MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN
PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE, EL
DIA 09 DE JUNY DE 2014.
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SR. JUAN CARLOS CORS MEJIAS
SRA. ROSANNA PERIS PERIS

S' EXCUSAREN:
SRA. ROSA ALBEROLA FERRANDO
NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a nou de juny de 2014, 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 04 de juny de 2014, 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 12 DE MAIG DE 2014:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 12 de maig de
2014, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció
al llibre d'actes corresponent.
2) APROVAR COMPROMÍS ECONÒMIC EN REALCIÓ A LES OBRES
“INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL
MUNICIPAL”:
Atés que per Decret 01628 de data 27 de març de 2014, de la Presidència de la
Diputació de València, ha estat aprovat Conveni Singular de Col·laboració entre la
Diputació de València i este Ajuntament de Benifairó de la Valldigna per a realitzar
l'actuació “Instal·lació de Gespa Artificial en el Camp de Futbol Municipal”, el qual va
estar aprovat per Resolució d’esta Alcaldia de data 10 de març de 2014.
Atés que és competència d'aquest Ajuntament en Ple la contractació de les obres
mencionades, el pressupost de licitació ultrapassa el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost municipal del 2014, la qual cosa consta segons certificació de secretariaintervenció.
Seguidament, pel regidor del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors
Mejias, es manifesta que el seu grup votarà en contra, per no disposar de informació
respecte del què aquesta inversió li puga costar al Municipi.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: set vots a
favor, tres dels regidors del grup municipal PSOE, tres dels regidors del grup municipal
PP, i un de la regidora del grup municipal EUPV; i un vot en contra del regidor del grup
municipal COMPROMÍS.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de set vots a favor i un vot en contra, acorda:
a) Comprometre l'aportació econòmica municipal pels conceptes, quantitats i per
les obres que a continuació s'indiquen, objecte del Conveni Singular de Col·laboració
17/2014, regulat per la normativa legal aplicable, així com per les clàusules del mencionat
Conveni amb la Diputació Provincial:

DENOMINACIÓ DE LES OBRES: "Instal·lació de Gespa Artificial en el Camp
de Futbol Municipal"
Conveni-2014/17
PRESSUPOST del Conveni: 150.000,00 €
APORTACIÓ MUNICIPAL, fons propis: 0,00 €.
TOTAL APORTACIÓ MUNICIPAL:
0,00 €.
L'Ajuntament, de conformitat a la relació anterior, de conformitat amb l’aprovació
del projecte tècnic de les obres, ha d’aportar la quantitat de 48.864,88 €.
b) Comunicar aquest acord a la Diputació de València, als efectes oportuns.
3) APROVAR EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
“INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL
MUNICIPAL”:
Atés l'expedient que es tramita per a la contractació de les obres "Instal·lació de
Gespa Artificial en el Camp de Futbol Municipal", en virtut de Decret de l'Alcaldia de
data 29 de maig de 2014, de conformitat amb allò que regula el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, i d'acord amb el projecte tècnic aprovat per acord d’este Ajuntament en Ple
adoptat en sessió de 12 de maig de 2014.
Atés que per Decret 01628 de data 27 de març de 2014, de la Presidència de la
Diputació de València, ha estat aprovat Conveni Singular de Col·laboració entre la
Diputació de València i este Ajuntament de Benifairó de la Valldigna per a realitzar
l'actuació “Instal·lació de Gespa Artificial en el Camp de Futbol Municipal”.
Atés que el Plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les
obres indicades amb la modalitat de procediment negociat sense publicitat, inclou les
condicions definidores dels drets i obligacions que assumiran les parts del contracte i les
altres mencions requerides pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i les seues disposicions de
desplegament.
Atés que en l'expedient consta l'informe jurídic de secretaria i la fiscalització
d'intervenció, quedant acreditada l'existència de crèdit per a la realització del gasto derivat
del contracte.

Atés que de l'expedient tramitat resulten prou justificades les causes que motiven la
necessitat l'execució de les obres projectades i la tramitació de l'expedient de contractació,
així com l'elecció del procediment i la dels criteris que es tindran en consideració per a
valorar les ofertes que es presenten i adjudicar el contracte.
Atés així mateix la vigent legislació en matèria de contractes del Sector Públic, i
la resta d'aplicació a aquest expedient.
Seguidament, pel regidor del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors
Mejias, es manifesta que el seu grup votarà abstenció.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: set vots a
favor, tres dels regidors del grup municipal PSOE, tres dels regidors del grup municipal
PP, i un de la regidora del grup municipal EUPV; i una abstenció del regidor del grup
municipal COMPROMÍS.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de set vots a favor i una abstenció, acorda:
a) Aprovar l’expedient de contractació amb la modalitat de procediment negociat
sense publicitat, i el plec de clàusules econòmico-administratives que han de regir la
contractació de les obres "Instal·lació de Gespa Artificial en el Camp de Futbol
Municipal", de conformitat amb els articles 171-d), 177.2 en relació al 142 del Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011.
b) Aprovar la despesa corresponent per import de 198.864,88 euros IVA inclòs,
amb càrrec a la partida 341.622 del Pressupost de 2014, fent palés que la diferència entre
aquesta despesa i el pressupost aprovat d’esta obra en el Conveni Singular de
Col·laboració 17/2014, serà completament a càrrec dels recursos de l’Ajuntament.
c) Licitar i adjudicar el contracte amb la modalitat de procediment negociat sense
publicitat, d'acord amb el respectiu projecte tècnic i plec de clàusules aprovats a l'efecte.
d) Designar tècnic director d’aquesta inversió, a l’arquitecte Sr. Joaquim Egea i
Martínez.
4) CONVOCAR LICITACIÓ DE LES OBRES “INSTAL·LACIÓ DE GESPA
ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL”:

Atés l'expedient que es tramita per a la contractació de les obres "Instal·lació de
Gespa Artificial en el Camp de Futbol Municipal", en virtut de Decret de l'Alcaldia de
data 29 de maig de 2014, de conformitat amb allò que regula el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, i d'acord amb el projecte tècnic aprovat per acord d’este Ajuntament en Ple
adoptat en sessió de 12 de maig de 2014.
Atés que el Plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les
obres indicades amb la modalitat de procediment negociat sense publicitat, acaba de ser
aprovat en esta sessió per l’Ajuntament en Ple.
Atés així mateix l’article 178.1 de l Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i la resta
d'aplicació a aquest expedient, en particular la recomanació que per garantir els principis
de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència en els procediments, no
discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, la salvaguarda de la lliure competència
i la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa, se sol·liciten al menys tres
ofertes.
Atés que del contingut de l'expedient resulten prou justificades les causes que
motiven la necessitat l'execució de les obres projectades, així com l'elecció del
procediment de contractació i la dels criteris que es tindran en consideració per a valorar
les ofertes que es presenten per a adjudicar el contracte.
Atés la proposta de l’Alcaldia per a adoptar acord per a la formalització del
procediment negociat sense publicitat, i licitar les obres "Instal·lació de Gespa Artificial en
el Camp de Futbol Municipal".
Seguidament, pel regidor del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors
Mejias, es manifesta que el seu grup votarà abstenció.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: set vots a
favor, tres dels regidors del grup municipal PSOE, tres dels regidors del grup municipal
PP, i un de la regidora del grup municipal EUPV; i una abstenció del regidor del grup
municipal COMPROMÍS.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de set vots a favor i una abstenció, acorda:
Que pel Sr. Secretari de l'Ajuntament es trasllade invitació per a participar en la
contractació administrativa de les obres de referència, per a que segons el procediment que
marca el Plec de condicions econòmic administratives, presenten si es el cas, les seus

propostes econòmiques junt a la documentació requerida en el plec de condicions, a les
empreses inicialment capacitades següents,
- CANALIZACIONES y DERRIBOS SAFOR, S.L, de Gandia (València)
- SAFORVALL OBRES i INFRAESTRUCTURES, SL, d’Alzira (València)
- MJP SISTEMAS TECNICOS, S.L., de València
5) RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA APROVACIÓ
DEFINITIVA DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA I RESPECTIUS
PROJECTES D’URBANITZACIÓ I DE REPARCEL·LACIÓ DE LA UNITAT
D’EXECUCIÓ B1:
Es ret compte de l'expedient que s'ha instruït per a l'aprovació del Programa
d’Actuació Integrada per gestió directa, de la Unitat d'Execució B1, de sòl urbanitzable
residencial Sector B del PGOU de Benifairó de la Valldigna, així com de l’aprovació del
corresponent projecte d’urbanització, i també del projecte de reparcel·lació.
Concretament en la sessió de 03 de març de 2014, l'Ajuntament en Ple va adoptar
acord d'aprovació definitiva del Programa d’Actuació Integrada per gestió directa, de la
Unitat d'Execució B1, de sòl urbanitzable residencial Sector B del PGOU de Benifairó de
la Valldigna, així com de l’aprovació del corresponent projecte d’urbanització, i també del
projecte de reparcel·lació.
Contra l'acord anterior d'aprovació definitiva, s’ha presentat en temps i forma un
recurs de reposició, signat pel Sr. Vicente Jose Fons Sancho, que en resum al·lega:
Primer.- Manifesta disconformitat amb la delimitació de la unitat d'execució, doncs al·lega
s'està vulnerant els drets dels titulars de les parcel·les vinculades respecte de les parcel·les
situades a la part dreta de les mateixes, afronta pel sud, que ha quedat fora del programa
aprovat, afavorint els interessos dels titulars de les referides parcel·les, que s'aprofitaran de
la urbanització que es porte a terme.
Segon.- Manifesta que el desenvolupament del programa respon a un interès recaptatori i
no urbanitzador, sent la finalitat de la mateixa l'actualització cadastral i l’IBI.
Tercer.- Manifesta que l'actual situació de crisi li impedeix fer front als excessius costos
d'urbanització.

Quart.- Manifesta disconformitat amb el pagament anticipat de les càrregues
d'urbanització, ja que no s'ha executat obra alguna.
Quint.- Sol·licita l'anul·lació de l'aprovació definitiva del programa o subsidiàriament, ja
que no pot fer front als costos d'urbanització, se li indemnitze justament pel valor de la
parcel·la i la caseta que té legalment reconeguda, al·lega que el preu de la parcel·la que
l'Ajuntament ha d'abonar, ha de ser almenys el valor cadastral de la mateixa aprovat per la
Gerència del Cadastre de València, i que consta en els actuals rebuts que abona anualment.
A continuació es ret compte de l'informe emés conjuntament en data 28 de maig de
2014 pel Sr. José Miguel Pérez Abellan, assessor jurídic d’urbanisme d'este Ajuntament, i
pel Sr. Joaquim Egea i Martínez, assessor tècnic d’urbanisme d’este Ajuntament, el qual
formula proposta de resolució al recurs de reposició mencionat, prèvia la motivació
corresponent.
Seguidament pel Sr. Alcalde es proposa la Corporació Municipal adopte resolució
del recurs formulat a l'acord d'aprovació definitiva del Programa d’Actuació Integrada per
gestió directa, de la Unitat d'Execució B1, de sòl urbanitzable residencial Sector B del
PGOU de Benifairó de la Valldigna, així com de l’aprovació del corresponent projecte
d’urbanització, i també del projecte de reparcel·lació, amb recolzament i en consonància a
l'informe emés conjuntament pels Assessors Jurídic i Tècnic d’Urbanisme abans esmentat.
Tot seguit tant per la portaveu del grup municipal EUPV, Sra. Rosanna Peris Peris,
com pel portaveu del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors Mejias, es
manifesten que van a abstenir-se de votar.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: sis vots a
favor, tres dels regidors del grup municipal PSOE i tres dels regidors del grup municipal
PP; i dos abstencions, una del regidor del grup municipal COMPROMÍS, i una de la
regidora del grup municipal EUPV.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de sis vots a favor i dos abstencions, acorda:
PRIMER.- Desestimar el Recurs de Reposició signat pel Sr. Vicente Jose Fons
Sancho, contra l'aprovació definitiva del Programa d’Actuació Integrada per gestió directa,
de la Unitat d'Execució B1, de sòl urbanitzable residencial Sector B del PGOU de
Benifairó de la Valldigna, així com de l’aprovació del corresponent projecte
d’urbanització, i també del projecte de reparcel·lació, per les raons següents:

A) Respecte del punt primer.- La delimitació objecte de desenvolupament, o siga la Unitat
d’Execució B1, va ser aprovada per l’Ajuntament en Ple en sessió de data 12 de novembre
de 2012, en virtut de la qual es va aprovar el document de Modificació puntual núm. 5 del
PGOU de Benifairó de la Valldigna, acord que va ser publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de València núm. 295 de data 11 de desembre de 2012. Essent el mencionat acte
administratiu, ferm i consentit, ja que no ha estat recorregut, pel que tampoc procedeix la
seua estimació per extemporània, no obstant això, cap aclarir que no s'ha produït
discriminació ni favoritisme algun com manifesta l’al·legant.
A través de l'esmentat document de modificació de planejament, es va subdividir el Sector
Urbanitzable Residencial “B” previst en el PGOU, en dues unitats d’execució, la “B1” i la
B2, a desenvolupar de forma independent, tot això amb l'objectiu d'anticipar l'execució de
la “B1” i d'aquesta manera poder completar un tram de la ronda perimetral del municipi de
Benifairó de la Valldigna i facilitar l'accés al cas urbà.
Es menester fer palés que l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna es troba perfectament
legitimat per a exercir el "ius variandi" sobre el planejament vigent en el municipi, si ho
considera adequat en benefici de l'interès general municipal.
Assevera l’al·legant que s'és propietari d'una parcel·la: “Polígon 11, parcel·la 150, plantada
de tarongers, amb una superfície….” parcel·la sobre la qual se substància la present
al·legació. Segons es desprèn de l'anàlisi visual de la parcel·la, i de les fotografies que
consten a l’informe dels assessors, el que es cert és, que aquesta parcel·la, no es troba
plantada de tarongers, es tracta d'uns terrenys tancats i amb sòl de sorres, i s’utilitzen per a
aparcament de maquinària i magatzem de material de construcció.
B) Respecte del punt segon.- L'objectiu fonamental del desenvolupament de la present
unitat d'execució, és l'obertura del vial que enllaça el carrer Camí del Rajolar amb el carrer
Jaume II, amb la finalitat de poder completar un tram de la ronda perimetral del municipi
que dota de major fluïdesa al trànsit rodat i als vianants que accedisquen al nucli urbà del
municipi, per tant no existeix cap afany recaptatori sinó tot el contrari s'està vetlant per
l'interès general del municipi.
Així mateix, l'article 268.1 del ROGTU estableix que l'activitat urbanística és una funció
pública que correspon a l'Administració de la Generalitat i a l'Administració Local en els
seus respectius àmbits de competència, establint-se en l'apartat 3 del mateix que “En tot
cas, es realitzaran necessàriament en règim de dret públic i de forma directa la tramitació i
aprovació dels instruments de planejament. (…) En els altres supòsits no contemplats en
l'apartat 3, especialment “les actuacions relatives a la urbanització, edificació i
rehabilitació i les de mera gestió, així com les materials i tècniques" podran desenvolupar-

se directament per l'Administració actuant o a través d'empreses públiques o indirectament
mitjançant la col·laboració d'entitats privades o particulars, siguen o no propietaris de sòl,
en els termes establits en el mencionat Reglament.
En aquest cas, l'Ajuntament ha optat pel desenvolupament de la “B1” per Gestió Directa,
per considerar que és la fórmula idònia per a assegurar una major qualitat i homogeneïtat
en les obres d'urbanització de l'àmbit a desenvolupar, en garantia als propietaris.
C) Respecte del punt tercer.- L’al·legant podia haver optat, durant el sotmetiment a
informació pública del projecte de reparcel·lació, pel pagament en espècie si no tenia
possibilitat de fer front al pagament en metàl·lic de les càrregues d'urbanització.
A manera aclaridora respecte a que són excessives les càrregues d'urbanització, assenyalar
que per ser Gestió Directa l'Ajuntament no va a obtenir el benefici empresarial que permet
la legislació quan es tracta de gestió indirecta, que s'estableix en un percentatge de fins a de
el 10% sobre la suma de totes les càrregues.
D) Respecte del punt quart.- D’acord amb la vigent normativa no és requisit indispensable
per a la liquidació de les quotes d’urbanització l'emissió de certificació parcial de l'obra,
permetent la legislació, com a continuació s'exposarà, la possibilitat del cobrament
anticipat de les càrregues d'urbanització.
La legislació urbanística autonòmica preveu la possibilitat legal de procedir al cobrament
anticipat de les quotes d'urbanització i així ho arreplega expressament l'article 128.4 de la
Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.
Qüestió aquesta que, amb alguna variació, ja arreplegava l'art. 189.1 del Reial Decret
3288/1978, de 25 d'agost, que aprova el Reglament de Gestió Urbanística al contemplar
aquest pagament anticipat de les quotes.
Podem concloure que amb el reconegut cobrament anticipat de les quotes es pretén
assegurar la disponibilitat de recursos financers i garantir l'adequada urbanització de
l'àmbit.
E) Respecte del punt quint.- La sol·licitud de pagament de indemnització, incompleix el
procediment específicament regulat per a aquests supòsits en l'art. 162.3 de la Llei
Urbanística Valenciana, que diu:

“Els propietaris poden renunciar a l'adjudicació de finca resultant sol·licitant una justa
compensació per la pèrdua de la seua finca. La compensació serà fixada per
l'Administració, previ informe tècnic i segons criteris objectius, en el mateix acord
aprovatori de la Reparcel·lació atenent al valor real de la finca d'origen. Aquesta renúncia
haurà de formalitzar-se mitjançant escriptura pública o compareixença administrativa,
durant la informació pública de l'expedient de reparcel·lació, podent acompanyar-se o
condicionar-se a una proposta de taxació, formulada pel propietari”.
Respecte a la indemnització reconeguda en el Projecte de reparcel·lació la mateixa s'entén
adequada i no ha estat desvirtuada pel propietari que es limita a dir que és insuficient sense
aportar documentació alguna, a l’efecte l'art. 166.1.d) de la LUV estableix:
“(…) es farà constar l'estimació preliminar de la indemnització individualitzada que
corresponga a l'interessat per construccions i plantacions convidant al propietaris que
formule les al·legacions documentades que tinga per convenient”.
Quant a la pretensió demanada, que, se li indemnitze per…..” la caseta que té legalment
reconeguda”. No procedeix aquesta indemnització, ja que aquesta caseta es troba situada
fora de l'àmbit del sòl urbanitzable, pertanyent al sòl urbà, i per conseqüent, no
corresponent al present Programa d'Actuació Integrada.
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Vicente Jose Fons Sancho, que han subscrit
el recurs de reposició presentat, amb indicació dels recursos que pot formular.
6) RECOLZAMENT D’ACORD ADOPTAT PER LA DIPUTACIÓ DE
VALÈNCIA EN RELACIÓ A DETERMINADES PRÀCTIQUES DE DIVERSES
ETT,s:
Es ret compte de l’acord adoptat pel Plenari de la Diputació de València, en sessió
de 15 d’abril de 2014, pel qual s’aprova una moció presentada pel Grup Provincial
Esquerra Unida, relativa a determinades pràctiques laborals de diverses ETT,s al camp
valencià i de defensa dels drets dels treballadors i treballadores, acord que literalment diu:
«Proposició que presenta la Diputada Portaveu del Grup Esquerra Unida, de denúncia de determinades
practiques laborals de diverses ETT,s al camp valencià i de defensa dels drets dels treballadors í
treballadores.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

«Des de que van ser creades a 1’any 1994, les ETT han crescut espectacularment a tot el
territori nacional. Al País Valencià hi ha, aproximadament, unes 33 oficines de l'INEM mentre que hi ha
190 ETT.

Des de CCOO s'ha alertat i s'ha denunciat que en la cam pan ya de re co l l ida de c ít r ics a l Pa ís
Valencià, des d’aquestes empreses de treball temporal s'està abusant d'aquets treballadors.

C a d a v e g a d a s ó n m e n y s l e s e m p r e s e s q u e contracten directament als collidors, i més
les que ho fan a través d'aquestes Empreses de Treball Temporal, un fet que genera molts casos
d'incompliments legals importants. Entre els més comuns que s'han detectat hi ha les diferències a la
baixa en salaris, la falta de dies cotitzats a la Seguretat Social, i les males condicions de treball en
g e n e r a l q u e , e n a l g u n s c a s o s , s ' a p r o p e n a condicions d'esclavitud.

Les ETT s'han apoderat del camp, i a més a més, s'aprofiten dels immigrants. Desenes de milers
d'estrangers estan patint condicions especialment dures per culpa del binomi format per les empreses usuàries
i les ETT, que majoritàriament es troben en les comarques de La Ribera i La Safor. El 50% dels collidors
treballen per a aquestes empreses, dels quals aproximadament el 60% són immigrants, molts d’ells
sense papers.

S'han detectat casos de temporers que viuen amuntegats en habitatges on comparteixen
sostre amb 15 o 20 persones en una situació precària, que arriben a pagar lloguers al voltant de 100 euros
per persona. També hi ha casos en què els empresaris son també els propietaris d'aquests habitatges. La
cotització a la Seguretat Social per part de l'empresa no arriba al 20% de la seua obligació i el
s a l a r i q u e p e r c e p e l t r e b a l l a d o r a r r i b a a l 'esgarrifosa quantitat de 20 euros bruts per una
jornada de treball de 8-10 hores reals.

Segons CCOO, de 22.000 contractes de collidors en 2012 s'ha passat, en la província de València, a
38.000 en 2013. Sols tres empreses de treball temporal, concentraren 7.892 dels contractes,

una mitja de 2.600 contractes per empresa. S'han donat casos de treballadors que han cobrat 10 o 12
curos per una jornada de sol a sol.

Per tot açò, el Ple de la Diputació de València aprova els següents

ACORDS

1. La Diputació de València rebutja i denuncia les actuacions d'algunes Empreses de Treball
Temporal.

2. Instar el Govern central i el Govern autonòmic a prendre mesures per evitar aquestes situacions
d'esclavitud cap a aquestos treballadors.

3. Instar el Ministeri de Treball a què es reforcen les inspeccions de treball amb més recursos
humans.

4. Donar trasllat:
- Al President del Govern Central
- A la Ministra de Treball
- A tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats
- A tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes
- Als diferents municipis de la província de València.»

Tot seguit, l’Alcalde proposa la Corporació Municipal es recolze este acord de la
Diputació de València, acceptant-lo tal i com esta redactat, excepte l’última frase “Als
diferents municipis de la província de València”, que nosaltres la substituiríem per aquesta
“A la Diputació de València”.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Recolzar i acceptar l’acord adoptat pel Plenari de la Diputació de València, en
sessió de 15 d’abril de 2014, pel qual s’aprova una moció presentada pel Grup Provincial

Esquerra Unida, relativa a determinades pràctiques laborals de diverses ETT,s al camp
valencià i de defensa dels drets dels treballadors i treballadores, tal i com esta redactat,
excepte l’última frase “Als diferents municipis de la província de València”, que queda
substituïda per aquesta “A la Diputació de València”.
7) PROPOSTA D’ACORD DE LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS,
EN RELACIÓ A LA SEQUERA AL CAMP VALENCIÀ:
Es ret compte de la proposta d’acord presentada per “La Unió de Llauradors i
Ramaders” relativa a la sequera al camp valencià, que literalment diu:
“Al Ple de l'Ajuntament,

L'últim informe disponible d'indicadors de sequera en l'àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer establix el escenaris operacionals de la sequera. En ell, dels nou sistemes existents, cinc estan en
Prealerta, un en Alerta i tres en Normalitat.

La situació dels embassaments a 29 abril 2014 corresponents a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer és
de 1.861,56 hm3 la qual cosa suposa únicament el 55,60% de la seva capacitat total.

Respecte a les temperatures, l'Agència Estatal de Meteorologia ve qualificant els primers mesos del 2014 com
sec i càlid en referència a febrer i març i d'extremadament càlids els mesos de gener i abril. Una dada
destacable és que el mes d'abril ha estat el més càlid de la sèrie de temperatura mitjana a la Comunitat
Valenciana, superant a abril de 1961, que fins ara era el mes més càlid.

Pel que fa a les precipitacions, en els últims 7 mesos (any hidrològic), l'acumulat mitjà a la Comunitat és de
122 l/m2, quan el normal serien 340 l/m2.

Això vol dir que el dèficit acumulat entre l'1 d'octubre i el 30 d'abril és del 65% en la mitjana del territori.

Amb tanta escassetat de precipitacions, la primera conseqüència és la falta d'humitat del sòl, de manera que
el sòl està molt sec, amb menys del 10% d'humitat respecte al màxim de capacitat estimat, en un poc menys
de 9000 km2, el 40% del territori.

En conclusió, amb la situació dels embassaments i la previsió de falta de precipitacions per a les pròximes
setmanes, ens aboquen a una clara constatació de l'inici d'un període de sequera que no garanteix que l'aigua
embassada puga proveir el sector agrari més enllà de final d'any si no plou durant els propers mesos, i de
forma important.

Tot això comporta unes clares repercussions en el sector agrari de la Comunitat Valenciana.

A les zones de regadiu:

• Disminució del nivell dels aqüífers. Salinització dels pous de reg en les zones litorals.
• Perduda en quantitat i qualitat de la producció.
• Increment dels regs: augment del cost energètic en un moment amb un alt preu de les tarifes elèctriques per
al reg.
• Increment del nivell de plagues, amb l'augment de cost associat.

A les zones de secà:

• Disminució o pèrdua de la producció.
• Possible pèrdua d'arbrat.
• Increment del nivell de plagues, amb l'augment de cost associat.

En els sectors agrícoles este període de sequera i altes temperatures persistents està provocant nombroses
pèrdues, valorades ja en 320 milions d'euros, que tindran una repercussió directa en la disminució d'ingressos
dels llauradors que comporta un major endeutament i, per tant, una pèrdua de la capacitat d'invertir en el
cultiu en particular i en l'explotació en general.

Per sectors, els més afectats són:

• Cereal. La producció s'ha vist greument afectada, considerant perduda ja la totalitat de la collita en totes les
zones productores de la Comunitat Valenciana per l'absència de pluges provocant que s'assequi el cultiu.
• Fruits secs. Són evidents els danys d'ametlles seques en els arbres, amb clars indicis en determinades
zones d'afecció a l'arbre.
• Olivera. La pèrdua de producció serà molt destacable, ja que ve d'una campanya on la collita era només del
40 % del que és una campanya normal i, per esta, amb l'absència de pluja s'espera que siga del 60% -70%
del que és la producció habitual de la zona.
• Fruita d'estiu. S'observa una disminució considerable del calibre que provocarà una depreciació del valor
comercial.
• Cítrics. S'han vist una disminució important dels calibres, amb la negativa repercussió en els mercats, i els
continuats vents secs de ponent han comportat una menor transpiració de la planta que no ha estat pal·liada
pels regs i que ha contribuït a l'aparició de la clareta i el badat en les varietats de taronja.
• Vinya. Deficient brotació que tindrà repercussions, tant en la quantitat com en la qualitat del raïm.
• Ramaderia extensiva. L'absència de pastures té un efecte directe en el cost de l'increment de l'alimentació.
• Apicultura. La falta d'aigua ha incidit de manera clara en la floració que no s'ha pogut compensar amb la
seva activitat transhumant en travessar tot l'Estat la situació de sequera.

En conseqüència, davant d'una situació d'extremada gravetat per als cultius i per a la ramaderia, des de LA
UNIÓ es sol·licita la sensibilitat de l'Ajuntament i aprove una moció que continga els següents punts i que ja
han estat traslladat tant al Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana com l'Honorable Conseller de
Presidència i d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua i també a la ministra d'Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient:

1. Constitució urgent d'una Comissió de Seguiment de la Sequera, composta per les entitats representatives
dels sectors afectats per analitzar l'evolució de la sequera i proposar mesures preventives i compensatòries.

2. Concessió d'ajudes directes a les explotacions amb danys per sequera pels increments dels costos.
3. Concessió d'ajuts d'Estat (ajuda de minimis): 15.000 € per empresa agrària en tres anys. Es poden
concedir el primer any o repartit entre els tres. (Reglament (UE) n º 1408/ 2013 de la Comissió de 18 de
desembre del 2013).
4. Reducció del mòdul en l'IRPF per a les explotacions i activitats agràries afectades.
5. Condonació (en cap cas exempció) del pagament de l' Impost de Béns Immobles de naturalesa rústica
corresponent a l'exercici 2014 . Es tracta d'un tribut local, la pèrdua d'ingressos dels ajuntaments i diputacions
provincials siguen compensats amb càrrec als pressupostos generals de l' estat i, en aquells casos que s'haja
realitzat el pagament del mateix, es faça un retorn de l'import.
6. Bonificació del 100% en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social per contingències comunes
corresponents al període comprès entre l'abril de 2014 i maig de 2015, ambdós inclosos.
7. Exempcions per a l'any 2014 del cànon de regulació i tarifa d' utilització de l'aigua estableix la Llei d'Aigües
per a les explotacions de regadiu.
8. Reducció de les tarifes elèctriques per al reg mitjançant Decret.
9. Posada a punt i manteniment dels pous de sequera.
10. Establiment d'una línia de préstecs ICO amb interès subvencionat per als afectats per la sequera:
explotacions de boví , oví , cabrum, equí i porcí en règim extensiu o apicultura, explotacions agrícoles de secà
i les de regadiu afectades per la sequera (increment de regs). El termini de retorn serà de cinc anys, amb dos
de carència en el pagament del principal i dels interessos, que han subvencionar fins al 75% i sense cost
d'avals (assumit per SAECA).
11. Es tinga en compte la situació econòmica que la sequera produirà sobre els ingressos agraris a l'hora
d'estimar la condició de Llaurador Actiu en la PAC 2015.

Exclusives del Cereal
1. Poder llaurar la superfície sembrada per deixar-la en guaret abans de finalitzar el període obligatori que
s'estableix per complir amb la condicionalitat.
2. La Conselleria d'Agricultura, d'ofici, permet l'entrada de bestiar en les parcel·les sembrades sense que això
afecte al compliment de la condicionalitat.

Exclusives per als Fruits Secs
1. Ajudes a l'arrencada i a la reconstitució del potencial de producció agrícola danyat per la sequera
(arrencada i reposició de plantes), cofinançades per l'Administració General de l'Estat i les Comunitat
Autònomes. (Apartat b) del punt 1 de l'article 18 del Reglament (UE) n º 1305/2013 del Parlament Europeu i
del Consell de 17 de desembre del 2013).

Exclusives per ramaderia extensiva
1. Ajuda als ajuntaments per a la construcció d'abeuradors o millorar els actuals punts de subministrament.
2. Ajuda directa pels costos addicionals de l'alimentació a conseqüència de la sequera (s'inclou l'apicultura).
3. Autorització d'ofici per permetre pasturar en parcel· es sense afectar la condicionalitat ni als ajuts PAC.

Mesures generals a adoptar sobre el recurs aigua (a aplicar segons zones)
1. Realització urgent dels estudis pertinents que localitzen els aqüífers i puguen de manera racional proveir
mancances puntuals.
2. Que els Plans de Demarcació de les confederacions hidrogràfiques contemplen les aigües subterrànies, ja
que representen la majoria de recursos d'aigua dolça dels que es pot disposar.
3. Utilització de les aigües residuals degudament tractades, depurades i dessalades els volums són llançats,
majoritàriament, al mar i que poden salvar part de l'arbrat de secà.
4. Utilització amb caràcter d'urgència les aigües salobres que en molts llocs estan localitzades molt
superficialment i que poden ser tractades ràpidament per al seu aprofitament.
5. Posada en marxa de les dessaladores que encara no s'han posat en marxa i que poden alliberar quantitats
importantíssimes de recursos per al sector agrari.

Finalment, els sol·licitem que trasllade el resultat de la votació a la Presidència de la Generalitat Valenciana,
Conselleria de Presidència i d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient i a LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders a l'adreça que apareix a peu de pàgina.
23 de maig de 2014”

Tot seguit, pel Sr. Alcalde es proposa la Corporació Municipal l’aprovació d’esta
moció davant la gravetat en que es troba el camp valencià per la continua sequera.

I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Ratificar i acceptar la Moció presentada per “La Unió de Llauradors i Ramaders”
relativa a la sequera al camp valencià, ací transcrita, i reiterar els acords que la mateixa
conté.
8) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EUPV, RELATIVA A REFORMA DE
L’ARTICLE 135 DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA:
Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del País
Valencià, relativa a reforma de l’article 135 de la Constitució Espanyola, que literalment
diu:
“Na Rosanna Peris Peris, Portaveu del Grup Municipal d’ EUPV en el Ajuntament de Benifairó de la
Valldigna, en nom i representació del mateix, i a l'empar del que estableix la normativa aplicable, per raons
d'urgència, eleva al Ple de la Corporació, per al seu debat la següent
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El pacte que arribaren el PSOE, aleshores en el Govern de la Nació, i el PP, principal partit de l’oposició, va
permetre, sense ni tan sols un referèndum ciutadà, la constitucionalització del principi d’estabilitat
pressupostària mitjançant la modificació de l’article 135 de la Carta Magna. D’aquesta forma, es feia evident la
vulneració d’altres principis constitucionals essencials en la construcció del nostre Estat autonòmic, social i de
dret. Per exemple, se lesionaven les capacitats d’autogovern que tenen en el nostre model estatal les
Comunitats Autònomes i les entitats locals; és a dir, que la consagració d’aquest principi d’estabilitat
pressupostària, i de les obligacions que d’ell es deriven, per dalt de la resta, atempta clarament contra
l’autonomia de la política i l’autonomia financera de les Comunitats Autònomes i de les entitats locals y els va
a impedir seguir prestant, assumint i desenvolupant totes aquelles competències que la pròpia Constitució i les
lleis bàsiques d’organització les atribueixen.

En definitiva, el que ve a fer el principi d’estabilitat pressupostària és reforçar la supremacia dels interessos
dels mercats sobre els interessos generals de la ciutadania. Haver introduït aquest principi en la Carta Magna

és tota una degradació de la Constitució, que acaba sent un balanç de pèrdues y guanys que juga en Borsa.
Eixa és la realitat quan es parla de confiança i de les empreses de rating en relació amb aquesta reforma
constitucional.

En eixe sentit, s’ha intentat fonamentar la seua justificació en el rigor pressupostari, en l’equilibri i en
l’estabilitat, però realment es consagra el desequilibri social, es persegueix una austeritat pública mal entesa,
es restringeix la iniciativa pública i triomfa l’ajust dur sobre la despesa social.

Per tot això, des d’Esquerra Unida es pretén aconseguir que els Ajuntaments del País Valencià assumeixen
el seu paper de representants de la ciutadania valenciana i proposen al Congrés dels Diputats l’elaboració
d’una proposició de llei que retorne a la Constitució el text original de l’article 135, eliminant la reforma que, si
en una paraula poguera definir-se, el que ha significat per aquest país i els seus ciutadans i ciutadanes és
fam.

Por tot açò, aquest grup municipal eleva al Ple de l’Ajuntament els següents
ACORDS
1.- Instar al Congrés dels Diputats a modificar l’article 135 de la Constitució espanyola, quedant redactat de la
següent manera:

“Article 135
1.El Govern haurà d’estar autoritzat per llei per emetre Deute Públic o contraure crèdit.
2.Els crèdits per satisfer el pagament dels interessos i capital del Deute Públic de l’Estat s’entendran sempre
incloses en l’estat de despeses dels pressupostos i no podran ser objecte d’esmena o modificació mentre
s’ajusten a les condicions de la llei d’emissió.”

2.- Donar trasllat dels Acords:
- Al President del Govern.

- A tots els Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.

Benifairó de la Valldigna 29 de maig de 2014”
Tot seguit la regidora Sra. Rosanna Peris Peris com a portaveu del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià, explica els motius de la moció i la defensa, fent pales
que la Constitució va ser reformada en una vesprada, sense cap consulta, sosl per una
obligació d’Europa, l’actual article 135 limita decisions econòmiques a les Entitats Locals i
a les Comunitats Autònomes, sols busca equilibri econòmic, però açò provoca
desequilibres socials, per tant demana la Corporació Municipal adopte acord tal i com
queda reflectit a la moció.
Tot seguit, pel regidor del grup municipal PP, Sr. José Luís Ferrando Martí, es
manifesta que el seu grup votarà en contra.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: cinc vots
a favor, tres dels regidors del grup municipal PSOE, un del regidor del grup municipal
COMPROMÍS, i un de la regidora del grup municipal EUPV; i tres vots en contra dels
regidors del grup municipal PP.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de cinc vots a favor i tres vots en contra,
acorda:
Ratificar i acceptar la Moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del
País Valencià, relativa a reforma de l’article 135 de la Constitució Espanyola, ací
transcrita, i reiterar els acords que la mateixa conté.
9) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EUPV, RELATIVA A GARANTIES
DEL COMPLIMENT D’OBLIGACIONS EN DRETS HUMANS RELACIONATS
AMB LES DESAPARICIONS FORÇADES EN ESPANYA:
Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del País
Valencià, relativa a garanties del compliment d’obligacions en Drets Humans relacionats
amb les desaparicions forçades en Espanya, que literalment diu:
“Na Rosanna Peris Peris, Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida en l’Ajuntament de Benifairó
de la Valldigna, a l’empar d’allò disposat en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de

les Entitats Locals, presenta per a la seua aprovació la següent MOCIÓ de garanties del compliment
d’obligacions en drets humans relacionats amb les desaparicions forçades en Espanya y creació d’una
comissió de la veritat de tall institucional sobre la repressió de la dictadura franquista.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En l’informe preliminar del Comitè de l’Organització de Nacions Unides contra las desaparicions forçades, en
la seua visita a Espanya entre els dies 23 i 30 de setembre de 2013 -publicat el darrer 15 de novembre de
2013- i en coincidència amb l’informe presentat pel Comitè contra la Tortura (de novembre 2009) i del Comitè
contra la Desaparició Forçada (de novembre 2013), òrgans que velen pel compliment de les Convencions
corresponents i dels que Espanya forma part, es fan diverses recomanacions a l’estat espanyol per garantir
que aquest compleixi les mínimes obligacions en drets humans necessàries en qualsevol estat democràtic en
relació amb les desaparicions forçades.

El senyor Pablo de Greiff, relator especial sobre la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i las
garanties de no repetició del Consell de Drets Humans de Nacions Unides encarregat d’analitzar el grau
d’execució de les recomanacions abans dites, realitzà una visita oficial a Espanya entre els dies 21 i 31 de
gener en la que tingué oportunitat d'entaular diàleg amb representants dels tres poders de l'Estat, institucions
independents i actors de la societat civil, tant a nivell central com en les comunitats autònomes de Madrid,
Andalusia, Catalunya i Galícia, en funció de les competències que el Consell de DDHH de l'ONU li atorga
(resolució 18/7).

D'aquesta visita coneixem les conclusions preliminars, fetes públiques el 3 de febrer de 2014 i que seran
ratificades al setembre per l'Assemblea de Nacions Unides.

En aquestes consideracions el relator diu literalment que el que a Espanya s'ha anomenat

"memòria

històrica" no són temes primordialment de memòria, sinó de drets i que, per tant, és una necessitat de la
societat, són drets de tota la societat i una necessitat col·lectiva de drets i, segons aclareix el relator, val
també la pena anotar, no són només víctimes sinó de la societat en general.

Volem transmetre amb aquesta moció, per tant, un missatge de reconciliació i no d'obrir ferides o revisar el
passat tal sinó que, seguint al Sr de Greiff i com s'ha comprovat en altres casos, la reconciliació en absència
d'intents per donar plena vigència als drets a la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició
és sempre només el nom que se li dóna a un estat temporal en un procés en el qual les demandes
persisteixen.
Per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament de .Benifairó de la Valldigna adopta els acords de suport als mecanismes
de reparació següents:

1r. - Creació d'una comissió de la veritat de tall institucional sobre la repressió de la dictadura franquista a
model dels processos duts a terme en altres països en estat de reconciliació i d'aplicació dels drets humans
bàsics a les víctimes.

2n. - En aquesta línia de compromís, manifesta el seu suport i adhesió a la Disputa 4591-10, del Jutjat Nº 1
de Buenos Aires, República Argentina, que porta endavant la magistrada María Servini de Cobria per delictes
de genocidi i lesa humanitat contra els responsables de la conculcació dels drets humans durant el
Franquisme i a tots els procediments judicials que puguen obrir-se en altres països en la recerca de la justícia
universal.

3r. - Privar d'efecte qualsevol llei o reglament nacional que obstaculitzi les investigacions.

4t. - Donar trasllat d'aquest aquesta resolució al Govern de la Nació i a tots els grups parlamentaris del
Congrés de Diputats.

Benifairó de la Valldigna 29 de maig de 2014”
Tot seguit la regidora Sra. Rosanna Peris Peris com a portaveu del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià, explica els motius de la moció i la defensa, remarcant
que Espanya hauria de seguir les recomanacions de l’Organització de Nacions Unides per
tal de garantir el compliment de les mínimes obligacions en drets humans necessàries en
qualsevol estat democràtic en relació amb les desaparicions forçades, per tant demana la
Corporació Municipal adopte acord tal i com queda reflectit a la moció.

Tot seguit, pel regidor del grup municipal PP, Sr. José Luís Ferrando Martí, es
manifesta que el seu grup votarà en contra.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: cinc vots
a favor, tres dels regidors del grup municipal PSOE, un del regidor del grup municipal
COMPROMÍS, i un de la regidora del grup municipal EUPV; i tres vots en contra dels
regidors del grup municipal PP.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de cinc vots a favor i tres vots en contra,
acorda:
Ratificar i acceptar la Moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del
País Valencià, relativa a garanties del compliment d’obligacions en Drets Humans
relacionats amb les desaparicions forçades en Espanya, ací transcrita, i reiterar els acords
que la mateixa conté.
10) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EUPV, RELATIVA A PETICIÓ DE
REFERÈNDUM ENTRE MONARQUIA I REPÚBLICA:
Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del País
Valencià relativa a petició de Referèndum entre Monarquia i República, que literalment
diu:
“Na Rosanna Peris Peris, com a portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià,
davant del Ple:
EXPOSA:

En una societat democràtica totes les institucions s'haurien d'elegir per voluntat popular i estar sotmeses al
control i a la possibilitat de revocació. Aquest és un principi bàsic de les societats basades en la sobirania
popular, on la font última de tot poder i autoritat és exclusivament la ciutadania, i per aquest motiu no pot
existir cap autoritat ni cap poder per damunt d’ella, fent així especial referència al principi bàsic d’igualtat
davant la llei de tothom.

La Constitució Espanyola vigent estableix una monarquia parlamentària, en la que totes les institucions de
l'Estat són elegides -directament o indirectament- per sufragi universal, a excepció del cap d'Estat, que ho és
per raons dinàstiques. Açò constitueix una anomalia i un anacronisme, compartit amb altres països europeus
però que suposa un fenomen absolutament minoritari tant a la Unió Europea com a nivell mundial.

La Constitució Espanyola de 1978 va ser aprovada en referèndum, però no deixava opció a elegir la forma
d'Estat entre monarquia o república, sinó que es tractava de ratificar o no una Constitució que restablia les
llibertats democràtiques després de 40 anys de dictadura repressora. Lògicament, la immensa majoria dels
espanyols i espanyoles en aquell moment van votar a favor de la Constitució, però això no pot ser interpretat
com un suport majoritari a la institució monàrquica, que mai s'ha sotmès al sufragi popular.

Trenta-quatre anys després, la majoria de la població no va votar en aquell referèndum, ja que tots els que
avui tenen menys de 52 anys no havien complit la majoria d'edat i molts ni tan sols havien nascut. A més, el
recolzament de la ciutadania a la institució monàrquica ha anat reduint-se segons es manifesta en tots els
estudis d'opinió -inclosos els del Centre d’Investigacions Sociològiques- procés que s'ha accelerat en l'últim
any en conèixer l'opinió pública diversos fets presumptament delictius i altres de dubtosa ètica política pels
quals el propi monarca ha hagut de demanar exemplaritat o disculpes.

Ara amb l’abdicació de Joan Carles I en favor del seu fill, el príncep Felip, ha arribat el moment que el poble
espanyol decidisca lliure i democràticament la seua forma d'Estat, i per això presentem els següents

ACORDS:

•

Instar al govern de l'Estat a convocar un referèndum, d'acord amb allò establert a l'article 92 de la

Constitució Espanyola (les decisions polítiques d'especial transcendència podran ser sotmeses a referèndum
consultiu de tots els ciutadans), per a que la ciutadania decidisca entre monarquia i república.

•

Instar a Les Corts Generals a que, si en el referèndum guanya democràticament l'opció republicana,

posen en marxa el procediment de reforma constitucional establert en l'article 168 de la Constitució Espanyola.

Benifairó de la Valldigna 29 de maig de 2014”
Tot seguit la regidora Sra. Rosanna Peris Peris com a portaveu del Grup Municipal
Esquerra Unida del País Valencià, explica els motius de la moció i la defensa, manifestant
que la decisió d’abdicar pressa pel Rei Juan Carlos, ja estava pactada entre els partits
majoritaris. Continua dient que, en Democràcia es vota tot, es cert que hi ha altres
problemes mes importants en Espanya que parar-se a triar entre Monarquia o República,
però no deixa de ser un moment històric per a tractar aquest tema, per tant ara es el
moment de triar, per cert sense entrar a valorar la trajectòria del Rei Juan Carlos, dit tot açò
demana la Corporació Municipal adopte acord tal i com queda reflectit a la moció.
Tot seguit, pel regidor del grup municipal PP, Sr. José Luís Ferrando Martí, es
manifesta que el seu grup votarà en contra.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: cinc vots
a favor, tres dels regidors del grup municipal PSOE, un del regidor del grup municipal
COMPROMÍS, i un de la regidora del grup municipal EUPV; i tres vots en contra dels
regidors del grup municipal PP.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de cinc vots a favor i tres vots en contra,
acorda:
Ratificar i acceptar la Moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del
País Valencià, relativa a petició de Referèndum entre Monarquia i República, ací
transcrita, i reiterar els acords que la mateixa conté.
ASSUMPTES INCLOSOS, FORA DE L'ORDRE DEL DIA.
A continuació i abans dels punts de retre compte de les resolucions de l'Alcaldia i,
precs i preguntes, pel Sr. Alcalde, davant la publicació en el BOE núm. 117 de data 14 de
maig de 2014, de la Resolució de 13 de maig de 2014, de la Secretaria General de
Coordinació Autonòmica i Local, per la que es dona compliment a l’Acord de la Comissió
Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, de 24 d’abril de 2014, per a la
modificació de determinades condicions financeres de les operacions d’endeutament
subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les
entitats locals, i fets els estudis preliminars escaients, resulta que es d’interès municipal
acollir-se a les mesures que en la mateixa es regulen.

Atés que entre la documentació que s’ha de formalitzar està la d’adopció d’acord
plenari per part de l’Ajuntament sol·licitant els beneficis de modificar les condicions
financeres de les operacions d’endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors, i en cas afirmatiu i com a condició també
s’han d’adoptar acords pels quals l’Ajuntament, s’adhereix al Punt general d’entrada de
factures electròniques de l’Administració General de l’Estat d’acord amb el que preveu la
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la facturació electrònica i creació del registre
contable de factures en el Sector Públic, i s’adhereix a la plataforma Emprèn en 3 prevista
en l’Acord del Consell de Ministres de 24 de maig de 2013 per a impulsar i agilitzar els
tràmits per a l’inici de l’activitat empresarial.
En conseqüència, per l'Alcalde-President, es proposa incloure en l'Ordre del Dia,
els tres assumptes mencionats, i així que la Corporació Municipal adopte resolució al
respecte i prenga els acords oportuns.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta
legal preceptiva, acorda incloure en l'Ordre del Dia els tres assumptes esmentats, passant
tot seguit a debatre'ls.
11) SOL·LICITAR AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES LA MODIFICACIÓ DE DETERMINADES CONDICIONS
FINANCERES DE L’OPERACIÓ D’ENDEUTAMENT SUBSCRITA AMB
CÀRREC DEL MECANISME DE FINANCIACIÓ PEL PAGAMENT ALS
PROVEIDORS D’ESTE AJUNTAMENT, SEGONS HO VA REGULAR EL REIAL
DECRET-LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER:
Es ret compte de la Resolució de 13 de maig de 2014, de la Secretaria General de
Coordinació Autonòmica i Local, per la que es dona compliment a l’Acord de la Comissió
Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, de 24 d’abril de 2014, per a la
modificació de determinades condicions financeres de les operacions d’endeutament
subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les
entitats locals.
Consultada l’Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, consta la inclusió de l’Ajuntament de
Benifairó de la Valldigna com a Entitat Local que sí que pot sol·licitar acollir-se a les
mesures orientades a millorar les condicions econòmic financeres de l’operació
formalitzada en el marc del mecanisme de pagament a proveïdors segons ho va regular el
Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer.

Atés que este Ajuntament en Ple, en sessió de 14 de maig de 2012, va aprovar la
formalització d’una l'operació de préstec excepcional derivada del mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals d’acord amb el Reial
Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, per import de 691.852,51 €, un termini d’amortització
màxim de 10 anys amb 2 anys sense amortització de principal, i un tipus d'interès
equivalent al cost de finançament
del Tresor
Públic
als
terminis
assenyalats més un marge màxim de 115 punts bàsics al que s'afegirà un marge
d'intermediació d'un màxim de 30 punts bàsics.
Atés que este Ajuntament en Ple, en sessió de 28 de març de 2012, com a tràmit
previ, amb la finalitat de poder concertar l’operació de crèdit abans mencionada, va
aprovar el corresponent Pla d'Ajustament, el contingut del qual compleix amb els requisits
previstos en l'article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, Pla que va ser valorat
favorablement pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 30 d’abril de
2012.
L’Alcaldia proposa la Corporació Municipal adopte acord escaient en el sentit de
sol·licitar la mesura per a millorar les condicions financeres de la nostra operació
d’endeutament consistent en la reducció màxima del diferencial aplicable sobre Euribor a 3
mesos.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Primer.- Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la millora
de les condicions financeres de la nostra operació d’endeutament formalitzada d’acord amb
el Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, acollint-se a la mesura consistent en la
reducció màxima del tipus d’interès, en els termes fixats en l’Acord de la Comissió
Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, de 24 d’abril de 2014, i en la Resolució
de 13 de maig de 2014, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local,
mantenint els inicials períodes d’amortització i de carència.
Segon.- Acceptar les condicions i assumir el compromís d’adoptar les mesures
següents:
1) L’adhesió automàtica al Punt general d’entrada de factures electròniques de
l’Administració General de l’Estat d’acord amb el que preveu la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la facturació electrònica i creació del registre contable de factures
en el Sector Públic, des del dia següent al d’aprovació de l’Ordre del Ministre d’Hisenda i
Administracions Públiques per la que es regulen les condicions tècniques i funcionals que
deu reunir el punt general d’entrada de factures electròniques.

2) L’adhesió automàtica a la plataforma Emprèn en 3 prevista en l’Acord del
Consell de Ministres per a impulsar i agilitzar els tràmits per a l’inici de l’activitat
empresarial de 24 de maig de 2013.
3) Procedir a la substitució immediata de, al menys, un 30% de les vigents
autoritzacions i llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions responsables,
d’acord amb el que preveu la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de
mercat, i elaborar un informe d’avaluació de les normes de esta Entitat Local que deuen de
modificar-se per resultar incompatibles amb la referida Llei.
Tercer.- Confirmar el Pla d’Ajust ja aprovat per aquest Ajuntament i valorat
favorablement pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Quart.- Que pel Sr. Secretari-Interventor es realitze la prevista comunicació
telemàtica d’aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
12) ADHESIÓ A LA PLATAFORMA ELECTRÒNICA “EMPRENDRE EN
3”, PREVISTA EN L’ACORD DEL CONSELL DE MINISTRES DE 24 DE MAIG
DE 2013:
Es ret compte de la Resolució de 20 de gener de 2014 que modifica la Resolució de
31 de maig de 2013, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, per la que
s’estableixen les condicions d’ús de la Plataforma Electrònica d’intercanvi d’informació
denominada “Emprende 3”, prevista en l’Acord de Consell de Ministres de 24 de maig de
2013.
Atés que la Plataforma Electrònica d’intercanvi d’informació denominada
“Emprende 3”, es un projecte de simplificació administrativa per a les Entitats Locals que
desitgen adherir-se al mateix, desenvolupat pel Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, en col·laboració amb els Ministeris de Presidència, de Industria, Energia i
Turisme i d’Economia i Competitivitat i en coordinació amb la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies, que inclou, per un costat, la fixació del model electrònic de
declaració responsable d’acord amb la Llei 12/2012, de 25 de desembre, i per l’altre, una
plataforma electrònica que possibilita la tramitació electrònica de les declaracions
responsables d’aquells emprenedors, empresaris o titulars d’activitats econòmiques o
empresarials que desitgen iniciar la seua activitat o traslladar el seu negoci i la integració
automàtica d’esta tramitació amb les plataformes ja existents per a la creació d’empreses.
Atés la Circular 13/2013, remesa per la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies, així com el document d’adhesió, i considerant la conveniència d’implantar

aquesta ferramenta facilitadora dels tràmits per a la creació de nous negocis, esta Alcaldia
proposa la Corporació Municipal l’adopció d’acord oportú, per tal que l’Ajuntament de
Benifairó de la Valldigna s’adhereix-ca a la plataforma electrònica “Emprèn en Tres” de la
Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Primer.- Adherir-se a la plataforma Emprèn en 3 prevista en l’Acord del Consell de
Ministres de 24 de maig de 2013, per a impulsar i agilitzar els tràmits per a l’inici de
l’activitat empresarial.
Segon.- Acceptar les condicions d’ús de la plataforma Emprèn en 3, les quals es
concreten en:
1. Acceptar i utilitzar el Model de Declaració Responsable adjunt com Annex a les
esmentades «Condicions d'Ús», de conformitat amb les previsions de les Lleis 12/2012, de
26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis,
així com les seues successives modificacions, i/o el model de declaració responsable
aprovat per la normativa autonòmica d'aplicació, en conformitat a la disposició addicional
desena de la citada Llei.
2. No sol·licitarà cap altra documentació que l'esmentada en l'apartat anterior
d'aquest document, l'exigida per la normativa autonòmica específica en els supòsits
d'aplicació.
3. Adaptar la normativa d’este Ajuntament al nou marc jurídic establit per la Llei
12/2012, a l'efecte de la qual es posarà a la seua disposició l'Ordenança Tipus prevista i
adoptada d'acord amb la disposició addicional primera nombre 2 de la mateixa, així com a
les seues successives modificacions o a la normativa específica de cada Comunitat
Autònoma que corresponga.
4. Mantindrà permanentment actualitzada la informació a la qual es refereix el punt
6 de les condicions d'ús de la plataforma, en la secció d'adhesions de la mateixa.
5. Farà un ús responsable de la plataforma d'acord amb la normativa de protecció
de dades de caràcter personal, especialment advertint als usuaris de la citada plataforma
que les seues dades seran cedides estrictament per al tràmit de la seua sol·licitud excepte
manifestació expressa en contrari.

Tercer.- Que pel Sr. Secretari-Interventor es formalitze l’adhesió aprovada en la
forma telemàtica prevista pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
13) ADHESIÓ AL PUNT D’ENTRADA DE FACTURES ELECTRÒNIQUES
DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT, D’ACORD AMB EL QUE
PREVEU LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE:
Es ret compte del que es el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques
d’acord amb el que preveu l’article 6 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
facturació electrònica i creació del registre contable de factures en el Sector Públic.
Per la seua banda la Disposició Addicional quinta de la mencionada Llei 25/2013,
regula com s’ha de procedir a l’adhesió al Punt General d’Entrada de Factures
Electròniques de l’Administració General de l’Estat, per part de les Entitats Locals.
Atés que segons la Resolució de 13 de maig de 2014, de la Secretaria General de
Coordinació Autonòmica i Local, per la que es dona compliment a l’Acord de la Comissió
Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, de 24 d’abril de 2014, es una condició
l’adhesió al Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General
de l’Estat, per part d’este Ajuntament, per tal de modificar determinades condicions
financeres de l’operació d’endeutament subscrita amb càrrec al mecanisme de finançament
per al pagament als proveïdors, açò des del dia següent al d’aprovació de l’Ordre del
Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques per la que es regulen les condicions
tècniques i funcionals que deu reunir el punt general d’entrada de factures electròniques, la
qual cosa va estar aprovada per l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març.
Atés que amb l’adhesió a la Plataforma Electrònica de Punt General d’Entrada de
Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat, es podrà dur un millor
control del procediment de pagament de factures presentades pels proveïdors d’este
Ajuntament, així erradicar la morositat.
Atés el que regula l’article 4 últim paràgraf, i la Disposició Addicional sexta de la
mencionada Llei 25/2013, de 27 de desembre.
Atés el contingut del document d’adhesió, i considerant la conveniència de
l’adhesió per aplicació del principi d’eficiència, l’Alcaldia proposa la Corporació
Municipal l’adopció d’acord oportú, per tal que l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna
s’adhereix-ca a la Plataforma Electrònica de Punt General d’Entrada de Factures
Electròniques de l’Administració General de l’Estat, de la Secretaria d'Estat
d'Administracions Públiques del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Primer.- Adherir-se a la Plataforma Electrònica de Punt General d’Entrada de
Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat prevista en la Llei 25/2013,
de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i la creació del registre comptable de
factures en el Sector Públic.
Segon.- Manifestar que coneix i accepta les condicions d’ús de la plataforma
mencionada, les quals es concreten en:
a) Signar, mitjançant una signatura electrònica avançada reconeguda d'acord amb la
Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, l'adhesió al Punt General
d'Entrada de Factures de l'Administració General de l'Estat.
b) Mantenir actualitzada, en la plataforma FACe, la informació de les seues unitats
organitzatives implicades en la gestió de les factures electròniques, de conformitat amb la
disposició addicional trentena tercera del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i a responsabilitzarse de la gestió de les mateixes.
c) Fer un ús responsable de la plataforma FACe adequant-se estrictament a les
finalitats arreplegades en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, i en la
normativa que d'aquesta es derive, i responsabilitzar-se del bon ús i gestió de la plataforma,
així com de qualsevol dany i perjudici directe o indirecte que provinga del mal ús de la
citada plataforma.
d) Accedir a la plataforma sota els canals que la Secretaria d'Estat
d'Administracions Públiques establisca. Les comunicacions de les diferents
Administracions Públiques amb el Punt s'adequaran a les condicions tècniques
normalitzades que la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques i la Secretaria d'Estat
de Pressupostos i Despeses determinen.
e) Complir amb les instruccions tècniques dels manuals d'ús de la plataforma
FACe, que seran publicades en el Centre de Transferència de Tecnologia - CTT - de
l'Administració General de l'Estat en la següent url de la iniciativa FACe del CTT:
http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/face.
f) A autoritzar a les persones següents, funcionaris de l’Ajuntament de Benifairó de
la Valldigna:

-

Salvador Casanova Ferrer, secretari-interventor,
Ines Mahiques Mahiques, administrativa,

a representar a la meua administració dins de la plataforma FACe per a l'alta de les unitats
que hauran de ser comunicades a FACe per a poder rebre factures electròniques. I a
conèixer la informació sobre com donar d'alta les unitats de la seua administració en FACe,
així com la url per a procedir a l'alta de les mateixes, que es troba en
http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/face.
Tercer.- Determinar la no obligació de facturació electrònica, per a les factures el
seu import siga fins 5.000 euros.
Quart.- Donar informació pública, inserint anuncis en el Tauler d’Anuncis i en la
pagina WEB de l’Ajuntament, de l’adhesió al Punt General d’Entrada de Factures
Electròniques de l’Administració General de l’Estat.
14) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE LA
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÈS:
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 01 de maig de
2014 fins el dia 31 de maig de 2014, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 07-05-14, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 12 de maig de 2014.
- PERSONAL,
De 08-05-14, convoca Comissió de Baremació pel concurs de mèrits per a
formalitzar una Borsa de Treball d’Operaris de Neteja d’Edificis Municipals,
davant la presentació d’una al·legació a la baremació de mèrits realitzada.

- BENS,
De 13-05-14, autoritza pel dia 16-05-2014 l’ús de la Sala d’Exposicions, a
“Associació d’Ames de Casa Tyrius” de Benifairó de la Valldigna.

De 13-05-14, autoritza pel dia 07-06-2014 l’ús de la Sala d’Exposicions, a
“Societat Coop Valenciana de Transports Alfandech” de Benifairó de la Valldigna.
De 22-05-14, autoritza pel dia 29-05-2014 l’ús de la Sala d’Exposicions, a
“Associació de Jubilats” de Benifairó de la Valldigna.
- CONTRACTACIÓ,
De 05-05-14, contracta amb Valldigllum, S.L.L., la prestació del servei de
manteniment dels dos transformadors relacionats amb la prestació del servei
municipal d’aigua potable, per termini d’un any i pel preu cert de 660,00 € IVA no
inclòs.
De 15-05-14, inici contractació servei de socorrisme i manteniment de la piscina
municipal estiu 2014.
De 20-05-14, prorroga per un any més el contracte de lloguer financer del cotxe de
la policia local.
De 22-05-14, contracta amb “P Abogados, Gestión y Planificación Urbanística,
SL”, la prestació del servei d’assessorament jurídic en matèria d’urbanisme, per
termini d’un any i pel preu cert de 13.200,00 € IVA inclòs.
De 22-05-14, contracta amb “Sistemes d’Oficina 1980, SL”, el subministrament
d’una fotocopiadora Canon, pel preu cert de 4.840,00 € IVA inclòs.
De 29-05-14, inici expedient contractació de les obres “Instal·lació de Gespa
Artificial en el Camp de Futbol Municipal”.
De 29-05-14, inici expedient contractació de les obres “Millores en el Camp de
Futbol Municipal”.
- URBANISME,
De 15-05-14, desestima recurs de reposició formulat pel Sr. Jose Vercher Ferrando
i dos mes, contra la primera quota d’urbanització per obres d’urbanització de la
UA6.
De 20-05-14, comunica al Registre de la Propietat d’Alzira I, determinades
qüestions urbanístiques relacionades amb una construcció existent en la parcel·la
578 del polígon 14 del Terme Municipal.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 15-05-14, a Frutas Bollo, S.A., enderrocament de tres naus industrials, en C/ La
Pau, 3 a 7.
De 19-05-14, a Francisco Verdú Alemany, reformes en C/ Sant Antoni, 13.
De 19-05-14, a CajaMar, reformes en local, C/ Ricardo Romero, 56.
De 19-05-14, a Pilar Cuñat Ferrando, reformes en Pl. País Valencià, 2.
De 20-05-14, a Comunitat de Veïns edifici, reformes en C/ Reis Catòlics, 14.

- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS,
De 14-05-14, inici reobertura piscina municipal estiu 2014..
De 26-05-14, inici llicència per a oficina bancària en C/ Ricardo Romero, 56.
- INTERVENCIÓ,
De 02-05-14, inici tramitació del compte general del pressupost de l’any 2013.
De 05-05-14, inici tramitació de l’expedient núm. 1 de modificació de crèdits en el
pressupost de 2014.
De 22-05-14, compromet l’aportació econòmica municipal per a finançar les obres
“Millores en el Camp de Futbol Municipal”, inclosa en el PPOS 2014/2015.
De 30-05-14, convoca Comissió Especial de Comptes a efectes de dictaminar el
compte general del pressupost de 2013.
- TRESORERIA,
De 07-05-14, declara l’exempció de pago de l’IVTM, del vehicle E3832BGC, per
tindre cartilla agrícola, Vercom Sat núm. 7075
De 07-05-14, declara l’exempció de pago de l’IVTM, del vehicle E7399BFV, per
tindre cartilla agrícola, Vercom Sat núm. 7075
De 07-05-14, declara l’exempció de pago de l’IVTM, del vehicle E3841BGC, per
tindre cartilla agrícola, Vercom Sat núm. 7075
De 20-05-14, aprova liquidació primer trimestre 2014, a Endesa, per aprofitament
del sòl de domini públic.
De 20-05-14, aprova liquidació primer trimestre 2014, a Orange, per aprofitament
del sòl de domini públic.
De 21-05-14, aprova liquidacions 10/2014, 11/2014 i 12/2014 per ocupació de la
via pública amb materials de construcció.
De 21-05-14, aprova liquidació 13/2014 per ocupació de la via pública per tall de
carrer.
De 22-05-14, reconeix a Prosoldat, S.L., la devolució d’ingressos indeguts per la
quantitat de 44.977,04 euros, corresponent a la suma de les liquidacions per
l’impost de construccions, de les llicències d’obra 13/2007, 23/2009, 24/2009,
25/2009 i 26/2009, al no haver realitzat les obres sol·licitades i renunciar a les
llicències atorgades.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 05-05-14, adhesió al programa la Dipu et Beca 2014.
De 05-05-14, aprova 5 sol·licituds per a participar en el programa de la Diputació
de València, d’Ocupació Hotelera i Turisme Social.
De 08-05-14, aprova bases i convocatòria de concurs de mèrits per a la concessió
de quatre beques del programa La Dipu et Beca 2014.

De 12-05-14, sol·licita ajuda del Programa d’Actuacions Programades 2014/2015
de la Diputació de València, per a finançar les obres de “Instal·lació de Gespa
Artificial en el Camp de Futbol Municipal”.
De 14-05-14, autoritza un lloc fixe en el mercat setmanal no sedentari.
De 19-05-14, sol·licita ajuda del Programa d’Edificis de Musica 2014/2015 de la
Diputació de València, per a finançar les obres de “Reparacions i Millora en Centre
Musico Cultural”.
De 26-05-14, preavís a sis estrangers no comunitaris sense autorització de
residència permanent, a renovar la seua inscripció al padró municipal d’habitants.
De 26-05-14, inici per a donar de baixa per inscripció indeguda al padró municipal
d’habitants, a una estrangera no comunitària sense autorització de residència
permanent.
De 26-05-14, inici per a donar de baixa per inscripció indeguda al padró municipal
d’habitants, a dos estrangers no comunitaris sense autorització de residència
permanent.
De 26-05-14, inici a petició de part interessada, per a donar de baixa per inscripció
indeguda al padró municipal d’habitants, a sis estrangers no comunitaris sense
autorització de residència permanent.
De 30-05-14, aprova 1 sol·licitud per a participar en el programa de la Diputació de
València, d’Ocupació Hotelera i Turisme Social.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2014, han tingut entrada 546 escrits, i eixida 525 escrits.
I l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat de
tota la informació rebuda.
15) PRECS I PREGUNTES:
Primer que res, la Sra. Rosanna Peris Peris, regidora del grup EUPV, abans de
formular precs o preguntes, vol informar la Corporació Municipal, que el que va ser
Regidor d’este Ajuntament, Toni Saiz Sanchez, este cap de setmana va tindre el traspàs,
havent-ho sentit molt en l’agrupació local d’Esquerra Unida.
Per altra banda, també manifesta la Sra. Peris respecte del programa La Dipu et
Beca 2014, que havent fet propostes l’any 2013 per a modificar el sistema de concessió de
les beques, considerant que no ha estat avisada aquest any per a redactar les corresponents
bases , o siga que no ha estat assabentada de res, renuncia a formar part de la Comissió de
Baremació tal i com esta previst en les bases redactades.

Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als
Regidors amb delegació.
El Sr. Jose Luis Ferrando Martí, regidor del grup PP, formula els següents precs o
preguntes:
- Demana que l’empresa que resulte contractista de les obres d’instal·lació de gespa
artificial al camp de futbol municipal, contracte laboralment algun aturat que siga veí de
Benifairó de la Valldigna.
L’Alcalde manifesta que ho demanarà quan aplega el moment.
- Respecte dels nous vestidors del poliesportiu, demana s’arreglen tots els
desperfectes així com que es modifiquen determinades irregularitats constructives en uns
vestuaris públics.
L’Alcalde manifesta que mirarà de vore que durant este estiu quede tot açò arreglat.
Finalment, l’Alcalde recollint el sentiment de la Corporació Municipal, recolza les
paraules que ha dit la Regidora Sra. Rosanna Peris Peris pel traspàs del que va ser Regidor
d’este Ajuntament, no fa masa temps, Toni Saiz Sanchez, un agradable company en este
Ajuntament, i transmetre un sentit condol a familiars i amics des d’este Ajuntament en Ple.
I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió
a les 21:10 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 22 de juliol de
2014. I s'estén en trenta-sis pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números
OL3922699 (revers) a OL3922717 (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

