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

Minuta núm. 03/2016. Sessió ordinària de 16 
de maig del 2016 

A l’Ajuntament de Benifairó de les Valls, a les 
vint hores i trenta minuts del dia 16 de maig 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: 

17/16. Aprovació d’actes anteriors. 

L’esborrany de data 21 de març del 2016, 
s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

18/16. Dació de comptes al Ple de les resolucions d’Alcaldia. 

Vista la relació de les resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 14 de març fins el 9 de maig del 
2016, el Ple se’n dóna per assabentat. 

19/16. Exp. 116/2016. Dació de comptes al Ple de la remissió al Tribunal de Comptes de la 
relació anual de contractes formalitzats en 2015. 

Vist l’expedient 116/2016 sobre remissió al Tribunal de Comptes de la relació anual de contractes 
formalitzats en 2015, el Ple se’n dóna per assabentat. 

20/16. Exp. 117/2016. Dació de comptes al Ple de la remissió al Tribunal de Comptes i a la 
Sindicatura de Comptes de las OPA’s i esmena 2015. 

Vist l’expedient 117/2016 sobre remissió al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes de les 
OPA’s i esmenes 2015, el Ple se’n dóna per assabentat. 

21/16. Exp. 118/2016. Dació de comptes al Ple de la remissió de la informació d’execució 
pressupostària corresponent al primer trimestre del 2016. 

Vist l’expedient 118/2016 sobre remissió de la informació d’execució pressupostària corresponent al 
primer trimestre del 2016, el Ple se’n dóna per assabentat. 

22/16. Exp. 120/2016. Dació de comptes al Ple de la remissió de la informació relativa al període 
medi de pagament corresponent al primer trimestre del 2016 (PMP RD 635/14). 

Vist l’expedient 120/2016 sobre remissió de la informació relativa al període mitjà de pagament 
corresponent al primer trimestre del 2016 (PMP RD 635/14), el Ple se’n dóna per assabentat. 

23/16. Exp. 15/2016. Dació de comptes al Ple de l’informe d’intervenció sobre de avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit de 
deute amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost general de l’any 2015. 

Vist l’informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, en relació amb la liquidació 
del pressupost del 2015, el Ple se’n dóna per assabentat. 
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24/16. Exp. 15/2016. Dació de comptes al Ple de la liquidació de l’exercici 2015. 

Vista la Resolució d’Alcaldia de data 29 d’abril del 2016, relativa a la liquidació del pressupost del 
2015, que es reprodueix a continuació, el Ple se’n dóna per assabentat: 

Vist l’expedient 15/2016 relatiu a la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015, de la qual es 
desprenen els resultats següents: 

1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre.  

 L’any 2015 els drets pendents de cobrament ascendeixen a 713.002,45 €. 

 L’any 2015 les obligacions pendents de pagament ascendeixen a 154.607,52 €. 

2. Resultat pressupostari de l’exercici: 

 

3. Romanents de crèdit. Els romanents de crèdit ascendeixen a 363.131,19 €. 

4. Romanent de Tresoreria: 

 

Atés que amb data 29 d’abril, es va emetre informe d’Intervenció, de conformitat amb el que es 
disposa en l’article 191.3 del text refós de la Llei d’Hisendes Locals, en el qual s’informa 
favorablement la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 i l’informe d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i límit del deute, en el qual s’informa sobre 
l’incompliment de la regla de la despesa. 
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Atés el que disposen els articles 163, 191, 193 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat por Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, articles 89 a 105 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, articles 3 i 11 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, l’article 16.2 del 
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la 
Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seua aplicació a les entitats 
locals, i la resta de normativa que desenvolupa i complementa l’anterior. 

RESOLC: 

Primer. Aprovar la liquidació del pressupost general del 2015. 

Segon. Donar compte al Ple de la corporació en la primera sessió que aquest celebre, d’acord amb el 
que estableixen els articles 193.4 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 

Tercer. Ordenar la remissió d’una còpia d’aquesta liquidació als òrgans competents, tant de la 
Delegació d’Hisenda com de la Comunitat Autònoma. 

25/16. Exp. 162/2012. Designació del representat del Consell Escolar Municipal de Benifairó de 
les Valls. 

L’Ajuntament Ple, per 6 vots a favor, corresponents a l’Alcaldia i els regidors del Grup Socialista, i 3 
abstencions dels 2 regidors del Grup Popular i la regidora del Grup Esquerra Republicana, ha adoptat 
l’acord següent: 

Vistes les actuacions que se segueixen en l’expedient de referència, tendents a la constitució del 
Consell Escolar Municipal de Benifairó de les Valls. 

Atés el que estableix l’apartat 4 de l’article 3 de l’Ordre de 3 de novembre del 1989, de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el procediment per a la constitució dels Consells 
Escolars Municipals de la Comunitat Valenciana, en desplegament del Decret 111/1989, de 17 de 
juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, i l’article 26 del Reglament Intern del Consell Escolar 
Municipal de Benifairó de les Valls, publicat en el BOP de la província de València de data 16 de maig 
del 2013.  

El Ple, 

ACORDA 

Primer. Designar com a regidor delegat d’aquesta corporació en el Consell Escolar Municipal de 
Benifairó de les Valls: 

1. Titular:  

- María Luz Guillem Llopis, segona tinent d’alcalde. 

2. Suplent:  

- Myriam Alfonso Martínez, regidora. 

26/16. Exp. 130/2016. Aprovació inicial de la modificació pressupostària MC 07-16 SC. 

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

Vist l’expedient 130/2016 relatiu a l’aprovació de la MC 07-16 SC del vigent pressupost municipal amb 
el detall següent: 
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A) ALTES en aplicacions de crèdits
Aplicació pressupostària Euros

920.633.00 AG. Inversión reposición. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

Aire acondicionado alcaldía/técnicos/Salón de Plenos

161.00.213.00 Abast. agua. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

Agua. Reparaciones ordinarias

338.03.226.09  Fiestas. Otros festejos. Actividades culturales y deportivas. 

Altres festejos (Divendres de música i poesia , 9 doctubre, etc.)

912.226.01  O. Gobierno. Atenciones protocolarias y representativas

Carpetes conmemoratives

241.09.131.00 Fomento empleo. PLAN DE EMPLEO CONJUNTO 16. Lab. temp. Retribuciones básicas.  

Plan de Empleo conjunto. Proyecto 2014/2/EMPLE/1 / Aportación municipal 2016 

241.02.131.00. Fomento empleo. SALARI JOVE 15. Lab. temp. Retribuciones básicas.  

SALARI JOVE 2015. Resto

943.463.00  Transf. a otras EELL. A Mancomunidades.

Mancomunidad 

150.619.00 AG de vivienda y urbanismo. Otras inversiones de reposición

Voreres carrer Mercé y Antonio Lázaro 

011.911.00 Deuda pública. Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público.

Cancelación préstamo. Amortización deuda.

011.310.00  Deuda pública. Intereses

Candelación préstamo. Intereses

163.131.00  Limpieza viaria. Lab. temporal. Retribuciones básicas. 

Bolsa de trabajo

163.131.02  Limpieza viaria. Lab. temp. Otras retribuciones

Bolsa de trabajo

163.160.00  Limpieza viaria. Seguridad Social

Bolsa de trabajo

342.01.131.00  Inst. deport. Piscina. Lab. temp. Retribuciones básicas

Piscina

150.609.00 AG de vivienda y urbanismo. Otras inversiones nuevas 2.057,00 €

Rotonda Germans Garcés. Escultura y nombre de plaza

920.227.05.  AG. Procesos electorales 500,00 €

Elecciones generales

TOTAL ALTES 154.280,14

B) Financiació

Aplicació pressupostària Euros

870.00 Remanente de tesorería para gastos generales 154.280,14 €

TOTAL FINANCIACIÓ 154.280,14 €

6.000,00 €

52.361,12 €

20.000,00 €

9.000,00 €

1.512,50 €

500,00 €

33.574,08 €

1.088,00 €

12.131,73 €

4.000,00 €

3.736,35 €

2.500,00 €

3.319,36 €

2.000,00 €

 
Atesa la necessitat d’assumir les despeses específiques i determinades que s’hi 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 2015, es 
disposa de romanent líquid de Tresoreria, per a despeses generals, per un import de 243.492,94 
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 tinga 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, de la regla de la despesa i del límit del deute emés amb motiu de la liquidació de 
l’exercici 2015, la corporació té un superàvit de 80.001,82 euros i la modificació comporta la 
cancel·lació de l’únic crèdit amb entitats financeres a càrrec de l’Ajuntament. 

Atés l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable, el procediment que s’ha de seguir i l’informe 
d’Intervenció de data 9 de maig del 2016. 

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 el MC 07-16 SC del Pressupost municipal vigent. 

Segon. Exposar al públic l’expedient per un termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí 
Oficial de la Província de Valencia i en el 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 s’hi presente cap reclamació. 

En relació amb la modificació proposada, la senyora Alba pregunta per la destinació dels 9.000 euros 
que es destinen a festes. L’alcalde li contesta que es destinaran a festejos no inclosos en les festes 
patronals, com ara les celebracions del 9 d’Octubre. 

A continuació la senyora Alba sol·licita més informació sobre les «carpetes commemoratives», a les 
quals es destinen 1.512,50 euros. El senyor alcalde explica que son carpetes amb gravats del poble, 
per a oferir un detall institucional quan l’ocasió ho requerisca. 

Per últim, la senyora Alba pregunta pels fons destinats a la rotonda Germans Garcés. El senyor 
alcalde contesta que són treballs de ferro que estaven pendents de facturar. 

27/16. Exp. 135/2016. Aprovació inicial de la modificació pressupostària MC 08-16 SC. 

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

Vist l’expedient 135/2016 relatiu a l’aprovació de la MC 08-16 CE del Pressupost municipal vigent, 
amb el detall següent: 
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A) ALTES en aplicacions de crèdits
Aplicació pressupostària Euros

920.625.00. AG. Mobiliario

Estanterías archivo

933.609. Gestión del patrimonio. Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al us

Colomer obra + honorarios técnicos

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

Sustitución tubería de red de aguas potables , calle Valencia(obra 12.000 + honorarios técnicos)

920.622.00.AG. Edif icios y otras construcciones

Pasamanos escalera ayuntamiento

330.633.00  AG. Cultura. Inversión de reposición. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

Instalación eléctrica. CASA CULTURA

323.633.00  Func. centr educ preesc. y prim. Inversión de reposición. Maquinaria, instalaciones 
técnicas y utillaje.

Instalación eléctrica y proyecto. MENJADOR 

312.633.00  Centro salud. Inversión de reposición. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

Instalación eléctrica y proyecto. CONSULTORI METGE 

342.01.632.00 Inst. deport. Piscina. Inv reposición. Edif icios y otras construcciones

Honorarios técnicos accesibilidad piscina

338.00.632.00  Fiestas. Inv. Reposición. Edif icios y otras construcciones.

Torils

TOTAL ALTES 50.529,32

B) Financiació

Aplicació pressupostària Euros

870.00 Remanente de tesorería para gastos generales 50.529,32 €

TOTAL FINANCIACIÓ 50.529,32 €

2.000,00 €

8.252,54 €

2.572,80 €

1.800,00 €

1.000,00 €

5.000,00 €

15.000,00 €

2.000,00 €

12.903,98 €

 
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 tracta de despeses no previstes en l’elaboració del 
pressupost. 

Atés que, segons els estats financers i comptables resultants de la liquidació de l’exercici 2015, es 
disposa de romanent líquid de Tresoreria, per a despeses generals, per un import de 243.492,94 
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 tinga 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, de la regla de la despesa i del límit del deute emés amb motiu de la liquidació de 
l’exercici 2015, la corporació té un superàvit de 80.001,82 euros i la modificació comporta la 
cancel·lació de l’únic crèdit amb entitats financeres a càrrec de l’Ajuntament. 

Atés l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable, el procediment que s’ha de seguir i l’informe 
d’Intervenció de data 9 de maig del 2016. 

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 la MC 08-16 CE del Pressupost municipal vigent. 
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Segon. Exposar al públic l’expedient per un termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí 
Oficial de la Província de Valencia i en el 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 s’hi presente cap reclamació. 

La senyora Alba pregunta pels fons destinats al menjador. El senyor alcalde explica que són per a 
adequar la instal·lació elèctrica a la normativa. 

28/16. Exp. 136/2016. Aprovació de l’expedient de reconeixement de crèdits derivats de 
l’exercici 2015 REC 2-16. 

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

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

Data 
entrada

Data doc. Nº doc. Import Tercer Aplicació pressupostària

25/05/2015 30/04/2015 P2015/0001718 145,20 €
A46229290 LEVANTE MERCANTIL 
VALENCIANO

323.226.99

Import

86,20

963,83

1.195,23

Expedient de PJ 5-15. Decret 2015-0306

Expedient de PJ 6-15-. cret 2015-0305

Concepte

TOTAL  

Vist l’informe de Secretaria i atés l’informe d’Intervenció, de data 9 de maig del 2016, 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 aquest 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 l’exercici 2015 REC 2-16: 

Data 
entrada

Data doc. Nº doc. Import Tercer Aplicació pressupostària

25/05/2015 30/04/2015 P2015/0001718 145,20 €
A46229290 LEVANTE MERCANTIL 
VALENCIANO

323.226.99

Import

86,20

963,83

1.195,23

Expedient de PJ 5-15. Decret 2015-0306

Expedient de PJ 6-15-. cret 2015-0305

Concepte

TOTAL  

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. 

29/16. Exp. 256/2015. Sol·licitud de reserva provisional de freqüència per a la instal·lació i 
posada en funcionament d’una emissora de radiodifusió sonora en FM per a ús municipal. 

L’Ajuntament Ple, per 6 vots a favor, corresponents a l’Alcaldia i els regidors del Grup Socialista, 3 
abstencions dels 2 regidors del Grup Popular i la regidora del Grup Esquerra Republicana, ha adoptat 
l’acord següent: 
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Atesa la conveniència de disposar d’un mitjà de comunicació local que servisca per a informar els 
veïns de les notícies d’àmbit local i que, a més a més, siga un canal vàlid en valencià per a difondre la 
cultura local i valenciana, gestionada directament per la corporació municipal. 

Atesa la regulació establida en el Reial Decret 1273/1992, de 23 d’octubre, pel qual es regula 
l’atorgament de concessions i l’assignació de freqüències per a l’explotació del servei públic de 
radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència per les corporacions locals, 
Decret 38/1998, de 31 de març, del Govern Valencià, pel qual s’estableix el règim de concessió 
d’emissores de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència i d’inscripció 
d’aquestes en el Registre de Concessionaris, Reial Decret 964/2006, d’1 de setembre, pel qual 
s’aprova el pla tècnic nacional de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de 
freqüència, Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual. 

El Ple 

ACORDA 

Primer. Sol·licitar a l’òrgan competent de la Generalitat Valenciana, la reserva provisional de 
freqüència per a la instal·lació i posada en funcionament d’una emissora de radiodifusió sonora en FM 
per a ús municipal. 

La futura emissora serà gestionada directament per l’Ajuntament mitjançant qualsevol de les formes 
previstes en la Llei Reguladora de Bases de Règim Local. 

Segon. Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents necessaris relacionats amb la 
sol·licitud esmentada. 

La senyora Alba explica el sentit del seu vot en el fet que en la seua opinió s’hauria fer de manera 
mancomunada, participativa i pública. El senyor alcalde aclareix que la gestió directa implica una 
gestió pública per la corporació, que inclou tots els grups polítics. Així mateix, explica que la tramitació 
ha de ser municipal i que això no exclou que després se’n puga reconduir a un àmbit supramunicipal. 

30/16. Moció del Grup municipal Popular sobre el rescat de la concessió de la AP-7. 

Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel Grup Municipal Popular, sobre 
el rescat de la concessió de la AP-7, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, aprova la moció presentada i 
acorda: 

Primer. Sol·licitar que a la zona nord de la nostra comarca del Camp de Morvedre, a l’àrea de l’actual 
peatge i on les condicions tècniques ho aconsellen, s’òbriga un nou accés directe a Ia AP-7, en 
ambdós sentits, que facilite la comunicació rodada de veïns i usuaris de la infraestructura esmentada, 
com també que es recolze el desenvolupament i la consolidació econòmica, industrial i turística de les 
Valls, Canet d’En Berenguer i Sagunt. 

Segon. Iniciar els tràmits oportuns i les accions conjuntes necessàries amb la resta d’ajuntaments de 
les Valls, Sagunt i Canet d’En Berenguer, perquè aquesta sol·licitud d’obertura d’una eixida directa a 
l’àrea inclosa entre l’actual peatge i el Pontatge, aprofitant les infraestructures actuals per minorar el 
cost de l’actuació, siga una realitat el més breu espai de temps possible. 

Tercer. Demanar al Govern d’Espanya que no prorrogue la concessió de la AP-7 en la data prevista 
per a la seua extinció (2019), i d’aquesta manera corregir la discriminació negativa que aquesta via de 
comunicació suposa per al nostre territori. 

Quart. Donar trasllat del present acord a la Diputació de Valencia, a les Corts Valencianes, al Congrés 
dels Diputats i a la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment, i demanar el seu suport i 
col·laboració tècnica i pressupostaria en aquesta actuació. 

31/16. Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana sobre la commemoració del 14 
d’Abril, proclamació de la II República. 
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Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana, sobre commemoració del 14 d’Abril, proclamació de la II República, l’Ajuntament Ple, 
per 6 abstencions, corresponents a l’Alcaldia i els regidors del Grup Socialista, 2 vots en contra dels 
regidors del Grup Popular i el vot a favor de la regidora del Grup Esquerra Republicana, rebutja la 
moció presentada. 

El senyor alcalde explica el sentit del vot del seu grup en el fet que consideren que la moció es 
extemporània, ja que actualment està vigent la Llei de la Memòria Històrica. 

32/16. Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana per promoure la celebració i difusió 
de la figura de Ramon Llull en el marc de l’any de Ramon Llull. 

Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana, per a promoure la celebració i difusió de la figura de Ramon Llull en el marc de l’any de 
Ramon Llull, l’Ajuntament 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 2 regidors del Grup 
Popular, aprova la moció presentada i acorda: 

Primer. L’Ajuntament de Benifairó de les Valls se suma a les celebracions de l’Any Llull, promogudes 
pels governs català i balear. 

Segon. L’Ajuntament de Benifairó de les Valls sol·licita al Govern de la Generalitat Valenciana i, 
concretament, a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, que se sume a les 
celebracions de I’Any Llull, per tal de promoure la lectura i el coneixement d’una figura cabdal per a la 
cultura valenciana. 

Tercer. L’Ajuntament de Benifairó de les Valls es compromet a crear una comissió, integrada per 
representants de l’equip de govern, dels grups municipals, del món cultural i acadèmic i del teixit 
associatiu, per tal de planificar, dissenyar i promoure diversos actes de celebració de I’Any Llull, 
durant el 2016. 

Quart. Aquests acords es comunicaran a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat 
Valenciana, al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de 
Participació, Transparència i Cultura del Govern Balear i al cap del Govern d’Andorra, president del 
Patronat de la Fundació Ramon Llull. 

El senyor Chordà es declara a favor de la moció i explica que des del 2013 ja s’estan fent actes en 
commemoració d’escriptors importants. 

33/16. Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana per a un finançament just a la 
ciutadania del País Valencià. 

Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’0rdre del dia la moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana, per a un finançament just a la ciutadania del País Valencià, l’Ajuntament 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 2 regidors del Grup Popular, aprova la moció presentada i 
acorda: 

Primer. El Ple de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls exigeix al Govern Espanyol: 

1.1. Una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic, amb efectes d’1 de gener del 
2014, que possibilite a les valencianes i als valencians disposar d’uns serveis públics fonamentals 
(sanitat, educació i protecció social) de qualitat i permeta, d’igual manera, l’exercici de les 
competències pròpies (ocupació, habitatge, medi ambient, infraestructures, cultura, promoció 
econòmica), assolint almenys la mitjana de finançament per habitant del conjunt de comunitats 
autònomes. 

1.2. El reconeixement dels dèficits de finançament acumulats des que es van dur a terme les 
transferències de competències al País Valencia, xifrats en almenys 12.433 milions d’euros des del 
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2002 fins al 2013, com també la definició i l’establiment d’un mecanisme de compensació d’aquests 
dèficits. 

1.3. L’execució, per part de l’Estat, d’unes inversions en infraestructures equiparables, com a mínim, 
al pes poblacional del País Valencia, compensant en tot cas la insuficiència inversora dels últims anys. 

Segon. Traslladar aquest acord al Govern Espanyol, al Parlament Espanyol, a les Corts Valencianes i 
a tots els grups parlamentaris amb representació en aquestes dues cambres legislatives. 

El senyor alcalde declara que hi ha coincidència amb els objectius de la moció i que de fet hi ha un 
document signat per tres-cents alcaldes en eixe sentit. 

Per la seua part, el senyor Guillem replica que el model de finançament havia sigut aprovat pel PSOE. 
El senyor alcalde li contesta que això no implica que s’haja desfasat. 

34/16. Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana sobre la Carta Europea de les 
Llengües Minoritàries. 

Atés que l’Alcaldia ha inclòs en l’ordre del dia la moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana, sobre la Carta Europea de les Llengües Minoritàries, l’Ajuntament 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 2 regidors del Grup Popular, aprova la moció presentada i 
acorda: 

Primer. Instar al Govern de I’Estat a garantir les emissions de totes les televisions i ràdios realitzades 
total o parcialment en la nostra llengua pròpia en el conjunt del domini lingüístic. 

Segon. Instar al Consell a arribar a un acord de reciprocitat amb la Generalitat de Catalunya, pel que 
fa a les emissions de TV3, els altres canals públics catalans i les futures ràdios i televisions públiques 
valencianes, que permeta que tots siguen rebuts en el conjunt del territori valencià, català i balear. 

Tercer. Instar al Govern de I’Estat a facilitar l’aplicació, a l’interior del territori de I’Estat, de la Carta 
Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, amb uns atenció especial al que disposa el seu 
article 11.2. 

Quart. Transmetre aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat Valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern Espanyol, a la Comissió Europea, a 
la Mesa i als grups parlamentaris del Parlament valencià, a la Mesa i als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a la Mesa i als grups parlamentaris del Parlament de les Illes Balears, a la 
Mesa i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats. 

El senyor alcalde opina que és important tindre accés a tots els mitjans de comunicació. 

El senyor Guillem considera que el contingut de la moció excedeix de l’àmbit de la política local. 

35/16. Precs i preguntes. 

Obert pel president el torn de precs i preguntes, comença la senyora Alba oferint la seua col·laboració 
en els «Divendres de música i poesia». 

Pel que fa la publicació d’El Tabalet, la senyora Alba pregunta, en primer lloc, perquè no se’n 
publiquen els acords del Ple. El senyor alcalde contesta que s’ha considerat que els resums que es 
publicaven no eren suficientment explicatius i, a més a més, ha perdut sentit des del moment en què 
els plens son gravats i publicats en Internet. En segon lloc, pregunta perquè s’han inclòs en El Tabalet 
articles posteriors a l’entrega dels articles d’opinió, que haurien ser els últims. El senyor alcalde 
explica que els articles dels grups municipals es demanen amb antelació suficient per a cobrir 
possibles retards. En tercer lloc, exigeix una rectificació en haver detectat un error en la data de 
publicació del llistat de la conselleria competent en educació sobre centres educatius on hi ha 
previstes actuacions. El senyor alcalde considera que no és necessària una rectificació, com a màxim, 
una fe d’errates. 
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En canviar de tema, la senyora Alba pregunta per la situació del CEIP L’Ermita. El senyor alcalde 
contesta que, com ja li havia informat per telèfon, hi ha prevista una reunió amb el secretari autonòmic 
el divendres pròxim. La senyora Alba ofereix la seua col·laboració. 

Tot seguit, la senyora Alba pregunta pels costos que suposa per a l’Ajuntament el «Bou de Pasqua». 
El senyor Chordà contesta que des de que se celebra, l’Ajuntament assumeix el cost de l’ambulància, 
uns 480 euros, i el de l’assegurança, uns 500 euros. 

Per últim, la senyora Alba trasllada una queixa dels veïns sobre l’estat dels seients dels aparells 
instal·lats a la plaça Doctor Gimeno. El senyor alcalde contesta que es revisaran. 

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


