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     S' EXCUSAREN:  
 

    
NO S'EXCUSAREN: 

 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a tres de juny de 2013, 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 29 de maig de 2013,  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  06  DE MAIG  DE 2013: 
 

Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 06 de maig de 
2013. 

  
 Tot seguit per la regidora del grup municipal EU, Sra. Rosanna Peris Peris, demana 
es subsane el prec que va formular en el punt de l’Ordre del Dia de “Precs i Preguntes”, 
relacionat amb el programa La Dipu et Beca,  en el sentit que quede redactat com segueix: 
 - Respecte del Programa “La Dipu et Beca” prega o proposa que s’atorguen les 
beques per mensualitats, o siga quatre en juliol i quatre en agost, de les quals quatre siguen 
per a estudis universitaris i quatre siguen per a cicles formatius de grau superior.   

 
La Corporació Municipal accepta la subsanació sol·licitada i que s’incloga en l’acta 

aci estudiada. 
 I l’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
Aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 06 de maig de 2013, amb inclusió de 

l’esmena abans redactada, ordenant-se la seua transcripció al llibre d'actes corresponent. 
 

 
2) ACCEPTAR LA DELEGACIÓ DE DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A 

CONTRACTAR LES OBRES INCLOSES EN EL PLA DE CAMINS RURALS DE 
2013: 
 
 Es ret compte de les Directrius per a la  gestió del Pla de Camins Rurals (PCR) de 
la Diputació de València, per a l’any 2013, i que son els d'aplicació  a la gestió del PPOS, i 
més en concret, de la Directriu  núm..3, la qual conté LA DELEGACIÓ en els Municipis 
de la Província de la contractació de les obres, amb l'obligatorietat  que pels Ajuntaments 
es faça constar expressament l’acceptació d'aquesta delegació per  acord de l’Ajuntament 
en Ple. 
 
 Estudiades les diferents alternatives sobre l'execució de les obres, incloses al PCR 
de 2013, que són 
 

- Núm. 40, "Condicionament Camí Racó Pelat i Camí Pellicers ",  
 
 L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 



 1) Acceptar la delegació de Diputació de València en aquest Municipi per a 
contractar les obres abans esmentats, segons la Directriu núm. 3 de les aprovades pel Ple 
de la Corporació Provincial. 
 
 2) Comprometre’s a l'exacte compliment de les Directrius que s'esmenten, en el 
procés d'execució de les obres. 
 

 
 3) SOL·LICITAR AL GOVERN DE LA NACIÓ, MODIFIQUE LA 
NORMATIVA REGULADORA DE LES ACTUACIONS EN LA TRAMITACIÓ DE 
LA RECAPTACIÓ EN EXECUTIVA DELS TRIBUTS LOCALS:  
 
 Es ret compte de la proposta de l’Alcaldia de modificació de la normativa en 
relació amb la pràctica d’actuacions en la recaptació executiva local, de la qual cal 
destacar,  
 
 - En estos moments, és mes important maximitzar la justícia recaptatòria, a través 
que complisquen les seues obligacions fiscals la totalitat dels contribuents, que elevar la 
pressió fiscal.  
 
 - La recaptació executiva de les hisendes locals s'enfronta des de sempre a un 
problema molt important, que any a any incrementa el seu efecte econòmic, qual és 
l'aplicació actual que la normativa legal realitza del compliment del principi d'actuacions 
en el seu àmbit territorial. 
 
 - Qualsevol corporació local que, en l'intent de maximitzar els seus ingressos 
tributaris,  dispose d'una gestió tributària i de recaptació pròpia, no té cap possibilitat 
jurídica i econòmica actualment per a practicar embargaments fóra del seu estricte àmbit 
geogràfic, a la vista de l'actual norma legal vigent. I  diem norma en singular, perquè 
realment esta disposició, analitzant de forma global la normativa que afecta les 
Administracions Locals, no s'arreplega de forma expressa gens mes que en el Text Refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 
5 de març. 
 
 - La permanència d'esta disposició, obliga a no aconseguir un verdader  rendiment 
en la via executiva, ja que  es donen de baixa enormes quantitats de deute per motius com 
ara prescripció o crèdits incobrables, quan realment existeixen béns i drets sobre els quals 
realitzar actuacions d'executiva, i  sent a més  conscients,  que, molts d'eixos deutors 
mantenen comptes bancaris, nòmines, o pensions fóra de la seua estricta demarcació 
geogràfica, i a vegades a pocs quilòmetres del seu terme. 
 



 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 a) Quedar assabentat del contingut literal de la proposta de l’Alcaldia de 
modificació de la normativa en relació amb la pràctica d’actuacions en la recaptació 
executiva local, aprovant-la. 
 
 b) Sol·licitar del Govern de la Nació que, previ els tràmits pertinents, modifique la 
normativa reguladora de les actuacions en la tramitació de la recaptació en executiva dels 
tributs locals, introduint en els futurs Projectes de Llei que es consideren convenients el 
següent: 
 

- Derogació expressa de l'article 8.3 de la Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, per mitjà de la 
inserció del següent paràgraf en Disposició Derogatòria de la Llei, 
 
“A l'entrada en vigor d'esta Llei, queda derogat l'apartat tercer de l'article 8 del Reial 

Decret  Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes locals” 

 
- Modificar l'article 5 de la Llei General Tributària, en el sentit d'afegir un nou punt 

(el 6é)  redactat de la manera següent: 
 
6.- Les actuacions en matèria de recaptació executiva, que duguen a terme les respectives 

Administracions Públiques en l'exercici de les seues competències i en relació amb tributs 

i ingressos de dret públic propis d'estes, assortiran plens efectes en tot el territori 

nacional, podent-se practicar l'embargament de béns i drets dels deutors, de conformitat 

amb l'ordre de prelació establit, i en quantia suficient per a cobrir els deutes en via 

executiva,  independentment del territori on dites béns o drets es troben  situats. 

 
- Modificar l'article 171.1 de la Llei General Tributària, suprimint l'últim paràgraf 

que a continuació es reproduïx,  per coherència amb la proposta que es planteja: 
 
Nou. 

1”………, dins de l'àmbit estatal, autonòmic o local que corresponga a la jurisdicció de 

cada Administració ordenant de l'embargament” 

 
 c) Retre certificació d’aquest acord, al que s’adjuntarà còpia literal diligenciada pel 
Sr. Secretari General de la proposta de l’Alcaldia de modificació de la normativa en relació 
amb la pràctica d’actuacions en la recaptació executiva local, al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 
 



 d) Comunicar aquest acord, al que s’adjuntarà còpia literal diligenciada pel Sr. 
Secretari General de la proposta de l’Alcaldia de modificació de la normativa en relació 
amb la pràctica d’actuacions en la recaptació executiva local, al Col·legi de Secretaris, 
Interventors i Tresorers amb Habilitació de Caràcter Estatal de la Província de València.  
 
 
 4) ADHESIÓ A LA XARXA DE COMUNICACIONS MÒBILS DIGITALS 
D’EMERGENCIA I SEGURETAT (COMDES) I APROVAR EL CONVENI 
REGULADOR D’ESTA XARXA AMB LA GENERALITAT:  
 

El Consell de la Generalitat ha creat la Xarxa de Comunicacions Mòbils Digitals 
d'Emergència i Seguretat “COMDES”. El projecte consisteix en el subministrament, i 
desplegament, gestió tècnica i manteniment de la Xarxa Corporativa de Comunicacions 
Mòbils Digitals per a la seguretat, emergència, prevenció i rescat en l'àmbit de la 
Comunitat Valenciana. 
 

La Xarxa COMDES té per objectiu inicial cobrir les necessitats de 
radiocomunicacions mòbils de totes les entitats públiques competents en matèria de 
seguretat, emergència, prevenció i rescat de la Generalitat. 
 

L’Alcalde proposa la Corporació Municipal acorde l’adhesió a la mencionada 
Xarxa de Comunicacions, per considerar-ho d’interès general municipal pels veïns i veïnes 
de Benifairó de la Valldigna. Explica el contingut del Conveni d’adhesió amb la 
Generalitat, en que consisteix i el material que es podrà adquirir per a ús de la policia local, 
per a dir que amb aquesta adhesió es millorarà l’exercici de les nostres funcions en matèria 
de seguretat, emergències, prevenció i rescat, al disposar d'una moderna i fiable xarxa de 
comunicacions entre els recursos desplegats en el terreny per les seues diverses flotes i els 
seus corresponents centres de despatx.  

 
Tot seguit la regidora Sra. Rosanna Peris Peris del Grup Municipal Esquerra Unida 

del País Valencià,  manifesta que el seu Grup va a abstenir-se davant la falta de 
determinació de la despesa de funcionament de la Xarxa COMDES que pot comportar  a la 
Caixa de la Corporació. 
 

Passa l’assumpte a votació, la qual dona el següent resultat: huit vots a favor, quatre 
dels regidors del Grup PSOE, tres dels regidors del Grup PP, i un del regidor del Grup 
BLOC-COMPROMÍS; i  una abstenció de la regidora del Grup EUPV. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de huit  vots a favor i una abstenció, acorda: 
 



Primer. Adherir-se a la Xarxa Corporativa de Comunicacions Mòbils Digitals 
d'Emergència i Seguretat de la Comunitat Valenciana (COMDES). 
 

Segon. Aprovar el Conveni entre la Generalitat Valenciana i este Ajuntament de 
Benifairó de la Valldigna per a l'ús de la Xarxa Corporativa de Comunicacions Mòbils 
Digitals d'Emergència i Seguretat de la Comunitat Valenciana (COMDES), que consta 
d’una part expositiva i huit clàusules, redactat en huit fulls de paper comú. 
 
 Tercer. A efectes de la clàusula cinquena “Comitè Tècnic de Seguiment” del 
mencionat Conveni, determinar que en representació d’este Ajuntament formaran part 
d’ell: L’Alcalde-President o Regidor de la Corporació Municipal en qui delegue, l’Oficial-
Cap del Cos de la Policia Local i l’Enginyer Tècnic o Enginyer municipal.  
 

Quart. Facultar l’Alcalde, Agustí Pascual Granell, per a que en nom i representació 
de l'Ajuntament, subscriga el Conveni aprovat en l’anterior punt segon.  
 

Quint. Remetre certificat del present acord a la Conselleria d'Hisenda i 
Administració Pública. 
 
 
 5) RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT:  

 
Atés l'expedient tramitat en la Intervenció municipal, relatiu al reconeixement 

extrajudicial de crèdits núm. 01/2013, i sobre la base dels següents ANTECEDENTS, 
 
a) En data 28 de juliol de 2010, per l’Alcaldia, es signa contracte menor per a 

l’actuació d’una disco mòbil i festa de l’escuma el dia 30 de juliol de 2010, per import de 
1.770,00 euros, IVA inclòs, a favor de l’empresari “Espectáculos Cano, S.L.”  

 
b) La no presentació de la respectiva factura de l’anterior contracte ha provocat el 

desconeixement en Intervenció municipal de l’existència de l’obligació, per tant  no va ser 
possible comptabilitzar-la en el pressupost de l’exercici de 2010, tot i això existir partida 
de despeses per a comptabilitzar aquest tipus de despeses.  

 
c) Després de realitzar les gestions pertinents, per part del Sr. Alcalde que va signar 

aquell contracte menor s’ha confirmat el mateix i el que es més important, que es va 
realitzar l’activitat contractada. També per l’empresa contractada s’ha facilitat un duplicat 
de la respectiva factura original, que mai va ser presentada en les oficines municipals. 

 
d) El pressupost municipal per a 2013 està aprovat per esta Corporació Municipal, i 

a la partida de festes hi ha prou consignació de crèdit per a fer front a esta factura de 2010. 



 
A l’efecte son  d’aplicació els següents FONAMENTS JURÍDICS 
 
1) L'article 176 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el 

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, preveu que, a càrrec dels crèdits 
de l'estat de despeses de cada pressupost, sols podran contraure's obligacions derivades 
d'adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general, que es facen en 
l'any natural de l'exercici pressupostari. No obstant això, s'aplicaran als crèdits del 
pressupost vigent, en el moment del reconeixement, les obligacions següents: a) les que 
resulten de la liquidació d'endarreriments a favor del personal que perceba les seues 
retribucions a càrrec dels pressuposts generals de l'entitat local; b) les derivades de 
compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors, prèvia incorporació 
dels crèdits en el supòsit establit en l'article 182.3. 

 
2) Per la seua banda, el Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, disposa en l'article 58 

que el reconeixement i la liquidació de l'obligació és l'acte mitjançant el qual es declara 
l'existència d'un crèdit exigible contra l'entitat derivada d'una despesa autoritzada i 
compromesa. En esta línia, l'apartat 1 de l'article 59 d'eixa norma, preveu que abans de 
reconèixer les obligacions, s'haurà d'acreditar documentalment davant l'òrgan competent la 
realització de la prestació o el dret de creditor, de conformitat amb els acords que en el seu 
dia van autoritzar i comprometre la despesa. 

 
3) Quant a l'òrgan competent per a acordar el reconeixement extrajudicial de 

crèdits, sempre que no hi haja dotació pressupostària, correspon al Ple de l'entitat, de 
conformitat amb l'article 60 del Reial Decret esmentat i l'art. 50.12 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 

4) La exigibilitat del pagament que estableix la vigent Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, és en funció del transcurs del temps amb independència de la tramitació de 
l'expedient per al reconeixement de l'obligació conforme a l'art. 185 Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i el reflex comptable del mateix que es defineix en l'art. 58 del Reial 
Decret 500/1990 com l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible de 
l'Entitat local derivat d'una despesa autoritzada i compromesa. 

 
Obert el debat per l’Alcaldia, que ha exposat el contingut de la proposta, no demana 

la paraula cap membre de la Corporació Municipal. 
 
I l’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:  



 
PRIMER.- L'aprovació de la despesa assenyalada, i que es correspon amb la factura 

74 de data 29 de juliol de 2010, corresponent a l’actuació d’una disco mòbil i festa de 
l’escuma el dia 30 de juliol de 2010, per import de 1.770,00 euros a favor del contractista 
“Espectáculos Cano, S.L.”  

  
SEGON.- Que es comptabilitze a l’aplicació pressupostària 338.226 “Festes 

populars i patronals” del pressupost aprovat per a l'exercici 2013, tant el reconeixement de 
l’obligació com  el pagament de la factura esmentada. 

 
 

6) APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 01 
EN  EL PRESSUPOST  MUNICIPAL  DE  L'ANY  2013: 
 

Es ret compte de l'expedient Núm. 1 de modificacions de crèdits, en el qual es 
proposa la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits en el Pressupost 
General de l'Ajuntament per a l'exercici de 2013. 
 

Atés  que analitzades les despeses específiques i determinades que es pretenen 
cobrir amb els  crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, no permeten que la seua 
realització es puga demorar a exercicis futurs. 
 

Atés  que no hi ha aplicació pressupostaria o es insuficient l’existent per poder 
comptabilitzar les despeses que s’han de cobrir en l’exercici de 2013. 
 

Atés que s’ha tingut en compte el que regula l’article 7 de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. 

 
Atés que la totalitat dels augments de crèdits en despeses es financen amb els 

recursos previstos en l'article 177.4 i 181 del Text Refòs de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i article 36 i del 
43 a 46 del Reial Decret 500/l990, de 20 d'abril, que el reglamenta en matèria 
pressupostària, concretament amb la reducció de crèdit no compromès d'altra partida de 
despeses, i per compromisos firmes d’aportació de persones jurídiques per finançar, 
juntament amb l’Ajuntament, despeses que, per la seua naturalesa, estiguen compresos en 
els fins o objectius dels mateixos. 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat  acorda: 
 



Primer.- Declarar la impossibilitat de demorar a exercicis posteriors  la realització 
de les despeses  específiques i determinades que motiven els suplements de crèdit  o crèdits 
extraordinaris als que es refereix aquest  expedient. 

 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits proposada en els termes 

següents: 
 
1) Concedir  crèdits extraordinaris en l’estat de despeses creant les aplicacions 

pressupostaries que s’indiquen: 
- Aplicació i denominació pressupostària                                           Import        
221.162  Complement en situació de IT.                                          4.000,00 € 
334.623  Equipament cultural                                                           1.200,00 € 
454.210  Camins Rurals, MCR                                                         6.000,00 € 
912.233  Assistències Òrgans de Govern                                        16.000,00 € 

a) Total  crèdits extraordinaris                                                27.200,00 €  
  
  2) Concedir suplements de  crèdits en l’estat de despeses en les aplicacions 
pressupostaries, la relació de  les quals a continuació és detalla: 

- Aplicació i denominació pressupostària                                           Import        
165.221  Enllumenat Públic, subministrament peretes LED            13.900,00 € 
241.131  Promoció de l’ocupació                                                     23.000,00 € 
321.212  Ensenyament. Col·legi Públic, M.C.R.                                5.000,00 € 
324.481  Promoció estudis                                                                  3.200,00 € 
342.212  Poliesportiu. M.C.R.                                                             6.000,00 € 
454.611  Camins Rurals                                                                    20.000,00 € 
920.160  Admin. General. Quotes socials                                           8.100,00 € 

b) Total  suplements de crèdits                                                    79.200,00 €      
 

Total  modificació de crèdits (a+b)                                           106.400,00 € 
 

3) Finançar les modificacions de crèdits expressades en els punts 1 i 2 anteriors 
amb càrrec als ingressos de naturalesa no tributària de l’estat d’ingressos i de la minoració 
del crèdit disponible en l’estat de despeses que a continuació s’indiquen,  

- Concepte i denominació pressupostària: Ingressos                                  Import                                                           
421  del SPEE (atur agrícola)                                                                31.100,00 € 
461  De la Diputació (la Dipu et Beca)                                                    3.200,00 € 
461  De la Diputació (Peretes LED)                                                       13.900,00 € 
761  De la Diputació (PCR 2013)                                                           15.000,00 € 
761  De la Diputació (Equipament cultural)                                                900,00 € 

               a) Total  ingressos de naturalesa no tributària                               64.100,00 € 
 



- Aplicació i denominació pressupostària: Despeses                                  Import                                                              
155.611  Millores en vies públiques                                                        19.000,00 € 
155.763  a Mancomunitat de la Valldigna, per a vies públiques               3.200,00 € 
342.761  Poliesportiu. Gespa artificial                                                       4.100,00 € 
912.100  Òrgans de Govern. Assistències                                                16.000,00 € 
b) Total  minoració de crèdits                                                           42.300,00 € 

 
 Total  financiació modificació de crèdits (a+b)                          106.400,00 € 
 

Tercer.- Exposar al públic aquesta modificació de crèdits, inicialment aprovada al 
Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, per termini de quinze 
dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació en aquest, posant-se a disposició 
del públic la corresponent documentació; durant aquest termini, els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions davant l'Ajuntament en Ple. 
 

Quart.- Considerar definitivament aprovada aquesta modificació del Pressupost 
General per a l'exercici de 2013, si durant l'indicat període no es presenten reclamacions, 
constatant-ho, mitjançant decret, el Sr. Alcalde. 
 

 
 7) APROVAR, SI ES EL CAS, MOCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 
CONTRA L’AVANTPROJECTE DE LLEI PER A LA RACIONALITZACIÓ  I LA 
SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL: 
  

Es ret compte de la moció presentada pels grups municipals PSOE, PP, EUPV i 
BLOC-COMPROMÍS, contra l’avantprojecte de llei per a la racionalització i la 
sostenibilitat de l’administració local,  que literalment diu: 

 
“MOCIÓ CONTRA DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI PER A LA RACIONALITZACIÓ  

I LA SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL  
 
Que presenten a la Corporació Municipal, el Sr. Agustí Pascual Granell, 

portaveu del grup municipal PSOE, el Sr. José Luís Ferrando Martí, portaveu del grup 
municipal PP, la Sra. Rosanna Peris Peris, portaveu del grup municipal EUPV, i el Sr. 
Juan Carlos Cors Mejias, portaveu del grup municipal BLOC-COMPROMÍS, tots quatre 
de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna per mitjà del present escrit, i en ús de les 
atribucions que els confereix i a l’empara d’allò que s’ha establit per la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, article 97.3, eleven al Ple de la Corporació per al seu 
debat. 

 
 



EXPOSICIÓ DE MOTIUS:  
 

El nostre Estat viu immers en una profunda crisi  econòmica que té la seva causa en el 
col�lapse del sistema financer. Una de les conseqüències més dures que té aquesta 
gravíssima situació és la destrucció d'ocupació, que ja ha assolit dimensions 
històriques a tot l’Estat, i la retallada de drets fonamentals està afectant seriosament 
els elements fonamentals del nostre model de l'estat del benestar. 
 
L'aplicació de retallades pressupostàries a l'educació i la sanitat públiques, així com la 
reducció radical de la despesa social que dona cobertura, principalment, a la població 
en situació de més vulnerabilitat i aquells que han perdut els seus llocs de treball, està 
ampliant l’esquerda social i amenaça seriosament la cohesió social al nostre país. 
 
En aquest context d’elevadíssima taxa d'atur, retallades de serveis públics i a la 
pressió a la baixa sobre les condicions de treball, s'afegeix el fet que el Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques va presentar un informe sobre l’Avantprojecte 
de llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local al Consell de 
Ministres del 15 de febrer de 2013. 
 
Aquest document que manifesta tenir l’objectiu de racionalitzar l'administració local i 
aconseguir un estalvi econòmic contempla mesures que afecten l'autonomia local. 
Però en realitat això significa la intervenció de les administracions locals per part del 
Govern de l’Estat, modifica i vulnera l'actual model territorial i les competències de les 
administracions locals, i comporta un enorme retrocés en termes de drets i condicions 
laborals dels treballadors i treballadores públics. 
 
En aquest context, amb una pèrdua molt alta d'ocupació a l'Administració Local, 
retallades en serveis públics i la pressió a la baixa sobre les condicions de treball 
s'afegeix aquest intent de pèrdua d'autonomia de les administracions locals que 
significaria també un retrocés en matèria de serveis de ciutadania.  
 
Aquesta reforma es basa exclusivament en la "Llei d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera" sense tenir en compte els principis d'autonomia local i de 
subsidiarietat, fent cas omís de les necessitats dels ciutadans i ciutadanes. 
 
A més a més no preveu cap millora en el finançament de les hisendes locals, la gran 
qüestió sense resoldre del nostre model territorial.  Ans al contrari, l'objectiu final del 
govern de l'Estat és de recentralizar i controlar al màxim els municipis, limitant la 
capacitat d'acció dels mateixos convertint-los en mers executors de la voluntat del 
govern de l’Estat. 
 
Traspassa competències dels ajuntaments a les Diputacions allunyant el centre de 
decisió de la ciutadania. L'Ajuntament és qui millor sap les carències i les necessitats 
en la seua comunitat i qui pot prestar més eficientment els serveis que la ciutadania 
precisa.  La proximitat significa eficiència i difícilment una administració 
supramunicipal podrà substituir el coneixement de la problemàtica local i la sensibilitat 



d’un ajuntament. A més a més les Diputacions no son fruit d’una elecció directa per 
part de la ciutadania.  
 
Estem davant d’una proposta que generarà desequilibris territorials i socials 
importants, comportant greus discriminacions entre diferents administracions locals, 
però també entre la ciutadania, amb l’existència de ciutadans i ciutadanes de primera i 
de segona, en funció del lloc de residència. 
 
La fixació dels costos estàndard, per part del Govern de l’Estat, per als serveis 
prestats per les administracions locals per tal d'avaluar la seva eficiència, comportarà, 
sens dubte, manca de rigor i situacions de desigual i injust tractament en molts 
municipis. 
 
La proposta del govern central a qui realment perjudicarà serà, en primer lloc, al 
conjunt de la ciutadania que veurà afectats els seus drets i l’accés als serveis públics, i 
en segon lloc, a les administracions locals a les que sotmet a un buidatge de contingut 
de les competències municipals. 
 
En conseqüència es procedeix a l'adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer. Rebutjar totalment l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i la 

Sostenibilitat de l'Administració Local presentada pel ministre d'Hisenda i 
Administracions Públiques del Govern Espanyol pel que suposa de vulneració 
a l'autonomia local, a les competències  de l’Autonomia i  l’intent de 
recentralització del model de l’Administració Local  

 
Segon. Exigir al Govern de l’Estat que no s’extralimite en les seues competències i 

no vulnere la competència de les Comunitats Autònomes sobre l’organització 
territorial i el règim local donat que son aquestes les que han de proposar, 
discutir i acordar els models territorials i competencials que facen 
l'arquitectura institucional que responga a la realitat de la Comunitat 
Autònoma. 

 
Tercer. Instar el Govern de la Generalitat Valenciana a defensar amb fermesa les 

competències que li atorga  l’Estatut en matèria de règim local i expressar el 
recolzament explícit d’aquest Ajuntament en totes les mesures que siguen 
necessàries emprendre per exercir aquesta defensa.  

 
Quart. Instar el Govern de l’Estat a que convoque una Mesa de diàleg per obrir un 

procés de negociació amb els agents socials i polítics per a reorientar la 
reforma de la Llei de Bases de Règim Local, per a que aquesta signifique i 
impulse una política de serveis que estiguen a prop de la ciutadania i a la 
vegada que no signifique el desmantellament de les Administracions Locals. 

 



Cinquè. Reclamar al Govern de l’Estat una suficient i adequada financiació de les 
hisendes locals, amb la qual afrontar la necessitat d’enfortir les 
administracions locals i els serveis públics com garants dels drets i la cohesió 
social, més ara, en un moment en el qual gairebé un 30% de la població 
aturada ja no rep cap tipus de prestació ni subsidi per estar aturat 

 
Sisè. Instar al Govern de l'Estat, juntament amb el govern de les diferents 

Comunitats Autònomes i les entitats municipalistes, a l'elaboració d'un nou 
marc de finançament per al món local, més just, més eficaç i més eficient al 
servei de les polítiques locals. 

 
Setè. Reclamar al Govern de l’Estat la retirada de l'esborrany de la proposta 

d’Avantprojecte de Llei, que envaeix i vulnera les competències de les 
administracions locals i, que per al contrari pague les aportacions 
econòmiques establertes per llei, reglaments i sentències que afecten al 
desenvolupament de les competències i serveis de les administracions locals, 
especialment en matèria social i educativa.  

 
Huitè. Comunicar aquests acords al Govern d'Espanya, el Govern de la Generalitat 

Valenciana, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups 
parlamentaris de les Corts Valencianes, a la Federació Espanyola de 
Municipis i Provincies, a la Federació Valenciana de Municipis i Provincies. 

 
En Benifairó de la Valldigna, a 24 de maig de 2013” 

 
Tot seguit la regidora Sra. Rosanna Peris Peris del Grup Municipal Esquerra Unida 

del País Valencià, formula la següent manifestació: 
"Este avantprojecte té el seu origen en la reforma "express" de la Constitució que 

consensuaren PP i PSOE al final de la segona legislatura de Zapatero on s'afegí l'article 
135 de la Constitució que ja consagrava l'estabilitat pressupostària com a principal objectiu 
que havia de regir tota actuació de les Administracions públiques, i en la posterior Llei 
Orgànica que va desenvolupar este article de la Constitució. Ara li toca a l'Administració 
Local patir un reforma incoherent i privatitzadora: 
Incoherent perquè pretén llevar a les administracions locals unes competències o serveis 
(sobretot en l'àmbit dels serveis socials) segons l'avantprojecte "impròpies", però que ha 
vingut prestant sense finançament, perquè altres administracions, que les haurien d'haver 
prestat, s'han quedat al marge d'elles i han fet oïts sords a les necessitats de la població, al 
final els ajuntaments, l'administració més propera al ciutadà ha hagut d'assumir-les sense 
diners ni mitjans a costa de tots/es. Cal clarificar les competències de l'administració local, 
és cert, però cal donar un marge i sobretot, una capacitat financera i de mitjans humans a 
aquells ajuntaments o mancomunitats que presten serveis que no els pertoquen. O bé que 
els preste qui els ha de prestar. 



 
Respecte als barems que es volen implantar de cost dels serveis, de forma que aquells 
ajuntaments que els superen els  perdran en favor de les diputacions, dir que ens sembla 
irònic pretendre homogeneïtzar la situació de cada ajuntament. A més de que, tal i com diu 
el tercer dels objectius de l’avantprojecte, el que realment es pretén es donar l'entrada a la 
iniciativa privada en la gestió d'estos serveis, obrir la porta per tant a la privatització dels 
serveis públics. Com diu l'avantprojecte de “Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
Admnistración local” en un dels seus objectius: “garantizar un control financiero y 
presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada evitando 
intervenciones administrativas desproporcionadas”. 
 
Per últim dir que esta reforma s'ha fet sense comptar amb els consens ni l'opinió del 
principal implicat, els ajuntaments a través de la (FEMP) Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies on s'ha fet evident per part dels representants de tots tipus de partits 
polítics el malestar per la reforma proposada. 

 
Per tot açò  no podem fer altra cosa que manifestar-nos totalment en contra de 

l'avantprojecte. 
 
Seguidament el regidor Sr. Jose Luis Ferrando Marti, del Grup Municipal PP, 

manifesta que tot i signar la moció ací transcrita, els seu Grup va ha abstindre’s al 
considerar que es tracta d’un avantprojecte i les diferents representacions politiques en el 
Congrés dels Diputats, a través de les oportunes reunions aplegaran a un consens.  

 
Finalment, l’Alcalde indica la Corporació Municipal que es tracta d’un moció de la 

pròpia Corporació, ja que ha estat signada pels portaveus dels quatre Grups Municipals que 
la integren, per tant caldria que fos aprovada per tots i s’adopte acord  tal  i  com queda 
reflectit a la moció. 

 
Passa l’assumpte a votació, la qual dona el següent resultat: sis vots a favor, quatre 

dels regidors del Grup PSOE, un de la regidora del Grup EUPV i un del regidor del Grup 
BLOC-COMPROMÍS; i tres abstencions dels regidors del Grup PP. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de sis vots a favor i tres abstencions, acorda: 

 
Ratificar i acceptar la Moció presentada pels quatre Grups Municipals que integren 

la Corporació Municipal, contra l’avantprojecte de llei per a la racionalització i la 
sostenibilitat de l’administració local, ací transcrita, i reiterar els acords que la mateixa 
conté. 



 
 8) APROVAR, SI ES EL CAS, MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EUPV 
CONTRA ELS DESNONAMENTS: 
  

Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del País 
Valencià contra els desnonaments,  que literalment diu: 
 

“MOCIÓ CONTRA ELS DESNONAMENTS 
 
Na Rosanna Peris i Peris portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida del País 
Valencià en l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna formula per a la seua 
aprovació la següent MOCIÓ en base als següents: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

L’article 25 de la Declaració Universal de Drets Humans estableix que “tota 
persona té dret a un nivell de vida adequat que li assegure, així com a la seua 
família, la salut i el benestar, i en especial l’alimentació, la vestimenta, la 
vivenda, l’assistència mèdica i els serveis socials necessaris; tenen així 
mateixa dret a les assegurances en cas d'atur, malaltia, invalidesa, viduïtat i 
altres casos de pèrdua dels mitjans de subsistència per circumstàncies 
independents de la seva voluntat”. 
 
D'altra banda, de conformitat amb el paràgraf 1 de l'article 11 del Pacte 
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC), els Estats 
"reconeixen el dret de tota persona a un nivell de vida adequat per a si i la 
seva família, fins i tot alimentació, vestit i habitatge adequats, i a una millora 
contínua de les condicions d'existència. Els estats part han de prendre 
mesures apropiades per assegurar l'efectivitat d'aquest dret, reconeixent a 
aquest efecte la importància essencial de la cooperació internacional basada 
en el lliure consentiment”. 
 
L'article 47 de la Constitució estableix que tots els espanyols tenen dret a 
gaudir d'un habitatge digne i adequat. Igualment, exhorta els poders públics a 
promoure les condicions necessàries i establir les normes pertinents per fer 
efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d'acord amb l’interès general, 
per impedir l'especulació. La Constitució Espanyola configura el dret a 
l'habitatge com un principi rector de la política social i econòmica, de tal 
manera que el seu contingut prestacional exigeix l'actuació positiva de tots els 
poders públics amb competències en la matèria, incloent a l'Administració 
local. 
 



L'actual situació econòmica ha tingut entre una de les seves més greus 
conseqüències, la destrucció d'un gran nombre de llocs de treball. Aquesta 
situació, agreujada al nostre país per l'explosió de la bombolla immobiliària, és 
especialment dramàtica al País Valencià. Aquest fet, ha provocat que 
nombroses famílies no puguen atendre el compliment de les obligacions 
derivades del pagament de les rendes d'arrendament o, si escau, dels préstecs 
o crèdits hipotecaris subscrits per adquirir el seu habitatge, sent doblement 
castigades per aquesta crisi financera, en perdre no només els seus llocs sinó 
també les seves cases. 
 
Davant aquesta situació les administracions no poden romandre impassibles i 
han de realitzar totes les actuacions que siguin necessàries i tinguin al seu 
abast per donar empara als ciutadans, a fi de fer efectiu el dret a un 
habitatge. A això hem d'unir la idea directriu de la debilitat del consumidor en 
el mercat, que obliga els poders públics a buscar restablir, en la mesura 
possible, l'equilibri en les relacions de consum entre les entitats financeres i 
els seus clients, el que s'ha consagrat en el nostre ordenament jurídic com el 
principi "pro consumidor”. 
 
En aquest sentit, des de les comunitats autònomes i des dels ajuntaments 
s'han de posar en funcionament programes en defensa de l'habitatge, per a 
l'assessorament, la intermediació i protecció de les famílies afectades per la 
crisi econòmica i que es troben en risc de ser privades de la seva residència 
habitual i permanent.  
 
Més enllà de les mesures estatals i autonòmiques, els ajuntaments, com a 
administració més propera als ciutadans i ciutadanes, i coneixedors dels 
problemes, necessitats i demandes dels seus veïns, poden incidir en atenuar la 
preocupant situació de desemparament en què es troben milers de famílies, 
asfixiades per una situació laboral insostenible i per unes hipoteques 
inassumibles en temps de crisi, amb sis milions d'aturats i gairebé dos milions 
de llars que no tenen cap ingrés. 
 
Al nostre municipi comencen a fer-se evidents en algunes families els 
problemes per a fer front a les hipoteques de les seues vivendes. Davant això, 
el nostre Ajuntament no pot romandre aliè a aquest drama que afecta molts 
dels seus veïns i veïnes i ha d'actuar sobre les persones i famílies amenaçades 
de desnonaments, adoptant a nivell municipal els següents 
 
ACORDS 
 



1  Instar el Govern de l’Estat a adoptar les propostes contingudes en la ILP 
Hipotecària promoguda per la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques. Instar-
lo, per tant, a aprovar la dació en pagament, a permetre quitaments en el 
deute de les famílies hipotecades tal com s’ha fet amb els balanços bancaris 
després de l’esclat de la bombolla immobiliària, a aprovar una moratòria als 
desnonaments i la implementació de mesures necessàries per a paralitzar el 
desnonament de les famílies en situació d’insolvència sobrevinguda i 
involuntària. Per als milers de desnonaments ja produïts, que s’aprove amb 
caràcter d’urgència mesures destinades a què els milers de vivendes buides 
d’aquests embargaments siguen posats immediatament a disposició de les 
famílies desnonades i sense recursos en règim de lloguer social. A més que els 
habitatges del SAREB (Societat de Gestió d’Actius Procedents de la 
Reestructuració Bancària, l’anomenat “Banc Dolent”) passen a ser gestionats 
per les administracions públiques autonòmiques per al lloguer. 
 
2   Instar al Govern de la Generalitat per a que en el marc de les seves 
competències, garantesca la funció social de l'habitatge i establesca un cens 
d'habitatges deshabitats, per, si s'escau, sancionar aquells que estiguin en 
mans de persones jurídiques i fomentar el lloguer d'aquelles habitatges que 
estiguin en mans de persones físiques, amb la idea de fomentar l'accés a 
l'habitatge des del lloguer. 
 

3    L’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, procedirà a modificar amb 
caràcter d’urgència l’ordenança municipal reguladora de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana afegint l’article: 
 “En les transmissions realitzades pels deutors compresos en l'àmbit 
d'aplicació de l'article 2 del Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de 
mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, i de 
l’article 9 de la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la 
protecció als deutors hipotecaris, reestructuració del deute i lloguer social, 
amb ocasió de la dació en pagament del seu habitatge que preveu aquestes 
normes, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, 
l’entitat que adquiresca l’immoble, sense que el substitut puga exigir del 
contribuent l’import de les obligacions tributàries satisfetes.  (De conformitat 
amb el Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, article 9 de "Modificació del 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març”.) 
 
4  L'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en l'àmbit de la seva organització 
i estructura i en el marc de les seves competències en les matèries 
d'habitatge, consum i serveis socials, col�laborarà amb l'Administració 
autonòmica en el desenvolupament dels programes destinats a solucionar els 



problemes de famílies desnonades, comprometent els recursos humans i els 
mitjans materials que determini per a la resolució dels conflictes que tinguin 
els residents del seu terme municipal en relació amb la seva residència 
habitual i permanent. 
 
5   L'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, col�laborarà en demanar al jutge 
la suspensió del desnonament quan aquest sigui per motius econòmics i es 
refereixi a l'habitatge única i habitual. Seran destinataris de la col�laboració 
administrativa els ciutadans i ciutadanes que necessitin l'assessorament, la 
intermediació i, si escau, la protecció adequades per prevenir la pèrdua de la 
seva residència habitual i permanent. 
 
6  L'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, es compromet a interpel�lar a les 
entitats financeres que operen al municipi i a la Valldigna per exigir la 
paralització dels desnonaments i la condonació de deutes il�legítims fruit de 
l'actual procés d'execució hipotecària. Així mateix, és compromet a no realitzar 
operacions bancàries amb entitats no adherides al codi de bones pràctiques 
del  Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març. 
 
7 L'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en el marc de l'exercici de les 
seves funcions, prestarà l'assessorament que els ciutadans i ciutadanes 
necessiten sobre els problemes econòmics que pateixen en relació a la seva 
residència habitual i permanent. Així mateix donarà difusió de les seves 
actuacions, a fi d'aconseguir un millor coneixement sobre els drets i 
obligacions que tenen els residents en el seu terme municipal en relació al seu 
habitatge. 
 
8 L'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, es compromet a donar suport 
institucional a fòrums, plataformes i convocatòries en defensa del dret a 
l'habitatge que s'organitzen amb l’objectiu d'evitar i/o pal�liar el dramàtic 
problema de desnonaments (Paralització de desnonaments, dació en 
pagament, lloguer social, reforma Llei Hipotecària, reforma de la Llei 
d'enjudiciament civil ...). 
 
9 Constitució d’una Comissió de Seguiment a fi de donar resposta a les 
qüestions que se susciten amb el desenvolupament dels acords recollits en 
aquesta Moció. Aquesta Comissió hauria d’estar formada per un representant 
de cada grup municipal amb representació a l'Ajuntament i per altres 
associacions veïnals o d’afectats o altres organitzacions socials que així ho 
sol�licitaren o es considerar convenient convidar. 

 
En Benifairó de la Valldigna, a 28 de maig de 2013” 



 
Pel Sr. Alcalde, abans d’escoltar als Grups Municipals, fa l’observació respecte de 

la moció ací transcrita, que d’aprovar-la i tenir que portar-la endavant pot provocar molts 
maldecaps a la justeta organització administrativa de l’ajuntament, per no mencionar 
l’increment de despesa que la mateixa va a ocasionar, i llig literalment les propostes 
d’acord 6, 7, 8 i 9 de la moció) 

 
Tot seguit la regidora Sra. Rosanna Peris Peris, portaveu del Grup Municipal 

Esquerra Unida del País Valencià, explica els motius de la moció i la defensa, al temps 
demana la Corporació Municipal adopte acord  tal  i  com queda reflectit a la moció, i a 
l’efecte manifesta: 

 
“Tenim fa temps el coneixement de famílies que estan tinguent seriosos problemes 

per afrontar el pagament de les seues quotes hipotecàries o estan a punt d'iniciar un procés 
de "llançament" o desnonament.  És hora per tant de que l'Ajuntament prenga part activa 
del problema, i es "mulle" davant un procés tan dramàtic com aquestos. Per això nosltres 
proposem que per part de l'ajuntament es prenga una reacció activa, de prevenció (amb 
l'acolliment de xerrades de plataformes i col·lectius d'afectats, assessorament, intervenció o 
mediació davant l'entitat bancària) i de reacció davant la imminència d'un desnonament. 
Tot açò obrint la porta a que, amb la creació de la comissió de seguiment es puguen 
plantejar altres propostes....” 

 
Seguidament el regidor Sr. José Luís Ferrando Martí, portaveu del Grup Municipal 

Partit Popular, manifesta que el seu Grup esta en contra dels desnonaments, estar 
l’ajuntament al costat de les persones que puguen patir un desnonament no hauria de 
significar cap tipus d’increment de la despesa municipal, si es així este Grup va a aprovar 
la moció presentada. 

  
Finalitzada la deliberació respecte d’aquest punt de l’Ordre del Dia, per tots els 

Grups Municipals s’indica la voluntat d’aprovar aquesta moció. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

 
Ratificar i acceptar la Moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida del 

País Valencià, contra els desnonaments, ací transcrita, i reiterar els acords que la mateixa 
conté. 
 
 

 



 9) APROVAR, SI ES EL CAS, MOCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ VALENCIANA 
D’AGRICULTORS, RELATIVA A LES ASSEGURANCES AGRÀRIES: 
  

Es ret compte de la moció presentada per l’Associació Valenciana d’Agricultors 
relativa a les assegurances agràries,  que literalment diu: 
 
 “Al Ple de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, 
 
La decisió del Govern central de reduir entorn del 50% les subvencions que 
venia concedint a través de l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA) 
per a afavorir la contractació de les assegurances agràries s'està traduint en 
un considerable encariment de les pòlisses, una circumstància que genera 
enorme preocupació i malestar en el col�lectiu agrari valencià. 
 
Aquesta dràstica rebaixa dels suports públics suposa un canvi d'orientació 
radical sobre les polítiques portades a terme en els últims 30 anys per part 
dels successius governs de l'Estat. El sistema espanyol d'assegurances 
agràries, referent a Europa i fins i tot en la resta del món, s'havia consolidat 
com un instrument indispensable dels agricultors i ramaders per a protegir les 
seues rendes enfront d'inclemències climàtiques. 
 
No obstant això, aquesta caiguda de les subvencions posa seriosament en risc 
la continuïtat d'un model que havia demostrat una gran eficàcia. D'aquesta 
manera, des de l'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA-ASAJA) hem 
començat a constatar que aquest encariment està desembocant en un 
desplome de la contractació de pòlisses, amb el que els productors quedaran 
desprotegits davant els efectes més o menys devastadors sobre la collita del 
vent, calamarsa, pluges persistents, incendis, sequera, gelades, mortandat de 
bestiar etc. 
 
No cal dir que en tals circumstàncies els professionals del mitjà rural es troben 
especialment indefensos en un context ja de per si mateix plagat de 
dificultats, entre les quals cap destacar la dramàtica falta de rendibilitat de les 
explotacions agràries i l'intolerable nivell de reincidència i violència que ha 
arribat a tindre el problema de la inseguretat rural. 
 
Per tot això, sol�licitem als membres del Ple de l'Ajuntament que aproven la 
següent moció: 
  
 
 



1.- Sol�licitar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient que 
es posicione per una aposta ferma pel sistema d'assegurances agràries i el seu 
correcte finançament, amb una dotació pressupostària comparable a la 
importància del sector agrícola i ramader. 
  

2.- Sol�licitar que es redirigisca eficientment la partida pressupostària a 
les assegurances agràries, per a això s'haurien d'analitzar les modalitats 
d'assegurances que realment donen resposta a les necessitats dels agricultors, 
així com les que es contracten. No cap esgotar esforç i recursos en la 
contractació de modalitats d'assegurances que no responen a les necessitats 
dels agricultors i ramaders, ja que no solament  podríem trobar-nos amb un 
malestar general en cas de sinistre, sinó que es desincentivaria  la 
contractació d'assegurances en els següents exercicis. 

 
3.- Sol�licitar a l’Administració que no cometa l'error d'atorgar prioritat 

en cobertures a unes entitats i/o agricultors sobre uns altres. Tots els 
agricultors i ramaders han de tenir les mateixes oportunitats per a gestionar 
els seus riscos. 

 
4.- Sol�licitar que es reconega positivament als agricultors i ramaders 

que renoven any rere any les seues pòlisses i mostren la seua fidelitat al 
sistema amb resultats actuarials positius. És fonamental per al sistema evitar 
l’antiselecció a la qual pot conduir un elevat cost a càrrec del prenedor. 

 
5.- Sol�licitar que es torne a subvencionar el cost de la pòlissa sense 

descomptar 60 euros. Aquest descompte penalitza l'agricultura de 
minifundisme que es diversifica en nombrosos cultius, característica del camp 
valencià, ja que no s'aplica a l'agricultor una sola vegada, sinó a totes les 
línies d’assegurança que contracta l'agricultor. 
 

6.- Sol�licitar que el percentatge de la subvenció, igual que ha ocorregut 
fins a aquest pla de 2013, s'aplique sobre els costos de la pòlissa, inclosos els 
recàrrecs per sinistralitat. 

 
7.- Sol�licitar que les subvencions aplicades a les assegurances 

complementàries siguen les mateixes que les de l'assegurança principal. 
 

8.- Sol�licitar així mateix una aposta decidida a la Conselleria 
d'Agricultura. Si bé el sector reconeix i valora el pressupost destinat pel 
Consell a les assegurances agràries, no és menys cert que el departament 
autonòmic és coneixedor que al subvencionar un percentatge del Ministeri 
realment esta disminuint en el mateix percentatge la subvenció que atorga a 



l’agricultor en la seua pòlissa. Per aquest motiu, se sol�licita que la Conselleria 
d'Agricultura augmente el seu percentatge de subvenció sobre la de ENESA 
fins a poder aplegar als màxims autoritzats amb la suma d'ambdues 
subvencions. 

 
9.- Notificar aquest acord al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi 

Ambient, al Conseller de Presidència i, d'Agricultura, Pesca, Alimentació i 
Aigua de la Generalitat Valenciana, als grups polítics de les Corts Valencianes i 
del Congrés dels Diputats i a l’organització agrària AVA-ASAJA. 
 

València, 16  de maig de 2013.” 
 

Tot seguit la Corporació Municipal delibera respecte d’aquesta Moció i per tots els 
Grups Municipals s’indica la voluntat d’aprovar aquesta moció per considerar-la positiva 
pels agricultors i ramaders. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

 
Ratificar i acceptar la Moció presentada per l’Associació Valenciana d’Agricultors 

relativa a les assegurances agràries, ací transcrita, i reiterar els acords que la mateixa conté. 
 
 
 10) 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 
2013  fins el dia  31 de maig de  2013, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,  
De 29-05-13, convocatòria sessió ordinària a celebrar  el dia 03 de juny de 2013. 
 
- PERSONAL,  
De 24-05-13, reconeix el sisé trienni a l’empleada municipal, Sra. Maria Carmen 
Martínez Ferrando. 
De 24-05-13, reconeix el tercer trienni a l’empleada municipal, Sra. Ana Maria 
Moreno Alberola. 



De 24-05-13, reconeix el tercer trienni a l’empleada municipal, Sra. Elvira Alario 
Pelegri. 
De 24-05-13, reconeix el huité trienni a l’empleada municipal, Sra. Elisa Ferrando 
Vercher. 
De 24-05-13, reconeix el dotzé trienni a l’empleat municipal, Sr. Salvador 
Casanova Ferrer. 
De 24-05-13, reconeix el cinqué trienni a l’empleat municipal, Sr. Ricardo Chaveli 
Serra 
 
- BENS,  
De 13-05-13, autoritza pel dia 17-05-2013 l’ús de la Sala d’Exposicions, per a 
celebrar reunió l’Associació de Redessan Benifairó de la Valldigna. 
De 20-05-13, autoritza Eleuterio Ferrando Gonzalez, ús privatiu de la Plaça Pintor 
Sorolla, amb motiu de les comunions 2013, i aprova liquidació 11/13 per ocupació 
de la via pública per tall de carrer. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 08-05-13, encarrega redacció projecte obres “Condicionament camins Racó 
Pelat i Pellicers” al tècnic Juan Brines Solanes. 
De 22-05-13, inici contractació manteniment i funcionament piscina municipal 
estiu 2013. 
De 29-05-13, contracta servei d’assistència i assessorament jurídic urbanístic, per a 
un any, des de l’1 de juny de 2013, pel preu cert de 12.900,00 €  IVA inclòs, amb 
“P Abogados, Gestión y Planificación Urbanística, SL” de València. 
De 29-05-13, aprova expedient contractació obres “Millores en C/ Dr. Fleming” 
incloses en el PPOS-2013. 
De 30-05-13, determina empreses a convidar per a la licitació de les obres 
“Millores en C/ Dr. Fleming”. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 06-05-13, aprova bases selecció beneficiaris del programa La Dipu et Beca 
2013. 
De 28-05-13, proposa Diputació de València abone a SICE la factura 07478 amb 
càrrec a la subvenció de 13.915,94 €, del programa provincial d’Eficiència 
Energètica en enllumenat públic. 
De 29-05-13, determina la Comissió de Baremació per a la selecció beneficiaris del 
programa La Dipu et Beca 2013, senyalant el dia de baremació. 
 
- INTERVENCIÓ,  
De 22-05-13, convocatòria Comissió de Comptes per a dictaminar el Compte 
General del pressupost de 2012. 



De 24-05-13, inici expedient modificació de crèdits núm. 1 en el pressupost de 
2013. 
De 29-05-13, posa a informació pública el Compte General del pressupost de 2012. 
 
- TRESORERIA,  
De 07-05-13, aprova liquidació 5/13 per ocupació de la via pública amb materials 
de construcció. 
De 07-05-13, aprova liquidació 6/13 per ocupació de la via pública per tall de 
carrer. 
De 10-05-13, reconeix serveis extraordinaris a personal laboral de l’ajuntament. 
De 13-05-13, aprova liquidació primer trimestre 2013, per taxa postes, palometes, 
etc. 1’5% ingressos bruts a Cableuropa SAU. 
De 13-05-13, aprova liquidació primer trimestre 2013, per taxa postes, palometes, 
etc. 1’5% ingressos bruts a France Telecom España, SA. 
De 13-05-13, aprova liquidació primer trimestre 2013, per taxa postes, palometes, 
etc. 1’5% ingressos bruts a Endesa Energia, SAU. 
De 13-05-13, aprova liquidació segon, tercer i quart trimestres 2012, per taxa 
postes, palometes, etc. 1’5% ingressos bruts a  E. On Energia, SL. 
De 20-05-13, aprova liquidació 7/13 per ocupació de la via pública amb materials 
de construcció. 
De 20-05-13, aprova liquidació 8/13 per ocupació de la via pública amb materials 
de construcció. 
De 20-05-13, aprova liquidació 9/13 per ocupació de la via pública amb materials 
de construcció. 
De 20-05-13, aprova liquidació 10/13 per ocupació de la via pública per tall de 
carrer. 
De 28-05-13, aprova factura 07478 de SICE per import de 13.915,94 €, pel 
subministrament de peretes LED per a l’enllumenat públic, subvencionat per 
Diputació de València. 
De 29-05-13, aprova indemnitzacions a portaveus municipals per reunions 
informatives realitzades entre l’11 d’abril i el 30 de maig de 2013. 
 
- LLICÈNCIES  D’ACTIVITATS, 
De 13-05-13, inici reobertura Piscina Municipal estiu 2013. 
De 29-05-13, inici llicència activitat “Restaurant” emplaçament PL. Major, 6, a 
instància de Miguel Angel Vercher Guillen. 
 
- LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES, 
De 08-05-13, a Parròquia San Juan Evangelista, reparacions en Pl. País Valencià, 
11. 



De 09-05-13, a Antonio Vercher Cuñat, segregació finca rústica parcel·la 354 del 
polígon 14. 
De 22-05-13, requeriment a Toni Plana Peris, aporte documentació per poder 
tramitar llicència d’obres. 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2013,  han tingut entrada  568 escrits,  i  eixida  610 escrits. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat  de 
tota la informació rebuda. 

 
 
11)  PRECS I PREGUNTES: 

 
 Abans d’iniciar els torns de precs i preguntes, per la Regidora d’Educació Sra. Rosa 
Alberola Ferrando, s’informa a la Corporació Municipal que en el darrer Consell Esciolar 
de Centre, entre altres, es va acordar tindre l’escola oberta per les vesprades per a que, qui 
ho necessite, puga usar els llibres de la biblioteca escolar. 
  

Seguidament, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o 
als regidors amb delegació. 
 
 Per la regidora del grup municipal EU, Sra. Rosanna Peris Peris, formula els precs i 
preguntes següents, 
 
 - En quan a l'hermita, dir que està molt bruta i abandonada, i veure si es pot fer 
alguna cosa com: enviar algun treballador de la neteja, almenys una vegada cada 15 dies a 
fer una neteja d'aquesta zona i si ara es dona el cas de que no es pot, ara a l'estiu entraran 
diverses persones per a netejar el poble, per tant podrien anar a l'hermita i fer una neteja a 
fons i arreglar-la que falta li fa. 
 L’Alcalde manifesta que sempre s’aprofitat la ma d’obra dels programes estacionals  
de pal·liar l’atur per a netejar l’Hermita, enguany també es farà. 

 
- L'enllumenat nou del poble, he vist que està canviat. Quins costos han tingut? 
L’Alcalde informa que sols s’han canviat els llums dels fanals denominats 

“Fernandinos”, i s’ha realitzat en base al programa d’ajudes de la Diputació de València 
“Pla d’Eficiència Energètica en enllumenat públic exterior”, del qual per a una despesa 
d’uns 21.000 euros, ens han concedit una subvenció de prop de 14.000 euros. Per altra 
banda el contracte de subministrament dels llums (peretes LED) s’havia de realitzar amb 
una de les empreses adjudicatàries de l’Acord Marc tramitat per la Diputació de València. 
 



- M'han comentat que van a fer o estan planificant fer una associació cultural. 
Preguntar quin seria l'objectiu d'esta i dir que hem pareix una bona iniciativa i que des de 
EU estem dispostos a aportar la nostra participació. Jo, personalment estaria disposta a 
col·laborar amb el que puga relacionat amb la meua professió. 

El Regidor de Cultura, Joventut i Esport, manifesta que es tracta d’un grups de 
xiquetes i xiquets que tenen il·lusió per fer coses pel poble, al temps també per a ells. Un 
exemple seria obrir la biblioteca per ells mateixa. 

 
- Els castells inflables infantils per a celebracions de festes privades, els quals estan 

conectats a la llum del poble, estes persones paguen a l'ajuntament els costos de la despesa 
de la utilització d'aquesta energia? 

L’Alcalde manifesta que va inclòs en la taxa d’ocupació de la via pública. 
 
- Al Castell de la Reina Mora han vist que hi han pintades. Sobre aquest tema, com 

es pot abarcar? 
L’Alcalde manifesta que anira a voreu, i després ja vorem que podem fer.  
 
- Divendres 31/maig/2013 va ser la graduació de 2n de batxillerat al IES La 

Valldigna, dir que en l'acte es trobava l'alcalde de Tavernes i dos regidors i també va anar 
el regidor de cultura de Simat. Perquè no va haver representació d'algun membre del 
govern de Benifairó? 

L’Alcalde manifesta que NO han convidat a este Ajuntament. 
 
- Conforme sabem la biblioteca del poble permaneix tancada. Ara en època 

d'examens, no la podrien demanar la clau i  obrir durant unes hores?  
L’Alcalde manifesta que si hi ha alguna persona que es faça responsable, no hi ha 

cap problema. 
 
- Finalment, en quan al tema de <La Dipu et beca>, el nostre grup es manifesta en 

contra de les bases establertes pel govern. Dir que si ens haveren donat el suficient temps, 
hauríem presentat una proposta alternativa a aquestes bases, en quan a la puntuació es 
refereix. Per tant encara que ja no serveixca de res, la nostra proposta en quant a les 
puntuacions havera sigut:  

 
1er curs de Cicle Formatiu de Grau superior: 1 punt 
2er curs de Cicle Formatiu de Grau superior: 2 punts 
1er curs d'estudis universitaris: 1 punt 
2er curs d'estudis universitaris: 2 punts 
3er curs d'estudis universitaris: 3 punts 
4rt curs d'estudis universitaris: 4 punts 



5é curs d'estudis universitaris: 5 punts 
Máster: 6 punts 
En quan al valencià: 
Elemental: 1 punt  
Mitjà: 2 punts 
Superior: 2 punts 
Quins llocs van a ocupar els estudiants que gaudisquen de la beca? 
Nosaltres proposem que com ara hi han persones necessitades al poble, persones 

amb un gran de dependència, perquè no es crea un lloc per a que un estudiant vaja un 
temps determinat a cada casa que mes ho necessite? 

També voldriem que s’atorguen les beques per mensualitats, o siga quatre en juliol i 
quatre en agost, de les quals quatre siguen per a estudis universitaris i quatre siguen per a 
cicles formatius de grau superior. 

La Regidora d’Educació manifesta que l’envergadura d’aquest programa es tan 
simple que no cal buscar-li tants entrebancs, si de cas, en 2014 deixarem que ho organitze 
EU. Les tasques i/o funcions que van a desenvolupar els que gaudisquen d’una beca son les 
pròpies del grau superior de Cicles Formatius en activitats soci-culturals i per a la 
col·lectivitat, en els diferents serveis que presta este Ajuntament, com ara, piscina, 
biblioteca, poliesportiu, organització setmana festes. 

         
Pel regidor del grup municipal PP, Sr. Jacinto Alberola Vercher, formula els precs i 

preguntes següents, 
 
-  Sobre la gespa artificial com esta l’assumpte i si s’ha d’executar o no. 
L’Alcalde manifesta que, esta estudiant el tema, si de cas podria executar-se en 

2014. 
 
  I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió 

a les 21:15 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 18 de juliol de 
2013.   I s'estén  en  vint-i-set pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números 
OL3922591 (anvers) a OL3922604 (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 


