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

Minuta núm. 08/2014. Sessió ordinària de 24 
de juliol del 2014 

En la sala de sessions de l’Ajuntament de 
Benifairó de les Valls, a les vint hores i trenta 
minuts del dia 24 de juliol 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 data 26 de 
juny del 2014, 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 21 de juny fins al 17 de juliol del 
2014, el Ple se’n dóna per assabentat. 

49/14. Exp. 27/2014. Dació de comptes al Ple de l’informe d’intervenció sobre l’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit de 
deute amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost general de l’any 2013 

Vist informe d’intervenció sobre l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, del 
límit de deute i d’incompliment de la regla de la despesa amb motiu de l’aprovació de la liquidació del 
pressupost general de l’any 2013, el Ple es dóna per assabentat. 

50/14. Exp. 27/2014. Dació de comptes al Ple de la liquidació del pressupost 2013 

Vista la Resolució d’Alcaldia número 168-2014, de data 2 de juliol del 2014, relativa a l’aprovació de la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2013, el Ple se’n dóna per assabentat. 

51/14. Exp. 122/2014. Finalització Pla d’ajust RDL 4/2012 

D’acord amb el que disposa l’article 7.2 del Reial Decret Llei 4/2012, es dóna compte al Ple que 
s’entén per finalitzat el Pla d’Ajust aprovat per acord plenari de 30 de març de 2012, elaborat de 
conformitat amb allò que s’ha regulat en l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, en haver-se amortitzat 
la totalitat de l’operació d’endeutament prevista en l’article 10 del text legal indicat i de l’informe de la 
intervenció municipal en eixe sentit, de data 14 de juliol del 2014. El Ple es dóna per assabentat. 

El senyor Vea pregunta si les mesures que s’inclouran dins del Pla Economicofinancer que s’ha 
d’aprovar, com  a conseqüència de l’incompliment de la regla de la despesa relativa a la liquidació del 
pressupost del 2013, vindran condicionades per les mesures d’ajust incloses en el Pla d’ajust del RDL 
4/2012 o com afectarà al que puga fer l’ajuntament. 

El senyor alcalde li contesta que contindrà mesures destinades al compliment de la regla de la 
despesa. 
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52/14. Exp. 199/2014. Aprovació inicial modificació de crèdits MC 02-14 SC 

L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha acordat aprovar inicialment la MC 02-14 SC amb 
el detall següent: 

Aplicació Denominació Euros
Deuda pública. Amortización de préstamos a largo plazo de 
entes del sector público.

212.129,15

Amortizació deute

212.129,15

Aplicación Denominación Euros
870.00 Remanente de tesorería para gastos generales 212.129,15

Aplicació art. 32 LOEP. Cancel.lació prèstec RDL 4/12

212.129,15

A) Altes en las aplicacions de DESPESES

011.911.00 

TOTAL

B) Financiació dels suplements de crèdits

TOTAL
 

53/14. Exp. 210/2014. Aprovació inicial modificació de crèdits MC 03-14 CE 

L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha acordat aprovar inicialment la MC 03-14 CE amb 
el detall següent: 

A) ALTES en aplicacions de crèdits
Aplicació pressupostària Euros

338.02.689. Fiestas. Fiestas patronales. Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales 1.200,00

Piló bou i adquació dels forats

171.609.00 Parques y jardines. Otras inversiones nuevas 1.000,00

Jardineres

342.00.622.00. Inst. deportivas. Edif icios y otras construcciones 3.000,00

Magatzem camp de futbol

TOTAL ALTES 5.200,00 €

B) Financiació
Aplicació pressupostària Euros
870.00 Remanente de tesorería para gastos generales

TOTAL BAIXES 5.200,00 €  

54/14. Exp. 211/2014. Aprovació inicial modificació de crèdits MC 04-14 SC 

L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha acordat aprovar inicialment la MC 04-14 SC amb 
el detall següent: 
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A) ALTES en aplicacions de crèdits
Aplicació pressupostària Euros

169.131.00  Otros serv. bienestar comunitario. Lab. temporal. Retribuciones básicas. 16.000,00

Borsa ocupació: 5 persones, 3 mesos

169.160.00  Otros serv.bienestar comunitario. Seguridad Social 3.350,00

Borsa ocupació: 5 persones, 3 mesos

155.160.00  Vías públicas. Seguridad Social 4.466,39

Dif. pressupost

920.160.00  AG. Seguridad Social 22.820,91

Dif pressupost, substitutció admon, ss 2013

912.160.00  AG. Seguridad Social 1.573,26

SS novembre y desembre 2013

920.131.00  AG.  Lab. temp. Retribuciones básicas 10.074,60

Substitució admon

161.00.250.00 Aguas. Trabajos realizados por Administraciones Públicas y otras Entidades Públicas. 9.073,32

Regularització costos 2013

155.609.00. Vías públicas. Otras inversiones nuevas 2.200,00

Monòlit homentage germans Garcés

TOTAL ALTES 69.558,48 €

B) Financiació
Aplicació pressupostària Euros
870.00 Remanente de tesorería para gastos generales

TOTAL BAIXES 69.558,48 €  

 

55/14. Exp. 207/2014. Reconeixement extrajudicial de crèdits REC 02-14 

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

Atesa la necessitat de reconéixer extrajudicialment crèdits derivats de les factures i obligacions 
següents corresponents a exercicis anteriors, que no estaven incloses en la comptabilitat: 

TERCER C.I.F./NIF FACTURA DATA
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT 
IVA INCLÒS

(€)
VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. A41810920 V52312 12/11/2013 920.221.05 41,05

VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. A41810920 V57577 12/12/2013 920.221.05 41,05

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 912.160.00 1.573,26

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 920.160.00 3.876,19

5.531,55 €

Liquidacions novembre i desembre 13

Liquidacions novembre i desembre 13

TOTAL  

Vist l’informe de secretaria i atés l’informe d’intervenció de data 18 de juliol del 2014, on consta que en 
aplicació de l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement d’obligacions 
corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho hagueren sigut en aquell al qual 
corresponien és competència del Ple de la corporació, i que en este cas concret és possible fer-ho. 

En atenció a allò que s’ha exposat, el Ple, 

ACORDA 

Primer. Aprovar el reconeixement de crèdits procedents de l’exercici 2013 derivats de les factures i 
obligacions següents: 
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TERCER C.I.F./NIF FACTURA DATA
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT 
IVA INCLÒS

(€)
VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. A41810920 V52312 12/11/2013 920.221.05 41,05

VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. A41810920 V57577 12/12/2013 920.221.05 41,05

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 912.160.00 1.573,26

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 920.160.00 3.876,19

5.531,55 €

Liquidacions novembre i desembre 13

Liquidacions novembre i desembre 13

TOTAL  

Segon. Aplicar al Pressupost de l’exercici vigent els crèdits corresponents amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries indicades, de les quals es va fer la retenció corresponent. 

56/14. Exp. 202/2014. Aprovació inicial de l’ordenança del cementeri municipal 

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

Vist l’esborrany de l’ordenança del cementeri municipal que hi ha a l’expedient. 

Atesa la competència municipal en matèria de cementeris atribuïda pels articles 25.2.k) i 26.1.a) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

Vista la competència del Ple, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple 

ACORDA 

Primer. Aprovar inicialment l’ordenança del cementeri municipal de Benifairó de les Valls. 

Segon. Sotmetre l’ordenança esmentada a informació pública i audiència dels interessats, amb 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de 
trenta dies, perquè puguen presentar-se reclamacions o els suggeriments que seran resolts per la 
corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, l’ordenança 
esmentada es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d’Acord exprés pel Ple. 

El senyor alcalde explica que la intenció de l’ordenança és dur un control sobre les actuacions que es 
facen al cementeri. 

La senyora Colàs pregunta si això comportarà un sobrecost per als particulars, a la qual cosa l’alcalde 
respon negativament. 

El senyor Vea afirma que la reforma que es proposa va en línia amb el que s’havia parlat en la 
Mancomunitat de les Valls i pregunta si és una acció coordinada amb altres ajuntaments. El senyor 
alcalde contesta que, efectivament, s’havia plantejat en el Ple de la Mancomunitat de les Valls, però 
finalment únicament s’han coordinat els ajuntaments de Faura i de Benifairó de les Valls. 

Preguntat per la duració de les concessions, el senyor alcalde contesta que es preveuen per a 
cinquanta anys. 

57/14. Exp. 203/2014. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la taxa del cementeri 
municipal 

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

En ús de les competències locals reconegudes pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i d’acord amb el que 
disposa l’article 20, en relació amb els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, este Ajuntament 
considera oportú i necessari aprovar l’ordenança fiscal de les taxes derivades d’actuacions en el 
cementeri municipal de Benifairó de les Valls. 

Vist que amb data 18 de juliol del 2014 s’emet un informe de secretaria sobre la normativa que resulta 
d’aplicació i l’informe tècnic i econòmic. 
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Vist el text de l’ordenança fiscal reguladora de les taxes del cementeri municipal  que consta en 
l’expedient. 

Vist que la taxa proposada s’ajusta als costos reals o previsibles derivats de la prestació del servici. 

Atés el que disposen els articles 15 al 21 i 24 i 25 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

En virtut de la competència atribuïda per l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, el Ple, 

ACORDA 

Primer. Aprovar inicialment l’ordenança fiscal reguladora de les taxes del cementeri municipal. 

Segon. Donar a l’expedient la tramitació i la publicitat preceptives mitjançant la seua exposició en el 
tauler d’anuncis d’este Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de València, durant un termini 
de trenta dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions 
que estimen oportunes. 

Tercer. Considerar, en el supòsit que no es presenten reclamacions a l’expedient en el termini 
anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, de conformitat amb l’article 17.3 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 

Quart. Facultar el Sr. alcalde per subscriure els documents relacionats amb este assumpte. 

58/14. Exp. 213/2014. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de 
l’IMVTM 14 

L’Ajuntament Ple, per set vots a favor corresponents a l’Alcaldia, els regidors del grup popular i el vot 
en contra del regidor del grup esquerra, ha adoptat l’acord següent: 

Atés que este Ajuntament considera oportú i necessari modificar l’ordenança fiscal reguladora de 
l’impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica, aprovada per acord del Ple de la corporació de 
data 16 de novembre del 2007 (BOP de València de 6 de juliol del 2008), modificada per acord plenari 
de data 15 de novembre del 2012 (BOP del 29 de desembre del 2012), i atesa la finalització del Pla 
d’Ajust, aprovat amb motiu del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les 
obligacions d’informació i els procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament 
per al pagament als proveïdors de les entitats locals per a tornar la situació a l’estat anterior a la 
modificació indicada. 

Vist el text de modificació de l’article 4 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost municipal sobre 
vehicles de tracció mecànica, que suposa una reducció de la quota tributària, en disminuir el 
percentatge que s’ha d’aplicar sobre les tarifes legals de l’1,85 al 1,30, per aplicació del que disposa 
l’article 95 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals: 

Article 4t. Bases i quota tributària. 

L’impost s’exigirà d’acord amb el quadre de tarifes següent: 
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Potència i clase de cehicle
QUOTA 
Euros

A) Turismes: 
Menys de vuit cavalls f iscals 16,41
De 8 fins a 11,99 cavalls f iscals 44,30
De 12 fins a 15,99 cavalls f iscals 93,52
De 16 fins a 19,99 cavalls f iscals 116,94
De 20 cavalls f iscals en endavant 145,60
B) Autobusos:
Menys de 21 places 108,29
De 21 a 50 places 154,23
De més de 50 places 192,79
C) Camions:
Menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 54,97
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 108,29
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de
càrrega útil

154,23

Més de 9.999 quilograms de càrrega útil 192,79
D) Tractors:
Menys de 16 cavalls f iscals 22,97
De 16 a 25 cavalls f iscals 36,10
Més de 25 cavalls f iscals 108,29
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats
per vehicles de tracció mecànica:
De menys de 1.000 i més de 750 quilograms
de càrrega útil 

22,97

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 36,10
Més de 2.999 quilograms de càrrega útil 108,29
F) Vehicles:
Ciclomotors 5,74
Motocicletes f ins a 125 centímetres cúbics 5,74
Motocicletes de més de 125 fins a 250
centímetres cúbics

9,84

Motocicletes de més de 250 fins a 500
centímetres cúbics

19,69

Motocicletes de més de 500 fins a 1.000
centímetres cúbics

39,38

Motocicletes de més de 1.000 centímetres
cúbics 

78,76
 

Vist que amb data 18 de juliol del 2014 s’emet un informe de secretaria sobre la normativa que resulta 
d’aplicació. 

Vist que per la secretaria intervenció municipal s’ha elaborat amb data 18 de juliol del 2014 un informe 
tècnic i econòmic i una proposta de redacció de l’ordenança. 

Vist que la modificació de la quota tributària fixada en l’ordenança reguladora de l’impost de vehicles 
de tracció mecànica és conforme amb els límits mínims i màxims fixats pel TRLHL. 

Atés el que disposen els articles 15 a 19 i, 95 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes. 

En virtut de la competència atribuïda per l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, el Ple, 

ACORDA 

Primer. Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost municipal sobre vehicles de 
tracció mecànica amb la redacció que a continuació es recull: 

Article 4t. Bases i quota tributària. 

L’impost s’exigirà d’acord amb el quadre de tarifes següent: 
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Potència i clase de cehicle
QUOTA 
Euros

A) Turismes: 
Menys de vuit cavalls f iscals 16,41
De 8 f ins a 11,99 cavalls f iscals 44,30
De 12 f ins a 15,99 cavalls f iscals 93,52
De 16 f ins a 19,99 cavalls f iscals 116,94
De 20 cavalls f iscals en endavant 145,60
B) Autobusos:
Menys de 21 places 108,29
De 21 a 50 places 154,23
De més de 50 places 192,79
C) Camions:
Menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 54,97
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 108,29
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de
càrrega útil

154,23

Més de 9.999 quilograms de càrrega útil 192,79
D) Tractors:
Menys de 16 cavalls f iscals 22,97
De 16 a 25 cavalls f iscals 36,10
Més de 25 cavalls f iscals 108,29
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats
per vehicles de tracció mecànica:
De menys de 1.000 i més de 750 quilograms
de càrrega útil 

22,97

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 36,10
Més de 2.999 quilograms de càrrega útil 108,29
F) Vehicles:
Ciclomotors 5,74
Motocicletes f ins a 125 centímetres cúbics 5,74
Motocicletes de més de 125 fins a 250
centímetres cúbics

9,84

Motocicletes de més de 250 fins a 500
centímetres cúbics

19,69

Motocicletes de més de 500 fins a 1.000
centímetres cúbics

39,38

Motocicletes de més de 1.000 centímetres
cúbics 

78,76
» 

Segon. Donar a l’expedient la tramitació i la publicitat preceptives mitjançant la seua exposició en el 
tauler d’anuncis d’este Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de València, durant un termini 
de trenta dies hàbils, en els quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que 
estimen oportunes. 

Tercer. Considerar, en el supòsit que no es presenten reclamacions a l’expedient en el termini 
anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, de conformitat amb l’article 17.3 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 

Quart. Facultar el Sr. alcalde per a subscriure els documents relacionats amb este assumpte. 

Pren la paraula el senyor Vea i pregunta si la baixada de despeses derivades de la disminució de 
pagament d’interessos del prèstec que s’ha amortitzat és més xicoteta que la baixada de ingressos 
derivats de la modificació de l’ordenança municipal. El senyor alcalde contesta afirmativament. El 
senyor Vea expressa el seu desacord amb la mesura, el senyor alcalde contesta que és la 
conseqüència d’un compromís que s’havia assumit pel fet d’aprovar el Pla d’Ajust. El senyor Vea 
replica que en la seua opinió és millor pagar més impostos i tindre més servicis o de més qualitat, com 
ja havia comentat en el seu dia, però comprén que l’equip de govern complisca els seus 
compromisos. Explica el seu vot en contra en el fet que la baixada d’ingressos s’hauria d’haver ajustat 
a la baixada de despeses per a evitar noves retallades. 
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En tot cas, el senyor Roig comenta que tal vegada l’any que bé no caldrà fer nous retalls si enguany 
es genera romanent.  

59/14. Exp. 214/2014. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de 
l’IBI 15 

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

Vist el procediment de valoració col·lectiva de caràcter general dels immobles de naturalesa urbana 
situats al terme municipal de Benifairó de les Valls, que ha entrat en vigor amb data 1 de gener del 
2014. 

Atés que este Ajuntament considera oportú i necessari modificar l’ordenança fiscal reguladora de 
l’impost de béns immobles, aprovada per acord del Ple de la corporació de data 16 de novembre del 
2007 (BOP de València de 6 de juliol del 2008). 

Vist el text de modificació de l’article 3 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost de béns immobles, 
aprovada per acord del Ple de la corporació de data 16 de novembre del 2007 (BOP de València de 6 
de juliol del 2008) pel qual es disminuïx el tipus de gravamen dels béns immobles de naturalesa 
urbana del 0,84% al 0,76%. 

Vist que amb data 18 de juliol del 2014 s’emet un informe de secretaria sobre la normativa que resulta 
d’aplicació. 

Vist que per la secretaria intervenció municipal s’ha elaborat amb data 18 de juliol del 2014 un informe 
tècnic i econòmic i una proposta de redacció l’ordenança. 

Atés el que disposen els articles 15 a 19 i, 60 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

En virtut de la competència atribuïda per l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, el Ple 

ACORDA 

Primer. Aprovar la modificació de l’article 3 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost de béns 
immobles, aprovada per acord del Ple de la corporació de data 16 de novembre del 2007 (BOP de 
València de 6 de juliol del 2008) pel qual es disminuïx el tipus de gravamen dels béns immobles de 
naturalesa urbana del 0,84% al 0,76%. 

Segon. Donar a l’expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant la seua exposició en el 
tauler d’anuncis d’este Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de València, durant un termini 
de trenta dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions 
que estimen oportunes. 

Tercer. Considerar, en el supòsit que no es presenten reclamacions a l’expedient en el termini 
anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, de conformitat amb l’article 17.3 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 

Quart. Facultar el Sr. alcalde per subscriure els documents relacionats amb este assumpte. 

60/14. Moció presentada pel grup municipal esquerra en defensa dels llocs de treball de Bosal. 

Conclòs l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia i abans de passar al torn de precs i 
preguntes el grup municipal esquerra presenta una moció en defensa dels llocs de treball de Bosal, 
d’acord amb el que es preveu en l’article 97 del Reial Decret 2568/1986. Justificada la urgència en 
haver-se rebut la proposta de moció després de la convocatòria del Ple, per unanimitat dels assistents 
es vota la procedència del seu debat. 
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Una vegada llegida pel portaveu del grup municipal esquerra, senyor Vea, l’Ajuntament Ple, per 
unanimitat aprova la moció presentada i acorda: 

Primer. Un compromís actiu del Ple municipal en la defensa del teixit industrial productiu de la 
comarca, amb les repercusions que té per al nostre municipi. 

Segon. Una actuació del govern municipal de Benifairó de les Valls perquè, amb el govern valencià i 
amb el govern espanyol promoguen la negociació i la recerca de solucions amb el Grup Bosal, perquè 
garantisquen el futur i el manteniment de les instal.lacions del Grup al municipi de Sagunt, amb 
l’assignació de la càrrega de treball que li correspon. 

61/14 Precs i preguntes 

Obert pel president el torn de precs i preguntes, el senyor Vea pregunta quan estarà aprovada la 
rotonda de la entrada des de Quart i perquè s’han produït canvis en el disseny. L’alcalde li contesta 
que s’han fet diverses proves de materials i finalment s’ha optat per un acabat amb formigó imprés 
que s’acabarà l’endemà del Ple, a continuació es posarà la paraula «Benifairó» en aproximadament 
una setmana i quan entre en vigor la modificació pressupostària aprovada inicialment pel Ple i es puga 
es farà i es posarà un monòlit en homenatge als germans Garcés. 

El senyor Roig pregunta quin serà el cost total. L’alcalde li contesta que la rotonda costarà el preu de 
la subvenció, més les lletres que ja s’havien pressupostat, i el preu del monòlit estarà inclòs en la 
modificació pressupostària aprovada inicialment en este Ple. 

Per últim, la senyora Aguilar pregunta si es faran les aules prefabricades a l’escola, ja que l’AMPA ha 
distribuït un paper en el qual s’informa que no es faran. El senyor alcalde contesta que l’ajuntament no 
té constància oficial que no es vagen a fer i que des de conselleria se li ha informat que l’assumpte 
està en marxa i confia que es facen, ja que és un compromís d’alts càrrecs de la conselleria. Per altra 
banda, informa que s’està a l’espera que es donen instruccions a l’arquitecte municipal per a poder fer 
el projecte i que es contesten les aportacions a l’esborrany de conveni que s’havia enviat. 

Al respecte d’açò, la senyora Guillem afirma que el paper que s’ha distribuït és una mesura de pressió 
de l’AMPA. 

El senyor Roig opina, després d’haver sentit l’alcalde, que el paper distribuït per l’AMPA no és cert i 
hauria de ser reconduït per l’ajuntament, perquè està creant confusió. L’alcalde contesta que és un 
tema que ja s’ha traslladat a l’AMPA, però que ells son autònoms. 

El senyor Vea intervé dient que sense entrar a valorar l’escrit, que no coneix, sí que és de deveres 
que les aules no estan fetes i que la conselleria ha actuat sempre quan se li ha pressionat mitjançant 
notícies en premsa. 

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


