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

Minuta núm. 02/2015. Sessió ordinària de 22 
de febrer del 2015 

En la sala de sessions de l’Ajuntament de 
Benifairó de les Valls, a les vint hores i trenta 
minuts del dia 22 de febrer del 2015, 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: 

04/15. Aprovació d’actes anteriors 
L’esborrany de l’acta de la sessió anterior de 
data 22 de gener del 2015, s’aprova per 
unanimitat dels assistents. 

 

Igualment s’aproven les actes que havien quedat pendents en la sessió anterior. Per una banda, l’acta 
de data 22 de desembre del 2014, atés que s’ha comprovat que el vot del grup municipal esquerra en 
el punt relatiu a la massa salarial havia sigut afirmatiu. Per l’altra, l’acta de data 10 de desembre del 
2014, per la qual es treu la senyora Colás de la relació d’assistents. 

05/15. Dació de comptes al Ple de les resolucions de l’Alcaldia 

Vista la relació de les resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 17 de gener del 2015 fins al 19 de 
febrer del 2015, el Ple se’n dóna per assabentat. 

06/15. Exp. 139/2014. Dació de comptes al Ple de la remissió de la informació d’execució 
pressupostària corresponent al quart trimestre del 2014 

Vist l’expedient 139/2014 relatiu a la remissió d’informació pressupostària corresponent al quart 
trimestre del 2014, el Ple se’n dóna per assabentat. 

07/15. Exp. 49/2015. Reconeixement extrajudicial de crèdits REC 01-15 

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

Atesa la necessitat de reconèixer extrajudicialment crèdits derivats de la factura número 013, de 23 de 
desembre del 2014, emesa per Miguel Calás Carbonell, NIF 79.091.034-Z, per un import de 605 € 
(aplicació pressupostària 338.03.226.09) derivats de l’exercici 2014. 

Vist l’informe de Secretaria i atés l’informe d’intervenció de data 20 de febrer del 2015, en el qual 
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. 
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En atenció a allò que s’ha exposat, el Ple  

ACORDA 

Primer. Aprovar el reconeixement de crèdits derivats de la factura número 013, de 23 de desembre del 
2014, emesa per Miguel Calás Carbonell, NIF 79.091.034-Z, per un import de 605 € (aplicació 
pressupostària 338.03.226.09) derivats de l’exercici 2014. 

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

08/15. Exp. 52/2015. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora del servici d’abastiment 
d’aigua potable 

Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora del servici 
d’abastiment d’aigua potable, és explicada pel senyor alcalde de la corporació. 

A continuació, el portaveu del grup municipal Esquerra, senyor Vea, a l’empara del que disposa 
l’article 97.5 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
presenta per escrit una esmena i procedix a la seua lectura. 

Després de la votació de la proposició i l’esmena presentada, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels 
assistents, accepta la proposició presentada en els termes requerits pel grup municipal Esquerra i 
adopta l’acord següent: 

Vist l’esborrany de l’ordenança reguladora del servici d’abastiment d’aigua potable que hi ha a 
l’expedient. 

Atesa la competència municipal en la matèria atribuïda pels articles 25 i 26 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 reguladora del servici d’abastiment d’aigua potable del 
municipi 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 s’hi puguen presentar reclamacions o suggeriments, que es resoldran per la 
corporació. Si no s’hi presenten reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, l’ordenança 
esmentada es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d’Acord exprés pel Ple. 

09/15. Exp. 50/2015. Aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
subministrament d’aigua potable i de clavegueram, tractament i depuració d’aigües residuals 
2015 

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

Atés que este Ajuntament considera oportú i necessari aprovar l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per prestació del servici de subministrament d’aigua potable i de clavegueram, tractament i 
depuració d’aigues residuals 2015, degut a la necessitat d’assumir el control de totes les actuacions 
que afecten o puguen afectar la xarxa d’abastiment d’aigua municipal. 

Vist que amb data 23 de febrer del 2015, s’emet un informe de secretaria sobre la normativa que 
resulta d’aplicació. 
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Vist que per la secretaria intervenció municipal s’ha elaborat amb data 23 de febrer del 2015 un 
informe tècnic i econòmic en el qual s’informa favorablement el projecte d’ordenança que obra en 
l’expedient. 

Vist que la taxa proposada s’ajusta als costos reals o previsibles derivats de la prestació del servici de 
subministrament d’aigua potable i de clavegueram, tractament i depuració d’aigües residuals. 

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 l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servici de subministrament 
d’aigua potable i de clavegueram, tractament i depuració d’aigües residuals 2015, amb la redacció que 
consta en l’expedient 50/2015. 

Segon. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant l’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, atés 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 senyor alcalde per a subscriure els documents relacionats amb este assumpte. 

Els regidors del grup municipal popular demanen explicacions sobre el sistema. El senyor alcalde 
comenta que les ordenances que s’hi proposen estan en línia amb les que hi ha a altres poblacions i 
pretenen solucionar i donar resposta als problemes que hi ha, amb la intenció de ser un punt de 
partida i aclarir les responsabilitats tant de l’ajuntament com dels ciutadans. 

10/15. Exp. 53/2015. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora del servici de clavegueram i 
desguàs d’aigües residuals 

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

Vist l’esborrany de l’ordenança de clavegueram i abocaments d’aigües residuals que hi ha en 
l’expedient. 

Atesa la competència municipal en la matèria atribuïda pels articles 25 i 26 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 de clavegueram i desguàs d’aigües residuals del municipi 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 s’hi puguen presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la 
corporació. Si no s’hi presenten reclamacions o suggeriments en el termini esmentat l’ordenança 
esmentada es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d’Acord exprés pel Ple. 

11/15. Exp. 64/2015. Aprovació inicial MC 02-15 TC 
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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 l’aprovació inicial de la MC 02-
15 TC, d’acord amb el que es preveu en l’article 97 del Reial Decret 2568/1986. Justificada la urgència 
en el fet que es necessària per a sol·licitar una subvenció a la Diputació Provincial, per unanimitat dels 
assistents es vota la procedència del seu debat. 

Una vegada explicada per l’alcalde, l’Ajuntament Ple aprova per unanimitat la moció presentada i 
acorda: 

Atés que hi ha despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent, per a les quals el crèdit 
consignat en el vigent pressupost de la corporació és insuficient i no ampliable, i atés que cal efectuar 
transferències de crèdits d’altres aplicacions del pressupost vigent no compromeses pertanyents a 
distint grup de funció (actualment àrea de despesa). 

Vist l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment que s’ha de seguir, vista la 
Memòria d’Alcaldia i els informes d’Intervenció relatius a la modificació pressupostària que ara es 
tramita i el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, com també el certificat de disponibilitat 
de crèdit que s’ha de minorar, tots ells de data 26 de febrer del 2015. 

De conformitat amb el que disposa l’article 179 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 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 l’expedient de modificació de crèdits núm. 02-15 TC, amb la modalitat de 
transferència de crèdits entre aplicacions de distint grup de funció (actualment àrea de despesa), 
d’acord amb el detall següent: 

A) ALTES en aplicacions de crèdits
Aplicació pressupostària Euros

161.00.633.00 Abast. agua. Inversión de reposición. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 5.500,00

Construcció nichos

342.00.632. 00  Inst. deportivas.  Inversión reposición. Edif icios y otras construcciones 8.500,00

Renovación cancha deportiva pabellón

TOTAL ALTES 14.000,00 €

B) BAIXES en aplicacions de crèdits

Aplicació pressupostària Euros

161.00.633.00 Abast. agua. Inversión de reposición. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 8.000,00

151.640.00 Urbanismo: planeamiento, etc. Inversión inmaterial. Gastos en inversiones de carácter
inmaterial 6.000,00

TOTAL BAIXES 14.000,00 €  
Segon. Exposar este expedient al públic per mitjà d’un anunci que es publicarà en el tauler d’edictes 
de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la província, pel termini de quinze dies, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà 
definitivament aprovat si durant el termini esmentat termini no s’hi han presentat reclamacions; en cas 
contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 

El senyor alcalde explica la procedència de canviar la superfície del pavelló que es demana amb 
càrrec a una subvenció específica. 

El senyor Vea pregunta si el canvi de superfície impedirà l’ús del pavelló per a altres usos. El senyor 
Albiach li contesta que això depèn de la grossària i es un aspecte que es tindrà en compte. 

12/15. Precs i preguntes 
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Obert el torn de precs i preguntes, el senyor Vea pregunta per la situació de la xarxa de fibra òptica al 
municipi, ja que ha sentit comentaris que l’Ajuntament no vol que siga instal·lada. L’alcalde li contesta 
que hi ha un expedient obert en el qual una empresa havia demanat la instal·lació, que l’Ajuntament 
ha demanat certa documentació i l’empresa no l’ha presentada. 

Continua el senyor Vea i trasllada al Ple les queixes sobre els excrements de gossos al parc de la 
plaça 9 d’Octubre i assenyala la conveniència de fer noves campanyes de conscienciació i 
incrementar la  neteja perquè a este parc van molts xiquets. L’alcalde li contesta que es faran noves 
campanyes i que ja s’ha procedit a incrementar la seua neteja. A més a més, afirma que es faran 
seguiments puntuals aleatoris pels auxiliars de policia local. 

A continuació la senyora Sanchis pregunta per la situació de la construcció de les noves aules del 
CEIP L’Ermita.  

L’alcalde contesta que des de que han entrat els nous responsables a la conselleria el tema està 
parat, que el nivell de pressió per l’Ajuntament no és el mateix i que consideren que hi haurà més 
receptivitat després de les eleccions. Preguntat pel senyor Vea, contesta, en quant a la proposta de 
conveni, que enviades les propostes de modificacions per l’ajuntament, no s’hi ha contestat. 

El senyor Roig intervé i al·lega que esperar a maig és molt apurat, que és millor ara, i atés que s’ha 
aconseguit algun avanç que es continue.  

La senyora Guillem contesta que ara que la situació dels xiquets ha millorat amb la instal·lació d’aules 
prefabricades li correspon actuar a la conselleria, que l’ajuntament ha pressionat molt i que l’opció del 
finançament del 50% per part de l’ajuntament suposa llevar recursos d’altres llocs.  

El senyor alcalde afegix que si després d’eleccions governa el PSOE s’exigirà que la conselleria 
financie el 100%, i si governa el PP es continuarà en la mateixa línia. 

La senyora Sanchis assenyala que a curt termini es té la solució, però que convindria continuar exigint 
que la conselleria financie el 100% de la reforma de les aules que es pretenia. 

En el mateix sentit, el senyor Vea afirma que a curt termini la situació no és tan greu com abans, però 
pensa que es pot continuar pressionant. Considera que el nivell d’exigència no és el mateix, perquè la 
conselleria ha actuat al ritme que han pressionat els pares i ara els pares estan més tranquils. En la 
seua opinió s’ha d’intentar parlar amb els nous responsables i començar les negociacions demanant 
el 100% de finançament de les noves aules. 

El senyor alcalde conclou que no és partidari de continuar en la línia de cofinançament al 50%, però 
que es continuarà exigint el 100% de finançament de les noves aules. 

I com no hi ha 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 


