Ajuntament de Benifairó de les Valls

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2016/8

El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

21 / de novembre / 2016

Durada

Des de les 20:30 fins a les 21:40 hores

Lloc

Saló de Plens de la Corporació

Presidida per

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer

Secretari

Mª de la O Pérez Cayuela

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

44796441P

ADELA ALBA ALBIOL

SÍ

19095373Z

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer

SÍ

44799742C

FABIÁN HERREROS ORTIZ

SÍ

44804083Z

IGNACIO ROIG GUILLEN

NO

19101631Q

JOSÉ ÁLVAREZ MONTERO

SÍ

73502310Z

JUAN BAUTISTA GUILLEM TORRENTE

SÍ

45801377M

LUCIA SANCHIS COLÁS

SÍ

45801711V

MYRIAM ALFONSO MARTÍNEZ

SÍ

73502258P

Mª LUZ GUILLEM LLOPIS

SÍ

73503464H

VERÓNICA AGUILAR LACRUZ

SÍ

33410486L

VICENT CHORDÀ GUILLEM

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. IGNACIO ROIG GUILLEN:
«Laboral»
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Mª de la O Pérez Cayuela ( 1 de 1 )
Secretaria-Intervenció
Data Signatura : 22/11/2016
HASH: bb15c89b1e7369f7dd785e2605f853aa

ACTA

Ajuntament de Benifairó de les Valls

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Expedient 192/2016. Aprovacio de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple 5/2016, de
25 de juliol de 2016
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
L’esborrany de l’acta de la sessió 5/2016, de 25 de juliol de 2016,
s’aprova pels assistents a la sessió.

Expedient 240/2016. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del Ple 6/2016, de
19 de setembre de 2016
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

L'esborrany de l'acta de la sessió 6/2016, de 19 de setembre 2016, s’aprova pels assistents a
la sessió.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

L’esborrany de l’acta de la sessió 7/2016, de 20 d'octubre de 2016, s’aprova pels assistents a
la sessió.

Expedient 164/2015. Dació de comptes de les delegacions especials de l'alcaldia
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Adoptada, en data 20 d'octubre de 2016, resolució d’alcaldia amb el tenor literal següent:
«Vist l’expedient 164/2015 i les resolucions d’alcaldia 147/2015, de 15 de juny i 151/2015 de 26 de
juny.
De conformitat amb el que disposa l'art. 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; i 43.5 b), 44 i 45 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
RESOLC
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Expedient 257/2016. Aprovació de l'esborray de l'acta de la sessió del Ple 7/2016, de 20
d'octubre de 2016

Ajuntament de Benifairó de les Valls
Primer. Efectuar les següents delegacions especials, respecte dels servicis municipals que
s'especifiquen, en favor dels regidors que a continuació s'indiquen:
SERVICI MUNICIPAL

Benestar Social
Cultura
Festes
Promoció econòmica i comerç
Joventut
Medi ambient
Turisme
Bous
Manteniment urbà
Esports
Educació
Hisenda

REGIDOR/A DELEGAT/DA
Mª Luz Guillem Llopis
Vicent Chordà Guillem

Myriam Alfonso Martínez

Fabián Herreros Ortíz

José Álvarez Montero

Segon. Les delegacions efectuades comprendran les facultats de direcció, organització interna i
gestió dels corresponents servicis, excloent-ne la facultat de resoldre per mitjà d'actes
administratius que afecten tercers.
Tercer. Notificar la present resolució a les persones designades que excepte manifestació
expressa, es considerarà acceptada tàcitament.
Quart. Remetre anunci de les referides delegacions per a la seua inserció en el Butlletí Oficial de
la província i publicar-les en el Tauler d'Anuncis municipal.

Sext. Les delegacions conferides seran efectives des de l'endemà a la data de la present
resolució.»

El Ple se’n dóna per assabentat de l'anterior resolució.
Així mateix el senyor alcalde dona compte al Ple de la errada comesa en la delegació de
competències a la regidora Mª Luz Guillem Llopis a la que es delega els servicis de Benestar
Social i Igualtat, aspecte que es corregirà per resolució d'alcaldia.

Expedient 118/2016. Dació de comptes al Ple de la remissió de la informació d’execució
pressupostària corresponent al tercer trimestre del 2016.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l’expedient 118/2016 sobre remissió de la informació d’execució pressupostària
corresponent al tercer trimestre del 2016, el Ple se’n dóna per assabentat.
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Quint. Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se celebre.

Ajuntament de Benifairó de les Valls
Expedient 120/2016. Dació de comptes al Ple de la remissió de la informació relativa al
període mitjà de pagament corresponent al tercer trimestre del 2016 (PMP RD
635/2014).
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l’expedient 120/2016 sobre remissió de la informació relativa al període mitjà de
pagament corresponent al tercer trimestre del 2016 (PMP RD 635/2014), el Ple se’n dóna per
assabentat.
La senyora Alba pregunta pel concepte d’una factura i el senyor alcalde dona les explicacions
corresponents.

Expedient 273/2016. Dació de comptes al Ple de la remissió de la informació relativa al
cost efectiu dels serveis 2015
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l’expedient 273/2016 relatiu a la remissió de la informació relativa al cost efectiu dels
serveis 2015, el Ple se’n dóna per assabentat.

Expediente 284/2016. Aprovació inicial de la MC 12-16 SC
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l’expedient 284/2016 relatiu a l’aprovació de la MC 12-16 SC del vigent Pressupost
municipal.
Atesa la necessitat d’assumir les despeses específiques i determinades que es detallen, la
impossibilitat de demorar-los 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 la elaboració del pressupost.
Atès 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 import de
243.492,94 euros, i les modificacions de crèdit 7/2016 i 8/2016 per import de 230.196,25 €
finançades amb romanent líquid de Tresoreria, pel que queda disposable 38.683,48 €.
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 es situe en superàvit, aquest s’ha de destinar, en el cas de l’Estat,
comunitats autònomes, i corporacions locals, a reduir l’endeutament net.
No obstant, segons es desprèn de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i límit del deute emés amb motiu de la
liquidació de l’exercici 2015 la corporació té un superàvit de 80.001,82 euros.
Atés que la present Corporació no té deute amb entitats financeres pendents d’amortizar.
Atès l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i l’informe
d’intervenció de data 15 de novembre de 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 MC 12-16 SC del vigent Pressupost municipal.
Segon. Exposar al públic l’expedient per un termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el
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Favorable

Ajuntament de Benifairó de les Valls
Butlletí Oficial de la Província de Valencia i 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 es presente cap
reclamació.
La senyora Alba pregunta per la desviació de costos de 22.000€ sobre l’any anterior. El
senyor alcalde explica que fonamentalment és degut a la liquidació d’exercicis anteriors
efectuada per la EPSAR.

Expediente 285/2016. Aprovació inicial de la MC 13-16 TCP
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Davant de l’existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent per als
que el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la corporació és insuficient i no ampliable, i
atés que cal efectuar transferències de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost vigent no
compromeses pertanyents a distint grup de funció (actualment àrea de despesa).
Vist l'informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment que s'ha de seguir,
vista la Memòria d'Alcaldia i els informes d'Intervenció relatius a la modificació pressupostària
que ara es tramita i el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, així com el
certificat de disponibilitat de crèdit a minorar, tots ells de data 15 de novembre de 2016.
De conformitat amb el que disposa l’article 179 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 22.2.e) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple
ACORDA

Segon. Exposar este expedient al públic per mitjà d'anunci inserit en el tauler d'edictes de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la província, pel termini de quinze dies, durant els quals
els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant del Ple. L'expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s'hagueren presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les.
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Primer. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 13-16 TCP, amb la modalitat de
transferència de crèdits entre aplicacions de distint grup de funció (actualment àrea de
despesa).

Ajuntament de Benifairó de les Valls
Expedient 287/2016. Aprovació Plantilla i Catàleg de Llocs de Treball 17
Favorable

Tipus de
votació:
Ordinària
A favor: 6,
En contra:
3,
Abstencions
: 1,
Absents: 0

Escala Administració General:
Auxiliar Administració General
Escala Administració Especial:
Auxiliar Policia Local
Auxiliar Policia Local
B) Personal laboral fix
Denominació
Agutzil
Peó
C) Personal eventual
Denominació
Encarregat de personal

1

C2

16

Propietat

1

C1

14

Propietat

1

C1

14

Jubilació

Número
1

Grup
E

1

E

Número
1

Grup
E

Nivell CD
14
Propietat
10

Nivell CD
14
Eventual

ANNEX PERSONAL AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS 2017
/CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL
FUNCIONARIS
Identificació del lloc de treball
Classificació
920.120.00
920.121.00
920.121.01
920.120.04

Retribucions complementàries
(14 mensualitats)
CE
Productivitat

Denominació

G

N

Secretaria-Intervenció

A1

28

19.448,76

0

Aux. Admó.

C2

16

9.560,19

0

Jubilació
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Vist l’expedient 287/2016 relatiu a l'aprovació de la plantilla municipal i catàleg de llocs de treball
per a l’any 2017.
Resultant que amb data 16 de novembre de 2016 s’emet informe de secretaria en el que s’exposen
els límits a les despeses de personal i places de nou ingrés i contractacions de personal temporal
que es deriven de la normativa aplicable, procediment i òrgan competent.
De conformitat amb el que disposa l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, el Ple
ACORDA
Primer. Aprovar inicialment la plantilla i catàleg de llocs de treball següent:
PLANTILLA DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS 2017
A) Funcionaris de carrera
Denominació
Número
Grup
Nivell CD
Escala Habilitació Nacional:
secretaria-intervenció
1
A1
28
Propietat

Ajuntament de Benifairó de les Valls
Identificació del lloc de treball
Classificació
920.121.00
920.121.01
130.120.03
130.121.00
130.121.01
130.120.03
130.121.00
130.121.01
241.08.120.01
241.08.121.00
241.08..121.01

Retribucions complementàries
(14 mensualitats)
CE
Productivitat

Denominació

G

N

Aux. Policia

C1

14

4.325,06

0

Aux. Policia 2

C1

14

2.003,41

0

AEDL

A2

16

1.812,40

0

PERSONAL LABORAL FIXE
Retribucions complementàries
(14 mensualitats)

Identificació del lloc de treball
Classificació

Denominació

G

N

CE

Productivitat

920.130.00
920.130.02

Algutzil

E

14

8.282,65

0

Peó*

E

10

0

0

*Titular jubilat
PERSONAL LABORAL INDEFINIT
Retribucions complementàries
(14 mensualitats)

Identificació del lloc de treball
Classificació

Denominació

G

N

CE

920.131.00
920.131.02

Aux. Admó.

C2

16

8.380,50

E

12

5.087,29

E

12

7.131,23

342.01.131.00
342.01.131.02
150.131.00
150.131.02

Piscina.
Socorristes,
monitors,
taquillers*
Encarregat
d’oficis multiples

Productivitat

PERSONAL LABORAL TEMPORAL
Classificació
337.131.00/337.131.02

Lloc de treball
Oci i temps lliure. Encarregat d’edificis municipals

163.131.00/163.131.02
342.1.131.00/342.1.131.02
321.131.00/321.131.02
334.131.00/334.131.02
150.131.00/150.131.02

Neteja. Peons neteja

Crèdit (€)
0
28.328,13

Piscina. Socorristes, monitors, taquillers
Educació. Monitors escoles Pasqua, estiu i Nadal
Cultura. Professor de valencià
Obres. Peons i oficials

9.113,49
4.139,20
0
17.840,52

PERSONAL EVENTUAL
Retribucions complementàries
(14 mensualitats)

Identificació del lloc de treball
Classificació

Denominació

G

N

CE

912.110.00
912.110.01
912.110.02

Assistent
alcaldia*.

E

14

9.233,21

Productivitat

* Les tasques a desenvolupar en el lloc de treball eventual indicant que les úniques funcions seran de confiança,
assistència i assessorament a l’alcaldia.

CÀRRECS ELECTIUS
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Obres. Peó**
* En relació amb el temps de treball previst. Treballador laboral indefinit discontiu
**Titular jubilat

Ajuntament de Benifairó de les Valls
Identificació del lloc
Classificació
912.100.00

Denominació
Alcaldia

Retribucions (€)
29.582,91

Segon. Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de quinze dies mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant aqueix termini els interessats podran examinar
l'expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que estimen pertinents. Transcorregut el dit
termini, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà elevat a definitiu aquest acord d'aprovació
inicial.

Expediente 288/2016. Aprovació massa salarial del personal laboral 17
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9, En contra: 0, Abstencions:
1, Absents: 0

De conformitat amb el que disposa l'article 22.2.e) i i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple
ACORDA
Primer. Aprovar la massa salarial del personal laboral de l’ajuntament de Benifairó de les Valls per
a l’exercici 2017.

Segon. Publicar la massa salarial aprovada en la seu electrònica de la Corporació i en el
Butlletí Oficial de la Província de València.
Contestant la senyora Alba, la senyora secretària-interventora explica que les previsions del
pressupost de l’any 2016 inclouen un augment del salaris del programa 912 del 1% i el
manteniment del crèdit per devolució de la paga extra de l’any 2012 per a la resta de
programes. Degut a que encara no s’han aprovat els pressupostos de l’estat per a l’any 2017
esta previsió es deurà ajustar a les indicacions que es donen des de l’estat.

Expedient 289/2016. Dació de comptes al ple de l'informe intervenció LOEPSF relatiu al
pressupost 2017
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Vist l’expedient 288/2016 relatiu a l'aprovació de la massa salarial del personal laboral de
l’ajuntament de Benifairó de les Valls per a l’exercici 2017.
Vist l’informe de secretaria-intervenció de data 16 de novembre de 2016.
Considerant el que disposa l’article 103 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local:
"1. Les Corporacions locals aprovaran anualment la massa salarial del personal laboral del
sector públic local respectant els límits i les condicions que s’establisquen amb caràcter bàsic
en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
2. L’aprovació indicada en l’apartat anterior comprendrà la referent a la pròpia Entitat Local,
organismes, entitats públiques empresarials i la resta de ens públics i societats mercantils
locals d’ella dependents, així com les dels consorcis adscrits a la mateixa en virtut del que
preveu la legislació bàsica de règim jurídic de les Administracions Públiques i de les
fundacions en què concórrega alguna de les circumstàncies següents:
(…)
3. La massa salarial aprovada serà publicada en la seu electrònica de la Corporació i en el
Butlletí Oficial de la Província o, si és el cas, de la Comunitat Autònoma uniprovincial en el
termini de 20 dies".

Ajuntament de Benifairó de les Valls
Vist l’informe d’Intervenció LOEPSF relatiu al pressupost 2017, emés per la secretària
interventora municipal amb data 116 de novembre de 2017, el Ple se’n dóna per assabentat.

Expediente 286/2016. Aprovació inicial del Pressupost 2017
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 6, En contra: 1, Abstencions: 3,
Absents: 0

Expedient 281/2016. Adhesió al Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible
signat per la Generalitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

El model de mobilitat urbana actual no assegura a la ciutadania un entorn que garantisca el
seu dret a l'accessibilitat en unes condicions de mobilitat adequades, segures i amb el mínim
impacte ambiental possible. Per a canviar-lo, a més, es necessitarà el concurs de totes les
administracions, especialment la implicació activa de l'administració autonòmica i local.
La mobilitat urbana segura i sostenible és un dret dels ciutadans a triar formes de
desplaçar-se respectuoses amb la seua salut i la seua seguretat, adaptades als límits físics i
ambientals de la ciutat, que fomenten l'ús dels modes de transport més eficients, que
garantisquen l'accessibilitat de tots en temps i en costos raonables i que permeten el
creixement econòmic i el benestar de la població a llarg termini.
En base amb les anteriors motivacions la Generalitat Valenciana i la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies han signat el «Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible».
Sens dubte, els objectius i compromisos del Pacte concorden tant amb la voluntat de les
institucions com de la nostra societat civil. Tots pretenem que els ciutadans de la Comunitat
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Format el pressupost general corresponent a l'exercici econòmic 2017 i les seues bases
d'execució.
Vist l’informe d’Intervenció de data 16 de novembre del 2016 i d'Avaluació del Compliment de
l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària, regla de la despesa i límit del deute de la mateixa data.
Vistos els expedients 234/2016 (Línies fonamentals del pressupost), 287/2016 (Aprovació
plantilla i catàleg de llocs de treball 2017), 288/2016 (Aprovació massa salarial del personal
laboral 2017).
Atés el que disposen els articles 168 i 169 del text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 18 del Reial Decret
500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, el
Ple
ACORDA
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls
per a l'exercici econòmic 2017, junt amb les seues bases d'execució.
Segon. Exposar al públic l’expedient d’aprovació inicial del pressupost, plantilla i catàleg de
llocs de treball per un termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la
Província de Valencia i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de
reclamacions pels interessats.
Tercer. Considerar elevats a definitius estos acords en el cas que no es presente cap
reclamació.
Quart. Remetre una còpia a l'administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma.
La senyora Alba explica el seu vot en contra als pressupostos municipals en que no s’ha
facilitat amb la suficient antelació

Ajuntament de Benifairó de les Valls
Valenciana recuperen els espais urbans i fer de les ciutats i pobles llocs accessibles per a
tots.
Per tot això, atés el que disposa la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, el Ple
ACORDA
Primer. Manifestar la voluntat de l’ajuntament de Benifairó de les Valls d'adhesió al «Pacte
Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible».
Segon. Autoritzar el senyor alcalde per a la seua firma i per a efectuar les actuacions
necessàries per a portar-ho endavant.

Exp. 283/2016. 1Adhesió al conveni GVA-MINHAP per a la prestació mútua de solucions
bàsiques d'administració electrònica
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La Generalitat, les diputacions provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
van subscriure, amb data 3 de juliol de 2008, un conveni marc de col•laboració per a l’impuls
de l’administració electrònica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, especialment entre les
administracions municipals (DOCV 5820, 04.08.2008), i està prevista la pròrroga d’aquest.

Aquest conveni inclou un annex d’especificacions tècniques de les solucions bàsiques per
cada servei concret que ofereix. Així mateix, es preveu en l’apartat 3 de la clàusula segona
que la Generalitat facilitarà a les entitats locals ubicades en el seu àmbit territorial, per mitjà
d’un acord amb aquestes, l’accés a les funcionalitats de les solucions tecnològiques
proporcionades pels serveis indicats en l’annex, o els que s’actualitzen o substituïsquen, de
manera que, en tot cas, es garantisca el compliment de les obligacions establides en cada
servei per a l’usuari.
Els dos convenis tenen com a objectiu final la implantació i el desenvolupament de
l’administració electrònica, i a fi de simplificar els tràmits de les adhesions que en matèria
d’administració electrònica que els dos convenis requereixen, la direcció general de
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions ha dictat la Resolució de 14 d’octubre de
2016, per la qual s’estableix el procediment d’adhesió de les entitats locals en l’àmbit de la
Comunitat Valenciana al Conveni de col•laboració, subscrit entre la Generalitat de la
Comunitat Valenciana i l’Administració General de l’Estat (MINHAP), per a la prestació mútua
de solucions bàsiques d’administració electrònica i l’aprovació del model de petició de
serveis.
Aquest ajuntament considera imprescindible l'adhesió a estos convenis.
D’acord amb el que s’ha exposat el Ple
ACORDA
Primer. L’adhesió del municipi de Benifairó de les Valls al conveni marc de col•laboració per a
l’impuls de l’administració electrònica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, especialment
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Així mateix, amb data 6 de juny de 2016, es va subscriure un conveni de col•laboració entre
el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) i la Generalitat de la Comunitat
Valenciana per a la prestació mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica (DOCV
7818, 30.06.2016). Per mitjà del conveni esmentat es podrà accedir a les funcionalitats
proporcionades per les solucions tecnològiques bàsiques d’administració electrònica que
permeten la prestació dels serveis previstos en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics (articles 15, 27.7, 28 i 43 o els seus equivalents
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques) que s’especifiquen en l’apartat 1 de la clàusula segona.

Ajuntament de Benifairó de les Valls
entre les administracions municipals (DOCV 5820, 04.08.2008) que està previst prorrogar i al
conveni de col•laboració entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) i
la Generalitat de la Comunitat Valenciana per a la prestació mútua de solucions bàsiques
d’administració electrònica (DOCV 7818, 30.06.2016)
Segon. Facultar l’alcalde de Ajuntament de Benifairó de les Valls per a representar
l’Ajuntament en la firma i realització de qualssevol actuació que requerisquen la seua
execució.

Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana en defensa dels cítrics
valencians
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 7, En contra: 0,
Abstencions: 3, Absents: 0

Havent inclòs l’alcaldia en l’Ordre del dia la moció presentada pel grup municipal esquerra
republicana en defensa dels cítrics valencians, l’Ajuntament Ple aprova la moció presentada i
acorda:
Primer. L'Ajuntament de Benifairó de les Valls insta el Consell a posar-se en contacte amb la
Presidència del Govern de I'Estat per tal que realitze les accions oportunes davant la Unió
Europea per a compensar econòmicament mitjançant ajudes els llauradors citrícoles
valencians.

Tercer. L'Ajuntament de Benifairó de les Valls insta el Consell a posar-se en contacte amb la
Presidència del Govern per tal d'iniciar els tràmits necessaris perquè aquesta mesura no és
faça efectiva en l'acord comercial amb el sud d’Àfrica i les taronges del sud d’Àfrica paguen
aranzels a partir del 15 de setembre i que no entre així en competència deslleial amb la
taronja valenciana.
Quart. L'Ajuntament de Benifairó de les Valls insta el Consell a posar-se en contacte amb la
Presidència del Govern de I'Estat per tal que busque aliances amb els altres països i
aconseguir que els països voten en contra d'aquest canvi en el tractat sud-africà
Cinqué. L'Ajuntament de Benifairó de les Valls insta el Consell a contactar amb la Presidència
del Govern estatal per tal que la Unió Europea garantisca que les taronges complisquen amb
la normativa fitosanitaria europea i previnga la possible plaga black-spot.

Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana 25 de novembre, dia
contra la violència envers les dones
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Havent inclòs l’alcaldia en l’Ordre del dia la moció presentada pel grup municipal esquerra
republicana relativa al 25 de novembre, dia contra la violència envers les dones, l’Ajuntament

Codi Validació: A4ZA6YLWP92697E52LHSW3ZYZ | Verificació: http://benifairodelesvalls.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 13

Segon. L'Ajuntament Benifairó de les Valls insta el Consell a demanar al Govern de I'Estat
que presente les propostes oportunes davant la Unió Europea per a intensificar i reordenar
les polítiques destinades a la cerca i obertura de nous mercats, així com a la conservació deis
mercats actuals, per tal de pal·liar els efectes de !'entrada sense aranzels de les taronges del
sud d'Africa.

Ajuntament de Benifairó de les Valls
Ple aprova la moció presentada i acorda:
Primer.
Exigir una llei de les Corts valencianes del dret de les dones a eradicar la violència masclista,
on quede clarament establert que la violència sexual i els abusos sexuals són una forma de
violència masclista que compren qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les
dones, inclosa l'exhibició, l'observació i la imposició, per mitja de violència, d'intimidació, de
prevalença o de manipulació emocional, de relacions sexuals, amb independència que la
persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació conjugal, de parella,
afectiva o de parentiu.
Segon. Refermar la condemna de I'Ajuntament a totes les formes de violències sexuals que
pateixen les dones i reconèixer el dret de les dones a viure sense violència masclista i posar
tots els mitjans al seu abast per eradicar-Ia.
Tercer. Refermar el compromís de I'Ajuntament per continuar atenent les dones en situació de
violència sexual als serveis especialitzats en violència masclista municipals i/o comarcals.
Quart. Dur a terme campanyes específiques de prevenció i denúncia de qualsevol mena de
violència masclista durant les celebracions al municipi, com a hores d'ara ja duen a terme
algunes ciutats de Catalunya.
Cinqué. Treballar per integrar les violències sexuals als circuits i protocols de violència
masclista existents al municipi i a la comarca per tal que puguin detectar de forma efectiva
aquest tipus de violència i atendre per recuperar i reparar les dones que l'han viscuda.
Sisé. Impulsar campanyes de sensibilització i prevenció per fomentar unes relacions
igualitàries basades en el respecte i el diàleg i lliures de tot tipus de violència masclista i que
fomenten l'apoderament de les dones.
Seté. Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, a l'lnstitut Valencià de les
Dones i a tots els organismes oficials que puguen intervindre per acabar amb aquesta
situació que posa en perill a tota la societat.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Dació de comptes al Ple de les resolucions d'alcaldia 0222 a 0253
Vista la relació de les resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 23 de setembre del 2016
(0222) fins el 16 de novembre de 2016 (0254), el Ple se’n dóna per assabentat.

C) PRECS I PREGUNTES

Obert pel president el torn de precs i preguntes, comença la senyora Alba posant de manifest
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La senyora Aguilar manifesta el rebuig del seu grup a les referències fetes als Països
Catalans i al País Valencià.
Per la seua part el senyor Chordà lamenta que la moció no s’adapte a la realitat valenciana.

Ajuntament de Benifairó de les Valls
una queixa d'un veí sobre els olors produïts al carrer Jesús Balanzà-Bon Succés degut a que
s’ha tapat una trapa de clavegueram El senyor alcalde recorda que les obres d’asfaltat del
carrer s’havien efectuat l’any passat. Afirmant que no té constància de queixes al respecte,
s’interessarà pel assumpte.
A continuació la senyora Alba pregunta sobre la situació de la existència de mosquits a la
Rodana. El senyor alcalde contesta que la empresa encarregada de les fumigacions havia
anat ha comprovar les queixes i no havia detectat res. No obstant la campanya del mosquit ja
està tancada.
Tot seguit la senyora Alba posa de manifest que també hi ha queixes sobre caparres a la
zona de la plaça 9 d’octubre. El senyor alcalde contesta que no s’han fet fumigacions des de
juliol perquè no hi havia queixes. Es comprovarà la situació i, en el seu cas, es faran els
tractaments oportuns.
Prenent la paraula la senyora Aguilar denuncia la perillositat dels arrels dels arbres de la
plaça Doctor Gimeno. El senyor alcalde reconeix el problema i es compromet a estudiar una
solució.
Al tall de la qüestió el senyor alcalde anuncia que possiblement es tallarà la morera que hi ha
a l’institut a instàncies d’Iberdrola perquè invadeix la servi umbre de pas d’energia elèctrica.
Finalitzant la sessió tant la senyora Alba com el senyor alcalde anuncien els actes programats
amb motiu del 25 de novembre.
I com que no hi ha altres assumptes a tractar, el president tanca la sessió a les vint-i-una
hores i quaranta minuts del dia assenyalat anteriorment. Tot això, com a secretària, ho
certifique.
La secretària interventora
Vist i plau, l’alcalde
María de la O Pérez Cayuela
Antonio Enrique Sanfrancisco
Meseguer
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