor Vea destaca que no són opcions 
alternatives sinó que es poden fer les dues coses. 

Per últim, el senyor Vea pregunta per l’Escola d’Estiu i si inclourà cursets de natació. El senyor alcalde 
li contesta que encara no està decidit i recorda que l’any passat el curset no estava inclòs per un 
motiu econòmic. En tot cas, anuncia que enguany l’Escola d’Estiu es farà amb la coordinació d’una 
persona contractada per l’ajuntament i no únicament amb personal de la Dipu et Beca. 

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


