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

Minuta núm. 12/2015. Sessió ordinària de 5 
d’octubre de 2015 
A l’Ajuntament de Benifairó de les Valls, a les 
vint trenta hores del dia 5 d’octubre del 2015, 
es reuneixen en sessió pública, en primera 
convocatòria, els regidors anotats al marge, 
presidits pel primer tinent d’alcalde, Vicent 
Chordà Guillem, que susbstitueix en aquest 
acte a l’alcalde, Antonio E. Sanfrancisco 
Meseguer, per incapacitat laboral temporal, i 
assistits per la secretària interventora, María 
de la O Pérez Cayuela, per a celebrar la sessió 
ordinària (corresponent a 21 de setembre) del 
Ple en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel president, s’han adoptat 
els acords següents: 

60/15. Aprovació d’actes anteriors 
L’esborrany de l’acta de la sessió anterior de 
data 20 de juliol de 2015, s’aprova per 
unanimitat dels assistents. 

 

61/15. Dació de comptes al Ple de les resolucions d’Alcaldia 
Vista la relació de les resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 17 de juliol de 2015 fins a l’1 
d’octubre de 2015, el Ple se’n dóna per assabentat. 

Fent ús del seu torn de paraula, la senyora Alba comença preguntant per diverses factures i 
pagaments inclosos en les resolucions anteriors emeses per les mercantils Synergyne Global 
Comunications, Lab Laboratoris, Orla Digital Soluciones Gráficas, Benito Urban SLU, Carpintería 
Canet, SL, com també pel pagament derivat d’un expedient de pagaments que s’han de justificar, i el 
senyor president dóna les explicacions oportunes. 

Al respecte d’això, la senyora Alba assenyala si es van a publicar els resultats de les analítiques 
d’aigua efectuades per Lab Laboratoris, i el senyor president contesta que es farà que el més aviat 
possible. 

Igualment, demana explicacions del motiu pel qual es paga a una empresa per manteniment de 
jardins si l’ajuntament té personal per a atendre aquestes tasques. El senyor president li contesta que 
la contractació es per a efectuar tasques específiques que no pot efectuar el personal que hi ha. 

A continuació pregunta la senyora Alba pel motiu de la contractació de barrerers durant les festes 
patronals i per les seues funcions. El senyor president li contesta que enguany s’han contractat 
barrerers per a estalviar els diners derivats del pagament d’hores extraordinàries al personal y explica 
que les seues funcions eren obrir i tancar les barreres dels bous. 

Tot seguit la senyora Alba comenta, en relació amb l’expedient de contractació de les obres de 
reurbanització i posada en valor de la pujada a l’Ermita, que encara que no siga una exigència legal 
es podria haver tret l’expedient a concurs. El senyor president li informa que s’han demanat 
pressupostos a diverses empreses. 
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Prene la paraula la senyora Sanchis i pregunta per la modificació de crèdits 9-15. La senyora 
secretària interventora li explica que és una generació de crèdits derivada de diverses subvencions. 

En relació amb la convocatòria d’ajudes econòmiques destinades a la realització d’inversions 
financerament sostenibles de la Diputació Provincial de València, la senyora Sanchis pregunta les 
inversions que ha sol·licitat l’Ajuntament de Benifairó de les Valls. El senyor president li contesta que 
s’ha demanat ajuda per executar l’obra de reparació i cobriment del pati del pavelló poliesportiu 
municipal, per a la creació d’una sala esportiva polivalent i magatzem, per un import de 79.976,52 €. 
En relació amb aquesta qüestió la senyora Alba critica que no s’haja comunicat a la resta de grups per 
a aportar suggeriments. 

Per últim, la senyora Sanchis pregunta per un expedient disciplinari obert a una treballadora de 
l’ajuntament. El senyor president li contesta que ha sigut provocat per un incident ocorregut durant 
l’estiu. 

62/15. Exp. 287/2014. Dació de comptes al Ple de la informació relativa al període mitjà de 
pagament corresponent al segon trimestre del 2015 (PMP RD 635/14) 
Vist l’expedient 287/2014. Dació de comptes al Ple de la informació relativa al període mitjà de 
pagament corresponent al segon trimestre del 2015 (PMP RD 635/14), el Ple se’n dóna per 
assabentat. 

63/15. Exp. 157/2015. Dació de comptes al Ple de la remissió de la informació d’execució 
pressupostària corresponent al segon trimestre del 2015 
Vist l’expedient 287/2014. Dació de comptes al Ple de la informació relativa al període mitjà de 
pagament corresponent al segon trimestre del 2015 (PMP RD 635/14), el Ple se’n dóna per 
assabentat. 

64/15. Exp. 152/2015. Aprovació compte general 2014 
L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent: 

Vist el compte general de l’exercici 2014, 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 12 de 
juny del 2015. 

Vist que, en compliment d’allò disposat en 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 22 de juny del 2015, 
sense que s’hi hagen presentat reclamacions, esmenes o observacions. 

D’acord 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 2014. 

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, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 

65/15. Exp. 257/2015. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI 16 
L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, ha adoptat l’acord següent: 
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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 aquest 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), modificada per acord del Ple de la corporació de data 
24 de juliol del 2014 (BOP de València de 29 de setembre del 2014). 

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), modificada per acord del Ple de la corporació de data 24 de juliol del 2014 (BOP de 
València de 29 de setembre del 2014), disminuint el tipus de gravamen dels béns immobles de 
naturalesa urbana del 0,76 al 0,70. 

Vist que amb data 1 d’octubre de 2015 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 1 d’octubre del  2015 un 
informe tècnic i econòmic i una proposta de redacció de 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 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 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) modificada per acord del Ple de la corporació de data 24 de juliol de 
2014 (BOP de València de 29 de setembre del 2014) disminuint el tipus de gravamen dels béns 
immobles de naturalesa urbana del 0,76 al 0,70. 

Segon. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seua exposició en el 
tauler d’anuncis d’aquest 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 estimin 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 Sr. alcalde per a subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte. 

66/15. Moció presentada pel grup municipal socialista relativa a la crisi migratòria i la situació 
dels refugiats que arriben a Europa 
Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’Ordre del dia la moció presentada pel grup municipal socialista 
relativa a la crisi migratòria i la situació dels refugiats que arriben a Europa, l’Ajuntament Ple, per 
unanimitat, aprova la moció presentada i acorda: 

Primer. Mostrar la nostra adhesió a la declaració del Consell de la Generalitat davant la situació 
d’emergència de les persones asilades i refugiades en el sí de la Unió Europea, que manifesta: 

a) La nostra solidaritat amb el sofriment de les persones i famílies desplaçades forçoses. 
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b) La disponibilitat a col·laborar solidàriament amb la resta de comunitats autònomes en 
l’acolliment pel major nombre d’espanyols i de coordinar aquesta acció col·lectiva de les 
diferents comunitats autònomes i municipis. 

c) Per això, és necessari que el Govern d’Espanya inste la Unió Europea a l’obertura d’un 
corredor humanitari perquè les persones desplaçades puguen arribar des dels països 
d’entrada a Europa, especialment Grècia, Macedònia i Servia, als països d’acolliment, i que 
les ONG puguen proporcionar durant tot el trajecte aliments i altres elements 
indispensables per a la seua supervivència. 

d) El nostre compromís per a la creació d’una Xarxa de Ciutats Valencianes d’Acolliment de 
persones refugiades i sol·licitants d’asil, amb un registre de les famílies acollidores, 
organitzades per les agències d’atenció a persones migrants, en estreta col·laboració amb 
les diputacions provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, oferint les 
instal·lacions públiques que estiguen al seu abast. 

i) El compromís de crear una àmplia xarxa d’albergs i residències per a persones refugiades 
i asilades, així com impulsar de manera urgent la col·laboració amb entitats públiques i 
privades i ONG per a la cessió de l’ús d’instal·lacions de forma provisional per a l’acolliment 
de persones refugiades o peticions d’asil. 

f) La voluntat d’impulsar la vocació solidària de la ciutadania valenciana en l’acolliment de 
persones refugiades, amb el suport de les entitats que tradicionalment han protegit els drets 
humans de les persones desplaçades. Per això, el Consell de la Generalitat fa una crida 
a les entitats de la societat civil i a la ciutadania en general a sumar-se a l’acollida 
col·lectiva per tal de poder millorar la situació de les persones que fugen de la guerra i 
mostrar la solidaritat, dignitat, humanitat i justícia del nostre poble i estar a l’altura d’aquest 
drama humanitari. 

Segon. Per tot això, l’Ajuntament de Benifairó de les Valls manifesta el seu compromís per a formar 
part de la Xarxa de Ciutats Valencianes d’Acolliment de Persones Refugiades i sol·licitants d’asil amb 
la creació al municipi d’un registre de famílies acollidores en col·laboració amb la Conselleria de 
Benestar Social, la Diputació Provincial i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 

La senyora Alba explica que està a favor de la moció i demana el vot recíproc per a la seua moció, 
que va més enllà. 

67/15. Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana per a l’aplicació de 
polítiques reals de suport a refugiats 
Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’Ordre del dia la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra 
Republicana, per a l’aplicació de polítiques reals de suport a refugiats, l’Ajuntament Ple, per un vot a 
favor de la regidora d’Esquerra Republicana i l’abstenció dels cinc regidors del Grup Socialista 
Popular i de la regidora del Grup Popular, aprova la moció presentada i acorda: 

Primer. L’Ajuntament de Benifairó de les Valls declara la seua disposició a ajudar i acollir com a ciutat 
refugi les persones que fugen de la guerra i de la persecució en els seus països i sol·liciten asil a la 
Unió Europea i per això adoptarà les mesures següents: 

1. Creació d’un grup de treball del tres grups polítics que integren l’Ajuntament de Benifairó de 
les Valls per tal d’adoptar amb caràcter d’urgència les mesures i les resolucions que la 
situació reclama. 

2. Creació d’un grup de treball entre els serveis socials municipals, CEAR Espanya, Creu Roja i 
altres organitzacions locals que treballen amb persones refugiades per a definir les mesures 
que s’han d’adoptar, des de I’Ajuntament, per a poder acollir persones refugiades al municipi. 



bVal ls  
AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS 

 

 

  

  

 

Plaça Ajuntament núm. 1    46511 Benifairó de les Valls   (València)   Telèfon 96.260.09.37   Fax 96.260.02.57  
www.benifairovalls.com 

3. Preparar una relació de possibles llocs d’acollida, de propietat municipal o de voluntaris que 
s’hi oferisquen. En aquest punt, seria d’utilitat aprofitar les dades del cens d’habitatges buits 
per tal de poder-los oferir als refugiats. 

4. Habilitar una partida econòmica per a les actuacions municipals que s’hi hagen d’adoptar,  així 
com per a col·aborar amb les organitzacions que treballen en l’acollida a persones refugiades. 

Segon. L’Ajuntament de Benifairó de les Valls, d’acord amb la proposta de CEAR (Comissió 
Espanyola d’Ajuda al Refugiat) exigeix a la Unió Europea i als estats membres, especialment al 
Govern d’Espanya, que posen en marxa amb caràcter d’urgent les mesures següents: 

− Desenvolupar una nova política d’asil i migració europea en la qual es prioritzen les persones i 
els drets humans. 

− Posar en marxa una operació de rescat i salvament eficaç que dispose dels mitjans i l’abast 
necessaris, tot complint amb el deure de socors, amb la finalitat d’evitar més morts al 
Mediterrani. 

− Habilitar vies legals i segures que garantisquen l’accés al dret d’asil a les persones refugiades 
evitant que hagen d’emprendre travessies mortals per a obtindré protecció en un país segur. 
Per aixo és necessari: 

• Reforçar els programes de reubicació en coherència amb el nombre de refugiats i 
assumir un repartiment equitatiu i solidari entre tots els estats. 

• Garantir la possibilitat de demanar asil a ambaixades i consolats als països d’origen i 
trànsit. 

• Activar polítiques de concessió de visats humanitaris. 

• Eliminar l’exigència del visat de trànsit per a aquelles persones que procedeixen de 
països en conflicte. 

• Fer realitat la Directiva Europea de Protecció Temporal tot activant el mecanisme 
contemplat per a fer front a emergències humanitàries. 

• Abordar les causes que provoquen els desplaçaments forçats. 

• Proposar i posar en marxa nous mecanismes no militaritzats de gestió dels fluxos 
migratoris a Europa. 

Tercer. Comunicar els presents acords a la ciutadania del municipi, a CEAR, al Govern del País 
Valencià i a la Comissió Europea. 

El senyor Chordà explica que no és possible votar a favor de la moció, perquè hi ha qüestions que no 
són competència municipal i s’han de portar a terme a la Mancomunitat de les Valls, com per exemple 
l’habilitació de crèdit pressupostari. Igualment, considera que no és necessari crear un grup de treball, 
ja que en qualsevol moment es pot convocar una reunió a l’efecte, i pel que fa d’utilització del cens 
d’habitatges buits considera que es necessita el consentiment dels propietaris. 

La senyora Sanchis considera igualment que la moció va molt més enllà que la presentada pel grup 
socialista i que n’hi ha molts aspectes que no es podran complir. 

La senyora Alba lamenta la falta d’unanimitat. 

68/15. Precs i preguntes 
Obert pel president el torn de precs i preguntes, la senyora Sanchis informa al Ple d’un robatori a la 
plaça 9 d’Octubre, i considerar apropiat augmentar la seguretat a la zona. 

La senyora Alba pregunta si es va a constituir una Junta de Portaveus com s’havia anunciat en 
premsa pel senyor alcalde. El senyor president no es pronuncia al respecte. 
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A continuació la senyora Alba pregunta si les convocatòries del Ple es faran amb 5 dies hàbils 
d’antelació. El senyor president i la senyora secretària interventora contesten que s’intentaran fer els 
dimarts anteriors al Ple, però legalment l’obligació és de 2 dies hàbils. 

Tot seguit la senyora Alba pregunta com està el tema de la falta d’espai al CEIP l’Ermita i de les 
subvencions dels llibres i material escolar a l’AMPA. La senyora Guillem i el senyor president 
contesten, en relació amb la falta d’espai al CEIP l’Ermita, que s’està intentant concovar una reunió 
amb el conseller competent. Pel que fa a les subvencions, responen que tot està paralitzat a l’espera 
que la conselleria convoque les seues ajudes i se’n conega la participació dels ajuntaments. 

Quant a la constitució del Consell Escolar Municipal que reclama la senyora Alba, la senyora Guillem i 
el senyor president contesten que no s’havia constituït al seu dia per falta de voluntat dels integrants. 

Pel que fa a la liquidació del pressupost de les festes del 2015, que la senyora Alba reclama abans de 
les festes del 2016, el senyor president contesta que es facilitarà quan arriben totes les factures. 

La senyora Alba, acabant la seua intervenció, lamenta que a pesar d’haver oferit la seua ajuda tant 
per a les festes patronals com per al 9 d’Octubre no sel’s ha cridat, i convida la corporació als actes 
organitzats pel seu partit per a commemorar el 9 d’Octubre. 

Finalment el senyor president informa al Ple dels actes organitzats per l’Ajuntament amb motiu del 9 
d’Octubre i demana formalment ajuda a tots els regidors per a participar com a voluntaris en la Volta a 
Peu. 

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, 
María de la O Pérez Cayuela 

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


