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ASSISTENTS: 
Grup Socialista: 
Antonio Enrique Sanfrancisco Meseguer 
María Luz Guillem Llopis 
Vicent Chordà Guillem 
Myriam Alfonso Martínez 
Fabián Herreros Ortiz 
Mery Monforte Pena 
Grup Popular: 
Ignacio Roig Guillén 
Verónica Aguilar Lacruz 
Juan Bautista Guillem Torrente 
Lucía Sanchis Colás 
Grup Esquerra: 
Adela Alba Albiol 
------------------ 
ABSENTS:  
Cap 
------------------ 
María de la O Pérez Cayuela, secretària 
interventora 
------------------ 

Minuta núm. 11/2015. Sessió ordinària de 21 
de juny del 2015 
A l’Ajuntament de Benifairó de les Valls, a les 
20:30 hores del dia 21 de juny del 2015, es 
reuneixen 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: 

50/15. Aprovació d’actes anteriors 
L’esborrany de les actes de les sessions 
anteriors, de dades 13 de juny i 17 de juny de 
2015, s’aproven per unanimitat dels assistents. 

 

51/15. Dació de comptes al Ple de les resolucions d’Alcaldia 
Vista la relació de les resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 25 de maig del 2015 fins al 16 de 
juliol de 2015, el Ple se’n dóna per assabentat. 

52/15. Exp. 44/2015. Renovació càrrec del jutge de Pau, titular i substitut, de l’Ajuntament de 
Benifairó de les Valls 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent: 

Vist l’escrit del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el qual es comunica que, 
amb data 13 de maig del 2015, quedaran vacants els càrrecs de jutge de Pau, titular Vicente Chordà 
Queralt i substitut Sergio Serra Ausina. 

Atés que en el núm. 34 del Butlletí Oficial de la Província de València, de data 19 de febrer del 2015, 
s’ha publicat un edicte pel qual s’obri un termini de 15 dies hàbils perquè les persones interessades 
presenten sol·licitud per a ser nomenades jutge de Pau, titular i substitut, d’aquest municipi. 

Atés que el referit anunci s’ha exposat igualment al Tauler d’anuncis de l’ Ajuntament, en el Jutjat 
Degà i en el mateix Jutjat de Pau, segons consta a l’expedient administratiu. 

Atés que dins del termini a l’efecte atorgat no s’ha presentat cap sol.licitud. 

Atés el que disposen els articles 4 a 6, 20, 21 i article 28 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels 
Jutges de Pau, articles 99 a 103 i article 395 de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder 
Judicial. 

De conformitat amb els articles 22.2 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, de Bases del Règim Local, així 
com amb l’ article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, el Ple 

ACORDA 

Primer. Nomenar el senyor Vicente Chordà Queralt, amb DNI núm. 73.495.845-N, domiciliat al carrer 
Bon Succés núm. 48, qui disposa del títol d’Estudis Primaris i de professió agricultor, com a jutge de 
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Pau titular i el senyor Sergio Serra Ausina, amb DNI núm. 44.800.169-X, domiciliat a l’avinguda de les 
Valls núm. 29-4-a, qui disposa de la titulació de Graduat Escolar, com a jutge de Pau substitut. 

Segon. Traslladar el present acord al Jutjat Degà de Sagunt, perquè l’eleve a la Sala de Govern 
d’acord amb el que disposa l’article 101.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i 
article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau. 

La senyora Alba pregunta si s’havia fet publicitat addicional a la prevista legalment. El senyor alcalde li 
contesta negativament, la senyora Alba sol·licita que davant la pròxima renovació es done publicitat 
per sms. 

53/15. Exp. 175/2015. Aprovació proposta calendari laboral 2016 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent: 

Vist l’escrit remés pel cap del Servici Territorial de Treball i Economia Social de la Conselleria 
d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació de la Generalitat Valenciana, de data 2 de juny, rebut a 
aquest ajuntament amb data 12 de juny de 2015 (RE 766) pel qual se sol·licita l’acord del Ple de 
l’Ajuntament que proposa dues festivitats locals, en relació amb l’elaboració del calendari laboral de 
l’any 2016. 

Atés el que preveu l’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, en relació amb l’article 46 del Reial Decret 
2001/1983, de 28 de juliol, sobre Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i 
Descansos, el Ple 

ACORDA 

Primer. Fixar com a festes locals de caràcter laboral amb caràcter retribuït i no recuperable: 

- 4 d’abril, Sant Vicent Ferrer. 

- 5 de setembre, Pujà de la Verge. 

Segon. Traslladar d’aquesta resolució a la Direcció Territorial d’Educació, Formació i Treball. 

Al respecte, el senyor Guillem apunta que es notifique a les entitats locals, com l’IES La Vall de Segó. 
L’alcalde contesta que a causa del canvi en l’horari escolar, l’any passat hi hagué un problema a l’IES 
La Vall de Segó, que desconeixien el calendari laboral local, a pesar de que està publicat, però que 
considera que no s’hauria de repetir. 

54/15. Exp. 124/2015. Aprovació inicial de la ordenança fiscal de les taxes per la prestació dels 
serveis de conservació de camins i sèquies 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent: 

Vist que aquest ajuntament considera oportú i necessari aprovar una nova ordenança fiscal 
reguladora de les taxes per la prestació dels serveis de conservació de camins i sèquies 2016, a 
causa del temps transcorregut des de l’aprovació de l’ordenança vigent publicada al Butlletí Oficial de 
la Província de València, de data 28 de desembre de 1989 i a la vista dels resultats de l’estudi del 
Padró Agrari, elaborat per l’arquitecta tècnica Rosa Sánchez Lopera amb data juny de 2015. 

Atés que amb data 8 de novembre de 2012 s’emet informe de secretaria sobre la normativa que 
resulta d’aplicació. 

Vist el text de l’ordenança fiscal reguladora de les taxes per la prestació dels serveis de conservació 
de camins i sèquies 2016 que consta a l’expedient i l’informe tècnic-econòmic favorable emés per la 
Secretaria Intervenció municipal amb data 15 de juliol de 2015. 

Atés que la taxa proposta s’ajusta als costos reals o previsibles derivats de la prestació dels serveis 
de conservació de camins i sèquies. 
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Considerant 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,  
ACORD 

Primer. Aprovar inicialment l’ordenança fiscal reguladora de les taxes per la prestació dels serveis de 
conservació de camins i sèquies 2016 que consta a l’expedient. 

Segon. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seua exposició al tauler 
d’anuncis d’aquest ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de València, durant un termini de 
trenta dies hàbils, en els quals els interessats podran examinar-lo i plantejar-hi 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, tenint en compte 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 rl senyor alcalde per subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte. 

El senyor alcalde explica que la proposta d’ordenança no canvia les taxes, sinó que es una 
conseqüència dels resultats dels treballs tècnics d’actualització del padró agrari. 

55/15. Exp. 25/2015. Aprovació definitiva de la ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres elements mòbils amb finalitat 
lucrativa 
L’Ajuntament en 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, aquest 
Ajuntament considera oportú i necessari aprovar una nova l’ordenança fiscal de la taxa per ocupació 
de domini públic amb taules, cadires i altres elements mòbils amb finalitat lucrativa, amb la finalitat de 
simplificar la seua exacció i adaptar-la a les circumstàncies socials actuals que han determinat un 
augment de la demanda d’ocupació del domini públic. 

Atés que amb data 17 d’abril del 2015 s’emet informe de Secretaria-Intervenció sobre la normativa 
que resulta d’aplicació i informe tecnicoeconòmic. 

Atés que per acord del ple de la corporació de data 23 d’abril de 2015 es va acordar aprovar 
inicialment l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de domini públic amb taules, cadires i 
altres elements mòbils amb finalitat lucrativa. 

Atés que el referit acord ha estat exposat al públic durant un termini de trenta dies hàbils, 
transcorreguts des de la publicació al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al BOP de la província de 
València de data 7 de maig de 2015 (número 85). 

Vist que durant el termini d’exposició pública s’han traslladat a l’Alcaldia queixes sobre la proposta 
d’ordenança fiscal aprovada provisionalment pel ple de la corporació, per considerar excessivament 
altes les taxes aprovades provisionalment, iq ue s’ha considerat adequat acceptar les queixes 
formulades i modificar l’article 5 de l’ordenança aprovada provisionalment pel següent: 

Article 5. Quota Tributària. 

Les quotes tributàries seran les següents, atenent a la superfície ocupada pels aprofitaments, 
sent única per a tot el municipi: 
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Sense tall de 
carrer

Amb tall de 
carrer

Anual 12 €/m2

Semestral 7 €/m2

Festes patronals 1 €/m2 1,5 €/m2

Esdeveniments puntuals (per dia) 0,20 €/m2 , dia 0,30 €/m2 , dia

QUOTA
PERÍODE

 
En cas que la ocupació de via pública amb finalitat lucrativa comporte el tall de carrer s’haurà 
d’autoritzar expressament per l’Alcaldia, amb l’aplicació de la quota corresponent per a la 
totalitat del període a què es referisca. 

La superfície ocupada s’assenyalarà pel subjecte passiu mitjançant línies pintades al sòl, que 
delimiten la superfície autoritzada. 

Igualment, a causa de l’endarreriment en l’aprovació es considera necessària la introducció de la 
següent: 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

Les quotes relatives al primer període impositiu, si el dia que entre en vigor la present 
ordenança no coincideix amb el dia d’inici previst en l’article 7, es calcularan proporcionalment 
al nombre de dies que resten per a finalitzar el període. 

Vist que s’ha incorporat a l’expedient una nova proposta d’ordenança i un informe economicofinancer 
de data 15 de juliol del 2015, favorable a la seua aprovació. 

Considerant 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 definitivament l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de domini públic 
amb taules, cadires i altres elements mòbils amb finalitat lucrativa. 

Segon. Publicar l’esmentat Acord definitiu i el text íntegre de la modificació de l’Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i aplicar a 
partir de la data que assenyala l’esmentada Ordenança. 

Tercer. Facultar l’alcalde per subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte. 

El senyor alcalde destaca que l’ordenança simplifica la tramitació. El senyor Guillem assenyala que, 
en canvi, és més cara per als comerciants, el senyor alcalde replica que s’abarateixen els costos. 

56/15. Exp. 198/2015. Aprovació inicial de la MC 07-15 SC 
L’Ajuntament en Ple, per 7 vots a favor, corresponents a l’alcaldia, els regidors del Grup Socialista i la 
regidora del Grup Esquerra Republicana, i els vots en contra dels 4 regidors del Grup Popular, ha 
adoptat l’acord següent: 

Vist l’expedient 198/2014 relatiu a l’aprovació de la MC 07-15 SC del vigent Pressupost municipal amb 
el detall següent: 
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A) ALTES en aplicacions de crèdits
Aplicació pressupostària Euros
163.131.00  Otros serv. bienestar comunitario. Lab. temporal. Retribuciones básicas. 48.286,08
Borsa ocupació: 40 persones+ 4 oficials
163.160.00  Otros serv.bienestar comunitario. Seguridad Social 21.000,00
Borsa ocupació: tant alçat
912.160.00 O. Gobierno. Seguridad Social 3.500,00
Seguridad social personal eventual
920.131.00  AG.  Lab. temp. Retribuciones básicas 7.168,00
Aux. advu. Oficines. Retribuciones 
920.131.02  AG.  Lab. temp. Otras remuneraciones 240,00
Aux. advu. Oficines. Indemnización
920.160.00  AG.  Lab. temp. Seguridad social 2.400,00
Aux. advu. Oficines. Seguridad social
920.226.99  AG. Otros gastos diversos. 12.152,58
Responsabilitat patrimonial
171.213.00 Parques y jardines. Maquinaria. Instalaciones técnicas y utillaje. 1.000,00
Reparacions maquinària
161.00.227.99  Abast. agua. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 3.000,00
Canvi comptadors d'aigua
330.227.99  AG. Cultura. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 250,00
Instal.lació alarma casa cultura
332.10.227.99  Bibliotecas públicas. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 250,00
Instal.lació alarma biblioteca
338.03.226.09  Fiestas. Otros festejos. Actividades culturales y deportivas. 2.000,00
9 d'octubre i Nadals
338.02.226.09  Fiestas. Fiestas patronales. Actividades culturales y deportivas. 6.539,28
Ajuste presupuesto de fiestas
912.222.00. O. Gobierno. Servicio telecomunicaciones. 4.000,00
ÓRGANOS GOBIERNO. Móviles Concejales. Servicio SMS
410.479.00  AG Agricultura. Otras subvenciones a empresas privadas. 3.476,36
Derrames extraordinàries. Junta d'Aigues Font de Quart
943.463.00  Transf. a otras EELL. A Mancomunidades. 4.631,83
Cuotas es.publico 2012-2015
011.911.00 Deuda pública. Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público. 50.000,00
Amortizatzió anticipada deute
342.00.622.00. Inst. deportivas. Edif icios y otras construcciones 113,98
Escala camp de futbol
TOTAL ALTES 170.008,11  
 
B) Financiació
Aplicació pressupostària Euros
870.00 Remanente de tesorería para gastos generales
TOTAL FINANCIACIÓ 170.008,11 €  
 

Atesa la necessitat d’assumir les despeses específiques i determinades que es detallen, la 
impossibilitat de demorar-les per a l’exercici següent ateses les característiques de les despeses i la 
insuficiència de crèdit pressupostari, ja que es tracten de despeses no previstes en la elaboració del 
pressupost. 

Atés que segons els estats financers i comptables resultants de la liquidació de l’exercici 2014 es 
disposa de romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals per import de 354.608,42 euros. 

Vistes les previsions contingudes en l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera que estableix que en el supòsit que la liquidació 
pressupostària se situe en superàvit, aquest s’ha de destinar, en el cas de l’Estat, comunitats 
autònomes i corporacions locals, a reduir l’endeutament net. 
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No obstant això, segons es desprén de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, regla de la despesa i límit del deute emés amb motiu de la liquidació de l’exercici 
2014, la corporació té un dèficit de financiació de -47.335,16 euros. 

Atés l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i l’informe 
d’intervenció de data 16 de juliol del 2015. 

D’acord amb el que estableix l’article 177.2 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, el Ple, 

ACORDA 

Primer. Aprovar inicialment MC 07-15 SC del vigent Pressupost municipal. 

Segon. Exposar al públic l’expedient per un termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí 
Oficial de la Província de Valencia i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l’efecte de presentació de 
reclamacions pels interessats. 

Tercer. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presente cap reclamació. 

En relació a la modificació de crèdits que s’aprova, la senyora Alba pregunta pels 12.152,58 euros 
destinats a «responsabilitat patrimonial». El senyor alcalde li contesta que l’Ajuntament els havia 
pagat per la inundació d’un local i que després els diners son reembossats per l’assegurança 
municipal, llevant l’import de la franquícia. 

Tot seguit la senyora Alba s’interessa pels actes programats per a la celebració del 9 d’Octubre, 
oferint la seua col·laboració. El senyor alcalde li contesta que encara no està organitzat. 

A continuació la senyora Alba pregunta quan es disposarà de la liquidació de les festes de l’any 
passat, contestant-li el senyor alcalde que quan es repartisquen els llibrets d’enguany. 

Al respecte de l’augment de crèdit per al servici de telecomunicacions, se li contesta que és degut al 
cost de l’enviament de SMS, ja que estava previst i no s’ha pogut posar en marxa el servici de 
«Whatsapp». 

Per últim la senyora Alba  pregunta el deute pendent relatiu al préstec que l’Ajuntament té amb el 
BBVA. L’alcalde li contesta que queden al voltant de 100.000 euros, que es pretenen amortitzar 
anticipadament en 2 anys. 

57/15. Exp. 200/2015. Aprovació inicial de la MC 08-15 CE 
L’Ajuntament en Ple, per 7 vots a favor, corresponents a l’Alcaldia, els regidors del grup socialista i la 
regidora del grup esquerra republicana, i els vots en contra dels 4 regidors del grup popular, ha 
adoptat l’acord següent: 

Vist l’expedient 198/2014 relatiu a l’aprovació de la MC 08-15 SC del vigent Pressupost municipal amb 
el detall següent: 
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A) ALTES en aplicacions de crèdits
Aplicació pressupostària Euros
912.110.00.O. Gobierno. Retribuciones básicas 3.839,29
Retribuciones básicas personal eventual
912.110.01.O. Gobierno. Retribuciones complementarias 6.660,71
Retribuciones complementarias personal eventual
150.619.00 AG de vivienda y urbanismo. Otras inversiones de reposición 1.559,55
Reposició de voreres carrer Major
336.632.01  Patrimonio histórico. Inversión reposición. Edif icios y otras construcciones 2.818,49
Reparació campanari i rellotge esglèsia
933.689.00 Gestión del patrimonio. Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales 4.341,99
Adeqüació solar polígon
342.01.623.00 Inst. deport. Piscina. Inv.nueva maquinaria 700,00
Maquinària sanitaria piscina
160.227.06. Alcantarillado. Estudios y trabajos técnicos. 600,00
Revisión alcantarillado
TOTAL ALTES 20.520,03

B) Financiació
Aplicació pressupostària Euros
870.00 Remanente de tesorería para gastos generales
TOTAL FINANCIACIÓ 20.520,03 €  
Atesa la necessitat d’assumir les despeses específiques i determinades que es detallen, la 
impossibilitat de demorar-les per a l’exercici següent ateses les característiques de les despeses i la 
insuficiència de crèdit pressupostari, ja que es tracten de despeses no previstes en l’elaboració del 
pressupost. 

Atés que segons els estats financers i comptables resultants de la liquidació de l’exercici 2014 es 
disposa de romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals per import de 354.608,42 euros. 

Vistes les previsions contingudes en l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera que estableix que en el supòsit que la liquidació 
pressupostària se situe en superàvit, aquest s’ha de destinar, en el cas de l’Estat, comunitats 
autònomes i corporacions locals, a reduir l’endeutament net. 

No obstant això, segons es desprén de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, regla de la despesa i límit del deute emés amb motiu de la liquidació de l’exercici 2014  
la corporació té un dèficit de financiació de -47.335,16 euros. 

Atés l’informe de secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i l’informe 
d’intervenció de data 16 de juliol del 2015. 

D’acord amb el que estableix l’article 177.2 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, el Ple ACORDA, 

ACORD 

Primer. Aprovar inicialment MC 08-15 SC del vigent Pressupost municipal. 
Segon. Exposar al públic l’expedient per un termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí 
Oficial de la Província de Valencia i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l’efecte de presentació de 
reclamacions pels interessats. 

Tercer. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presente cap reclamació. 

Preguntant la senyora Alba per què l’Ajuntament assumeix el cost de reparacions de l’esglèsia 
s’aclareix per part del senyor alcalde i del senyor Chordà que tradicionalment s’ha separat de 
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l’esglèsia el campanari i en concret el rellotge, que és propietat del poble. La reparació inclou la 
reparació del rellotge i de la cadena que activa el mecanisme de les campanes. 

Així mateix la senyora Alba pregunta per l’adequació del solar del polígon. El senyor alcalde explica 
que és el solar que s’ha netejat i s’ha fet un mur. 

58/15. Exp. 201/2015. Aprovació inicial de la modificació de les Bases d’Execució del 
Pressupost 2015 
L’Ajuntament en Ple, per 7 vots a favor, corresponents a l’Alcaldia, els regidors del grup socialista i la 
regidora del grup esquerra republicana, i els vots en contra dels 4 regidors del grup popular, ha 
adoptat l’acord següent: 

Atesa la conveniència de modificació de la Base 19 del pressupost per a l’any 2015, per adaptar-se 
canviar el sistema d’atorgament de la subvenció destinada als llibres dels alumnes del CEIP L’Ermita 
així com per a corregir determinades errades materials detectades amb posterioritat a la seua 
aprovació: 

«BASE 19ª. SUBVENCIONES 
A los efectos de lo previsto en el artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, se 
prevé el otorgamiento de las subvenciones que a continuación se relacionan: 

BENEFICIARIO IMPORTE 
(Máximo, €) ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE Aplicación F/E 

Asociación de Jubilados y Pensionistas El 
Tabalet 600 

Actividades propias de la 
asociación durante 2015. Cuantía 

fija.  
231.10.489.00 

Colegio público L’Ermita 150 Viaje fin de curso 14/15. Cuantía 
fija. 326.489.02 

AMPA L’Ermita 800 
Actividades propias de la 

asociación Curso 14/15. Cuantía 
fija.  

326.489.03 

AMPA L’Ermita 5.000 

Libros de texto y material escolar 
curso 15/16, según condiciones 
establecidas por resolución de 
alcaldía. 
Documentación a aportar: 
justificación del gasto efectuado y, 
en su caso, la documentación que 
se exija por Resolución de Alcaldía.  

326.489.01 

Escola música  
Joan Garcés 750 Actividades propias de la escuela 

durante 2015. Cuantía fija. 334.489.08 

Club Esportiu Benifairó de les Valls 4.000 Futbito 15. Cuantía fija. 341.489.09 
Parroquia Sant Gil 1.300 Colaboración en fiestas populares 338.00.489.10 

Asociación Dones x Benifairó 300 
Actividades propias de la 

asociación durante 2015. Cuantía 
fija. 

231.10.489.11 

TOTAL 12.900   
 

Asimismo, se prevé la concesión de las siguientes subvenciones por razón de interés social, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones: 

BENEFICIARIOS IMPORTE 
(Máximo) ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE Aplicación F/E 

Bebés empadronados en Benifairó. 
Al menos uno de los progenitores 
empadronados en Benifairó de les Valls 
como mínimo durante los 6 meses 
anteriores a la fecha de la vacunación y 
en el momento de otorgamiento de la 
subvención y que cumplan los requisitos 
establecidos por Resolución de Alcaldía. 

3.500 

Vacuna Prevenar. Dosis 
suministradas entre el 2 de 
noviembre de 2014 y el 1 de 
noviembre de 2015.  
Cuantía: Cantidad a tanto alzado a 
prorratear entre los solicitantes. 
Máximo 100% del gasto efectuado. 
Solicitud: antes del 15-11-2015 

311.489.06 
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BENEFICIARIOS IMPORTE 
(Máximo) ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE Aplicación F/E 

(incl..).  
Documentación a aportar: 
justificación del gasto efectuado y, 
en su caso, la documentación que 
se exija por Resolución de Alcaldía. 
 

Estudiantes instituto La Vall de Segó. 
Empadronados en Benifairó de les Valls 
como mínimo desde el 1 de enero de 
2015 y en el momento de otorgamiento de 
la subvención y que cumplan los 
requisitos establecidos por Resolución de 
Alcaldía. 

3.647,48 

Libros de texto curso15/16.  
Cuantía: Cantidad a tanto alzado a 
prorratear entre los solicitantes. 
Máximo 100 euros sobre gasto 
efectuado, o en caso de que sea 
inferior, gasto efectuado. 
Solicitud: antes del 31 de octubre de 
2015. 
Documentación a aportar: 
justificación del gasto efectuado y, 
en su caso, la documentación que 
se exija por Resolución de Alcaldía.  
 

326.489.07 

 
 7.147,48   

 

En cuanto al procedimiento de concesión, justificación de fondos, se estará a lo previsto en la Ley 
38/2003, General de Subvenciones. 

Las subvenciones se podrán otorgar directamente por resolución de alcaldía, sin necesidad de previa 
convocatoria. Efectuada convocatoria por resolución de alcaldía, podrá adoptar los criterios y métodos 
de valoración, establecidos en la Orden 14/2011, de 21 de diciembre de la Consejería de Justicia.» 

Vist l’informe de intervenció de data 16 de juliol del 2015. 

Considerant el que disposen els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes 
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 18 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, propose al 
Ple la adopció del següent ACORD 

Primer. Aprovar inicialment la modificació de la base 19a del pressupost d’aquest Ajuntament per a 
l’any 2015 anterior. 

Segon. Exposar al públic l’expedient per un termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí 
Oficial de la Província de Valencia i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l’efecte de presentació de 
reclamacions pels interessats. 

Tercer. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presente cap reclamació. 

Quart. Remetre una còpia a l’administració de l’Estat, així com, a la Comunitat Autònoma. 

La senyora Alba pregunta si està previst que l’AMPA haja de distribuir els diners, si s’ha parlat amb els 
representants de l’AMPA. 

El senyor alcalde i el senyor Chordà contesten que la modificació és deguda als problemes que ha 
causat als veïns la distribució de la subvenció nominalment en les seues declaracions d’IRPF. Que 
aquesta modalitat anava unida a la creació d’un banc de llibres, que exigeix la col·laboració de l’AMPA 
i del professorat. No obstant això, mentre es pose en marxa el banc de llibres, la intenció de 
l’Ajuntament és subvencionar la compra de llibres i material escolar a l’AMPA per a la seua distribució 
entre l’alumnat en les condicions que es determinen per resolució d’Alcaldia, prèviament 
consensuades amb l’AMPA. Si l’AMPA no estiguera d’acord amb la distribució de l’ajuda no es 
concediria la subvenció, però per a poder fer-ho és necessari tramitar la present modificació. 
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Al tall de la qüestió la senyora Aguilar pregunta si la subvenció es dóna únicament al CEIP L’Ermita. 
El senyor alcalde li contesta que hi ha una altra subvenció per a l’IES La Vall de Segó, però que es 
subvenciona directament els alumnes perquè no hi ha un AMPA que represente únicament els 
alumnes de Benifairó i són menys alumnes. 

59/15. Precs i preguntes 
Obert pel president el torn de precs i preguntes, la senyora Alba proposa posar espills en diferents 
cantons del poble. L’alcalde contesta que s’estan cobrint a poc a poc les necessitats i que es tindrà en 
compte la proposta en funció de les prioritats existents. 

Continua la senyora Alba preguntant si s’estan fent efectives les denúncies que es posen en relació 
amb els guals i els excrements dels gossos. El senyor alcalde li contesta que si hi ha servici de policia 
sí que es denuncia en els casos en què hi ha molèsties als propietaris dels guals. 

A continuació pregunta pels avanços en relació amb el cos mancomunat de policia. El senyor alcalde 
argumenta que està paralitzat perquè encara no existeix suport legal per a la seua implantació. 

Tot seguit la senyora Alba demana explicació sobre el motiu pel qual la plaça 9 d’Octubre i els carrers 
adjacents no estan il·luminats. El senyor alcalde explica que a la plaça 9 d’Octubre no s’encén la torre 
central perquè s’han de canviar les bombetes amb una grua especial i es substituiran per unes de 
LED’s pròximament quan s’inicie la campanya. Pel que fa als carrers adjacents no hi ha zones 
apagades, però per una qüestió d’estalvi no estan encesos tots els llums, puntualitzant que si hi ha 
alguna zona a fosques haurà sigut un cas excepcional del qual no té constància. 

En relació amb l’existència de les arrels d’un arbre a la Ronda Vall de Segó que està alçant el 
paviment el senyor alcalde contesta que hi ha d’altres, però que el criteri és que no s’actua fins que no 
supose un problema de seguretat. 

Pel que fa a l’existència d’alguna lesió produïda a la piscina municipal a causa, presumptament, de 
l’estat del gresite que la cobreix, el senyor alcalde contesta a la senyora Alba que no es prendran 
mesures concretes en considerar-se un cas molt puntual, ja que s’ha preguntat al personal de la 
piscina i han transmés que no han rebut queixes per aquest motiu i que s’ha observat una disminució 
d’incidents respecte a l’any anterior. 

Al tall de la qüestió la senyora Aguilar es queixa del fet que la persona encarregada de l’entrada 
demane a més de la targeta de veí el carnet d’identitat. El senyor alcalde observa que no s’hauria de 
demanar perquè la targeta de veí inclou la data de naixement i que farà arribar instruccions precises a 
les persones encarregades d’eixa funció. 

Prenent la paraula el senyor Guillem demana accés a les resolucions d’Alcaldia amb una major 
periodicitat que la convocatòria del ple. La senyora secretària contesta que en cada ple es prepara un 
resum de les resolucions adoptades en el període indicat, i que es facilita als regidors interessats 
còpia de les resolucions que se sol·liciten.  

A continuació la senyora Alba pregunta per què encara no s’han llevat totes les pintades feixistes que 
estan pel poble. El senyor alcalde li contesta que les que no s’havien llevat és perquè necessiten un 
tractament distint. Que està previst eliminar totes les pintades i simbologia feixista existent. 

La senyora Alba sol·licita explicacions sobre la falta de publicitat de les actuacions a la Casa Guarner. 
El senyor Chordà li contesta que sí que n’hi ha hagut publicitat en premsa, que el que no s’havia fet 
era fullet perquè ja no es rep subvenció de la Fundació Bancaixa. 

A causa de l’existència de solars bruts per la zona de l’Ermita, la senyora Alba pregunta quan entrarà 
en vigor l’ordenança de neteja de solars. El senyor alcalde respon que l’obligació de rodar els solars i 
netejar-los ja existeix. Que és un tema que s’ha tractat al Consell Agrari junt amb l’assumpte d’horts 
abandonats. Que ara que s’han acabat els treballs d’actualització del padró agrari, es plantejarà de 
nou al Consell Agrari quan es constituisca. Per la seua part la senyora Aguilar comenta que el tema 
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està igual que quan ella havia preguntat ja fa anys. El senyor Guillem recorda que l’altre dia hi hagué 
un incendi, per la qual cosa considera que urgeix, perquè pot haver-hi risc. 

Al voltant d’unes declaracions del senyor alcalde publicades en El Periódico de aquí afirmant 
l’existència de problemes amb l’aigua al municipi, la senyora Alba demana el detall dels problemes 
al·legats, assenyalant el senyor alcalde que es referia a problemes a la xarxa. 

Per últim el senyor Roig s’interessa per l’expedient relatiu a la pavimentació del pavelló. El senyor 
alcalde explica que s’havia sol·licitat una subvenció per a la pavimentació del pavelló, però que degut 
al fet que el pressupost que s’havia aprovat no era suficient s’havia consensuat amb els representats 
del futbol que la pavimentació del pavelló es farà en un altre moment i que quan es concedisca, en el 
su cas, la subvenció sol·licitada, es destinarà a un altre fi. 

I com no hi ha altres assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les 21.30 hores del dia 
assenyalat anteriorment. Tot això, com a secretària, ho certifique. 

La secretària interventora, 
María de la O Pérez Cayuela 

Vist i plau, l’alcalde, 
Antonio Enrique Sanfrancisco Meseguer 
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