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

Minuta núm. 07/2014. Sessió ordinària de 26 
de juny del 2014 

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

47/14. Aprovació d’actes anteriors 
La còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior de data 22 de maig del 2014, 
adjuntada a la convocatòria, s’aprova per 
unanimitat dels assistents. 

 

48/14. Dació de comptes al Ple de les resolucions d’Alcaldia 

Vista la relació de les resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 16 de maig del 2014 fins al 20 de 
juny del 2014, el Ple se’n dóna per assabentat. 

En relació amb les resolucions aprovades durant el referit període, el senyor Vea pregunta sobre el 
contingut de la resolució d’Alcaldia que fa referència al programa de malnutrició infantil. L’alcalde 
explica que es tracta de l’adhesió a una ajuda cofinanciada per la Diputació de València i l’Ajuntament 
que té per finalitat el repartiment de dinars a determinats xiquets, triats seguint criteris de servicis 
socials, quan es tanca el menjador escolar. Entre les distintes opcions de repartiment dels dinars, s’ha 
triat, per discreció, el repartiment als domicilis particulars dels xiquets. 

49/14. Exp. 108/2014. Pressa de possessió del càrrec de regidora de la senyora Lucía Sanchis 
Colás 

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

Vist que per acord del Ple de 24 d’abril del 2014 es va acordar la presa de coneixement de la renúncia 
voluntària de la Sra. Elisa Montañana Gómez al càrrec de regidora de l'Ajuntament de Benifairó de les 
Valls per motius personals, en compliment dels articles 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. 

Atés que igualment s’han presentat escrits de no acceptació del càrrec dels números 7 i 8 de la 
candidatura en les llistes del Partit Popular de les referides eleccions municipals (RE 220 i 221). 

Vist que s’ha remés a la Junta Electoral Central una sol·licitud d'enviament de les credencials de la 
Sra. Lucía Sanchis Colás, següent en la llista de les eleccions municipals celebrades el 22 de maig 
del 2011, i que aquestes s’han entregat a la interessada amb data 19 de juny del 2014. 
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Vist que consta acreditada en l'expedient la formulació de les declaracions d'interessos que 
preceptuen l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i la 
Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana. 

Per tot això, el Ple 

ACORDA 

Acceptar la presa de possessió de la Sra. Lucía Sanchis Colás del càrrec de regidora de l'Ajuntament 
de Benifairó de les Valls en substitució de la Sra. Elisa Montañana Gómez, després de la renúncia 
voluntària d'aquesta. 

I per a això i complint amb el procediment legalment establit, el senyor alcalde invita la senyora Lucía 
Sanchis Colás a posar-se dreta i procedeix tot seguit a la lectura de la fórmula legal de jurament o 
promesa: «¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidora de l'Ajuntament de Benifairó dels Valls amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar 
la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana?»  

Havent pres possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls previ jurament 
del càrrec, la Sra. Lucía Sanchis Colás s'incorpora a la sessió plenària. 

50/14. Exp. 164/2014. Ratificació de la resolució d’Alcaldia de 12 de juny del 2014 relativa a la 
modificació de l’operació d’endeudament susbscrita a càrrec del mecanisme de finançament 
per al pagament als proveïdors de les entitats locals 

Adoptada, en data 12 de juny del 2014, resolució d’Alcaldia amb el tenor literal següent: 

«Vista la Resolució de 13 de maig del 2014, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i 
Local, per la qual es complix l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes 
Econòmics, de 24 d’abril del 2014, per a la modificació de determinades condicions financeres de les 
operacions d’endeutament subscrites a càrrec del mecanisme de finançament per al pagament als 
proveïdors de les entitats locals. 

Consultada l’Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals, aquesta entitat local pot 
sol·licitar acollir-se a alguna de les següents mesures orientades a millorar les condicions economico-
financeres de les operacions formalitzades en el marc de la primera fase del mecanisme de pagament 
a proveïdors del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer: 

-      Ampliació del període de carència en un any, però no el període d’amortització, amb una 
reducció intermèdia del diferencial aplicable sobre Euribor a 3 mesos. 

-      Reducció màxima del diferencial aplicable sobre l’Euribor a 3 mesos. 

Que atesa la situació econòmica municipal es considera apropiat sol·licitar la reducció en 140 punts 
bàsics el diferencial aplicable sobre l’Euribor a 3 mesos, quedant establert en aquest últim més un 
marge de 385 punts bàsics segons l’Ordre PRE/966/2014, de juny.  

Que la presentació de la dita sol·licitud exigeix l’aprovació de les condicions generals següents: 

Primera. L’adhesió automàtica al Punt general d’entrada de factures electròniques de 
l’Administració General de l’Estat d’acord amb el que preveu la Llei 25 2013/, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el 
Sector Públic. Públic.  

Segona. Adhesió automàtica a la plataforma Emprén en 3. 

Tercera. Procedir a la substitució immediata, almenys, d’un 30% de les vigents autoritzacions i 
llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions responsables, d’acord amb el que 
preveu la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, i elaborar un 
informe d’avaluació de les normes de l’entitat local que han de modificar-se per resultar 
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incompatibles amb la Llei 20/2013, de 9 de desembre, d’acord amb les directrius fixades pel 
Consell per a la unitat de mercat. 

De conformitat amb la competència atribuïda per l'article 21.1 b), f) s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local 

RESOLC 

Primer. Sol.licitar la modificació de l’operació d’endeutament subscrita a càrrec del mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals consistent en la reducció en 140 
punts bàsics del diferencial aplicable sobre l’Euribor a 3 mesos, i es queda establert en aquest últim 
mes un marge de 385 punts bàsics. 

Segon. Assumir el compromís d’adhesió automàtica al Punt general d’entrada de factures 
electròniques de l’Administració General de l’Estat d’acord amb el que preveu la Llei 25 2013/, de 27 
de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el 
Sector Públic.  

Tercer. L’adhesió automàtica d’aquest Ajuntament a la plataforma Emprén en 3. 

Quart. Procedir a la substitució immediata, almenys, d’un 30% de les vigents autoritzacions i llicències 
d’inici d’activitat econòmica per declaracions responsables, d’acord amb el que preveu la Llei 20/2013, 
de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, i elaborar un informe d’avaluació de les normes 
de l’entitat local que han de modificar-se per resultar incompatibles amb la Llei 20/2013, de 9 de 
desembre, d’acord amb les directrius fixades pel Consell per a la unitat de mercat. 

Quint. Aprovar la següent llista de llicències i autoritzacions d’inici d’activitat econòmica a remetre junt 
amb la sol·licitud de modificació de l’operació d’endeutament: 

- Activitats incloses en el Catàleg d’Espectacles públics, activitats recreatives i establiments 
públics de la Llei 14/2010 oberts a pública concurrència, amb un aforament no superior a 500 
persones (articles 9 i 10 Llei 14/2010). 

- Activitats recreatives o espectacles públics que, per la seua naturalesa, requerisquen la 
utilització d’instal·lacions o estructures eventuals, portàtils o desmuntables de caràcter no 
permanent (article 17 Llei 14/2010). 

- Espectacles i activitats que amb caràcter temporal pretenguen desenvolupar-se en 
instal·lacions portàtils o desmuntables (article 17 Llei 14/2010). 

- Espectacles i activitats singulars o excepcionals, si no comporten una modificació de les 
condicions tècniques generals de l’article 4 de la Llei 14/2010, i en especial de la seguretat del 
local o recinte, un augment de l’aforament sobre l’inicialment previst o una instal·lació 
d’escenaris o coberts (articles 25 i 26 Llei 14/2010). 

Sext. Efectuar els tràmits anteriors per via telemàtica i amb firma electrònica. 

Sèptim. Facultar l’alcalde i la secretaria-interventora per a la signatura de tots els documents que 
calguen per fer efectius aquests acords. 

Octau. Donar compte al Ple de la present resolució» 

El Ple se’n dóna per assabentat i ho ratifica per unanimitat en tots els seus termes. 

Al respecte el senyor Vea pregunta si hi ha carència, quines son les llicències que s’expliciten i si hi ha 
previsió de pagament per la Generalitat Valenciana. L’alcalde li contesta que no hi ha carència i que 
les llicències que es proposen substituir per declaracions responsables són les que han sigut 
substituïdes en la normativa autonómica. Pel que fa a les previsions de pagament el senyor alcalde 
contesta que les últimes notícies són que es pagarà abans del 31 de juliol, però recorda que anuncis 
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d’aquest tipus ja s’havien fet abans. La senyora Sanchis comenta que les notícies que ella té és que el 
pròxim FLA es destinarà a administracions públiques. 

51/14. Moció presentada pel Grup Municipal Socialista sol·licitant un referendum constitucional 

Havent inclòs l’Alcaldia en l’ordre del dia la moció presentada pel Grup Municipal Socialista sol·licitant 
un referendum constitucional, l’Ajuntament Ple, per cinc vots a favor, corresponents a l’alcaldia, els 
regidors del Grup Municipal Socialista, l’abstenció dels cinc  regidors del Grup Municipal Popular i el 
vot en contra del regidor del Grup Municipal Esquerra, aprova la moció presentada i acorda: 

Primer. Proposar una reforma de la Constitució Espanyola que contemple almenys els acords 
següents: 

- Un nou disseny d'Espanya com a un Estat Federal. Amb finançament i competències justes i 
clarament definides. 

- Una clàusula social que assegure la protecció constitucional del dret a la sanitat universal, a 
l’educació pública, a l’habitatge i a la garantia social. 

- Un aprofundiment dels mecanismes de transparència i regeneració democràtica i dels drets 
de participació de la ciutadania en la vida pública. 

- La garantia d’igualtat, real i efectiva, entre homes i dones. 

- Altres aspectes rellevants com la forma d'Estat o la revisió de la reforma de l’article 135. 

Segon. Sol·licitar que esta reforma constitucional siga votada en referèndum per tota la ciutadania 
com estableix la mateixa Constitució.  

Tercer. Donar trasllat d'aquest acord al Govern d'Espanya, al Govern de la Comunitat, i als grups 
polítics del Congrés i de les Corts Valencianes i a la Junta de Govern de la FEMP. 

El senyor Condomina fonamenta l’abstenció del seu grup pel fet que no es tracta d’un assumpte 
directament local, si bé opina que està d’acord que han d’haver canvis, però no dràstics. 

El senyor Vea justifica el seu vot en contra en el fet que la moció és insuficient ja que l’autèntica 
democràcia no ha de tindre límits. 

52/14. Moció presentada pel Grup Municipal Esquerra per la República, els processos 
constituents, el dret a decidir dels pobles i el referèndum 

Havent inclòs l’Alcaldia en l’ordre del dia la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra per la 
República, els processos constituents, el dret a decidir dels pobles i el referèndum, l’Ajuntament Ple, 
per cinc abstencions, corresponents a l’Alcaldia i els regidors del Grup Socialista, cinc vots en contra 
dels regidors del Grup Popular i el vot a favor del regidor del Grup Esquerra, rebutja la moció 
presentada. 

El senyor alcalde justifica el sentit del seu vot en el fet que la moció mescla el dret a decidir amb 
l’escissió de l’Estat. Li contesta el senyor Vea que el que es demana és que la voluntat popular es 
senta, tant en la forma d’Estat como en altres qüestions. 

53/14. Precs i preguntes 

Obert pel president el torn de precs i preguntes, el senyor Vea pregunta per les novetats en el tema de 
l’escola. L’alcalde li explica que s’ha consensuat amb el director provincial la instal·lació de dues aules 
prefabricades al carrer Mónica Badenes, fora del recinte escolar, però connectades amb ell i un mòdul 
d’aseos al pati escolar. Això significa una solució a curt termini, però la solució definitiva continua sent 
el conveni, encara que ja no és tan urgent. En aquest punt s’està pendent que per part de Conselleria 
s’elaboren uns informes, que són un requisit per a poder redactar el projecte, previ a la firma del 
conveni. La senyora Sanchis comenta que els últims esdeveniments demostren que l’escrit que 
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havien firmat tots els grups havia sigut útil. El senyor alcalde contesta que sobretot ha servit per a 
donar una imatge de unitat. 

A continuació el senyor Vea pregunta per la constitució del Consell Escolar Municipal de Benifairó de 
les Valls. L’alcalde li contesta que havent-se dirigit a tots els estaments que l’integren per a la seua 
constitució la resposta no ha sigut satisfactòria, per la qual cosa, si no és representatiu no té sentit 
posar-lo en funcionament. 

Finalitzant el seu torn de paraula, el senyor Vea pregunta per la fumigació dels claveguerams. El 
senyor alcalde explica que el tractament de clavegueram contra rates i paneroles s’està fent a través 
de la Mancomunitat de les Valls, l’Ajuntament per la seua part fa únicament els edificis municipals. 
Respecte a la fumigació del clavegueram informa que s’ha efectuat, però encara no tenen els 
resultats. 

Tot seguit la senyora Colàs pregunta què està passant amb els rebuts de l’aigua. L’alcalde explica que 
són més elevats de l’habitual no perquè haja pujat el preu de l’aigua sinó perquè incorporen més 
consum del que és habitual ja que el període facturat no és de sis sinó de casi nou mesos ja que 
degut al canvi de sistema de gestió del cobrament de la taxa les lectures dels comptadors s’havien 
efectuat a principi de any, que a més a més el rebut  inclou els mesos d’estiu i que s’està observant un 
increment del consum degut a l’augment de la pressió de l’aigua. En tot cas explica els diferents 
conceptes que integren el rebut aclarint que no tot és consum d’aigua. La senyora Sanchís agraïx la 
informació i demana que se n’informe adequadament als veïns. 

Al tall de la qüestió, el senyor Condomina critica el treball de l’empresa contractada, recordant que si 
bé el seu grup havia votat a favor del canvi considera que s’ha fallat, que dubta dels advantatges del 
canvi. El senyor alcalde contesta que qualsevol canvi és complicat, però que hi ha hagut dos 
problemes dels quals no es deu responsabilitzar l’empresa contractada, els derivats de l’aplicació de 
la normativa SEPA i la liquidació de l’IVTM a determinats vehicles antics, però que encara estan 
donats d’alta en Tràfic. En tot cas recorda que les raons que havien motivat el canvi, la flexibilitat i 
l’economia, s’estan complint i que al finalitzar el benefici no és tal, es canviarà. 

El senyor Vea recorda que el seu grup s’havia abstingut i que analitzarà la situació quan passe l’any, 
únicament havien donat el benefici del dubte. En tot cas considera que el tema de la informació es pot 
solucionar. 

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


