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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 
Ignacio Roig Guillén 
Lucía Sanchis Colás 
Grup Esquerra: 
Adela Alba Albiol 
------------------ 
ABSENTS:  
Cap 
------------------ 
María de la O Pérez Cayuela, secretària 
interventora 
------------------ 

Minuta núm. 05/2016. Sessió ordinària de 25 
de juliol del 2016 

A l’Ajuntament de Benifairó de les Valls, a les 
vint hores i trenta minuts del dia 25 de juliol 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: 

38/16. Aprovació d’actes anteriors 

L’esborrany de les actes de les sessions 
anteriors del 16 i 30 de maig, s’aproven per 
unanimitat dels assistents. 

 

 

39/16. Dació de comptes al Ple de les resolucions d’alcaldia 

Vista la relació de les resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 9 de maig del 2016 fins el 19 de 
juliol del 2016, el Ple se’n dóna per assabentat. 

Prenent la paraula la senyora Alba pregunta quina actuació està previst realitzar amb el finançament 
del Pla d’Obres i Serveis (PPOs). El senyor alcalde li contesta que es pretén realitzar una actuació 
integral sobre el pavelló municipal. 

40/16. Exp. 183/2016. Pacte de les Alcaldies pel clima i l’energia 

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

El Plafó Intergovernamental de Canvi Climàtic ha confirmat que el canvi climàtic és una realitat i que 
l’ús de l’energia en les activitats humanes n’és en gran part responsable. 

El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a llarg 
termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania i els municipis. És per això que s’ha 
considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar 
els seus esforços, atés que més del 70 % de la població mundial viu en municipis responsables del 
80 % del consum energètic mundial i de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI). 

Conscient de la realitat del canvi climàtic, la Comissió Europea ha llançat la iniciativa denominada 
Pacte dels Alcaldes per al Clima i l’Energia, que pretén reunir els alcaldes de les ciutats europees en 
una xarxa permanent d’intercanvi d’informació per a l’aplicació de bones pràctiques. Aquestes 
actuacions comporten en la realització uns objectius clars: millorar l’eficiència energètica en l’entorn 
urbà, aconseguir una reducció de les emissions de CO2 en l’àmbit territorial local i augmentar la 
resiliència davant del canvi climàtic. 

El Pacte dels Alcaldes per al Clima i l’Energia consisteix en el compromís de les ciutats signatàries de 
fer propis els objectius de la Unió Europea per a l’any 2030 i reduir les emissions de CO2 al seu 
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territori, en més del 40 %, a través de mesures d’eficiència energètica i accions relacionades amb la 
promoció de les energies renovables i la mobilitat urbana sostenible, treballant al seu torn en la 
implantació de mesures d’adaptació al canvi climàtic i augment de la resiliència davant d’aquest. 

La Diputació Provincial de València, compromesa amb l’objectiu de recolzar els ajuntaments en la 
implantació i el desenvolupament del Pacte dels Alcaldes per al Clima i l’Energia, en el Ple del passat 
2 de febrer del 2016 va aprovar l’acord d’associació amb la Direcció General d’Energia de la Comissió 
Europea, i es va establir com a coordinador territorial del pacte dels alcaldes a la província de 
València.  

Mitjançant aquest acord la Diputació de València va adquirir, entre d’altres, els compromisos 
d’informar i assessorar els ajuntaments sobre la iniciativa del Pacte, promoure l’adhesió i el 
compliment dels compromisos allí establits i participar com a estructura de suport i recolzament per a 
aquells ajuntaments adherits que així ho manifesten, representant-los davant de la Comissió Europea 
i recolzant-los en la consecució dels compromisos adquirits amb l’adhesió. 

Coneixedor de la importància de les accions locals en la mitigació del canvi climàtic com a alcalde del 
municipi de Benifairó de les Valls, reconec que el nostre compromís exigeix: 

1. Un lideratge polític fort: 

 Definir objectes ambiciosos a llarg termini, més enllà dels mandats polítics. 

 Una interacció coordinada entre la mitigació i l’adaptació a través de la mobilització de 
totes les àrees municipals implicades. 

2. Un enfocament territorial integral i intersectorial. 

3. L’assignació dels recursos humans, tècnics i financers adequats: 

 El compromís de totes les parts implicades als nostres territoris. 

 L’apoderament dels ciutadans i ciutadanes com a consumidors proactius «prosumers» i 
participants en un sistema energètic responsable i sensible a la demanda. 

4. Accions immediates, mesures flexibles i efectives per a ara i per al futur, «no regressives». 

5. La implantació de solucions intel·ligents per a fer front als reptes socials i tècnics de la 
transició energètica. 

6. Revisar periòdicament les nostres accions d’acord amb els controls i les avaluacions dels 
resultats. 

Per tot això, aquest Ajuntament vol sumar-se al compromís de la Diputació Provincial de València 
denominat «El Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia» i recolzar aquesta iniciativa, necessària 
per a aconseguir la sostenibilitat energètica i l’adaptació al canvi climàtic del nostre municipi. I perquè 
conste, jo, Sr. Antonio Enrique Sanfrancisco Meseguer, com a alcalde d’aquesta corporació, em 
compromet a: 

1. Reduir les emissions de CO2 al nostre territori en almenys un 40 % fins al 2030 mitjançant 
l’augment de l’eficiència energètica i un major ús de fonts d’energia renovable.  

2. Treballar en la promoció de mesures per a l’adaptació al canvi climàtic mitjançant la 
creació de plans d’acció en favor de l’energia sostenible i l’augment de la resiliència davant 
del canvi climàtic. 

3. Elaborar un Inventari d’Emissions de Referència i una avaluació de riscos i vulnerabilitats 
derivats del canvi climàtic, com a base per al Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible 
(PACES) en el qual es resumisquen les accions clau que pensen dur a terme. 

4. Presentar el Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible en el termini de dos anys a 
partir de la firma oficial del pacte dels alcaldes per a la supervisió i la verificació del procés.  
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5. Desenvolupat el Pla d’Acció, elaborar un informe bianual per a l’avaluació, el control i la 
verificació dels objectius, informant de les fites aconseguides en compliment del Pla. 

6. Compartir la nostra visió, els resultats, l’experiència i el coneixement amb altres autoritats 
locals i regionals de la Unió Europea. 

7. Adaptar les estructures del municipi incloent-hi l’assignació de recursos humans 
suficients per al desenvolupament de les accions que siguen necessàries.  

8. Mobilitzar la societat civil en el nostre àmbit perquè participe en el desenvolupament del 
Pla d’Acció. 

9. Comunicar els presents acords a la Direcció General de l’Energia de la Unió Europea via 
l’Oficina del Pacte dels Alcaldes i al Servei de Medi Ambient de la Diputació de València, per 
a fer possible les tasques de suport i coordinació. 

D’acord amb el que s’ha exposat el Ple  

ACORDA 

Primer. L’adhesió del municipi de Benifairó de les Valls al Pacte dels Alcaldes per al Clima i l’Energia, 
promogut per la Unió Europea.  

Segon. Facultar l’alcalde de Ajuntament de Benifairó de les Valls per a representar l’Ajuntament en la 
firma del Pacte d’Alcaldes i en qualssevol altres actuacions que requerisquen la seua execució. 

Tercer. Encomanar a la Diputació Provincial de València l’adopció de totes les mesures que siguen 
necessàries per a col·laborar amb aquest Ajuntament en el compliment efectiu del Pacte. 

 

41/16. Exp. 24/2013. Ratificació de la resolució d’alcaldia de 29 de juny del 2016 sobre pròrroga 
del contracte administratiu de serveis del programa «Menjar a casa» des de l’1 d’octubre del 
2016 fins al 30 de setembre del 2017 

Adoptada, en data 29 de juny del 2016, resolució d’alcaldia amb el tenor literal següent: 

«Vist el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i la Conselleria de Benestar Social per al 
desenrotllament del programa del Programa «Menjar a casa 2013-2016». 

Vist l’escrit remés per la directora general de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència, 
comunicant la pròrroga del contracte administratiu de serveis del programa «Menjar a casa» des de l’1 
d’octubre del 2016 fins al 30 de setembre del 2017. 

Atés que les places assignades a aquest ajuntament son de 6 usuaris, i que, segons s’estableix en la 
Base Quarta, apartat 5, del conveni, la pròrroga del contracte comporta l’obligació de cofinançar el 
24% del programa que es desenrotlle en el municipi, la qual cosa suposa la necessitat d’adquirir un 
compromís de despesa màxima segons el següent detall: 

ANUALITAT DESPESA 
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA 

Any 2016 505,01 € 231.20.227.99 

Any 2017 1.865,81 € 231.20.227.99 

 
Vist el certificat de secretaria-intervenció de data 29 de juny del 2016 sobre l’existència de crèdit 
adequat i suficient per a finançar el programa en l’exercici en curs (2016) en la part que correspon a 
aquest Ajuntament (364,28 euros). 

Vist que la referida documentació s’ha de remetre a la Conselleria de Benestar Social abans del dia 1 
de juliol del 2016. 
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En virtut de l’anterior, 

ACORDE 

Primer. Confirmar la voluntat d’aquest Ajuntament de continuar en el programa «Menjar a Casa» 
durant la pròrroga de la duració de l’esmentat contracte administratiu des de l’1 d’octubre del 2016 fins 
al 30 de setembre del 2017. 

Segon. Assumir el compromís d’inclusió en el pressupost de l’exercici 2017 de 1.865,81 € per a la 
seua financiació, en càrrec a l’aplicació pressupostària 231.20.227.99. 

Tercer. Remetre a la Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència la 
present resolució junt amb el certificat de secretaria-intervenció de data 29 de juny del 2016 sobre 
l’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar el programa en l’exercici en curs (2016) en la 
part que correspon a aquest Ajuntament (364,28 euros).» 

El Ple se’n dóna per assabentat i la ratifica per unanimitat en tots els seus termes. 

 

42/16. Exp. 270/2011. Sol·licitud pròrroga del document de referència del Pla General de 
Benifairó de les Valls 

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

La Llei 5/2014, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (en avant LOTUP), de la Comunitat 
Valenciana LOTUP va entrar en vigor el 20 d´agost del 2014. Aquesta llei assimila els documents de 
referència ja emesos al document d’abast de l’estudi ambiental i territorial estratègic, previst en 
aquesta llei i fixa la caducitat del document d’abast en dos anys, prorrogables uns altres dos anys. 

El Pla General de Benifairó de les Valls compta amb document de referència emés amb anterioritat a 
l’entrada en vigor de la LOTUP. Per tant, en aplicació del article 51.6 de la LOTUP, caducarà el 20 
d´agost del 2016. 

En el transcurs de la redacció del Pla General, després de la recepció del Document de Referència, 
va entrar en vigor la nova llei, LOTUP, per tant es va procedir a l’adaptació de la documentació a la 
dita legislació. Així com a adaptar el model territorial proposat a les disposicions arreplegues en el 
Document de Referència. 

Posteriorment, amb l’entrada en vigor del Decret 74/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual 
s’aprova el Reglament pel qual es determina la referenciació cartogràfica i els formats de presentació 
dels instruments de planificació  urbanística i territorial de la Comunitat Valenciana, es fa necessària 
una nova adaptació dels documents, quant a formats, etc., que retarda una vegada més la redacció 
del Pla. 

L´Ajuntament de Benifairó de les Valls té previst desenvolupar un procés de participació ciutadana, 
orientada a confirmar el model territorial del municipi de Benifairó de les Valls, i obtenir les valoracions 
dels ciutadans respecte a qüestiones urbanístiques, ambientals, paisatgístiques, els conflictes i el 
funcionament global de la mobilitat a Benifairó. Gràcies a aquest Pla de Participació, es podrà 
elaborar el Pla General en sintonia amb la voluntat manifestada per la ciutadania del seu municipi.  

El consistori té previst fixar l’exposició pública del Pla General després de l’estiu. 

Per això cal sol·licitar la pròrroga del document de referència del Pla General de Benifairó de les Valls 
per dos anys, per a elaborar i aprovar la nova proposta de Pla General i la declaració ambiental i 
territorial estratègica prevista en l’article 54 de la LOTUP. 

Per a dur a terme aquests treballs l´Ajuntament es compromet al compliment del següent cronograma 
de treballs i terminis, d´acord amb l’equip tècnic ja contractat per a la redacció dels documents de 
planejament, dirigit per l’arquitecte Francisco José Ávila Fernández. 
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D’acord amb el que s’ha exposat el Ple 

ACORDA 

Primer. Sol·licitar la pròrroga del document de referència del Pla General de Benifairó de les Valls per 
dos anys, per a elaborar i aprovar al nova proposta de Pla General i la declaració ambiental i territorial 
estratègica prevista en l’article 54 de la LOTUP. 

Segon. Assumir el compromís de compliment del següent cronograma de treballs i terminis, d´acord 
amb l’equip tècnic ja contractat per a la redacció dels documents de planejament, dirigit per 
l’arquitecte Francisco José Ávila Fernández. 

 

La senyora Alba pregunta sobre la realitat del calendari elaborat, i contesta el senyor alcalde que la 
intenció és que es complisca, però és orientatiu. Així mateix la senyora Alba manifesta el seu interés 
en el procés de participació pública. 

 

43/16. Exp. 140/2016. Aprovació Compte General 2015 

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

Vist el compte general de l’exercici 2015, 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 17 de 
maig del 2016. 

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 2016, 
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 
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Primer. Aprovar el compte general de l’exercici 2015. 

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. 

 

44/16. Exp.190/2016. Aprovació inicial de la modificació de l’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 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 la modificació de l’article 5.1 a) de  l’ordenança fiscal 
de la taxa per ocupació de domini públic amb taules, cadires i altres elements mòbils amb finalitat 
lucrativa. 

Vist que amb data 19 de juliol del 2016 s’emet informe de secretaria-intervenció sobre la normativa 
que resulta d’aplicació i informe tecnicoeconòmic. 

Vist el text de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de domini públic amb taules, 
cadires i altres elements mòbils amb finalitat lucrativa que consta a l’expedient. 

Atés el que disposen els articles 15 al 21 i 24 i 25 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

En virtut de la competència atribuïda per l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent 

ACORD 

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’article 5.1 a) de l’ordenança fiscal de la taxa per 
ocupació de domini públic amb taules, cadires i altres elements mòbils amb finalitat lucrativa per 
motius de coherència interna d’aquesta en el sentit següent: on diu «a. Anual, que comprén tot l’any 
natural» ha de dir «a. Anual, des de l’1 de maig fins al 30 d’abril». 

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 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 el senyor alcalde per subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte. 

 

45/16. Exp. 191/2016. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de 
l’IBI 17 

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

Vist el procediment de valoració col·lectiva de caràcter general dels immobles de naturalesa urbana 
situats en el terme municipal de Benifairó de les Valls, que ha entrat en vigor amb data 1 de gener del 
2014. 
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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). 

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) disminuint el tipus de gravamen dels béns immobles de naturalesa urbana del 0,70 
al 0,65. 

Vist que amb data 19 de juliol del 2016 s’emet informe de secretaria sobre la normativa que resulta 
d’aplicació. 

Vist que per la secretaria-intervenció municipal s’ha elaborat amb data 19 de juliol del 2016 informe 
tecnicoeconòmic i 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. 

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) disminuint el tipus de gravamen dels béns immobles de naturalesa 
urbana del 0,70 al 0,65. 

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 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 el senyor alcalde per subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte. 

 

46/16. Exp. 160/2016. Calendari laboral 2017 

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

Vist l’escrit remés pel cap del Servici Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria de la 
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, 
de data 8 de juny, rebut en aquest ajuntament amb data 10 de juny del 2016 (RE 867) pel qual es 
sol·licita acord del Ple de l’ajuntament proposant 2 festivitats locals, en relació amb l’elaboració del 
calendari laboral de l’any 2017. 

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. 

RESOLC 

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

- 24 d’abril, Sant Vicent Ferrer. 
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- 4 de setembre, Pujà de la Verge. 

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

 

47/16. Moció presentada pel grup municipal socialista pel manteniment de la recàrrega de 
l’aqüífer de la Font de Quart 

Havent inclòs l’alcaldia en l’Ordre del dia la moció presentada pel grup municipal socialista pel 
manteniment de la recàrrega de l’aqüífer de la Font de Quart, l’Ajuntament Ple, per 7 vots a favor, 
corresponents a l’alcaldia, els regidors del grup socialista i la regidora del grup esquerra republicana, 
l’abstenció de 3 regidors del grup popular i el vot en contra del senyor Guillem (grup popular), aprova 
la moció presentada i acorda: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Davant la notícia apareguda en premsa recentment sobre l’exigència de la comissió de medi ambient, 
aigua i ordenació del territori de les Corts a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer perquè porte 
endavant el projecte per a la Sèquia Major de Sagunt, el Ple: 

ACORDA 

Primer. Que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer garantisca que les obres de la Sèquia Major no 
minven el cabdal d’aigua que alimenta la Font de Quart. 

Segon. Que la Sèquia Major de Sagunt renuncie al projecte d’entubat des de la presa de capçalera ja 
que seria en detriment de les recàrregues dels aqüífers de la Font de Quart, entre d’altres. 

Tercer. Traslladar aquest acord a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, a la mesa de les Corts i a 
la resta d’Ajuntaments de les Valls, així com a l’Ajuntament d’Almenara. 

El senyor Guillem explica el sentit negatiu del seu vot en el fet que tècnicament la moció no és clara i 
tampoc en veu clara la intencionalitat política. El senyor alcalde li contesta que la intencionalitat 
política és clara: que no es minven els cabdals dels aqüífers de la Font de Quart. 

 

48/16. Moció presentada pel grup municipal socialista per a impulsar un perfil lingüístic en les 
Entitats Locals  

Havent inclòs l’alcaldia en l’Ordre del dia la moció presentada pel grup municipal socialista per a 
impulsar un perfil lingüístic en les Entitats Locals, 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 l’abstenció dels 
4 regidors del grup popular, aprova la moció presentada i acorda: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’article sisé de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix que el valencià és llengua 
pròpia de la Comunitat Valenciana i que és oficial igual que ho és el castellà. També estableix el dret 
de tots a usar-lo i a no ser discriminat pel seu ús, i que la Generalitat en garantirà l’ús normal i oficial 
adoptant les mesures necessàries.  

L’article 7 de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià estableix que el valencià és llengua pròpia 
també de l’Administració Local i l’article 5 que l’Administració adoptarà les mesures que calguen per a 
impedir la discriminació de ciutadans o activitats pel fet d’usar qualsevol de les dues llengües oficials, 
així com per a garantir l’ús normal, la promoció i el coneixement del valencià.  

I l’article 30 de la mateixa Llei estableix que a les bases de convocatòria per a I’accés a càrrecs, 
ocupacions i funcions públiques, la Generalitat Valenciana i les corporacions locals, en l’àmbit de les 
respectives competències, valoraran el coneixement del valencià per tal que puguen realitzar-se les 
funcions públiques d’acord amb els principis d’ús del valencià, previstos en aquesta Llei. I També que 
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els poders públics valencians assenyalaran els llocs per als quals és preceptiu el coneixement del 
valencià.  

Per tal de defensar els drets lingüístics de tota la ciutadania, en coherència amb el nostre compromís 
en la construcció i vertebració de la Comunitat Valenciana i amb les previsions de l’Estatut 
d’Autonomia i de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià.  

ACORDS 

Primer. Demanar al Govern Valencià que impulse el coneixement i l’ús del valencià en totes les 
administracions públiques i especialment en les Entitats Locals com a entitats més properes al 
ciutadà.  

Segon. Per tal de garantir els drets lingüístics de la ciutadania les Entitats Locals han d’impulsar la 
incorporació d’un perfil lingüístic atenent les funcions i lescaracterístiques de l’acompliment de cada 
lloc de treball, és a dir, ha de modular-se i graduar-se el nivell de coneixement de valencià que cal 
exigir.  

Tercer. Conseqüentment cal impulsar que les Entitats Locals incorporen en la seua Relació de Llocs 
de Treball (RLT) el perfil lingüístic com a requisit substancial que, atenent les característiques de cada 
lloc, garantisca els drets lingüístics del veïnat i la vinculació jurídica del funcionariat.  

Quart. Els criteris per incorporar i exigir un perfil lingüístic determinat per a cada lloc de treball de 
l’RLT, corresponent als diferents nivells de competència lingüística de la JQCV, són com a exemple 
els següents:  

 Nivell oral. Ha de ser el coneixement de valencià mínim que s’ha d’exigir per als llocs de 
treball que, a l’hora de realitzar les seues funcions, tinguen la necessitat de comunicar-se 
oralment amb els administrats valencianoparlants. Aquests llocs de treball són els de: auxiliar 
d’ajuda a domicili; conserges, jardiners; oficial de vies i obres; oficial del poliesportiu; vigilant/a 
del vedat de caça; llanterner/a; electricista; operari/ària de cementeri i serveis generals, i 
conductors ja que la seua feina diària es fa fora de la casa consistorial i sovint necessiten 
comunicar-se oralment amb els veïns del poble o viceversa.  

 Nivell elemental. Ha de ser el coneixement de valencià que s’ha d’exigir a aquelles persones 
en què la tasca quotidiana (les funcions) no és redactar documents en una oficina, però sí que 
empren totes les habilitats lingüístiques (escoltar, parlar, llegir i escriure) amb els administrats. 
Aquests llocs de treball són els de: notificador/a tributari; monitor/a del centre de dia per a 
menors; monitor d’exercici físic regular; capatàs de jardineria; capatàs d’obres; capatàs de 
vies i obres; cap electricista i cap de taller mecànic.  

 Nivell mitjà. Ha de ser el coneixement de valencià que s’ha d’exigir a tots aquells empleats i 
empleades de l’Ajuntament i que han de tenir una elevada competència lingüística (oral i 
escrita) per tal de dur a bon terme les tasques quotidianes administratives: atendre i informar 
els administrats i, sobretot, redactar informes, atestats, oficis, notificacions, actes, 
convocatòries, plecs de condicions, díptics informatius, programes, etc. Aquest nivell de 
coneixement de valencià és el que el Govern Valencià va establir en l’article 16 del Decret 
33/1999 per a tot el personal comprés en l’àmbit d’aplicació de la Llei de funció pública 
valenciana.  

Aquests llocs de treball són els de: administratiu/va; tècnic/a de l’administració general o 
especial (grups A, B i C); agents, oficials, intendents i inspectors de policia local; gestor/a de 
sancions; inspectors; informàtics; psicòlegs; treballadors socials; bibliotecaris; arquitectes; 
tresorer/a; interventor/a; secretari/ària; caps d’àrea o de servei. 

 Nivell superior. Aquest requisit s’ha d’exigir només per als llocs on el nivell de valencià ha de 
ser molt elevat per les funcions a realitzar, com ara el tècnic/a de promoció lingüística i el 
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professor/a que contracta l’Ajuntament per a l’EPA a fi de poder garantir que es puguen 
organitzar cursos de valencià –incloent-hi el nivell superior– per a persones adultes.  

D’altra banda, el lloc de tècnic/a de promoció lingüística hauria d’incloure com a requisit els 
certificats administratius de capacitació tècnica de «Llenguatge administratiu», «Correcció de 
textos» i «Mitjans de comunicació» expedits per la Junta Qualificadora de Coneixements de 
Valencià, per les seues funcions tan específiques de correcció de tot tipus de documents, 
sobretot administratius.  

Cinqué. Assumir la proposta que en aquest sentit ha acordat el Consell de l’FVMP, així com el model 
d’Informe sobre la incorporació del perfil lingüístic en la Relació de llocs de treball que adjunta aquesta 
Moció. 

 

49/16. Moció presentada pel grup municipal esquerra republicana per la recuperació de la 
Dama d’Elx i la seua estada permanent al Palau d’Altamira, seu del museu arqueològic i 
d’història d’Elx (MAHE) 

Havent inclòs l’alcaldia en l’Ordre del dia la moció presentada pel grup municipal esquerra republicana 
per la recuperació de la Dama d’Elx i la seua estada permanent al Palau d’Altamira, seu del museu 
arqueològic i d’història d’Elx (MAHE), 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 l’abstenció dels 4 regidors 
del grup popular, aprova la moció presentada i acorda: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El 4 d’agost de 1897 va ser descobert, al jaciment de l’Alcúdia (Elx), el bust ibèric de la Dama d’Elx. El 
bust de 56 centímetres (probablement segmentat d’una estàtua de cos sencer com demostra 
l’irregular tall interior) és una mostra magnífica de l’escultura ibèrica i de la relació de la zona litoral on 
es va trobar amb altres civilitzacions mediterrànies, especialment, fenicis i grecs. L’obra, datada el 
segle V aC, és d’un incalculable valor cultural, patrimonial i històric. 

Una setmana després del descobriment, arriba casualment a Elx Pierre Paris, arqueòleg i hispanista 
francés, amb la intenció de realitzar un treball sobre el Misteri de la ciutat, encarregat per la revista 
L’Illustration i aprofitant la invitació de Pere Ibarra, amb motiu de les festes de la Mare de Déu que 
tenen lloc el 15 d’agost (com refereix Trinitat Tortosa en Alguns Apunts sobre els personatges i els 
textos en la Dama d’Elx). Pierre Paris quedaria enamorat de l’entorn exòtic i oriental de la ciutat i les 
seues palmeres i del bust acabat de descobrir que, en primer terme, va ser batejat com «Reina 
Mora». 

Pedro Ibarra, que havia estudiat a l’Escola de Belles Arts de Barcelona, membre del Cos d’Arxivers, 
Bibliotecaris i Arqueòlegs, i apassionat historiador de la seua ciutat, va promoure la difusió de la 
troballa en l’àmbit local, estatal i internacional. El descobriment va ser acollit amb entusiasme per la 
premsa local i provincial, tot considerant la generalitzada indiferència de la premsa estatal, i va 
provocar l’entusiasme de la població il·licitana que desitjava veure l’escultura, la qual identificava en 
certa mesura (segons Pierre Paris) amb la Mare de Déu de l’Assumpció. 

En vista de la manca d’una legislació de protecció del patrimoni, l’apatia de les institucions 
espanyoles, la insistència i la persuasió de Pierre París (que argumentava la projecció internacional 
de la Dama d’Elx al Museu del Louvre a París) i el possible deute que el Museu Arqueològic Nacional 
mantenia amb els hereus d’Aureliano Ibarra per la venda de la seua col·lecció d’antiguitats, el 
matrimoni Assumpció Ibarra i Manuel Campello (propietaris del terreny on es va trobar la Dama i per 
extensió de la figura) decideixen vendre el bust al representant francés per 5.200 pessetes per a 
exposar-lo al Museu del Louvre davant la desolació del mateix Pere Ibarra i de la població d’Elx. 

Així, el 31 d’agost del mateix any del descobriment, la «Reina Mora» viatja a París, on s’exposarà a la 
sala Apadana del Departament d’Antiguitats Orientals del Museu del Louvre, lloc on romandrà fins que 
per motius de seguretat provocats per la Segona Guerra Mundial, és traslladada al castell de 
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Montauban, prop de Tolosa. Després que la diplomàcia espanyola realitzara gestions que convidaven 
a l’optimisme durant la Segona República (1935) per a la «repatriació de la Dama», el febrer del 1941 
Franco i Pétain concretarien un intercanvi d’obres d’art que permetria el retorn de la Dama d’Elx a la 
Península Ibèrica (casualment aquest intercanvi significaria el retorn d’altres peces artístiques 
il·licitanes). La Dama d’Elx visitaria «la seua ciutat» del 23 d’octubre al 8 de novembre del 1965, amb 
motiu del VII Centenari del Misteri d’Elx; seria exposada a l’antic Museu Arqueològic del Parc 
Municipal. 

El 1971 la Dama d’Elx passaria a pertànyer al Museu Arqueològic Nacional i s’exposaria en un lloc 
central de la sala Ibèrica del Museu Arqueològic Nacional. El 2006 va tornar a ser cedida 
temporalment a Elx, on va romandre sis mesos amb motiu de l’exposició «D’Ilici a Elx 2006», en què 
es mostrava la riquesa patrimonial i cultural que la ciutat ha atresorat al llarg dels seus 2.500 anys 
d’història. Avui és considerada una obra mestra de l’art ibèric, que els experts daten entorn del segle V 
aC, tot i que no s’ha aconseguit identificar qui representa. Fins i tot hi ha teories que defensen que no 
es tractaria del bust d’una dona, sinó d’un guerrer al qual es volia retre homenatge. 

La Dama d’Elx, que havia estat acollida amb gran entusiasme i identificació per la població il·licitana 
des del seu descobriment com testifiquen Pierre Paris i Pere Ibarra, és tota una icona de la ciutat (com 
demostra la generalització del seu nom i silueta en els establiments de la ciutat, souvenirs, 
monuments, etc.) i representa la memòria històrica d’Elx i la identitat pròpia. El retorn del bust original 
a la ciutat ha sigut reivindicat permanentment per la població local, com demostren les mobilitzacions 
que s’han produït amb aquesta finalitat i, a banda de tot el seu sentit simbòlic per a la ciutat i la seua 
població, significaria una potenciació del desenvolupament turístic i econòmic. 

Aquesta tornada ha sigut negada sistemàticament per les autoritats del Museu Arqueològic Nacional 
al·legant que la ciutat d’Elx no disposa d’un equipament cultural equipat i capacitat per a poder acollir 
aquesta peça quan, paradoxalment, la Dama d’Elx va estar exposada sis mesos en la ja esmentada 
exposició «D’Ilici a Elx 2006», l’any 2006, concretament al Palau d’Altamira, la seu del Museu 
Arqueològic i d’Història d’Elx (MAHE). Aquest fet va ser definit per l’aleshores ministra de Cultura, 
Carmen Calvo, en la signatura del conveni que va permetre el trasllat temporal, com «un exemple de 
política de descentralització cultural». 

És per tot això que el Ple 

ACORDA 

Primer. Instar el govern de l’Estat a realitzar els acords oportuns amb el municipi d’Elx, per a ubicar 
permanentment la Dama d’Elx al Palau d’Altamira, seu del Museu Arqueològic i d’Història d’Elx 
(MAHE), com a símbol de la seua memòria històrica i de la seua identitat. 

 

50/16. Moció presentada pel grup municipal esquerra republicana sobre la rebaixa de l’IVA en 
els productes d’higiene femenina i els bolquers per a xiquets i adults 

Havent inclòs l’alcaldia en l’Ordre del dia la moció presentada pel grup municipal esquerra republicana 
sobre la rebaixa de l’IVA en els productes d’higiene femenina i els bolquers per a xiquets i adults, 
l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, aprova la moció presentada i acorda: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El consum de productes d’higiene íntima representa per a les dones una necessitat primordial i 
regular. No obstant això, aquests articles estan gravats com a productes de consum, la qual cosa 
comporta que un article sanitari indispensable per a les dones es convertisca en un producte de luxe. 
Aquest fet suposa una discriminació ja que es tracta de productes higiènics que eviten moltes 
infeccions i que són necessaris per a les dones des de l’adolescència fins a la retirada de la 
menstruació, és a dir, durant un període ampli de la seua vida. 
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Actualment, les compreses i tampons –que no estan considerats com a material sanitari– estan 
gravats amb un 10%, fet que va en detriment del poder adquisitiu de les consumidores i representa 
una discriminació econòmica i social. En aquest sentit tant els productes d’higiene íntima femenina 
com els bolquers per a xiquets i adults també haurien de ser considerats productes de primera 
necessitat i obtenir un tipus d’IVA del 4%. 

Les copes menstruals, compreses, tampons i salva-eslips són i han de ser considerats com a 
productes de primera necessitat. Ja en l’última pujada impositiva, al juliol del 2012, van deixar de ser 
considerats com a objectes de luxe, IVA del tipus general (que pujava del 18% al 21%) a l’IVA del 
tipus reduït (que pujava del 8% al 10%) . Un fet que també va ser aprofitat pels fabricants d’aquests 
productes així com per les distribuïdores i comercialitzadores, per a apujar els preus de venda al 
públic d’aquests productes de primera necessitat. Pel que fa als bolquers es troben dins la categoria 
de cosmètics i productes d’higiene personal, i actualment estan gravats amb un 21% (fins el juliol del 
2012 era del 18%) equiparats als productes de luxe. Els bolquers tant per als xiquets com per als 
adults són un producte de primera necessitat que té un impacte important en l’economia de les 
famílies. 

La rebaixa del tipus impositiu a aquests productes és una reivindicació històrica tant de la societat 
com de les forces polítiques. No obstant això, una Directiva Europea impedia aplicar-hi l’IVA reduït. 
Finalment, i després de moltes demandes, la Comissió Europea pretén reformar l’IVA i permetre que 
els Estats puguen aplicar la taxa que consideren als productes, com es demostra del pla d’acció per a 
reformar aquest impost (COM (2016) 148 / F1). En aquest pla d’acció la mateixa Comissió Europea 
reconeix que, si bé les mesures de fiscalitat en el marc comunitari necessiten ser aprovades per 
unanimitat, és imprescindible que el tipus impositiu d’aquests productes siga harmonitzat. 

Atesa la clara evidència que aquest tipus de productes han de passar a ser considerats com a 
productes de primera necessitat així com les iniciatives comunitàries encaminades a harmonitzar el 
tipus impositiu a aquest tipus de productes, és oportú, per tant, defensar-hi un IVA súper reduït. 

Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls, 

ACORDA 

Primer. Demanar als grups Parlamentaris del Congrés que insten el Govern espanyol a: 

a. Defensar davant la Comissió Europea la capacitat dels Estats per a establir tipus reduïts o súper 
reduïts d’IVA per als productes de primera necessitat. 

b. Reconéixer, quan la Unió Europea ho permeta, la rebaixa al 4% de l’Impost de Valor Afegit en els 
productes d’higiene íntima femenina més necessaris (compreses, tampons, copes menstruals i 
salva-eslips) i bolquers absorbents per a xiquets i adults. 

Segon. Fomentar l’educació afectiva i sexual dels joves als instituts. La formació que s’oferisca en 
aquest sentit als centres educatius s’ha de coordinar amb aquella que ofereixen tots els agents 
implicats, com ara els centres de salut, els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones, els Punts 
d’Informació Juvenil, els centres educatius i les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes. 

Tercer. Trametre aquest acord als diferents partits polítics amb representació al Parlament Europeu, i 
al Congrés dels Diputats i a la Presidència del Parlament Europeu i del Congrés dels Diputats. 

 

51/16. Moció presentada pel grup municipal esquerra republicana de rebuig a l’Acord 
Comercial d’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i els 
Estats Units  

Havent inclòs l’alcaldia en l’Ordre del dia la moció presentada pel grup municipal esquerra republicana 
de rebuig a l’Acord Comercial d’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió 
Europea i els Estats Units, l’Ajuntament Ple, per 7 vots a favor, corresponents a l’alcaldia, els regidors 
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del grup socialista i la regidora del grup esquerra republicana, i els vots en contra dels 4 regidors del 
grup popular, aprova la moció presentada i acorda: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l’anomenat Acord Transatlàntic de Comerç 
i Inversió (TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership), va molt més enllà del comerç, ja 
que comportarà un impacte ampli i irreversible en molts aspectes de la nostra vida quotidiana, 
especialment en la salut, l’alimentació, el treball, la seguretat dels productes, el medi ambient, els 
drets laborals i les polítiques de privacitat. De fet, fins i tot podria canviar profundament la manera en 
què usem les institucions democràtiques per establir regulacions en tots aquests camps, amb la 
corresponent violació dels drets de la ciutadania valenciana en tots aquests camps. 

Per ser més explícits, la falta de transparència que està caracteritzant les negociacions del TTIP 
constitueix una vulneració del dret de tot ciutadà de saber el que s’està negociant en el seu nom. Més 
clar: el mandat de negociació que el Consell de la UE va donar a la Comissió encara està classificat 
com un document secret. Tan secret que, fins i tot, als membres del Parlament Europeu, que exerceix 
un paper important en les relacions comercials d’Europa i, per tant, pot vetar els acords comercials 
(com va fer amb l’Acord Comercial Antifalsificació, ACTA), només se’ls permet l’accés limitat als textos 
de negociació. 

Així mateix, un dels punts més preocupants del tractat és la inclusió del mecanisme de solució de 
controvèrsies inversora-estat, que permetria als inversors estrangers eludir els tribunals nacionals i 
presentar les seues queixes directament als tribunals internacionals d’arbitratge. El mecanisme 
constitueix, en definitiva, un tracte d’un privilegi per a les empreses més poderoses, injustificable entre 
dos subjectes polítics amb tribunals de justícia desenvolupats i plenament operatius.  

Així, si un tribunal d’arbitratge conclou que les polítiques decidides democràticament podrien reduir els 
guanys projectats d’un inversor, aquest mecanisme podria obligar un govern a pagar milers de milions 
en danys i perjudicis. Això limitaria la llibertat democràtica per legislar sobre assumptes ambientals, de 
salut i financers, entre d’altres.  

De fet, aquest tipus de mecanismes ja existeixen en altres acords comercials i els resultats han estat 
desastrosos: sancions milionàries a Austràlia per la seua legislació antitabac, sancions a Argentina 
per impostos sobre l’energia, a Canadà per una moratòria al fracking, a Alemanya per la seua política 
energètica, a Eslovàquia per paralitzar privatitzacions d’hospitals. En conjunt, són exemples que 
demostren que el TTPI constituiria un pseudotribunal format per defensors dels interessos de les 
empreses que les anteposaria a les lleis i a la democràcia mateixa. 

Considerant el que acabem d’exposar, el debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una 
àmplia varietat de sectors es veuria encara més afectat per l’establiment d’un Consell de Cooperació 
Regulatòria (CCR) entre els EUA i la UE. El concepte bàsic que persegueix aquest organisme és 
simple: abans d’elaborar la nova legislació (en alguna de les matèries afectades pel TTIP, com la 
matèria ambiental o de consum, drets laborals o preocupacions agrícoles, entre d’altres), un 
organisme bilateral dels governs dels EUA i la UE i de representants d’empreses tindrà l’oportunitat 
d’analitzar prèviament possibles impactes d’aquesta legislació en els interessos dels seus negocis. Els 
lobbies empresarials, per tant, podran coordinar estratègies per bloquejar els esforços legislatius, fins i 
tot abans que s’engeguen. 

En aquest sentit, els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del treball de 
l’Organització Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció sobre la llibertat sindical i el dret de 
negociació col·lectiva. L’agenda de negociació del TTIP mostra que no hi ha cap ambició d’avançar en 
una major protecció dels drets laborals. 

El TTIP significarà una reducció de les normes de la UE, a partir de l’aplicació de conceptes com el 
reconeixement mutu dels estàndards i altres estratègies, que poden tenir indirectament el mateix 
efecte, encara que sense canviar formalment cap reglament de la UE. Sobre la base del 
reconeixement mutu, les empreses transnacionals podrien utilitzar les seues empreses subsidiàries en 
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l’altre continent per aprofitar els avantatges de les diferències en la regulació. A la pràctica, s’anul·laria 
de manera efectiva el dret de regular i es fomentaria un dúmping desregulador sense precedents. 

A més, un dels efectes del TTIP seria el debilitament de les normes europees establertes per als 
serveis d’interés públic. Per exemple, facilitaria la privatització dels serveis d’aigua o limitaria 
fortament les opcions per a l’adjudicació de les licitacions públiques en funció de criteris ecològics o 
socials. Aquesta possibilitat constitueix un atac inacceptable a les clàusules socials i ambientals en la 
contractació pública, la protecció de determinats sectors econòmics que són essencials i la defensa 
de béns públics. 

Més encara: la protecció de l’excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual siga un pilar de la 
identitat europea. No obstant això, el fet que no s’incloga l’excepció cultural en els esborranys TTIP 
podria perjudicar seriosament la indústria del cinema i la cultura, en general. 

Considerant les negociacions comercials recentment concloses del Tractat de Lliure Comerç Canadà-
UE (CETA), el TTIP promouria la carrera mundial d’acords comercials bilaterals de profund abast, dels 
quals la UE ha estat una força impulsora des de l’any 2005, soscavant el multilateralisme comercial. 
De la mateixa manera, EUA evita així el multilateralisme allà on haja estat desafiat i ara vol formar un 
club exclusiu amb la UE. En un termini mitjà, això podria fins i tot afeblir la posició de la UE al món. 
Podria suposar la formació de blocs econòmics rivals, sotmetent els països més febles i més pobres a 
normes en les quals no han tingut cap manera d’influir, amenaçant la cooperació mundial i afeblint les 
iniciatives de reforma del sistema de comerç global per enfrontar millor els desafiaments globals 
comuns, especialment el canvi climàtic i la protecció del medi ambient. 

En definitiva, la firma d’aquest tractat pot esdevenir una desregulació per la porta del darrera, que 
afectaria directament matèries tan sensibles com la salut, el medi ambient o els serveis públics, entre 
els quals els serveis que presta el món local, amb una clara voluntat de privatitzar i laminar 
competències i capacitats a les institucions públiques. 

Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls, 

ACORDA 

Primer. Instar el Govern valencià i el Govern de l’Estat espanyol a mostrar formalment davant la 
Comissió Europea i el Consell el seu rebuig a l’actual text de proposta d’Associació Transatlàntica per 
al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i els Estats Units. 

Segon. Declarar Benifairó de les Valls «Municipi contrari al Tractat TTIP», atés que pot veure’s afectat 
pels efectes de l’esmentat tractat. 

Tercer. Traslladar aquests acords a les Corts Valencianes, al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Comissió 
Europea, així com als grups parlamentaris del Parlament europeu, del Congrés i el Senat de l’Estat 
espanyol. 

 

52/16. Precs i preguntes 

Obert pel president el torn de precs i preguntes, comença la senyora Alba preguntant per les novetats 
en relació amb l’incendi ocorregut el passat mes de juny al terme de Benifairó de les Valls i si 
s’adoptarà alguna mesura de prevenció. El senyor alcalde li contesta que el mateix dia s’havien 
efectuat diverses actuacions d’investigació que apuntaven que l’incendi havia sigut provocat, però que 
no es tenen novetats sobre l’autoria. Pel que fa a les mesures de prevenció el senyor alcalde informa 
al Ple que la Diputació Provincial ha oferit medis tècnics per a valorar els danys i estudiar les mesures 
de prevenció a adoptar. Aquest informe encara no està elaborat, però les previsions tècniques 
apunten que si no hi ha problemes afegits, com ara pluges torrencials, la zona es recuperarà 
naturalment. En tot cas es té pensat treballar en l’elaboració de plans contra incendis coordinats entre 
els pobles limítrofes. 
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Continua la senyora Alba preguntant quan es duran a terme les obres de reparació de la piscina 
xicoteta. El senyor alcalde després d’explicar diverses reformes i reparacions que es podrien efectuar 
en el recinte de la piscina conclou que no està clar el seu finançament i això es el que determinarà 
quan s’aborde la referida actuació. 

Al tall de la qüestió la senyora Aguilar pregunta si hi ha algun problema en la depuradora de la piscina. 
El senyor alcalde contesta que no hi ha cap problema, que l’aigua té les condicions químiques per al 
seu ús, encara que no està completament transparent. Això es degut al fet que hi ha partícules de 
pols que no es filtren a causa del seu tamany i que no dóna temps a tractar pels mètodes adequats 
(floculants) per l’amplitud de l’horari d’obertura de la piscina. Això determinarà que la pròxima 
temporada s’haurà de tancar la piscina un matí a la setmana, per fer labors de manteniment. 

Pren la paraula la senyora Alba i pregunta si hi ha previsió de fer obres de condicionament a la Casa 
de la Cultura o al cementeri municipal, per eliminar barreres arquitectòniques, ja que li han arribat 
queixes de persones que no han pogut accedir al cementeri en cadires de rodes. El senyor Chordà li 
contesta que el cementeri sí és accessible, encara que no ho és per la porta principal, però que 
s’estudiarà si fa falta alguna actuació concreta. Pel que fa a la Casa de la Cultura, el senyor alcalde 
contesta que enguany es reformarà la instal·lació elèctrica per adaptar-la a la normativa vigent.  

Tot seguit pregunta la senyora Alba sobre l’estat de les actuacions en relació amb el CEIP L’Ermita. El 
senyor alcalde li contesta que han visitat les instal·lacions tècnics de la conselleria per estudiar 
l’ampliació de les instal·lacions amb els terrenys que actualment ocupen les aules prefabricades. Està 
pendent d’informe.  

Continuant amb la seua intervenció la senyora Alba pregunta sobre l’estat de l’expedient del Consell 
Escolar Municipal. L’alcalde li contesta que està en fase de constitució. No obstant això hi ha una 
normativa autonòmica que unifica les dades de renovació, per la qual cosa es considera més adequat 
esperar a eixe moment per a la seua constitució. Igualment afegeix que s’ha proposat pels sectors 
que estan representats al Consell modificar el Reglament per fer un reglament amb un consell amb 
menys membres i amb un procediment de constitució més senzill, adaptat a les característiques de 
Benifairó de les Valls. 

Pel que fa a la utilització del camp de futbol la senyora Alba reclama un horari d’utilització lliure, no 
vinculat als entrenaments i partits del Club Esportiu. El senyor alcalde contesta que no hi ha problema 
en la seua utilització per persones i xiquets no vinculats al Club Esportiu, per a jugar a futbol i fent una 
utilització adequada de les instal·lacions. En qualsevol cas s’habilitarà una zona al Pla de l’Era per a 
jugar al baló. 

Finalitzant la seua intervenció la senyora Alba pregunta per la declaració del Castell Palau Vives de 
Canyamàs com a Bé d’Interés Cultural. El senyor alcalde informa que s’han fet diverses cates i 
estudis durant les obres efectuades. 

Pren la paraula el senyor Guillem i pregunta sobre l’expedient de declaració de La Rodana com a 
Paratge Natural Municipal, si afecta Faura i Benifairó. El senyor alcalde contesta que La Rodana 
pertany a Faura i Benifairó i que es tracta d’un projecte que es tramitarà de manera conjunta pels dos 
pobles. 

En acabant el senyor Roig i la senyora Alba ofereixen la col·laboració dels seus grups municipals en 
l’organització de les festes populars. 

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


