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

Minuta núm. 06/2016. Sessió ordinària de 19 
de setembre de 2016 

A l’Ajuntament de Benifairó de les Valls, a les 
vint hores i trenta minuts del dia 19 de 
setembre de 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: 

53/16. Aprovació d’actes anteriors. 

Com que no s’ha facilitat l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior, queda pendent 
d’aprovació. 

 

 

54/16. Dació de comptes al Ple de les resolucions d'Alcaldia. 

Vista la relació de les resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 20 de juliol de 2016 fins al 14 de 
setembre de 2016, el Ple se’n dóna per assabentat. 

 

55/16. Exp. 237/2016. Renuncia regidor Mery Monforte Pena. 

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

Que amb data 12 de setembre de 2016 (RE 1176), es presenta per la senyora Mery Monforte Pena 
escrit de renúncia al càrrec de regidora d'este Ajuntament, per motius personals. 

Vist que la presa de possessió es va produir el dia 13 de juny de 2015, després de les eleccions 
municipals de data 24 de maig de 2015, a les quals acudia formant part de la llista del Partit Socialista 
Obrer Espanyol. 

Vist que igualment s'ha presentat escrit de no acceptació del càrrec del número 7 del llistat de les 
candidatures del Partit Socialista Obrer Espanyol de les referides eleccions municipals (RE 1177). 

Atés que el següent candidat en les llistes del Partit Socialista Obrer Espanyol de les referides 
eleccions municipals és el senyor José Álvarez Montero, sent el número 8 en el referit llistat. 

En compliment dels articles 9.4 del Reial Decret 2568/1986, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i l’article 182 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, el Ple, 

ACORDA 

Primer. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l'Ajuntament de la senyora Mery 
Monforte Pena. 
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Segon. Comunicar este acord a la Junta Electoral Central perquè remeta les credencials del senyor 
José Álvarez Montero, número 8 del llistat de les candidatures del Partit Socialista Obrer Espanyol 
de les referides eleccions municipals, circumscripció electoral Benifairó de les Valls (BOP València 22 
d'abril de 2015) perquè puga prendre possessió del seu càrrec. 

 

56/16. Exp. 131/2016. Acceptació delegació per a contractar PCV 16-17. 

Adoptada, en data 14 de setembre de 2016, resolució d’alcaldia amb el tenor literal següent: 

«Atesa la necessitat d'executar el projecte “REPAVIMENTACIÓN DEL CAMÍ DEL TABALET Y DEL 
CARRER BON SUCCÉS EN BENIFAIRÓ DE LES VALLS” per un import de 23.535,34 €, segons els 
raonaments i descripció descrit en el projecte de data 14 de setembre de 2016, aprovat per resolució 
d’Alcaldia de data 14 de setembre de 2016 (exp. 282/2015) realitzat per l’arquitecte municipal 
Francisco J. Ávila Fernández per un import de: 

 
Vistos els anuncis de la Diputació de València publicats en el BOP de la província de València de 
dates 5 de maig de 2016 i 14 de juliol de 2016, relatiu al “Pla de Camins i Vials (PCV) per al bienni 
2016-2017”. 

Donat compte de les noves Directrius per a la gestió de Plans Provincials d'Obres i Servicis, 
aprovades pel Ple de la Diputació Provincial, en la seua sessió de 19 de desembre de 1991, i 
modificades per acord de 24 de novembre de 1993, i que s'apliquen a la gestió del Pla de Camins i 
Vials 2016-2017, i més en concret de la Directriu II.3 (pàgina 8) en la qual es conté LA DELEGACIÓ 
en els Municipis de la Província de la contractació de les obres, amb l'obligació que pels Ajuntaments 
es faça constar expressament l'acceptació d'esta delegació per acord plenari municipal. 

Estudiades les diferents alternatives sobre l'execució de l'obra  “REPAVIMENTACIÓN DEL CAMÍ DEL 
TABALET Y DEL CARRER BON SUCCÉS EN BENIFAIRÓ DE LES VALLS”,  

S'ACORDA  

Primer. Acceptar la delegació en este municipi per a contractar l'obra mencionada anteriorment, i 
continguda en la Directriu II.3 de les aprovades pel Ple de la Corporació Provincial en data 24 de 
novembre de 1993. 

Segon. Comprometre's a l'exacte compliment de les Directrius que es mencionen, en el procés 
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d'execució de les obres/adquisició de maquinària». 

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

La senyora Alba comenta la possibilitat de destinar aquest tipus de subvenció a arreglar el desnivell 
de l’entrada del poble per Quartell, per seguretat. El senyor alcalde li respon que és difícil perquè és 
un punt on conflueixen diversos termes municipals. En tot cas, la senyora Alba demana que se li 
comunique la convocatòria de subvencions per a poder aportar propostes en temps. El senyor alcalde 
afirma estar obert a rebre propostes en qualsevol moment. 

 

57/16. Exp. 118/2016. Dació de comptes al Ple de la remissió de la informació d’execució 
pressupostària corresponent al segon trimestre de 2016. 

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

 

58/16. Exp. 120/2016. Dació de comptes al Ple de la remissió de la informació relativa al període 
mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2016 (PMP RD 635/14). 

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

La senyora Alba pregunta pels conceptes de diverses factures. 

 

59/16. Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana sobre zones forestals 
estratègiques. 

Havent inclòs l’Alcaldia en l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal Esquerra 
Republicana sobre zones forestals, l’Ajuntament Ple, per unanimitat, aprova la moció presentada i 
acorda: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori Urbanisme i Paisatge de la 
Comunitat Valenciana, coneguda com LOTUP, incorpora la figura d’Infraestructura Verda com una 
figura d’ordenació per tal de preservar territoris d’importància estratègica per distints valors, com el de 
prevenció de riscos naturals i la preservació dels sistemes d’espais lliures i elements de valor 
ambiental. 

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, defineix com a terreny forestal 
estratègic distints espais del nostre terme municipal i formen una unitat ambiental amb els veïns 
monts d’utilitat pública que hi ha en el terme municipal de Sagunt. 

Estos espais forestals de la part baixa de la serra Espadà, representen un espai natural d’elevat valor 
ambiental. Estan ubicats sobre les muntanyes que recarreguen l’aqüífer a la part baixa del riu 
Palància i també de la font de Quart i la marjal d’Almenara. En algunes d’estes muntanyes s’ubiquen, 
a més, altres valors d’importància patrimonial com jaciments arqueològics i construccions 
etnogràfiques. Cal no oblidar que estos espais també exerceixen la funció de protecció front a 
inundacions i avingudes, tan comunes al nostre territori, que cobra especial importància a les 
capçaleres de barrancs i torrents. 

A més, cal recordar, la potencialitat d’estos espais forestals, municipals i privats, com a connectors 
ambientals que permeten els desplaçaments d’espècies vegetals i animals, i alhora configuren un 
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suport excepcional per a activitats socials, turístiques i d’esplai. Estos nous usos permeten una 
progressiva implantació d’activitats tendents a la diversificació econòmica i l’apertura de nous mercats 
de treball compatibles i dependents del valor mediambiental d’un lloc. 

Per últim, cal assenyalar que la potencialitat d’estos espais de valor natural entra en conflicte amb la 
previsió d’augment de les pressions antròpiques sobre ells. Al seu torna, els aprofitaments forestals i 
privatius de terrenys comunals, o particulars, no queden definits de manera concreta dins d’un catàleg 
de possibles usos, donant-se una diversitat de normativa per a cadascun dels tipus de terreny forestal, 
amb contradiccions aparents respecte dels aprofitaments i la conservació dels espais. 

Per tot açò es fa necessària l’elaboració d’un document similar al PRUG dels Parcs Naturals per als 
espais en qüestió; motiu pel qual el Ple,  

ACORDA 

Primer. Instar la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori  i la Conselleria 
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural a desenvolupar les figures de 
gestió d’usos i aprofitaments del territori estratègic forestal que hi ha entre la serra de la Calderona i la 
serra d’Espadà i les masses d’aigua de la marjal d’Almenara, zona baixa del Palància i devesa de 
Soneja. 

Segon. Instar, igualment, a ampliar l’extensió de les zones catalogades com a forestals estratègiques, 
cap als espais que fomenten la connexió ambiental entre parcs naturals, zones humides i zones de 
valor ambiental associades a espais urbans (barrancs, cursos fluvials, corredors terrestres, etcètera). 

Tercer. Instar, igualment, a incloure les zones forestals estratègiques dins de la xarxa d’Infraestructura 
Verda de la Comunitat Valenciana amb l’objectiu de preservar el caràcter obert i de gaudi públic dels 
espais naturals, com a mesura preventiva davant la pressió antròpica dels incendis provocats o 
l’apertura de pedreres vinculades a activitats antròpiques com la construcció d’infraestructures o 
activitats industrials, vinculant estos territoris únicament a aprofitaments forestals sense remoguda de 
terra, reforçant els valors mediambiental i d’esbarjo d’estes zones. 

Quart. Estudiar el desenvolupament administratiu per tal de declarar estos espais com a Paratge 
Natural Municipal- o Paratges Naturals Municipals Mancomunats. 

Quint. Traslladar estos acords a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori 
i a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. 

El senyor alcalde recorda que ja està en marxa la declaració de La Rodana com a Paratge Natural 
Municipal i que s’està elaborant un Pla d’incendis. 

 

60/16. Precs i preguntes. 

Obert, pel president, el torn de precs i preguntes, comença la senyora Alba preguntant per les 
novetats sobre l’estat de les actuacions en relació amb el CEIP L’Ermita. El senyor alcalde respon que 
no hi ha novetats per part de la Conselleria, que havia comunicat que el seu informe estaria cap al 
final d’any. Així mateix, comunica al Ple que per part de l’ajuntament es va a preparar un estudi de 
superfícies que vinga a donar solució tècnica als problemes que havien sorgit durant la visita a les 
instal·lacions. 

Tot seguit la senyora Alba pregunta sobre quan es començarà el procés de participació ciutadana dins 
del procediment d’aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana. El senyor alcalde comenta que el 
procés no s’ha iniciat, però que, segons el calendari, estava prevista la seua realització a partir del 
mes d’octubre. 



b Val ls  
AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS 

 

 

 

 

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

5

Finalitzant la seua intervenció, la senyora Alba felicita l’equip de govern per la posada en marxa de 
l’escola matinera i el berenador i ofereix la seua ajuda en l’organització dels actes de commemoració 
del Nou d’Octubre i la Volta a Peu.  

La senyora Aguilar comenta que l’escola matinera i el berenador porten molts anys, encara que no 
hagen funcionat per motius diversos.  

Pel que fa als actes de commemoració del Nou d’Octubre el senyor alcalde informa que Benifairó és 
l’únic poble de la comarca que rebrà una subvenció específica per a subvencionar els actes del Nou 
d’Octubre. 

Per últim, el senyor alcalde agraeix a tots la col·laboració durant les festes patronals. 

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


