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

Minuta núm. 10/2014. Sessió ordinària de 25 
de setembre del 2014 

En la sala de sessions de l’Ajuntament de 
Benifairó de les Valls, a les vint hores i trenta 
minuts del dia 25 de setembre 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: 

63/14. Aprovació d’actes anteriors 
La còpia dels esborranys de les actes de 
dades 24 i 31 de juliol del 2014 s’aproven per 
unanimitat dels assistents. 

 

64/14. Dació de comptes al Ple de les resolucions d’Alcaldia 

Vista la relació de les resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 18 de juliol fins al 18 de setembre 
del 2014, el Ple se’n dóna per assabentat. 

Al respecte el senyor Vea pregunta què és va a fer amb l’import de la fiança de la UE-5. L’alcalde li 
contesta que es va a dedicar a finalitzar les obres elèctriques de la unitat d’execució esmentada. 

65/14. Exp. 171/2014. Aprovació del compte general 2013 

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

Vist el compte general de l’exercici 2013, junt amb tota la documentació annexa, segons la legislació 
vigent. 

Vist l’informe d’Intervenció i el dictamen de la Comissió Especial de Comptes emés en data 24 de 
juliol del 2014. 

Vist que, en compliment de quant disposa l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, i l’article 119 de la Llei 
8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i una vegada 
que ha sigut degudament informat per la Comissió Especial de Comptes, es va exposar al públic per 
mitjà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València, de data 8 d’agost del 2014, 
sense que s’hi hagen presentat reclamacions, esmenes o observacions. 

De conformitat amb el que disposa l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, el Ple  

ACORDA 

Primer. Aprovar el compte general de l’exercici 2013. 

Segon. Retre el compte general així aprovat i tota la documentació que l’integra a la fiscalització del 
Tribunal de Comptes, tal com s’estableix en l’article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
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66/14. Exp. 225/2014. Dació de comptes al Ple dels informes trimestrals del compliment dels 
terminis de pagament 1T/14, 2T/14 

Vist l’expedient 225/2014 relatiu als informes trimestrals del compliment dels terminis de pagament 
1T/14, 2T/14, el Ple se’n dóna per assabentat. 

67/14. Exp. 139/2014. Dació de comptes al Ple de la remissió d’informació pressupostària 
corresponent al 1r i 2n trimestres del 2014 

Vist l’expedient 139/2014 relatiu a la remissió d’informació pressupostària corresponent al 1r i 2n 
trimestres del 2014, el Ple se’n dóna per assabentat. 

68/14. Exp. 252/2014. Reconeixement extrajudicial de crèdits REC 03-14 

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

Atesa la necessitat de reconèixer extrajudicialment crèdits derivats de la taxa de gestió per servicis de 
recaptació dels tributs municipals a favor de la Diputació Provincial de València, per un import de 
10.778, 58 € (aplicació pressupostària 932.250.00) derivats de l’exercici 2013. 

Vist l’informe de Secretaria i atés l’informe d’Intervenció de data 19 de setembre 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 a què corresponien, és competència del Ple de la corporació, i que en este cas concret és 
possible la seua realització. 

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

ACORDA 

Primer. Aprovar el reconeixement de crèdits derivats de la taxa de gestió per servicis de recaptació 
dels tributs municipals a favor de la Diputació Provincial de València, per un import de 10.778,58 € 
(aplicació pressupostària 932.250.00) derivats de l’exercici 2013. 

Segon. Aplicar al pressupost de l’exercici vigent els crèdits corresponents amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries indicades, si és possible, i en cas contrari tramitar la modificació pressupostària 
corresponent. 

69/14. Moció del grup municipal socialista en rebuig de la reforma unilateral de la LOREG 

Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal socialista en 
rebuig de la reforma unilateral de la LOREG, l’Ajuntament Ple, per 5 vots a favor, corresponents a 
l’Alcaldia i els regidors del grup socialista i grup esquerra, i el vot en contra dels 4 regidors del grup 
popular, aprova la moció presentada i acorda: 

Primer. Rebutjar la modificació de la LOREG que proposa el PP i el Govern d’Espanya, sustentat pel 
partit polític d’este mateix signe. 

Segon. Recolzar des de totes les institucions on es tinga representació aquelles accions ciutadanes, 
polítiques i socials que tinguen en la seua finalitat evitar esta perversió unilateral de les regles del joc 
que actualment regulen les eleccions municipals, i que suposen un model de convivència 
democràtica. 

El senyor alcalde explica que és una reforma que afecta directament la elecció de l’alcalde. Que, 
sense valorar el sentit de la modificació proposada, manifesta que està en contra perquè no és el 
moment i perquè la referida modificació ha de ser consensuada i no plantejada de manera unilateral. 
En tot cas opina que s’hauria de respectar el sentit de la majoria. 

La senyora Sanchís assenyala que el PSOE ha plantejat reformes de la LOREG i que no té sentit 
rebutjar la modificació perquè encara està en diàleg i no està clar el sentit de la reforma, però que el 
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que es pretén es precisament respectar el sentit de la majoria i impedir que el representant d’un partit 
minoritari es puga proclamar alcalde. 

El senyor Vea argumenta el seu vot a favor de la moció perquè està en contra de la modificació de la 
LOREG, a pesar que considera que l’exposició de motius és contradictòria, i es manifesta a favor del 
sistema proporcional. 

En quant al fet que el representant d’un partit minoritari es puga proclamar alcalde, destaca la ironia 
que suposa que el grup municipal popular li havia al seu partit eixa opció en les últimes eleccions 
municipals.  

Li contesta el senyor Condomina i li demana explicacions públiques del motiu pel qual havia rebutjat la 
proposta que li havia fet el PP en la seua opinió més beneficiosa que la que li havia fet el grup 
municipal socialista, ja que plantejava, per exemple, menys sou per a l’alcalde i la seua participació en 
l’equip de govern. El senyor Vea li respon que al seu dia havia explicat les seues raons en un fullet 
que havia repartit a tots els veïns. 

70/14. Moció del grup municipal esquerra per la protecció del patrimoni natural de Benifairó de 
les Valls i la Vall de Segó 

Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal esquerra per la 
protecció del patrimoni natural de Benifairó de les Valls i la Vall de Segó, l’Ajuntament Ple, per 5 vots a 
favor, corresponents als regidors del grup popular i grup esquerra, i el vot en contra de l’Alcaldia i els 
regidors del grup socialista aprova la moció presentada i acorda: 

Primer. L’Ajuntament de Benifairó de les Valls investigarà els motius i les possibles responsabilitats 
que s’hagen produït en la tala dels oms negres. En este sentit, caldrà contestar a les següents 
preguntes que han sorgit: 

a. ¿Quina administració pública ha redactat el projecte final del barranc del Codoval sobre la 
séquia major de Faura i llogarets i sobre el mateix Molí, tenint molt a prop el barranc del 
Tabalet completament formigonat?. 

b. ¿Quin és el llit per on hauria d’anar el barranc del Codoval i si està previst algun sifó o canó 
en cas de travessar la sèquia?. 

c. ¿De qui és propietat i fins on arriba la parcel·la en la qual està edificat el Molí de Baix?. ¿De 
qui es propietat la parcel·la on estaven situats els oms negres?. 

d. ¿Quina part de terreny és propietat de la Junta d’Aigües de la Font de Quart i quins són els 
drets del propietari del Molí?. 

e. ¿Quina ha estat la posició de l’Ajuntament respecte al projecte de canalització del barranc del 
Codoval i quines actuacions s’han fet al respecte?. 

f. ¿Qui ha donat l’ordre de tallar els arbres i qui ha estat el particular o l’empresa que els ha 
tallat?. 

Segon. L’Ajuntament de Benifairó de les Valls es compromet, abans que finalitze la legislatura, a 
declarar Bé d’Interés Local tot el patrimoni hidràulic al seu terme municipal, incloent els oms que 
històricament han estat associats als molins i a les sèquies de la Font i als assegadors, sènies i 
basses de l’horta que sols tenien dret «d’aigua a perdre» de la Font i dels ullals. 

Tercer. L’Ajuntament de Benifairó de les Valls proposa a la Junta d’Aigües de la Font la protecció legal 
del conjunt de patrimoni associat a l’aigua, incloent tot el sistema de regadiu i tota classe de patrimoni: 
aigua, infraestructures hidràuliques, patrimoni vegetal històric, adaptant-lo en tot cas a les funcions 
ciutadanes actuals, tant agràries com de territori i gaudi col·lectiu i a la conservació i millora dels llocs 
de importància per a la conservació europea d’hàbitats de la Xarxa Natura 2000. 
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Quart. L’Ajuntament de Benifairó de les Valls dedicarà el proper Dia de l’Arbre a reproduir els oms 
negres per tots els llocs de propietat municipal de la Vall de Segó on han estat sempre, a partir dels 
refillols de la trentena d’oms negres que encara queden vius, amb el compromís de mantindre’ls fins 
que arrelen i visquen pel seu compte i proposarà esta mateixa mesura a la resta de pobles de la 
Mancomunitat de les Valls i Almenara. 

Cinqué. Comunicar els següents acords a la Junta d’Aigües de la Font i als ajuntaments de Faura, 
Quart de les Valls, Quartell, Benavites i Almenara. 

En relació amb això, el senyor alcalde explica que actualment el barranc no discorre pel seu llit 
natural, ja que un dels antics propietaris del «Molí de Baix» havia desviat el seu recorregut i havia 
provocat que el barranc acabara en un hort on causa inundacions. Això ha provocat que els 
propietaris d’eixos horts hagen demanat i obtingut autorització a la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer per restituir el recorregut original del barranc. Els propietaris informaren a la Junta d’Aigües de 
la Font de Quart i a l’Ajuntament de Benifairo de les Valls, encara que no han presentat formalment 
una sol·licitud d’autorització pel fet d’afectar a un barranc, competència de la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer. 

Dins de l’antic recorregut del barranc naixqueren uns oms, que ara, en ser recuperat aquell, han sigut 
tallats prèvia autorització de la conselleria competent en medi ambient. Recorda que, a més a més, 
eixos oms patien una malaltia que havia fet caure un d’ells, amb el conseqüent risc per a les persones 
que transiten la zona. L’Ajuntament era coneixedor d’eixes actuacions, però no s’havia oposat perquè 
desconeixia la protecció dels oms i el tall havia sigut autoritzat per l’administració competent. 

El senyor Condomina opina que ja que l’Ajuntament havia comprat el «Molí de Baix» la solució més 
lògica haguera sigut comprar la part dels horts que s’inunda i donar una solució al problema, ja que el 
recorregut que ara es vol recuperar no pareix el natural. 

El senyor Chordà es queixa del fet que els particulars que han denunciat la situació davant d’Esquerra 
Republicana no l’hagueren comunicat abans a l’Ajuntament. Que ell desconeixia també la importància 
dels oms i que mai els ha plantat en el dia de l’arbre, però que enguany sí que es plantarà. 

El senyor Vea replica que ell havia transmès immediatament la denúncia a l’Ajuntament. Que se li ha 
facilitat una còpia de l’autorització de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, però no del projecte, ni 
de l’autorització de la conselleria competent en medi ambient per a la tala dels oms i que l’Ajuntament 
ja era coneixedor de la importància dels oms quan s’havien tallat els rebrots. 

El senyor alcalde li contesta que no ha facilitat còpia del projecte perquè havia sigut presentat 
informalment a l’Ajuntament per si afectava futures actuacions en el «Molí de Baix», i per tant no hi ha  
expedient ni registre algú i l’està buscant. Que l’autorització de la conselleria de medi ambient l’ha 
vista però no en té còpia i que del tall dels rebrots s’havia assabentat en llegir la moció. 

La senyora Aguilar pregunta qui ha manat tallar els arbres. L’alcalde li contesta que els ha tallat una 
empresa a través de l’Ajuntament, i que encara no està clar qui li va a pagar. 

Per a finalitzar, l’alcalde assenyala que considera que independentment de si s’aprova o no la moció 
considera que s’han contestat totes les qüestions que planteja. 

71/14. Moció del grup municipal esquerra per exigir la posada en marxa del pla de prevenció 
contra el càncer de mama a la Vall de Segó 

Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal esquerra per 
exigir la posada en marxa del pla de prevenció contra el càncer de mama a la Vall de Segó, 
l’Ajuntament Ple, per unanimitat, aprova la moció presentada i acorda exigir a la Unitat de Prevenció 
del Càncer de Mama de Sagunt que efectue les citacions per a les mamografies preventives del 
càncer de mama a les dones de la Vall de Segó, sense cap mena de retard. 

El senyor Condomina afirma que tratarà d’averiguar si existeix algun tipus de problema, que 
desconeixia. 
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L’alcalde igualment es manifesta a favor de la moció i lamenta el seu desconeixement del problema, 
animant a la població a que acudixca a l’ajuntament a plantejar els seus problemes. 

72/14. Exp. 111/2014. Modificació dels Estatuts de la Mancomunitat 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 relativa a la modificació dels Estatuts de 
la Mancomunitat de les Valls, d’acord amb el que es preveu en l’article 97 del Reial Decret 2568/1986. 
Justificada la urgència en la necessitat de concloure l’expedient administratiu, 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’acord del Ple de la Mancomunitat de les Valls, adoptat en sessió de 31 de març del 2014, en el 
qual s’aprovà inicialment la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de les Valls, en els termes 
obrants en l’expedient. 

Vist que l’acord esmentat s’ha exposat al públic en el tauler d’anuncis durant el termini d’un mes, 
sense que s’hi haja formulat cap al·legació o reclamació. 

Atés el que disposa l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, la Disposició Transitòria Onzena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local i els articles 93 i 95 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim 
local de la Comunitat Valenciana, sobre el procediment d’aprovació de modificació d’Estatuts. 

El Ple 

ACORDA 

Primer. Aprovar definitivament la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de les Valls en els 
termes obrants en l’expedient. 

Segon. Notificar este acord a la Mancomunitat de les Valls als efectes oportuns. 

73/14. Precs i preguntes 

Obert pel president el torn de precs i preguntes, el senyor Vea pregunta com quedarà el pas de 
vianants que actualment creua per mig de la glorieta Germans Joan i Vicent Garcés. L’alcalde 
contesta que està prevista la seua anul·lació i que es posarà al costat del barranc. 

A continuació pregunta quan s’aprovarà el Pla Econòmic Financer. La secretària interventora contesta 
que s’està a la espera de què per part del Ministeri es resolguen les qüestions plantejades des de 
l’ajuntament. 

Finalitzant la seua intervenció, el senyor Vea pregunta quins actes estan previstos per commemorar el 
Nou d’Octubre. El senyor alcalde contesta que està prevista la inauguració de la glorieta Germans 
Joan i Vicent Garcés i a continuació una actuació musical. 

Tot seguit la senyora Sanchís pregunta sobre els problemes originats per l’actuació dels DJs Space 
Elephants durant les festes patronals i si havia vigilància. L’alcalde li contesta que havien hagut 
desperfectes, però menys dels que inicialment es pensava i que havia un vigilant, que ja no estava en 
el moment en què es produïren els fets. La senyora Sanchís opina que hauria haver més vigilància. El 
senyor Chordà i el senyor alcalde contesten que a partir de l’experiència d’enguany, les pròximes 
festes es tindran en compte aspectes que enguany no s’han valorat. 

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


