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

Minuta núm. 02/2016. Sessió ordinària de 21 
de març del 2016 

A l’Ajuntament de Benifairó de les Valls, a les 
vint hores i trenta minuts del dia 21 de març 
del 2016, 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: 

06/16. Aprovació d’actes anteriors. 

L’esborrany de data 18 de gener del 2016, 
s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

07/16. Dació de comptes al Ple de les resolucions d’Alcaldia. 

Vista la relació de les resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 13 de gener del 2016 fins al 14 de 
març, el Ple se’n dóna per assabentat. 

Pren la paraula la senyora Alba, la qual pregunta, en relació amb el decret 43/2016, pel qual s’acorda 
sol·licitar la subvenció destinada a finançar les campanyes de desratització, desinsectació i 
desinfecció 2016, quina empresa les realitzarà. El senyor alcalde li contesta que l’empresa CTL, que 
inclou com a millora el tractament del parc dels gossos, els torils i el control de la legionel·losi. La 
senyora Alba pregunta si es pot tindre accés als informes. El senyor alcalde contesta afirmativament. 

A continuació pregunta que si la gestió està delegada en la Diputació Provincial, per què s’aprova 
(Decret 54/2016) el padró de les taxes per subministrament d’aigua potable i clavegueram, tractament 
i depuració d’aigües residuals, corresponent a l'exercici 2015 (4t trimestre). L’alcalde li contesta que la 
gestió de l’aigua no s’ha pogut assumir per la Diputació Provincial perquè no poden complir els 
terminis de l’ordenança fiscal municipal. 

Tot seguit demana informació sobre per què s’ha tardat tant en adjudicar les obres de millora de la 
xarxa de sanejament. PAP 2014-15 (Decret 32/2016). El senyor alcalde explica que la solució tècnica 
era complicada. 

Així mateix, demana el detall de la MC 20-16, de la qual se li facilitarà el detall si ho necessita. 

Sobre el Decret 19/2016 pregunta per a què es sol·licita pròrroga. L’alcalde li contesta que es tracta 
de la subvenció de Parcs i Jardins 2015. 

Respecte del Decret 15/2016, la senyora Alba pregunta a quina obra fa referència, i li contesta 
l’alcalde que l’obra es la «Reparació i cobriment del pati del pavelló poliesportiu municipal, per a la 
creació de sala esportiva polivalent i magatzem». 

Per últim pregunta pel Decret 14/2016 pel que s'acorda remetre l'expedient administratiu i sol·licitar la 
prestació del servei de defensa en judici. L’alcalde li contesta que es la personació en un contenciós 
presentat per Juan Guillem en relació amb la UE-2 de les NNSS. 
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08/16. Exp. 75/2016. Reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2016. 

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

Atesa la necessitat de reconéixer extrajudicialment crèdits derivats de l’exercici 2015 de les factures 
següents: 

Nº de Entrada
Data 

entrada
Data doc. Nº doc. Import Tercer Aplicació pressupostària

F/2015/863 25/11/2015 21/11/2015 A437 197,91 €
B97898738 - INSTALACIONES ELECTRICAS 
FRANCISCO SORIANO PEREZ S.L.

150.609.00

F/2015/892 09/12/2015 09/12/2015 000744A 565,34 € B96004858 - PUZOLVALL S.L. 150.619.00
F/2015/894 09/12/2015 09/12/2015 000746A 580,24 € B96004858 - PUZOLVALL S.L. 150.609.01
F/2015/909 14/12/2015 03/12/2015 209 145,20 € 33403962G - GIMENEZ GIMENEZ JOSUE 338.03.226.09

F/2015/922 28/12/2015 21/11/2015 A436 197,91 €
B97898738 - INSTALACIONES ELECTRICAS 
FRANCISCO SORIANO PEREZ S.L.

165.609.01

F/2015/927 28/12/2015 22/12/2015 073-2015 140,36 € 44802812P - FRANCH FRANCH ALVARO 161.00.227.99
F/2016/003 04/01/2016 22/12/2015 5393 296,45 € B98252273 - TECNIRIEGO SANDERES, S.L. 342.00.623.00
TOTAL 2.123,41 €  

Vist l’informe de Secretaria i atés l’informe d’Intervenció de data 14 de març de 2015, 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 aquest cas concret és possible la 
seua realització. 

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

ACORDA 

Primer. Aprovar el reconeixement de crèdits derivats de l’exercici 2015 de les factures següents: 

Nº de Entrada
Data 

entrada
Data doc. Nº doc. Import Tercer Aplicació pressupostària

F/2015/863 25/11/2015 21/11/2015 A437 197,91 €
B97898738 - INSTALACIONES ELECTRICAS 
FRANCISCO SORIANO PEREZ S.L.

150.609.00

F/2015/892 09/12/2015 09/12/2015 000744A 565,34 € B96004858 - PUZOLVALL S.L. 150.619.00
F/2015/894 09/12/2015 09/12/2015 000746A 580,24 € B96004858 - PUZOLVALL S.L. 150.609.01
F/2015/909 14/12/2015 03/12/2015 209 145,20 € 33403962G - GIMENEZ GIMENEZ JOSUE 338.03.226.09

F/2015/922 28/12/2015 21/11/2015 A436 197,91 €
B97898738 - INSTALACIONES ELECTRICAS 
FRANCISCO SORIANO PEREZ S.L.

165.609.01

F/2015/927 28/12/2015 22/12/2015 073-2015 140,36 € 44802812P - FRANCH FRANCH ALVARO 161.00.227.99
F/2016/003 04/01/2016 22/12/2015 5393 296,45 € B98252273 - TECNIRIEGO SANDERES, S.L. 342.00.623.00
TOTAL 2.123,41 €  

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 modificació pressupostària 
corresponent. 

09/16. Exp. 77/2016. Constitució del Consell Municipal de la Joventut. 

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

Atesa la conveniència de procedir a constituir el Consell Municipal de Joventut per a aconseguir la 
participació efectiva dels i les joves en els afers de la vida pública local, amb la finalitat de possibilitar 
un espai on debatre, participar i/o posicionar-se en relació amb temes culturals, socials i polítics. 

Atés que amb data 14 de març de 2016 es va emetre un informe per la Secretaria indicant-hi la 
legislació aplicable i el procediment que s’ha de seguir en relació amb la constitució de el Consell 
Municipal de Joventut. 

D’acord amb el que disposen l’article  70 bis.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, l’article 31.4 in fine de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local 
de la Comunitat Valenciana, i els articles 130, 131 i 139.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 
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Realitzada la tramitació legalment establida, el Ple 

ACORDA 

Primer. Constituir el Consell Municipal de Joventut, òrgan de representació i participació dels i les 
joves de Benifairó de les Valls. 

Segon. Les funcions concretes de l’òrgan del Consell Municipal de Joventut seran les següents: 

1. Defensar els drets i interessos dels i les joves de Benifairó de les Valls. 

2. Dinamitzar la promoció i la participació de la joventut en la vida social, política i cultural local. 

3. Potenciar la unió de tots els joves a través de les seues propostes. 

4. Actuar com a intermediari entre la joventut i l’administració municipal i la resta d’entitats públiques i 
organitzacions privades, en temes de joventut.  

5. Fomentar la creació d’organitzacions i moviments juvenils a nivell local.  

6. Assessorar els òrgans municipals competents quan siguen requerits per a això i quan el mateix 
Consell ho estime oportú. 

7. Adoptar el seu propi reglament d’organització i funcionament. 

Tercer. El Consell Municipal de Joventut estarà integrat per: 

 La Presidència, que correspondrà al regidor amb delegació en matèria de joventut. 

 Vocals, tots menors de 35 anys empadronats al municipi de Benifairó de les Valls: 

o Un o una representant per grup polític amb representació municipal. 

o Un o una representant de cadascuna de les associacions juvenils locals formalment 
constituïdes i inscrites en el registre municipal. 

o Un o una representant de la Comissió de Festes de l’any corrent i un o una de l’anterior. 

o Dos joves del poble que seran elegits en Assemblea General dels i les Joves de Benifairó 
de les Valls, convocada a l’efecte per l’Ajuntament de Benifairó de les Valls pels mitjans 
de difusió que es consideren adequats per a donar suficient publicitat a la convocatòria. 

Podran formar part d’aquesta assemblea persones empadronades a Benifairó de les 
Valls, de 14 a 35 anys.  

 La Secretaria, elegida per la Presidència entre els vocals. 

Quart. El Consell Municipal de Joventut es reunirà almenys una vegada a l’any amb caràcter ordinari. 

Cinqué. Comunicar aquest acord a les diferents organitzacions, associacions i entitats que hagen de 
formar part del Consell Municipal de Joventut, fent-los saber que hauran de designar els seus 
representants. 

Sisé. Convocar una Assemblea General dels i les Joves de Benifairó de les Valls als efectes de la 
designació dels vocals corresponents. 

El senyor Guillem pregunta la finalitat per a la qual es crea el Consell. L’alcalde i els regidors del Grup 
Socialista contesten que no naix d’una demanda concreta sinó de la voluntat de l’equip de govern de 
donar veu als joves. 

10/16. Exp. 157/2015. Dació de comptes al Ple de la remissió de la informació d’execució 
pressupostària corresponent al quart trimestre de 2015. 

Vist l’expedient 157/2015 sobre dació de comptes al Ple de la remissió de la informació d’execució 
pressupostària corresponent al quart trimestre de 2015, el Ple se’n dóna per assabentat. 
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11/16. Exp. 33/2016. Dació de comptes al Ple de la remissió de l’informe de compliment dels 
períodes de pagament (morositat) 2015.  

Vist l’expedient 33/2016, sobre remissió de l’informe de compliment dels períodes de pagament 
(morositat) 2015, el Ple se’n dóna per assabentat. 

12/16. Exp. 287/2014. Dació de comptes al Ple de la informació relativa al període mitjà de 
pagament corresponent al quart trimestre de 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 quart trimestre de 2015 (PMP RD 635/14), el Ple se’n dóna per assabentat. 

13/16. Exp. 66/2016. Dació de comptes al Ple de la remissió del Pla pressupostari a mitjan 
termini 2017-2019. 

Vist l’expedient 66/2016 sobre dació de comptes al Ple de la remissió del Pla pressupostari a mitjan 
termini 2017-2019, el Ple se’n dóna per assabentat. 

14/16. Moció presentada pel grup municipal socialista contra la corrupció. 

Havent inclòs l’Alcaldia en l’Ordre del Dia la moció presentada pel grup municipal socialista contra la 
corrupció, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, l’aprova i acorda: 

Primer. Exigir l'obligació de reposar els diners públics dels ciutadans per aquells que han comés el 
delicte.  

Segon. Exigir l'actuació immediata i pública, per part de les formacions polítiques, per a la separació 
de responsabilitats i/o representació dels corruptes. 

Tercer. Exigir la retirada dels honors públics a les persones corruptes, en totes les seues modalitats 
(plaques commemoratives, places, estàtues, condecoracions, etc.) instant les entitats ciutadanes al 
suport en aquestes accions. 

Quart. Exigir el compliment rigorós de la Llei en els mecanismes de control en la gestió de les 
Administracions Públiques. 

Quint. Rebutjar la corrupció en totes les seues formes i lluitar contra aquesta en tots els àmbits de la 
vida pública, promovent la qualitat de la democràcia, presidida per l'ètica i la dignitat. 

Sext. Defensar el nom de la societat valenciana, treballadora, honesta, i lamentar profundament 
l'estafa econòmica i moral a què els corruptes ens han sotmés. 

15/16. Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana per a recuperar una 
actuació conjunta en relació amb les necessitats de l’escola l’Ermita. 

Havent inclòs l’Alcaldia en l’Ordre del dia la moció presentada pel grup municipal Esquerra 
Republicana per a recuperar una actuació conjunta en relació amb les necessitats de l’escola l’Ermita, 
l’Ajuntament Ple, per 5 vots en contra, corresponents a l’Alcaldia i els regidors del Grup Socialista, i 4 
vots a favor dels 3 regidors del Grup Popular i de la regidora del Grup Esquerra, rebutja la moció 
presentada. 

L’alcalde lamenta la utilització política del tema i les imprecisions de la moció. Justifica el vot en contra 
del seu grup, prèvia reiteració de les actuacions que s’han portat a terme com ja ha explicat en 
successius plens, que no és el moment per a pressionar ja que que representants de la Conselleria 
han fet una visita per a avaluar les necessitats de l’escola i s’està a l’espera d’una proposta. 

Els regidors tant del grup municipal popular com d’Esquerra Republicana es queixen de la falta 
d’informació i consideren que s’ha de pressionar més. 

16/16. Precs i preguntes. 
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Obert pel president el torn de precs i preguntes, comença la senyora Alba demanant que el senyor 
alcalde explique la situació de l’expedient sobre constitució del Consell Escolar Municipal. El senyor 
alcalde li contesta que es tramitarà en breu pels serveis municipals. 

Continua la senyora Alba preguntant sobre l’increment en els rebuts d’aigua de 2013 de diverses 
cases al carrer Bon Succés. L’alcalde explica que si hi ha alguna reclamació de rebuts d’aigua de 
2013 actualment és en executiva. En tot cas son casos particulars i recomana que els afectats passen 
per l’Ajuntament a preguntar. 

Finalitzant la seua intervenció la senyora Alba trasllada al Ple les queixes dels veïns del carrer La 
Rodana, per falta d’enllumenat. El senyor alcalde contesta que no tenia constància de les queixes i es 
compromet a interessar-se per l’assumpte. 

I com que no hi ha altres assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les vint-i-una hores i 
trenta set 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 


