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NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a cinc de setembre de 2011, essent  les vint hores, a la 
Sala de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Agustí Pascual Granell, assistits 
pel secretari general de l'Ajuntament  Sr. Salvador Casanova Ferrer, es reuniren en primera 
convocatòria les regidores i els regidors  que s'han relacionat, prèviament convocats per 
avui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data  30  d’agost de 2011,  per a celebrar 
sessió ordinària i pública. 
 
 Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que 
formen la Corporació  Municipal, el president obre la sessió  amb el següent, 
 
 



ORDRE  DEL  DIA 
 
 
 1)  APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA  
SESSIÓ  DE  08 D’AGOST DE 2011: 
 

Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia  08 d’agost 
de 2011, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua 
transcripció al llibre d'actes corresponent.  
 
 

2) PROPOSTA D’ACORD DE “UNIÓN ESTATAL DE FEDERACIONES y 
ASOCIACIONES POR LA CUSTODIA COMPARTIDA” SOBRE GUARDA I 
CUSTÒDIA COMPARTIDA: 
  

Es ret compte de l’escrit  presentat pel Sr. Fernando Basanta Ortega, en 
representació de “Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la Custodia 
Compartida”,  relatiu a  la guarda i custòdia compartida,  que de la seua traducció del 
castellà al valencià, literalment diu: 
 

“PROPOSICIÓ PER A L'ADOPCIÓ D'UN ACORD MUNICIPAL DE 
SOLIDARITAT, SUPORT, COL·LABORACIÓ I IMPULS A FAVOR DE LA 
"GUARDA I CUSTÒDIA COMPARTIDA" 
 

Aquesta moció es presenta a l'Ajuntament, a proposta de la Unió Estatal de 
Federacions i Associacions per la Custòdia Compartida (UEFACC). 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 
La igualtat real i efectiva entre homes i dones en tots els àmbits de la vida és una 

constant en els països democràtics i un objectiu primordial en la construcció d'una societat 
més justa i igualitària. 
 

Igualment, la Convenció sobre els Drets del Xiquet, proclamada per l'Assemblea 
General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, i ratificada pel Regne 
d'Espanya el 30 de novembre de 1990, obliga els Estats a respectar el dret dels xiquets a 
mantenir relacions personals i contacte directe amb tots dos progenitors de manera regular. 
 

En l'actualitat milers de ciutadans espanyols, inclosos també milers de xiquets i 
xiquetes, es veuen afectats per greus problemes després de la separació o divorci de la 
parella. Segons l'Institut de Política Familiar avui se celebren a Espanya dos divorcis per 



cada tres matrimonis i s'estima que quasi la mitat dels matrimonis que es contrauen acaben, 
abans o després, en divorci. Això vol dir que la massa de població afectada és enorme. No 
obstant això, les lleis que regulen les ruptures matrimonials estan antiquades i cal reformar, 
ja que produeixen greus perjudicis sobretot en els menors, als quals no se'ls garanteix el 
seu dret més elemental de continuar convivint amb els seus dos pares de manera igualitària 
i alterna, convertint-los sovint en instrument d'arma llancívola o en moneda de canvi per 
obtenir considerables beneficis materials en el procés de divorci. 
 

Aquestes lleis són normes d'un passat ja llunyà, que no tenen en compte la 
transformació de la societat espanyola, en què la dona ha aconseguit incorporar-se amb 
força al mercat laboral i per tant està en condicions de mantenir la seua autonomia. Per la 
seua part els homes han adoptat un paper actiu en la criança dels fills, s'impliquen en les 
seues cures des del naixement i es preocupen per la seua educació, el seu benestar i el seu 
futur. En contra d'aquesta evolució social, les normes relacionades amb el divorci imposen 
a la dona l'especialització en la criança dels fills i en conseqüència són normes que entren 
en contradicció amb les polítiques d'igualtat i progrés que pretenen fomentar i consolidar el 
desenvolupament professional de la dona. 
 

En l'actualitat l'índex de contenciosos en la resolució de les dissolucions 
matrimonials es situa en el 41%. A més, l'actual model de divorci imposa, en el 92% dels 
casos, que els fills queden a càrrec d'un sol progenitor, mentre l'altre passa a tindre, sovint 
de manera imposada, un paper secundari i sense rellevància alguna, el que amb el temps, 
en la majoria dels casos, comporta la desaparició d'aquest referent en la vida del menor. La 
pèrdua injustificada d'un dels pares suposa un drama per a qualsevol xiquet, drama que 
acaba produint desequilibris emocionals que arrossegarà en la seua adolescència i en la 
vida adulta. 
 

Les conseqüències d'aquest sistema adversarial de guanyadors i perdedors, lluny de 
garantir l'exercici dels drets i deures, incentiva el conflicte en el si de la família, provocant 
la desaparició brutal d'un progenitor en la vida dels seus fills i dificultant enormement la 
possibilitat que el divorci puga significar una oportunitat real per refer la vida dels adults i 
alhora normalitzar i harmonitzar la vida dels menors amb els seus dos pares. 
 

Atenent a criteris de drets dels xiquets, així com d'igualtat i corresponsabilitat dels 
progenitors, són nombrosos els països que han introduït la "Guarda i Custòdia Compartida 
o responsabilitat parental compartida" en la seua legislació. Tal és l'exemple d'Alemanya, 
Àustria, Austràlia, Bèlgica, Canadà, Dinamarca, EUA, França, Anglaterra i Gales, Itàlia, 
Portugal, República Txeca, Suècia, Argentina, Brasil, Colòmbia, Perú, Puerto Rico, etc. 

 
D'altra banda i com demostren les enquestes d'opinió publicades recentment així 

com les iniciatives legislatives aprovades en diversos ajuntaments, parlaments autonòmics, 



diputacions, juntes generals i Senat, la societat actual accepta i es posiciona majoritària i 
clarament a favor de la "Guarda i Custòdia Compartida ", encara a falta d'acord entre els 
pares. 

 
ACORD: 

 
Aquesta Corporació Municipal, sempre en la seua obligació de vetllar pel millor 

interès dels menors i per reivindicar i defensar els drets civils dels ciutadans adults i 
menors, on són vulnerats, acorda: 
 

- Considerar la figura jurídica de la "Guarda i Custòdia Compartida" dels fills, com 
la major garantia de l'interès superior d'aquests, el qual és per sobre de qualsevol altre, el 
continuar compartint les seues vides en igualtat temporal, espacial i legal, amb seus dos 
progenitors. 
 

- Considerar que la Guarda i Custòdia Compartida constitueix un dret fonamental 
dels menors, així com el recurs jurídic i familiar que de manera general assegura la igualtat 
de les parts en aquests processos, impedint que un dels progenitors s'eleve amb el 
monopoli exclusiu dels menors, amb el risc d'utilització i manipulació dels mateixos. 

 
- Instar el legislador a que modifique el Codi Civil perquè aquest recullga l'exercici 

de la Guarda i Custòdia Compartida des del mateix moment en què es presenta davant el 
jutjat una demanda de separació o divorci, llevat dels casos excepcionals que puguen 
produir-se. El poder judicial ha de vetllar per aquest dret bàsic dels menors. 

 
- Des de l'àmbit de responsabilitat municipal, aquesta corporació es compromet a 

transmetre els valors d'igualtat i de corresponsabilitat parental que comporten la Guarda i 
Custòdia Compartida, a tots els seus òrgans i molt especialment en l'àrea de família, 
igualtat i en la de serveis socials. 

 
- Instar a les Corts Generals perquè de manera urgent aborde les modificacions 

legals pertinents en el Codi Civil de manera que figure la Guarda i Custòdia Compartida 
com un dret del menor que s'ha d'atorgar de manera general encara si no hi ha acord de les 
parts, considerant igualment les interaccions negatives que es produeixen amb la Llei de 
Violència de Gènere. 

 
- Elévese aquesta moció als següents òrgans institucionals demanant l'aprovació de 

la mateixa: 
 
- Congrés dels Diputats: Grups parlamentaris 
- Senat:  Grups parlamentaris 



- Tribunal Constitucional 
- Fiscalia General de l'Estat 
- Corts Valencianes”  

 
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

 
Acceptar la proposta d’acords presentada per “Unión Estatal de Federaciones y 

Asociaciones por la Custodia Compartida”, relacionats amb la Guarda i Custòdia 
Compartida, ací transcrita, i reiterar els acords que la mateixa conté. 

 
 
3) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I 

CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL  INTERÉS,: 
 
 Amb la finalitat de donar compliment a l'apartat a) de l'article 22 de la Llei 7/1985 
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es ret compte a la Corporació 
Municipal, del que segueix: 
 
 A) De les Resolucions i Decrets de l'Alcaldia, dictats des del dia 18 de juliol de 
2011  fins el dia  31 d’agost de  2011, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,  
De 18-07-11, eleva a definitiva l’aprobvació del Reglament del Servei d’Escola 
Infantil Municipal. 
De 18-07-11, eleva a definitiva l’aprobvació del Reglament del Servei de Recollida 
de Residus Sòlids Urbans. 
De 18-07-11, eleva a definitiva l’aprobvació del Reglament de l’Ús de les 
Instal·lacions Esporives del Poliesportiu Municipal. 
De 18-07-11, eleva a definitiva l’aprobvació del Reglament del Servei Municipal 
del Registre Electrònic de l’Ajuntament. 
De 26-07-11, delega en l’Alcalde de Mislata l’emissió del vot de Benifairó de la 
Valldigna en la X Assemblea General de la FEMP. 
De 28-07-11, convocatòria sessió extraordinària a celebrar  el  08 d’agost de 2011. 
De 30-08-11, convocatòria sessió ordinària a celebrar  el  05 de setembre de 2011. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 08-08-11, preavís de baixa del Padró d’Habitants de tres estrangers no 
comunitaris sense autorització de residència permanent.  
De 08-08-11, inici baixa del Padró d’Habitants de tres estrangers no comunitaris 
sense autorització de residència permanent. 



De 11-08-11, admet renovació inscripció en Padró d’Habitants d’estranger no 
comunitari sense autorització de residència permanent.  
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 19-07-11, adjudica el contractre d’obres Reparació i Millores en l’Auditori a 
CADERSA pel preu cert de 39.340,94 €. 
De 20-07-11, adjudica el contractre d’obres Tanca de Dipòsit de gasoil en vestuaris 
poliesportiu a Construcciones DARPLAN, SL, pel preu cert de 21.964,00 €. 
De 19-07-11, adjudica el contractre d’obres Millores en C/ Camí Tavernes a 
CADERSA pel preu cert de 40.585,58 €. 
De 08-08-11, aprova certificació d’obra de Reparació i Millores en l’Auditori. 
De 10-08-11, acorda devolució fiança a Biurrarena S. Coop. per execució obres 
Instal·lació de contenidors recollida residus sòlids en Pl. Sant Josep. 
 
- INTERVENCIÓ,  
De 18-07-11, inici prestec ICO per a cancelar deutes a empreses. 
 
- TRESORERIA,  
De 08-08-11, declara l’excempció pago IVTM del vehicle V-2725-DY, per 
minusvalidesa a Teresa Ferrando Serra. 
De 08-08-11, aprova liquidació 2/11 per ocupació via pública amb materials de 
construcció. 
De 08-08-11, aprova liquidació 3/11 per ocupació via pública amb materials de 
construcció. 
De 08-08-11, aprova liquidació 4/11 per ocupació via pública amb materials de 
construcció. 
De 29-08-11, aprova liquidació 5/11 per ocupació via pública amb materials de 
construcció. 
De 29-08-11, aprova liquidació 6/11 per ocupació via pública amb materials de 
construcció. 
De 29-08-11, aprova liquidació 7/11 per ocupació via pública amb materials de 
construcció. 
 
- URBANÍSME, 
De 25-07-11, eleva a definitiva l’aprovació del projecte d’urbanització de part dels 
carrers Mariano Benlliure, Jaume II, i en projecte  “Camino núm. 7”. 
 
- LLICÈNCIES D’OBRES, 
De 10-08-11, a Parròquia Sant Juan Evangelista, renovació pavimentació de 
l’esglesia, en Pl. Major, 14. 



De 10-08-11, a Salvador Vercher Alberola, mur contenció terrenys, en parcel·la 103 
del polígon 8. 
De 23-08-11, a José Perez Serra, reformes en C/ San Antoni, 10. 
De 23-08-11, a Josep Bataller Fons, reparacions teulada, en C/ San Antoni, 11. 
De 24-08-11, a Sergio Talens Marrades, modificació instal·lació elèctrica en 
parcel·la 428 polígon 14. 

 
 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2011,  han tingut entrada  846 escrits,  i  eixida  907 escrits. 

 
 I  l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat  de 
tota la informació rebuda. 

 
 
4)  PRECS I PREGUNTES: 

 
 Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als 
regidors amb delegació. 
 
 El  Sr. Jose Luis Ferrando Marti, regidor del grup PP,  formula els següents precs o 
preguntes: 

- Pregunta  si els titulars dels ruscos que estan front a la cantera, tenen permís.  
 L’Alcalde manifesta que si estan en terrenys de propietat privada, el permís 

l’atorga el titular de la propietat, no obstant açò s’averiguara si tenen o no permís. 
 
 El  Sr. José Antonio Sáiz Sánchez, regidor del grup EUPV,  formula els següents 
precs o preguntes: 

- Prega que la pròxima vegada que es tinga que realitzar una Baremació de 
persones aturades per a ser contractades en els diferents programes de paliar l’atur, la 
realitze la Comissió designada a l’efecte, no sols el tècnic municipal encarregat de 
l’expedient. No obstant açò fer palés que la Baremació de juny 2011es va realitzar de bona 
fe i de manera correcta. 

 L’Alcalde manifesta que es tindra en compte per a pròximes convocatories.  
 

 El  Sr. Juan Carlos Cors Mejias, regidor del grup COMPROMÍS-BLOC,  formula 
els següents precs o preguntes: 

- Pregunta perque ha canviat la pàgina WEB de l’ajuntament. 
 L’Alcalde manifesta que ha canviat per que ha hagut un canvi de Corporació 

Municipal i,  per necessitats d’actualitzar i maneres d’enfocar l’informació institutcional 
que ha de donar l’Ajuntament.  

- Pregunta perque no funciona la informació de l’estació meteorològica. 



  L’Alcalde manifesta que una vegada estiga actualitzada i funcione la renovada 
pàgina WEB, funcionarà la informació meteorològica 

- Pregunta si pel 9 d’Octubre hi ha preparada alguna progrmació. 
  L’Alcalde manifesta que alguna cosa va a ser programada. 

- Pregunta que pasa amb les acupacions de la via pública, que hi ha persones que no 
reben liquidacions per aquest concepte, i jo no pare de tindren.. 
 L’Alcalde manifesta que si esta pregunta es una questió personal, no pertoca parlar 
d’ella en una sessió plenaria. Si vosté esta disconforme amb les liquidacions rebudes, 
presenta una reclació, i que continue el procediment administratiu; tal vegada pot ser que la 
policia local s’equivoque, però de normal no es així. Ara si la seua pregunta es una critica 
de com funciona la tramitació de la taxa per ocupació de la via pública, inicialment 
s’accepta i es mirara que funcione millor. 
 
 L’alcalde finalment, vol fer constar en aquesta Acta, la felicitació de la Corporació 
Municipal al regidor Sr. José Antonio Sáiz Sánchez, per la seua recent condició d’avi.  
 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a 
les 20:50 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta. 

 
 
 Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 03 d’octubre 
de 2011.   I s'estén  en  huit pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números 
OJ9994685 (revers) a OJ9994688 (anvers), la qual firmen l’Alcalde i el Secretari, de 
conformitat amb l’article 110.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals,  per a la seua enquadernació. 
 

L'Alcalde,                                                                         El Secretari, 
 
 
 
 
 
 
         Agustí Pascual Granell                                                     Salvador  Casanova Ferrer 
 
 


