ACTA NÚM. 03/13 SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL
DIA 30 D’ABRIL DE 2013
ASSISTENTS:
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Alcaldessa- Presidenta
Sra. Amparo Arcís Martínez (PP)
Regidors i regidores:
Sr. José Luis Monrabal March(PP)
Sr. David Pablo Villanueva Alemany (PP)
Sr. José Vicente Alepuz Guillén (PP)
Sra. Mª de las Mercedes Gómez Madrid (PP)
Sra. Mª Isabel Cristina Sabater Magraner (PP)
Sra. Sandra Garulo Campa (PP)
Sra. Marta Ortiz Martínez (PSOE)
Sr. Xavier Martínez Fontestad (PSOE),
Sr. Andrés Blázquez Gallego (PSOE)
Sra. Gema Armero Llácer (PSOE),
Sr. Alejandro Gómez Vendrell (PSOE)
Sra. Maria José Piles Vela (PSOE)
Sr. José Vicente Zafra Vidal (G.B)
Sra. Maria José Martínez Más (G.B)
Sr. Eduard Goméz Signes (C.M COMPROMÍS)
Sra. Marta Grau Rovira (C.M COMPROMÍS)

En el Saló de
Sessions de la Casa
Consistorial de Benifaió
sent les 20 hores i 10
minuts del dia 30 d’abril
de 2013, es van reunir
els senyors al marge
relacionats,
Regidors
de
l'Ajuntament
Benifaió,
prèvia
convocatòria cursada a
este efecte i assistint
en número suficient,
davall la presidència de
la
sra.
alcaldessa
Amparo Arcís Martínez,
actuant
com
a
secretaria,
Olivia
Martínez García que
dóna fe.

Secretaria:
Olivia Martínez García
També assistix l´interventora municipal Mª Dolores Miralles Ricós.
L'alcaldessa-presidenta declara oberta la sessió i es procedix a l'estudi dels assumptes que integren l'ordre
del dia.
ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTÒRIA
⇒ PUNT 3.1- Lectura i aprovació de l´acta nº 2/2013 de 26 de març de 2013.
⇒ PUNT 3.2- (Règim Interior, Personal i Seguretat Ciudadana) Renovació del càrrec de Jutge de
Pau i Substitut de Benifaió.
⇒ PUNT 3.3- (Urbanisme i Patrimoni) Aprovar, si procedeix, la incoació de l’expedient de
suspensió temporal del Programa d’Actuació Integrada de la UE 2.1.2
⇒ PUNT 3.4- (Urbanisme i Patrimoni) Aprovar, si procedeix, la Resolució al·legacions al Ple de 27
de novembre de 2.012 i denegar el projecte complementaria número 3 al projecte d’urbanització
refòs que forma part de l’Alternativa del PAI de la UE 2.1.1 i la retaxació de càrregues que
d’aquest se’n deriven.
⇒ PUNT 3.5- (Urbanisme i Patrimoni) Aprovar, si procedeix, la devolució de la garantia definitiva
constituida en el contracte relatiu a l’execució de l’obra d’urbanització de la Plaça Major de
Benifaió i direcció de la prospecció arqueològica.
⇒ PUNT 3.6- (Agricultura i Medi Ambient) Requeriment de subsanació en relació al recurs
interposat per la Federació de Colombicultura de la Comunitat Valenciana contra l´article 29 de
l´Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals.
⇒ PUNT 3.7- Despatxos extraordinaris, si procedixen.
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⇒ Despatx extraordinari 3.7.1- Proposta de resolució del grup municipal socialista exigint el
subministrament d´aigua potable per a la Ribera presentada el 26 de març de 2013 (registre
d´entrada 2013001605).

CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
⇒ PUNT 3.8- Informar sobre els Decrets d’Alcaldia corresponents al mes de març de 2013.
⇒ PUNT 3.9- Dació de compte de l’informe de tresoreria, amb num. i data 30/2013 i 05/04/2013,
relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local en el
primer trimestre del exercici corresponent a l’any 2013.
⇒ PUNT 3.10- Precs i preguntes.
[El sr. Martínez s´incorpora a la sessió una vegada finalitzada la votació del punt 3.2]
PART RESOLUTÒRIA
PUNT 3.1- Lectura i aprovació de l´acta nº 2/2013 de 26 de març de 2013.
Plantejat per la sra. Alcaldessa si hi ha alguna rectificació o objecció respecte l’acta 2/2013 de data 26 de
març de 2013 s´aprova per unanimitat amb les següent modificacions:
El sr. Zafra demana que en la pàgina 12 en la tercera pregunta que va fer conste el tenor literal de la
pregunta i resposta.
La sra Ortiz demana que en la seua primera intervenció que consta a la pàgina 5 s´incorpore el tenor literal.
PUNT 3.2- (Règim Interior, Personal i Seguretat Ciudadana) Renovació del càrrec de Jutge de Pau i
Substitut de Benifaió
Vista la providència d’Alcaldia de data 20 de març de 2013 pel qual s’acorda iniciar el procediment per a
l’elecció de Jutge de Pau i substitut.
Atés que en compliment d’allò disposat a l’article 101 i ss. de la Llei 6/85, d’1 de juliol del Poder Judicial,
s’ha publicat anunci de convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a la renovació del càrrec de
Jutge de Pau i substitut pel termini de 15 dies en el BOP de València núm. 77 de 2 d´abril de 2013.
Vist el certificat de la secretària general de l’Ajuntament, de data 19 d´abril de 2013, on es fa constar que
finalitzat el termini, s’han presentat les següents sol·licituds:
1. Concha Duart Pascual amb D.N.I 20772350-S (registre d´entrada núm. 2013001769 de 04/04/2013).
2. Rosa Fina Ibor Martínez amb D.N.I 19455007-C (registre d´entrada núm. 2013001950 de 12/04/2013).
3. Concepción Alcaide Moner amb D.N.I 73928770-P (registre d´entrada núm. 2013001989 de 15/04/2013).
4. Manuel Martínez Galvé amb D.N.I 20678568-G (registre d´entrada núm. 2013002177 de 18/04/2013).
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Personal, Seguretat Ciutadana i Règim Interior de data 24
d´abril de 2013.
A continuació es va procedir pels senyors/res regidors/res a depositar les paperetes en l'urna, i una vegada
realitzat l'escrutini de les paperetes donà el resultat següent:
-

Escrutini elecció del Jutje de Pau:
Concha Duart Pascual: 0 vots
Rosa Fina Ibor Martínez: 2 vots
Concepción Alcaide Móner: 5 vots
Manuel Martínez Galvé: 9 vots

-

Escrutini elecció Jutje de Pau Substitut:
Concha Duart Pascual: 9 vots
Rosa Fina Ibor Martínez: 2 vots
Concepción Alcaide Móner: 5 vots
Manuel Martínez Galvé: 0 vots

La portaveu socialista, la sra. Ortiz, demana aclaració en relació al sistema de votació, ja que pareix ser que
es va a fer una única votació si bé li pareix més just que primer es faça una votació per tal de triar al Jutje de
Pau i després una segona per a triar al substitut.
La sra. Arcís diu que es farà en una única votació.
El sr. Zafra pregunta si serà possible fer una segona votació en cas de que no s´obtinga en la primera
votació majoria absoluta.
La sra. Arcís diu que si algú ho demana sí.
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Per tot això i a la vista del resultat de l´escrutini, el Ple de la Corporació adopta el següent ACORD:
PRIMER. Triar pel vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres com a Jutge de Pau el
Sr. D.Manuel Martínez Galvez amb D.N.I. 20 678 568-G, i suplent del Jutge de Pau a la Sra. Inmaculada
Duart Pascual amb D.N.I 20 772 350-S
SEGON. Trasllade’s certificat d'este acord al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana amb
vista al seu nomenament, i comunique’s este acord a les persones interessades.
PUNT 3.3- (Urbanisme i Patrimoni) Aprovar, si procedeix, la incoació de l’expedient de suspensió
temporal del Programa d’Actuació Integrada de la UE 2.1.2
El Ple de l'Ajuntament en sessió de 13 d'octubre de 2.004, va acordar adjudicar el Programa d'Actuació
Integrada (PAI) per al desenvolupament de la unitat d'execució número 2.1.2, per gestió indirecta, a
l'urbanitzador: “Agrupación de Interés Urbanístico de la Unidad de Ejecución 2.1.2 de Benifaió”.
De conformitat amb el que preveu la clàusula 4 del conveni urbanístic i l' article 59.2 de LRAU, l'Agent
Urbanitzador és va comprometre a concloure el Programa en el termini total de TRENTA MESOS contadors
des de l' entrada en vigor, l'esmentat Programa va entrar en vigor dia 8/11/2004, aleshores hauria d'haver
finalitzat el 8 de maig del 2007.
El 4 d'agost del 2011 l'agent urbanitzador va certificar l'adjudicació definitiva de les obres d'urbanització a la
mercantil ROMEFER S.L.
A pesar dels diversos requeriments municipals, l'Agent urbanitzador no ha aportat còpia de la formalització
del contracte amb l'empresa constructora, ni conseqüentment ha procedit al replanteig i inici l'obra en els
terminis previstos en el plec de condicions.
El Ple d' 11 de març del 2013 davant l'incompliment dels terminis previst al conveni urbanístic i, la demora
en l'inici de les obres, va acordar requerir a l'agent urbanitzador que en el termini de 15 dies presentara la
documentació abans esmentada i, és va advertir que en cas contrari és procediría a incoar expedient per a
la declaració formal de la caducitat del programa i posterior resolució amb independència de les
penalitzacions que pogueren resultar.
L'Agent urbanitzador, en contestació al què és va acordar pel Ple d'11 de març del 2013 ha sol·licitat la
suspensió temporal del PAI. Així mateix obra a l'expedient la sol·licitud de suspensió temporal efectuada per
diversos propietàris al·legant tots ells la inviabilitat de l'actuació com a conseqüència de la crisi econòmica.
Consten tambè diversos requeriments municipals per que esmenaren les seues sol·licituds en els termes
indicats als informes tècnics municipal, amb indicació que en cas contrari es tindrà per desistit en l'expedient
prèvia resolució.
En data 15/03/13, Sr. Angel Pérez Rastell actuant en nom propi i en representació de Josefina, Clotilde i
José Vicente Pérez Rastell i, Sr. Vicente Rovira Lizondo presenten escrit de subsanació de les sol·licituds
de suspensió temporals presentades en el seu dia.
Vist l’informe jurídic de data 16 d’abril de 2013 i l’informe de l’arquitecta municipal de data 16 d’abril de
2013.
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Considerant que la disposició transitòria primera de la Llei 1/2012, de 10 de maig, de la Generalitat, de
Mesures Urgents d'impuls a la Implantació d'Actuacions Territorials Estratègiques estableix que la sol·licitud
de suspensió temporal ha de ser exposada al públic per un termini de quinze dies, mitjançant un anunci en
el butlletí oficial de la província corresponent, i amb simultània audiència, pel mateix termini, a l’empresari
constructor i als propietaris i titulars de drets i deures afectats per l’actuació.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 24 d’abril de 2013.
Inicia el torn d´intervencions el portaveu de C.M Compromís, el sr. Gómez, qui recorda que este PAI es va
aprovar en l´any 2004, en dos anys deuria haver-se finalitzat. No s´ha presentat el Conveni. S´ha requerit la
documentació a l´Agrupació d´Interés Urbanístic, que ara ha demanat la suspensió al·legant inviabilitat. No
obstant, el regidor recorda que cal complir els requisits i els terminis. Per tot allò exposat el regidor votarà a
favor de la proposta.
El portaveu de G.B, el sr. Zafra, qui explica que es tracta d´iniciar el procediment per a la suspensió
temporal del PAI ja que no es poden fer front a les despeses. El regidor votarà a favor de la proposta.
El regidor socialista, el sr. Martínez, manifesta estar d´acord amb la proposta d´acord. Es tracta de fer el
possible per tal de contentar als propietaris i a l´Ajuntament. La Llei 1/2012 ha introduït importants
modificacions urbanístiques. S´ha requerit als propietaris per tal que presenten la documentació. No obstant
això, s´ha publicat una llei difícil de complir desde un punt de vista tècnic. En el Ple de 11 de maig es forçà a
l´Agrupació Interés Urbanístic a demanar la suspensió. L´Ajuntament està preocupat per este programa. Ara
s´inicia un procediment diferent. L´Ajuntament farà la majoria dels informes necessaris. La tècnica ha fet el
treball i desde l´Ajuntament es farà el possile per tal de salvaguaradar els interessos municipals i els dels
propietaris. Cal ser conseqüents amb allò disposat en la Disposició Transitoria 1ª. En defintiva hi ha dos
parts afectades i per això opina que cal ser flexibles i respectuosos. Esta modificació també preveu la
substitució de la modalitat de garantia ja que fins ara era financera si bé ara podrà ser reial. S´ha passat
d´incoar la caducitat del programa a la suspensió del mateix. El regidor considera que amb bona disposició
es podrà arribar a bon port.
El portaveu popular, el sr. Monrabal, recorda que esta PAI s´ha portat moltes vegades al Ple per tal que els
propietaris pugueren preaparar els papers. Fa un any es deia que era l´Agrupació d´Interés Urbanístic qui
devia presentar la sol·licitud de suspensió. A més cal recordar que hi ha un contracte entre l´Agrupació
d´Interés Urbanístic i ROMEFER. Si l´Ajuntament adopta acord de suspensió la mercantil ROMEFER podria
haver demanat el “lucro cesante” per import de 250.000-300.000 euros. D´esta forma l´Ajuntament no es
responsable del “lucro cesante”. Cal recordar que hi ha tercers que no estan dins de l´Agrupació i cal
salvaguardar els seus interessos. La situació actual no es bona per tal de construir. El portaveu espera que
isca tot bé.
El regidor socialista, el sr. Martínez, inicia el segon tor d´intervencions i comenta que estan obligats per llei a
iniciar este procediment. No obstant, la dispsoció no és tan taxativa. La tècnics ha intentat tancar tots els
“flecos”. Cal intentar trobar posicions encontrades ja que els interessos de les diverses parts afectades son
divergents. L´executar les obres comporta trobar-se amb dificultats econòmiques. A més el fet d´exigir
anteriorment els avals bancaris suposa una “lacra” per les comissions que comorten, no obstant ara poden
substituir-se per garanties reials. Este acord suposa un primer pas per tal d´arribar a un acord i estar
disponibles.
El portaveu popular, el sr. Monrabal, recorda que la tècnica explicà bé els “pros” i els “contres”. El PAI
estava caducat perquè estava fòra de tots els terminis... per això amb este acord es demostra la bona
voluntad d´este Ajuntament. S´han fet les coses per tal d´arribar a este punt. Fa un any que podria haver-se
sol·licitat. Ara amb esta proposta d´acord s´inicia l´expedient per a la suspensió temporal.

Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots dels membres del PP, 6 dels
regidors del PSPV-PSOE, 2 de C.M Compromís i 2 de de G.B) adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Incoar el procediment per a la suspensió temporal de les obres d'urbanització de la Unitat
d'Execució 2.1.2 de les Normes Subsidiaries de Benifaió del qual és agent urbanitzador l'Agrupació d'Interés
Urbanístic U.E 2.1.2 Benifaió.
SEGON. Concedir un tràmit d'audiència durant un termini de QUINZE DIES als propietàris i titulars de drets i
deures afectats per l'actuació, així com a l'agent urbanitzador i a l'adjudicatari de les obres, ROMEFER S.L,

al avalista, el Banc de Valencia, a la Consellería d’Educació i a “Construcciones e Infraetructuras
Educativas de la Generalitat Valenciana (CIEGSA)”, als efectes que puguen al·legar i presentar la
documentació que estimen convenient en defensa del seus drets i interessos.
TERCER. Ordenar la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província de València.
QUART. Ordenar a l'agent urbanitzador que amb caràcter previ a la suspensió i per motius de seguretat i
salubritat s'haurà de procedir a l'enderrocament i trasllat de runes, per empreses gestores autoritzades, de
les edificacions ubicades a les parcel·les catastrals que consten a l'informe de l'arquitecta municipal.
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QUINT.Ordenar a l'agent urbanitzador que en el termini de quinze dies presente una relació actualitzada
dels titulars registrals i tercers afectats per l'actuació, assumint la possible responsabilitat que poguera sorgir
pel fet de no comunicar la informació a este Ajuntament.
SEXT. S'adverteix als afectats que tenen la responsabilitat de comunicar a este Ajuntament qualsevol
tercera persona que poguera quedar afectada per la suspensió de les obres, i dels que l'ajuntament no puga
tenir constància a la vista de la documentació obrant en els arxius municipals, assumint el propietari en
concret, la possible responsabilitat que poguera sorgir pel fet de no comunicar la informació a este
Ajuntament. Així mateix, en aplicació del disposat en l'article 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de
juny, pel que s'aporva el Text Refòs de la Llei del Sòl, en el supòsit de transmissions dels propietats, els
nous adquirents quedaren subrogats en els obligacions assumides pel venedor amb l'Adminsitració.
SÈPTIM. Requerir als interessats als efectes que manifesten per escrit la seua conformitat o disconformitat
amb la suspensió temporal del PAI de la U.E 2.1.2, als efectes de facilitar esta gestió s'adjunta plantilla la
qual una vegada emplenada s'haurà de presentar en el Registre General d'Entrada d'este Ajuntament. En el
supòsit de no efectuar cap al·legació s'entendrà que manifesta el seu consentiment a la suspensió de les
obres d'urbanització, així com que esta suspensió no li causa cap dany ni perjudici.
OCTAU. Notificar a l’Agent Urbanitzador i ROMEFER S.L aquest acord acompanyat en full apart dels
informes tècnic i jurídic i relació de persones interessades que obren en l’expedient als efectes de la seua
comprovació i verificació.
NOVÈ. Notificar el present acord a totes les persones interessades, a la la Consellería d’Educació i a
“Construcciones e Infraetructuras Educativas de la Generalitat Valenciana (CIEGSA)”, i al avalista, el Banc
de València amb indicació que, per tractar-se d'un acte de tràmit, no posa fi a la via administrativa, no sent
susceptible de cap recurs, sense perjuí del que establix l'article 107 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
PUNT 3.4- (Urbanisme i Patrimoni) Aprovar, si procedeix, la Resolució al·legacions al Ple de 27 de
novembre de 2.012 i denegar el projecte complementaria número 3 al projecte d’urbanització refòs
que forma part de l’Alternativa del PAI de la UE 2.1.1 i la retaxació de càrregues que d’aquest se’n
deriven.
Vist l’estat de tramitació de l’expedient incoat a instància de l’agent urbanitzador del Programa d’Actuació
Integrada de la unitat d’execució 2.1.1, relatiu a la tramitació del projecte d’urbanització complementari
número 3 al projecte d’urbanització refòs que forma part del programa i la memòria de retaxació de les
càrregues i
Vist que el Ple de 13 d’octubre de 2004, va acordar per una banda, aprovar el Programa d’Actuació
Integrada (PAI) de la unitat d’execució 2.1.1 del Sector 2, de sòl residencial i per altra banda, va atribuir la
condició d’agent urbanitzador a “AGRUPACIÓN DE INTERES URBANISTICO 2.1.1, amb la imposició d’un
seguit de condicionants.
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 27 de setembre de 2.005, va acordar donar per
complits els requeriments municipals i aprovar el projecte d’urbanització refòs per un import de
4.754.995,43 IVA INCLOS
Vist que posteriorment a l’aprovació del projecte d’urbanització refòs, entre altres actuacions, s’han aprovat
dos projectes complementaris i s’han retaxat les càrregues d’urbanització del PAI, pels conceptes i imports
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que a continuació es detallen. Els acords adoptats
administrativa.
•

són ferms en via administrativa i contenciós

Projecte complementari número 1, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 22 de gener
de 2.010.

•
“…Primer. Aprovar definitivament el projecte complementari número 1, al projecte d’urbanització
refós de la unitat d’execució 2.1.1 aprovat per acord plenari de 27 de setembre de 2.005 i la
retaxació de les càrregues previstes al programa d’actuació integrada aprovat per acord del Ple de
13 d’octubre de 2.004.
Segon. Fitxar l’import de les càrregues d’urbanització del Programa d’Actuació Integrada de la
unitat d’execució 2.1.1 de les NN. SS de Benifaió, que promou l’agent urbanitzador “ Agrupación de
Interés Urbanístico SAU 2.1.1 Benifaió per un import de 4.841.310,73 IVA INCLOS.
IMPORT SENSE IVA/€
CARREGUES URBANITZACIO 4.099.133,99
PREVISTES AL PAI
MODIFICAT 1
74.409’74
TOTAL
•

•

IVA/€

IMPORT AMB IVA/€

655.861,44

4 .754.995,43

11.905’56

86.315,30
4.841.310,73

Aquestes quantitat no recull els conceptes següents: les indemnitzacions per excessos i
defectes d’adjudicació, les indemnitzacions per plantacions o edificacions incompatibles amb
el projecte i per últim, les deduccions econòmiques per la renúncia a les escomeses de llum i
aigua previstes al projecte….”

Projecte complementari número 2 aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament de 27 de setembre
de 2012.
“…Primer. Aprovar el projecte complementari número 2, al projecte d’urbanització refós de la unitat
d’execució 2.1.1 aprovat per acord plenari de 27 de setembre de 2.005 i la retaxació de les
càrregues previstes al programa d’Actuació integrada aprovat per acord del Ple de 13 d’octubre de
2.004, amb la finalitat d’ajustar-les a les derivades de l’adequació de la infraestructura elèctrica als
nous condicionants legals de la instal·lació. Tot això, supeditat a l’aportació de l’autorització de la
Conselleria competent de compatibilitat d’aquestes obres amb l’urbanització del Camí de la
Marcelina. Quan l’agent urbanitzador aconseguisca l’autorització a què fa referència l’apartat
anterior, l’aportat anterior, l’aportarà a l’Ajuntament, el qual, previs els informes procedents, emetrà
un Decret de l’Alcaldia pel qual es permetrà l’inici de les obres.
Segon. Fitxar l’import de les càrregues d’urbanització del Programa d’Actuació Integrada de la
unitat d’execució 2.1.1 de les NN. SS de Benifaió, que promou l’agent urbanitzador “ Agrupación de
Interés Urbanístico SAU 2.1.1 Benifaió per un import de 552.056,50 IVA INCLÒS.
IMPORT
SENSE
IVA/€
CARREGUES URBANITZACIO PREVISTES AL PAI
4.099.133,99(1)
MODIFICAT 1
74.409,74
MODIFICAT 2
552.056,50
TOTAL
4.725.600,23 (2)

Vist que l’agent urbanitzador, el 13 de novembre de 2.012, registre d’entrada núm. 7278, va presentar un
projecte complementari número 3, al projecte d’urbanització refòs acompanyat d’un estudi de seguretat i
salut i d’ una memòria de retaxació de les carregues d’urbanització del PAI de la u.e 2.1.1 de les NN.SS, el
qual és objecte d’aquest expedient. El Ple de 27 de novembre de 2.012 va acordar sotmetre a informació
pública aquesta documentació, mitjançant publicació en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana
número 6918, de 7 de desembre de 2.012.
Vist que durant el termini d’informació pública es van formular dues al·legacions:
1. Carlota Navarro Ganau, Diputació de Valencia número 147, de 8 de gener de 2013
2. Francisco Javier Rovira Añó número 828, d’ 11 de febrer de 2013

Vist que les al·legacions abans esmentades es fonamenten basicament:
1. El projecte complementari número 3 no justifica l’aparició de circumstancies sobrevingudes que
motiven la retaxació de les carregues d’urbanització.
2. La retaxació de les carregues d’urbanització proposada supera al 20% de les carregues previstes
en la proposició jurídic econòmica.
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Vist que per decret de l’Alcaldia número 286, de 19 de febrer de 2.013, es va sol·licitar a l’agent urbanitzador
“ Agrupación de Interés Urbanístico de la unidad de ejecución 2.1.1” que en el termini de quinze dies,
informara les al·legacions presentades, justificara el contingut del projecte complementari número 3 i
concretara quins són els nous condicionats legals que exigeixen la instal·lació elèctrica objecte del projecte
complementari número 3. L’esmentat decret va ser notificat a l’agent urbanitzador el dia 21 de febrer de
2.013 i al director de les obres d’urbanització l’1 de març de 2.013.
Vist que en contestació al decret de l’Alcaldia número 286, Raul Lozano Torres, en qualitat de tècnic
redactor del projecte complementari número 3, el 21 de març de 2013, va presentar un informe de les
al·legacions, al qual va acompanyar els annexos següents:
Annex I. Informe Incial d’Iberdrola per a electrificar la UER 2.1.1 del Sector 2.1. de Benifaió de data
18/2/2003
Annex II. Informe d’Iberdrola per a electrificar la UER 2.1.1 del Sector 2.1 de Benifaió de 13/9/2007,
que deixa sense efecte el de 18/2/2003.
Annex III. Conveni amb Iberdrola per a electrificar la UER 2.1.1 del Sector 2.1 de Benifaió de
15/7/2009
Annex IV. Addenda al Conveni d’Iberdrola que recull les obres del Capitol 1 del Projecte
Complementari 3.
Annex V. Intercanvi correus amb Iberdrola Treballs a realitzar recollits en els capitols 2,3 i 4 del
Projecte Complementari 3.
Vist que el 22 de març de 2.013, l’engenyier tècnic municipal va informar la documentació presentada pel
redactor del projecte complementari número 3, observant-se que si bé s’informa sobre quasi la totalitat dels
raonaments que contenen les al·legacions i s’aporten informes i convenis de la companyia subministradora
del servei elèctric, no s’aporten documents que justifiquen quines són les noves exigències o circumstàncies
sobrevingudes que motiven la redacció del projecte complementari 3 i la retaxació de les carregues. De
l’informe del tècnic redactor del projecte es desprén que les causes que ho motiven son:
1.Noves exigències de la companyia subministradora del servei elèctic Iberdrola
2.Les interferències derivades de la simultania execució, dins d’un mateix àmbit, de les obres
d’urbanització de la unitat d’execució 2.1.1 per l’agent urbanitzador i d’urbanització del cami de la
Marcelina per la Conselleria d’infraestructures.
3.Nous condicionaments legals per a la infraestructura elèctrica.
Vist que per decret de l’Alcaldia número 458, de 25 de març de 2.013, es va requerir a l’agent urbanitzador
que en el termini de deu dies, justificara allò que al·lega en els termes següents:
Justificar quins són els condicionants legals posteriors a l’aprovació del projecte d’urbanització i el
projecte complementari número 2, que han motivat la tramitació d’un projecte complementari número 3 i
la retaxació de les càrregues d’urbanització, de conformitat amb el que preveu l’article 389 del ROGTU.
Aportar informe o conveni amb la companyia elèctrica que concrete quines són els nous requeriments a
l’agent urbanitzador, amb posterioritat a la suscripció del conveni i addenda aportats.
Justificació documental dels requeriments de qualsevol administració ( Ajuntament, Generalitat...) en
l’àmbit del Cami de la Marcelina i que han motivat les modificacions objecte del projecte complementari
número 3.
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Vist que aquest decret va ser notificat a l’agent urbanitzador el dia 28 de març de 2.013 i al tècnic redactor
del projecte el dia 9 d’abril de 2.013. No havent-se aportat cap justificació ni documentació.
Vist que davant la falta de nova documentació que ho justifique, per l’arquitecta i ingenyier tècnic municipal i
assitència tècnica per a la supervisió de les obres d’urbanització, s’han emés informes, tots ells de data 19
d’abril de 2.013, analitzant els documents presentas per l’urbanitzador : memoria del projecte complementari
número 3 i obres en ell incloses i memòria de retaxació de carregues, tot això, per valorar l’adeuació
d’aquestes a les causes previstes a l’article 168.4 de la LUV i 319 del ROGTU.
Vist que en relació a les causes que motiven la retaxació segons segons l’ informe del tècnic redactor de
data 21 de març de 2.013, cal tindre en compte l’informat per l’assistència tècnica a la direcció de l’obra i
arquitecta i engenyier municipal en informes de 19 d’abril de 2.013:
1) Noves exigències de la companyua subministradora del servei elèctic Iberdrola
No s’ha aportat per part de l’urbanitzador informe d’Iberdrola o Addenda al conveni que permeta valorar
l’aparició de circumstàncies sobrevingudes i justifique la necessitat d’aquesta instal·lació per a la completa i
correcta urbanització de la UE 2.1.1
2)Les interferències derivades de la simultania execució, dins d’un mateix àmbit, de les
obres d’urbanització de la unitat d’execució 2.1.1 per l’agent urbanitzador i d’urbanització del
cami de la Marcelina per la Conselleria d’infraestructures.
L’agent urbanitzador en data 1 d’agost de 2.011 va presentar un escrit relatiu als treballs de coordinació de
l’execució de les obres entre la línia de MT a realitzar en el Camí de la Marcelina i la urbanització del Camí
de la Marcelina per la COPUT.
Que a la vista de l’esmentat escrit l’Ajuntament el 10 d’agost de 2011,
urbanitzador informe dels Tècnics Municipals que deia textualment:

va donar trasllat a l’agent

“Visto el escrito presentado por la Agrupación de Interés Urbanístico de la Unidad de Ejecución 2.1.1, en
el cual se reflejan las conclusiones alcanzadas tras la reunión mantenida en este Ayuntamiento, como
consecuencia de las interferencia entre la misma AIU y las obras de urbanización del Camí de la Marcelina,
llevados a cabo por la Conselleria de Infraestructuras y Transportes, en concreto en la zona desde el
Polideportivo municipal hasta el Centro de Reparto de la SAU 2.1.1 NO se encuentra INCONVENIENTE
alguno al acuerdo alcanzado por las parte con las siguientes matizaciones:
-

La AIU de la UE 2.1.1 y la Conselleria de Infraestructuras y Transportes, a través de las
empresas adjudicatarias d elas respectivas obras de urbanización deberán llegar a un acuerdo
técnico-económico que beneficie a ambas partes, y que de ningún modo supondrá un
incremento económico para alguna de ellas ni al propio Ayuntamiento.
Los trabajos deberán estar siempre acordes a las normas de la empresa distribuidora de
energía eléctrica Iberdrola D.E, S.A.U para lo cual la empresa que ejecute los mismos, en este
caso la AIU de la UE 2.1.1 deberá estar en perfecta coordinación con Iberdrola.
El inicio de los trabajos quedará supeditado a la aprobación de los respectivos proyectos
modificados por la administración competente, y deberá ser consensuado por ambos
promotores, con el fin primordial de llevarlo a cabo a la mayor brevedad posible, sin afectar al
plazo de ejecución de ninguna de las obras afectadas.
Todo lo cual se informa a los efectos oportunos, debiendo dar traslado a las partes afectadas,
así como a la empresa distribuidora de energía eléctrica IBERDROLA D.E. S.A.U”.
3.Nous condicionaments legals per a la infraestructura elèctrica

No s’aporta documentació al respecte. No hi ha canvis legislatius que afecten a les instal·lacions
projectades amb posterioritat a la firma del conveni i a l’aprovació del projecte complementari núm. 2.
Pel que fa referència al canvi normatiu, el Reglament que es cita a la memòria del projecte complentari 3,
estava vigent en la data en que es va firmar el conveni entre l’urbanitzador i la companyia subministradora.
Es per això que s’enten implicitament inclòs en aquest conveni i projecte complementari número 2.

Vist que en relació a la retaxació de carregues a més a més de les despeses derivades del projecte
complementari número 3 s’han inclòs:
La redacció d’instruments de planejament (PP I DH) va ser aprovada per decret de l’Alcaldia de data
13/10/2005 i que ascendeix a un import de 9.935,34 euros.
Taxa per connexió a l’Entitat de Sanejament, imposada per l’EPSAR en data 26 d’octubre de 2.011 per
import de 132.784,55 IVA inclós. A l’expedient consta justificant de l’abonament de l’agent urbanitzador a
l’entitat.
Vist que d’acord amb l’informe de l’arquitecta municipal l’import d’aquests conceptes no supera el limit legal
del 20%, segons quadre que s’adjunta:
“...
RETASACION 3

IVA
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CARGAS REFUNDIDO

4.099.133,98

4.754.995,42

PROY. COMP. 1

74.409,74

86.315,30

PROY. COMP. 2

552.056,50

651.426,67

112.529,28

20.255,27

CONEXIÓN EDAR
REDACCION
PLANEAMIENTO

INSTRUMENTOS

TOTAL RETASADO 3

8.564,95

9.935,34

4.846.694,45

5.522.928,00

El importe máximo de retasación sería: (20% sobre 4.099.133,98 € )
El importe retasado que se estima es:

4. 918.960,77 €
4 . 8 46.694,45 €…”

A la vista dels antecedents abans esmentats i fonaments de dret disposició transitoria tercera, i articles
168.3 de la Llei 116/2005,de 30 de desembre, Reguladora de l’Activitat Urbanística (LUV) i article 389 i
següents del Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística (ROGTU).
Primer. Estimar les al·legacions presentades per Dña Carlota Navarro Ganau, Diputació de Valencia
número 147, de 8 de gener de 2013 i D. Francisco Javier Rovira Añó número 828, d’ 11 de febrer de 2013,
en allò que fa referència. a que no s’ha acreditat que el projecte complementari número 3 és causa d’un
dels supòsits prevists a 168.4 de la LUV i 389 i següents del ROGTU.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 24 d’abril de 2013.

Inicia el torn d´intervencions el portaveu de C.M Compromís, el sr. Gómez, qui recorda que este PAI també
s´inicià en l´any 2004. S´han presentat dos projectes complementaris amb retaxació de càrregues. Ara es
presenta el tercer. Hi han dos al·legacions ja que es supera el 20% de les càrregues previstes. De l´informe
tècnic es despren que no està suficientment justificat, per això s´estimen les al·legacions, es denega el
complementari nº 3 i s´aprova la retaxació de càrregues que responen d´exigències imposades per
l´Ajuntament.
El portaveu de G.B, el sr. Zafra, comenta que es tracta del projecte complementari nº 3, si bé no s´ha
justificat les circumstàncies sobrevingudes al·legades que motiven la retaxació. Hi han dos al·legacions que
s´accepten. Per tant, s´accepta parcialment.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, diu que votarà a favor de la proposta. S´estimen les al·legacions perquè
no s´ha justificat les causes sobrevingudes i a més l´increment és superior al 20%. L´Ajuntament ha donat
dos oportunitats per tal de justificar estes circumstàncies. L´informe tècnic proposa l´estimació de les
al·legacions i l´aprovació de la retaxació parcial. Per tot allò exposat recolçarà la proposta.
El portaveu popular, el sr. Monrabal, inicia l´últim torn de intervencions i apunta que no s´ha tingut en
compte allò d´Iberdrola perquè no s´ha justificat.
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Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots dels membres del PP, 6 dels
regidors del PSPV-PSOE, 2 de C.M Compromís i 2 de de G.B) adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Estimar les al·legacions presentades per Dña Carlota Navarro Ganau, Diputació de Valencia
número 147, de 8 de gener de 2013 i D. Francisco Javier Rovira Añó número 828, d’ 11 de febrer de 2013,
en allò que fa referència. a que no s’ha acreditat que el projecte complementari número 3 és causa d’un
dels supòsits prevists a 168.4 de la LUV i 389 i següents del ROGTU.
SEGON. Denegar el projecte complementari número 3 al projecte d’urbanització refòs que forma part
integrant de l’alternativa tècnica del Programa d’Actuació Integrada de la unitat d’execució 2.1.1 de les NN.
SS.
TERCER. Estimar la sol·licitud de retaxacio de les carregues d’urbanització del Programa d’Actuació
Integrada de la unitat d’execució 2.1.1 de les NN. SS, únicament pel que fa a les carregues derivades de les
exigències imposades per l’Ajuntament relatives a la part proporcional dels instruments de planejament ( DH
i PP) per un import de 9.935,34 IVA INCLOS i per l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües (EPSAR) del
dret de connexió del clavegueram d’esta actuació a l’EDAR d’esta localitat per un import de 132.784,55,
resultant un import total de les carregues d’urbanització de 5.522.928 €. La retaxació de carregues no
supera el límit del 20% previst a l’article 393.4 del ROGTU.
QUART. Requerir a l’agent urbanizador
Ajuntament la documentació ajustada als
les persones interessades i publicar en el
l’article 392 del Decret 67/2006, de 12
Territorial i Urbanística.

que en el termini de deu dies, procedesca a presentar aquest
termes d’aquest acord i a continuació, procedir a notificar a totes
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en els termes prevists en
de maig, pel que s’aprova el Reglament d’Ordenació i Gestió

CINQUÈ. Notificar l’acordat a l’agent urbanitzador i a tots els que figuren a l’expedient com a titulars de
drets afectats per l’actuació.
SISÉ. Traslladar l’acord al Departament d’Urbanisme; a la direcció facultativa de les obres, Raúl Lozano
Torres; i per últim, a l’assistència tècnica de supervisió de l’obra José Calleja Ferrà, en representació de
Arquitectura, Diseño y Gestión de Proyectos, s.l.
SETÉ. Donar trasllat de l’acorda’t als Serveis Tècnics Municipals i als Departaments d’Intervenció i
Tresoreria.
PUNT 3.5- (Urbanisme i Patrimoni) Aprovar, si procedeix, la devolució de la garantia definitiva
constituida en el contracte relatiu a l’execució de l’obra d’urbanització de la Plaça Major de Benifaió i
direcció de la prospecció arqueològica.
Considerant que el Ple de la Corporació en sessió de 27 de juliol del 2006 va adjudicar el contracte relatiu a
l'execució de l'obra d'urbanització de la Plaça Major de Benifaió i direcció de la prospecció arqueològica a
l'empresa INFRAESTRUCTURES TERRESTRES S.A.
Considerant que el 8 de setembre del 2006 es va formalitzar en document administratiu entre l'Ajuntament
de Benifaió i la mercantil INFRAESTRUCTURES TERRESTRES S.Al contracte relatiu a l'execució de l'obra
d'urbanització de la Plaça Major de Benifaió i direcció de la prospecció arqueològica.
Considerant que el 3 de juliol del 2007 es formalitza igualment en document administratiu entre les parts
anteriorment referenciades la modificació del contracte acordada en sessió plenària de data 22 de maig del
2007.
Considerant que la mercantil adjudicatària d'estes obres hi ha consituit les següents garanties en relació a
este contracte:
- Garantia definitiva per un import de 31.006,75 € tal com acredita carta de pagament amb número
200600019245 de data 17 d'agost del 2006.
- Garantia definitiva per import de 5.575,44 € tal com acredita carta de pagament amb número
200700010756 de data 22 de juny del 2007.
Considerant que l'acta de recepció dels obres és firma el 28 de maig del 2007.
Considerant que este contracte tenia un termini de garantia de dos anys computables des del següent a què
tinga lloc la recepció dels obres (clàusula 16.2 del PCAP).

Considerant que el contractista ha demanat la devolució de les garanties constituides (el 26 de març del
2010 segons registres d'entrada número 1934 i 1935, el 30 de març del 2011 segons registre d'entrada
número 2011001933 i el 30 de gener del 2012 segons registre d'entrada número 2012000535).
Considerant que en l'expedient no consta l'existència de cap inconvenient en relació a l´execució d´esta
obra.
Vist l´informe jurídic número 2013000068 de 15 d´abril de 2013.
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 24 d’abril de 2013.

El sr. Gómez, portaveu de C.M Compromís, explica que este punt és relatiu a la devolució de la garantia
constituïda pel contractista de les obres de la plaça del 2006. En 2007 es recepcionen les obres. S´ha
demanat la devolució en diverses ocasiones: 2010,2011 i 2012. El portaveu considera que no deurien
permetre´s este tipus de situacions.
El portaveu de G.B, el sr. Zafra, suscriu allò dit pel portaveu de C.M Compromís i demana explicacions en
relació a la demora.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, comenta que la recepció de les obres tingué lloc en l´any 2007 per tant
el termini de garantia està finalitzat. No consta en l´expedient cap anomalia, si bé el que no considera
correcte és tardar tant en tornar la garantia. La regidora espera que no tinga cap conseqüència econòmica
per a l´Ajuntament.
El portaveu popular, el sr. Monrabal, manifesta que és correcte allò dit s´ha degut tot a un fallo intern però ja
s´ha parlat amb qui es tenia que parlar.

Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots dels membres del PP, 6 dels
regidors del PSPV-PSOE, 2 de C.M Compromís i 2 de de G.B) adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Ordenar a la Tresoreria municipal la devolució de les garanties definitives constituïdes per
INFRAESTRUCTURES TERRESTRES S.A (CIF A30300818) en relació al contracte d'execució de l'obra
d'urbanització de la Plaça Major de Benifaió i direcció de la prospecció arqueològica per un import de
31.006,75 € tal com acredita carta de pagament amb número 200600019245 de data 17 d'agost del 2006
així com la consituida per un import de 5.575,44 € tal com acredita carta de pagament amb número
200700010756 de data 22 de juny del 2007. La devolució d'estes garanties es realitzarà a
INFRAESTRUCTURES TERRESTRES S.A (CIF A30300818) per la tresoreria municipal en el termini màxim
de 10 dies hàbils següents a la comunicació del present acord.
SEGON. Notificar el present acord a INFRAESTRUCTURES TERRESTRES S.A (CIF A30300818).
TERCER. Comunicar el present acord a la tresoreria municipal posant-li de manifest que una vegada s'haja
procedit a la devolució de la garantia s'haurà de remetre al departament de secretaria l'acreditació
documental corresponent als efectes de donar per finalitzat el procediment.
PUNT 3.6- (Agricultura i Medi Ambient) Requeriment de subsanació en relació al recurs interposat
per la Federació de Colombicultura de la Comunitat Valenciana contra l´article 29 de l´Ordenança
municipal de tinença i protecció dels animals.
Considerant que en sessió plenària de 27 de novembre de 2012 es va aprovar inicialment l’Ordenança
municipal reguladora de la tinença i protecció dels animals i es va sotmetre a informació pública durant un
termini de 30 dies hàbils per mitjà d’anunci en el BOP núm. 292 de 7 de desembre de 2012.
Considerant que conclòs el tràmit d’informació pública en data 17 de gener del 2013, al no haver-se
presentat al·legacions, s’ha procedit a la publicació del text íntegre de la mateixa en el BOP núm. 27 d’1 de
febrer del 2013 així com al compliment del que disposen els articles 49 i 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
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Considerant que la Federació Colombicultora de la Comunitat Valenciana presenta en data 22 de gener del
2013 (registre d’entrada número 2013000397) al·legació a l’article 29 de la mateixa.
Considerant que per mitjà d’escrit d’1 de febrer del 2013 amb registre d’eixida número 2013000381
s’informa a la Federació que l’al·legació presentada no ha sigut presa en consideració al presentar-se fóra
del termini legalment previst.
Considerant que en data 18 de febrer de 2013 (registre d’entrada número 2013000987) el Sr. José Luis
Ros Cloquell, com a president de la Federació Colombicultora de la Comunitat Valenciana, presenta recurs
en via administrativa contra la redacció de l’article 29 de l’Ordenança Municipal.
Considerant que en data 25 de febrer de 2013 s’emet informe per la secretaria municipal amb número
2013000033 on es posa de manifest, entre altres qüestions que és necessari que el Sr. José Luis Cloquell
acredite la representació de la Federació de Colombicultura de la Comunitat Valenciana aportant document
original o còpia compulsada del seu nomenament com a president així com l’acreditació de les funcions
inherents al càrrec que ostenta, de conformitat amb allò disposat en els article 32.3 i 71.1 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú.
Vista la proposta de l’alcaldia de data 26 de febrer de 2013.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Agricultura i Medi Ambient de data 23 d’abril de 2013.
El portaveu de C.M Compromís, el sr. Gómez, explica que les al·legacions s´han fet fòra de termini. Es
tracta de demanar l´acreditació de la representació amb l´advertència que no cap recurs en via
administrativa. Es tracta d´una qüestió formal. Enr elació al problema dels colombaries és un problema de
quantitat si bé s´està treballant en la comissió informativa.
El sr. Zafra, portaveu de G.B, comenta que és un requisit formal per tal que acredite la representació sense
entrar en el fons de la qüestió. S´està treballant en el tema.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, diu que es tracta de, mitjançant el procés administratiu, requerir la
representació. Per altra banda, es va a revisar d´ofici l´article 29 i s´advertix de que contra l´Ordenença no
pot interposar-se recurs en via administrativa.
El portaveu popular, el sr. Monrabal, recorda que el recurs s´interposà fòra del termini legal.
El portaveu de C.M Compromís, el sr. Gómez, inicia el segon torn d´intervencions i comenta que té que hi
haver sensibilitat epr tal de canviar l´ordenança.
El portaveu de G.B, el sr. Zafra, diu que s´està treballant en la modificació de l´ordenança i per això junt la
notificació d´este acord deuria informar a la Federació d´açò.
La sra. Ortiz (PSPV-PSOE) apunta que la federació de Colombicultura presentà dos escrits uno f`pra de
termini i l´altre en relació al que ara se´ls demana que acrediten la representació.
El sr. Monrabal (PP) diu que qualsevol modificació de l´ordenança tindrà que aprovar-se en Ple.
El regidor popular de medi ambient, el sr. Alepuz, comenta que es tracta d´arreplegar totes les al·legacions
de la Federació de Colombicultura. Opina que més de 100 colombs no és normal. No obstant, s´esta
treballant.
Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots dels membres del PP, 6 dels
regidors del PSPV-PSOE, 2 de C.M Compromís i 2 de de G.B) adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Requerir al Sr. José Luis Ros Cloquell als efectes que acredite la representació de la Federació de
Columbicultura de la Comunitat Valenciana, en el termini de 10 dies hàbils, per mitjà e document original o
còpia compulsada del seu nomenament així com de les funcions inherents al seu càrrec, de conformitat amb
allò que s’ha preceptuat en els articles 32.3 i 71.1 de la LRJPAC.
SEGON. Advertir al Sr. José Luis Ros Cloquell que en el cas que no esmene els extrems sol·licitats en el
termini indicat se li tindrà per desistit el recurs interposat d’acord amb el que establix l’article 71.1 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú.

TERCER. Informar al Sr. José Luis Ros Cloquell que contra les ordenances municipals per ser disposicions
de caràcter general no podrà interposar-se recurs en via administrativa sent únicament possible la seua
impugnació a traves del recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana (article 107.3. de la LRJPAC i articles 2c) i 10.1b) de la LJCA):
QUART. Notificar este acord al Sr. José Luis Ros Cloquell, amb expressa advertència que contra este acord
per tractar-se d’un acta de tràmit no podrà interposar-se cap recurs.
PUNT 3.7- Despatxos extraordinaris, si procedixen.
[L´Alcladia municipal acorda fer un recés sent les 21:09 reanudant-se la sessió a les 21:25 minuts]
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Despatx extraordinari 3.7.1- Proposta de resolució del grup municipal socialista exigint el
subministrament d´aigua potable per a la Ribera presentada el 26 de març de 2013 (registre
d´entrada 2013001605).
D´acord allò disposat a l´article 82 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s´aprova el
Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitals Locals per 10 vots a favor (6 del
PSOE, 2 de G.B i 2 de C.M Compromís) i 7 en contra (dels regidors del PP) s´acorda la inclusió del present
punt a l´ordre del dia de la sessió, del següent tenor literal
“Marta Ortiz Martinez en representació del grup municipal socialista de l'Ajuntament de Benifaió, a l'empar del que
preveu l'article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana,
presenta esta proposta de resolució per a incloure-la en l'ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple que es
convoque, i ais efectes del seu debat i votació.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
"El govern del PP de la Generalitat Valenciana és el màxim responsable de la greu situació sanitària que viuen la
major parts deis veïns de la comarca de la Ribera per la falta d'un aigua potable de qualitat"
El problema ve arrossegant-se des de fa molts anys, quan començà a detectar-se en les aigües que s'extrauen deis
aqüífers riberencs, per subministrar aigua potable en la pràctica totalitat dels pobles de la Ribera, uns nivells de nitrats
molt superior als permesos per l'OMS.
Cal recordar que ni les autoritats autonòmiques, ni espanyoles ni internacionals aconsellen l'ús continuat d'eixa aigua
per a consum humà i el desaconsellava radicalment per al consum per part de determinats col·lectius especials (dones
embarassades, xiquets, malalts renals...).
Eixa problemàtica va fer que en alguns pobles s'iniciara la instal·lació de subministraments alternatius, amb sistemes
d'osmosi inversa, filtres ..., per a donar aigua potable als seus veïns. Eixes actuacions han suposat un important cost
econòmic d'execució i manteniment per als respectius ajuntaments.
Als mateix temps molts veïns dels nostres pobles s'han vist obligáts a assumir al seu càrrec el cost d'instal·lar als seus
domicilis les instal·lacions de tractament de les aigües o de costejar-se el preu de compra de l'aigua embotellada, quan
l'Administració Pública els cobra taxes i preus per una aigua que "teóricament" és potable i apta per al consum humà.
Ja el mes d'abril de l'any 1998 la Mancomunitat de la Ribera Alta davant l'evidència que el Pla de Conca del Xúquer,
que en aquell moment estava tramitant el govern del Sr. Aznar, no donava una solució al problema, presenta una
proposta que fou aprovada per l'assemblea comarcal, per a demanar al govern espanyol i al govern de la Generalitat que
s'estudiés la possibilitat i conveniència d'obtenir aigua per al consum humà dels veïns de la Ribera de l'embassament de
Tous (aigües superficials del Xúquer), al considerar que el cabal de l'aqüífer del Caroig (pous de Tous), eren insuficients
per a extraure l'aigua potable lliure de nitrats necessària per als pobles afectats pel problema. Efectivament haver fet
mes extraccions del Caroig posava en perill altres subministraments i el manteniment d'espais d'alt valor ambiental,
com els "ullals del riu Verd".
Com se sap ni el govern estatal (dirigit en aquell moment pel PP) ni el govern valencià (també dirigit pel PP) van fer res
al respecte, sense molestar-se, ni tan sols, en donar resposta a la demanda de la Mancomunitat, i el 24 de juliol de 1998
s'aprovà el Real Decret 1664/2008 que encara hui és el vigent Pla de Conca del riu Xúquer.
Malgrat el fet que eixe Pla incorpora fins i tot les demandes d'aigua de l'Àrea del municipi d'Albacete des del riu Xúquer
(Embassament d'Alarcón), mantenint la garantía de subministrament d'aigua per als prop d'1 milió d'habitants de l'Àrea
Metropolitana de València i de la zona del Camp de Morvedre, als mes de 150.000 habitants habituals (mes els que
s'acumulen en èpoques turístiques d'estiu als municipis costaners) de la Ribera que patien el greu problema es
determinà que la solució era la "Sustitución de aguas contaminadas con nitratos del acuífero de la Plana de Valencia
a
por aguas del acuífero del Caroch en una 1 fase y con agua superficial del Júcar en fase posterior".
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La paradoxa de la situació és que els únics que no tenen garantida aigua potable del Xúquer, i tenen que patir un
subministrament d'aigua no apta per al consum humà, son els habitants dels pobles de la comarca de la Ribera per on
discorre el riu.
La Generalitat Valenciana, en compte de posicionar-se en contra d'eixa decisió i de formular recursos contra la norma
(com si que va fer anys després amb la "guerra de l'aigua" davant el transvasament de l'Ebre) aprovà un projecte que
pretenia donar subministre d'aigua potable lliure de nitrats als municipis d'Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull,
Carcaixent, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyá, Rióla i Sueca des d'uns nous pous a construir en la
partida de la Garrotera del terme d'Alzira.
Aquest projecte es fonamentava en l'extracció de 30.000 m3 d'aigua lliure de nitrats a l'any que, dil·luits amb l'aigua de
cada poble, permetria proporcionar aigua amb un nivells de nitrats inferiors als límits màxims permesos per la normativa
vigent.
Les obres s'iniciaren per la Generalitat l'any 2004, i diversos representants del govern valencià vingueren anunciant
cada cert temps el seu acabament i posada en funcionament, malgrat les reiterades manifestacions que feien els
representants del PSPV, i de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (presidida pel socialista sr. Moragues), sobre la
inviabilitat d'eixe projecte.
L'engany finalment va quedar de manifest quan abans de l'estiu de l'any 2008 el representant de la Generalitat va
acabar reconeixent a Carcaixent que el projecte encetat no resultava viable, per inexistència de cabal suficient en
l'aqüífer del Caroig per a donar aigua als pous fets, cosa que era perfectament coneguda pels responsables de la
Conselleria des de feia temps.
Apareix en aquell moment un nou projecte per a obtenir aigües superficials del riu Xúquer, procedents del canal
Xúquer - Túria, adquirint-se un compromís de donar aigua als pobles de la comarca a l'any 2010 amb la construcció
d'una nova potabilitzadora.
Eixa afirmació ha demostrat ser un nou engany. Encara hui des del govern valencià del PP estan assegurant, desprès
d'incomplir reiteradament les promeses anteriors, que les obres de la potabilitzadora estaran acabades a finals de l'any
2013.
Allò ben cert és que encara hi ha moltes incògnites per resoldre, com és el cas de no haver acordat res amb les
comunitats de regants que teòricament han de "cedir" els cabals d'aigua necessaris. I també que les obres que seran
necessàries per a connectar els pous actuals dels pobles amb la Planta depuradora no estan ni tan sols projectades
(com així ho va reconèixer la consellera d'Agricultura l'any 2012 en una resposta al diputat del PSPV a les Corts sr.
Signes).
Encara, després de mes de 10 anys de mentides i enganys, manifesta fa uns dies el vicepresident del govern valencià a
Guadassuar que "després de Falles" iniciaran els contactes amb els regants i reprendran els tràmits amb els municipis
afectats per a constituir l'organisme mancomunat que haurà d'assumir la titularitat de la concessió i la posterior gestió
del servei.
S'han invertit uns 60 milions d'€ (la major part de procedència de fons de la Unió Europea que ara no resulten
justificables) en les obres de connexió des dels pous de la Garrofera (que no es van a poder utilitzar) fins a les xarxes
d'aigua de cada poble, i uns 12 milions (pel moment) en la potabilitzadora que està en construcció, i encara no s'han
pressupostat les obres de connexió necessàries per a poder "permutar" l'aigua amb els regants.
El mes tràgic de tot seria que els dirigents del PP valencià ens portaren a una nova "guerra de l'aigua", com la que
patrocinaren amb les terres de l'Ebre, o la que han creant amb els usuaris del Vinolopó i Álacantí, ara entre els veïns i els
regants de la Ribera, per l'ús de l'aigua.
Pel que fa el cost de l'aigua (si és que arriba algún dia), les xifres provisionals fan poc probables les previsions que ha
fet el govern valencià d'una repercussió sobre els consumidors de l'aigua de 30 cèntims per metre cúbic. El que és
segur és que la xifra, en el millor cas i d'aconseguir un acord amb els regants que renuncien als seus cabals actuals,
serà superior.
Mentre tant la situació sanitària de l'aigua potable que reben els veïns i veïnes dels pobles de la Ribera no ha parat de
deteriorar-se.
L'any 2012 aparegueren els primers casos de contaminació per pesticida (Terbumelona-desetil), en Carcaixent i Llauri,
aquest any "li ha tocat" a Alzira i Corbera. Aixó està obligant als ajuntaments a fer unes costosíssimes inversions en
plantes de tractament d'aigua que permeten eliminar eixos components químics que ha convertit en "no aptes" per al
consum humà les teòricament "aigües potables" que subministren.
El que no s'ha fet públic, ni existeixen dades oficials fiables, és la possible existència d'efectes col·laterals nocius per a
la salut per l'ús i contacte amb eixos components químics.
Quin serà el següent poble "en caure"?

Quan donarà el govern del PP aigua potable als pobles de la comarca?
Mentre tant el govern valencià segueix en les seues preocupacions, i els ajuntaments dels grans municipis afectats (la
pràctica totalitat dels quals estan dirigits pel PP) no gosen en llançar cap critica a l'acció irresponsable de la
Generalitat tot i sent els ajuntaments part implicada i responsable del suministre.
Per tant, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció deis següents
ACORDS
PRIMER.- Exigir al govern de la Generalitat l'acabament immediat de les obres de la potabilitzadora que permeta utilitzar
les aigües del Xúquer per a consum humà en els pobles de la Comarca.
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SEGON.- Exigir al govern de la Generalitat que es projecten i es pressuposten les obres de connexió necessàries per a
poder fer el mes prompte possible, el subministrament d'aigua potable no contaminada (ni amb nitrats, ni amb
pesticides, ni amb cap altre producte tóxic) als ciutadans dels nostres pobles.
TERCER.- Exigir al govern de la Generalitat que faça les gestions necessàries per a obtindre de la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, les concessions d'aigua suficients per al subministre d'aigua potable als pobles afectats.
QUART.- Realizar una campanya de comunicació social als veins i veines que incloga, xerrades informatives, repartiment
d’informació real sobre el problema de l'aigua, als efectes de donar a conèixer la problemàtica existent i les solucions que
es proposen per a resoldre el problema. Exigir mentre dure el problema a la Comarca, analítiques mensuals completes de
l'aigua potable, i informar mensualment a través de la web municipal dels resultats d'aquestes analítiques.
CINQUÉ.- Denunciar davant la Unió Europea a través del Comissari competent en matèria d'aigües, I' incompliment de la
Directiva Marc de l'aigua i de les directrius reguladores dels paràmetres de qualitat de l'aigua potable.
SISÉ.- Notificar aquest acord al President de la Generalitat, Presidenta de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, a les dos
Mancomunitats de la Ribera i als Alcaldes dels municipis afectats.”

Inicia el torn d´intervencions el portaveu de C.M Compromís, el sr. Gómez, qui diu que votarà a favor de
la proposta. Es tracta d´una problemàtica de fa molts anys ja que l´aigua té uns nivells de nitrats molt
elevats. Es tracta d´una problemàtica de la Ribera. S´ha promés grans plans que no han donat els seus
fruits per al poble. L´aigua és de mala qualitat el que suposa fer grans inversions en potabiltzadores.
El portaveu de G.B, el sr. Zafra, opina que cal tindre solidaritat entre tots els municipis, el govern
d´Espanya i el Ministeri d´Agricultura pel be de tots.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, considera que és una forma de solidaritzar-se amb altres pobles de la
copmarca per tal de tindre aigua de qualitat. Es tracta de que els pobles de la Ribera del Xúquer (que la
integren elos pobles de la Ribera Alta i Baixa) s´uniren davan la problemàtica relativa a l´aigua
potable.Desde 1998 fins al 2008 estav vigent el Pla de Conca. S´ha fet inversions en potabilitzadores les
quals deurien d´haver finalitzat en el 2010 per tal que l´aigua siga de qualitat i axí poder conectar-se.
També es preveia la realització de campanyes. També es preten demanar una reunió amb el Comissari.
En defintiva les intencions de la moció son: solidaritzar-se amb els pobles afectats, previndre este tipus de
situacions i que les Administracions afectades façen les inversions necessàries.
El regidor popular de medi ambient, el sr. Alepuz, manifesta no estar d´acord amb la moció ja que
subministrament d´aigua depen de cada poble. Benifaió ha posat mitjos per tal de subministrar un aigua
de qualitat. La normativa preveu l´execució d´infraestructures bàsiques per ales Riberes del Xúquer. El
regidor recorda que s´han fet moltes inversiosn amb fons FEDER. En el Pla Hidrogràfic Nacional es
preveien estes situacions i hi havia inversions de 4.000 milions de pessetes destinades a donar aigua a la
Ribera, que finalment es gastaren en desalinitzadores. La Generalitat ha assumit obres que eren
competència de l´estat (al igual que passa amb el barranc). Espera que la Generalitat no assumisca el
gast d´aigua.
El portaveu de C.M Compromís, el sr. Gómez, inicia el segon torn d´intervencions qui considera que es
prioritzen grans inversions en detriment d´altres. Opina que el regidor popular s´ha contradit. L´aigua és
comeptència municipal però depen de qüestions externes. El Pla Hidrogràfic preveia obres però allò cert
és que moltes d´elles s´han quedat a mitjes. Així mateix pareix que les desalinitzadores no eren tan bones
com inicialment deien.
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El sr. Zafra, portaveu de G.B, apunta que es tracta de solidaritzar-se amb els municipis per tal que açò no
passe. Recorda que també estava pevist el trasvassament de l´Ebre i no s´ha fet. Cal estar tots d´acord i
no desviar l´atenció de la problemàtica principal.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, manifesta que en l´exposició de motius es fa referència a les obres a
que s´ha referit el sr. Alepuz. Estes obres s´iniciaren per la Conselleria. Opina que no cal anar-se a l´any
1998. El que ha dit és que l´administració competent s´encarregue. No va a entrar en qüestions
tècniques. En definitiva es tracta de solidaritzar-se.
El regidor popular de medi ambient, el sr. Alepuz, reitera que l´administració competent és la municipal,
qui és la responsable de donar aigua de qualitat. Ara està vigent el Pla de 1999. hi ha diners per tal d ef
er obres. L´obligació correspon als Ajuntaments. En la Conca del Xúquer mana la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, es a dir el Ministeri de Medi Ambient. Els Ajuntaments afectats no han fet la
feina. Quan Benifaió tingué el problema ningú va vindre a ajudar-los i montaren la mancomunitat. Hui en
dia la situació està com està. També deurien ficar-se d´acord i solucionar el problema a través de la
mancomunitat. El regidor votarà en contra de la moció perquè considera que no és una forma d´arribar a
acords.

Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per 10 vots a favor (6 del PSOE, 2 de G.B i 2 de C.M
Compromís) i 7 en contra (dels regidors del PP) adopta els següents ACORDS:
PRIMER.- Exigir al govern de la Generalitat l'acabament immediat de les obres de la potabilitzadora que
permeta utilitzar les aigües del Xúquer per a consum humà en els pobles de la Comarca.
SEGON.- Exigir al govern de la Generalitat que es projecten i es pressuposten les obres de connexió
necessàries per a poder fer el mes prompte possible, el subministrament d'aigua potable no contaminada (ni
amb nitrats, ni amb pesticides, ni amb cap altre producte tóxic) als ciutadans dels nostres pobles.
TERCER.- Exigir al govern de la Generalitat que faça les gestions necessàries per a obtindre de la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer, les concessions d'aigua suficients per al subministre d'aigua potable als
pobles afectats.
QUART.- Realizar una campanya de comunicació social als veins i veines que incloga, xerrades informatives,
repartiment d’informació real sobre el problema de l'aigua, als efectes de donar a conèixer la problemàtica
existent i les solucions que es proposen per a resoldre el problema. Exigir mentre dure el problema a la
Comarca, analítiques mensuals completes de l'aigua potable, i informar mensualment a través de la web
municipal dels resultats d'aquestes analítiques.
CINQUÉ.- Denunciar davant la Unió Europea a través del Comissari competent en matèria d'aigües, I'
incompliment de la Directiva Marc de l'aigua i de les directrius reguladores dels paràmetres de qualitat de
l'aigua potable.
SISÉ.- Notificar aquest acord al President de la Generalitat, Presidenta de la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer, a les dos Mancomunitats de la Ribera i als Alcaldes dels municipis afectats.”

CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE
PUNT 3.8- Informar sobre els Decrets d’Alcaldia corresponents al mes de març de 2013.
S’informa als membres de la Corporació dels decrets d’Alcaldia, corresponents al mes de març de 2013,
quedant els regidors assabentats.
PUNT 3.9- Dació de compte de l’informe de tresoreria, amb num. i data 30/2013 i 05/04/2013, relatiu
al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local en el primer
trimestre del exercici corresponent a l’any 2013.
Es dona compte als membres del plenari de l´informe del departament municipal de tresoreria amb número i
data 30/2013 de 05/04/2013 relatiu a l´informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per al
pagament de les obligacions de cada entitat local.

PUNT 3.10- Precs i preguntes.
La regidora de C.M Compromís, la sra. Grau, pregunta quan s´ampliarà el horari de la bilbioteca.
La regidora popular de cultura, la sra. Gómez, comenta que s´ampliarà a final de maig fins final de juny.
La sra. Grau (C.M Compromís) demana informació en relació als apagons de llum que es produixen per la
nit en algunes zones del poble com Reis Catòlics, carrer Canyar... entre altres.
El regidor popular d´obres, el sr. Alepuz, explica que s´està fent una obra en la zona perquè el quadro de
llum de la zona està sobrecarregat, ara es farà uno nou en el parc de Valmontone per tal de redistribuir la
zona. El regidor apunta a que quan plou el sistema no aguanta i per això s´està fent tot nou.
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La sra. Grau (C.M Compromís) posa de manifest que en el pont que va per dal de l´avinguda de Reis
Catòlics hi ha molts clots.
El regidor popular d´obres, el sr. Alepuz, diu que està pressupostat l´asfaltat d´eixa zona junt altres trams de
la població com carrer Major, José Morote Jaume I, Mestral.... Les obres s´iniciaran la setmana que ve.
La sra. Grau (C.M Compromís) pregunta si s´ha traslladat alguna problemàtica en relació al Decret sobre
arranjament escolar, ja que diversos ajuntaments han fet un escrit reclamant eixes plaçes.
La regidora popular d´educació, la sra. Gómez, comenta que de moment no si bé la setmana passada
tingué Consell Escolar i no li digueren res.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, pregunta si a la vista del la Resolució de la Conselleria d´Educació de 2
d´abril de 2013 (per la qual s’actualitza el catàleg d’unitats, la denominació i altres aspectes, de determinats
centres docents públics) es sap el nombre de mestres.
La regidora popular d´educació, la sra. Gómez, respon que no es comentà res.
La sra. Ortiz prega que, ja que pareix que hi hna menys, s´informe al respecte.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, demana informació en relació a la solució de la font de la Plaça.
El regidor popular d´obres, el sr. Alepuz, explica que el problema està en la quantitat de coses que tiren dins
el que fa que la bomba no soporte tota la bruticia. Fins ara es repara la boma totes les setmanas si be cal
vore alguna altra solució al respecte.
La sra. Alcaldessa informa que hi ha dos solucions: una deixar-ho a nivell i altra tapar-la. No obstant,
l´arquitecta farà la consulta a la Conselleria.
La sra. Ortiz (PSPV-PSOE) exposa: “fins a qüestió de dies, el personal que havia treballat en el taller de
pasqua... com ara tenim, bueno que contractem a l´empresa el desenvolupament del taller...encara no havia
cobrat. Per si tenia noticies. La veritat és que Pasqua ja fa temps que passà. Normalment estes tasques les
realitzen persones que o be estan estudiant o be estan parades i no pagar com cal i a temps és una qüestió
que deuria tindre´s en compte per part de l´Ajuntament de contracta a l´empresa i l´empresa és la que dona
el servei.No sé si d´uns dies “paca” si han cobrat. Li ho diu i ho informe perque és una cosa que s´ha
comentat en els departaments i s´ha fet alguna qüestió”
que el personal que treballà en el taller de pasqua no ha cobrat ni tampoc ha signat el contracte.
La regidora popular de cultura, la sra. Gómez, explica que s´ha produït un canvi en quant la forma jurídica
del empresari però desconeix com s´ha resolt el tema.
La sra. Ortiz (PSPV-PSOE) exposa que s´ha signat un conveni d´assistència jurídica en matèria de
deshaucis que no ha passat per ple ni per comissió informativa.
La sra. Arcís explica que en l´anterior plenari ja va informar de que es signaria i al no tindre cost econòmic
no ha passat pel Ple.
La sra. Ortiz (PSPV-PSOE) recorda que està pendent la convocatòria de la Comissió Informativa de
Desenvolupamnet Local i Modernització Administrativa.
La sra. Arcís recorda que el Coordinador durant els últims mesos ha estat també de Interventor a més ara
ha sigut intervingut quirúrgicament.
La sra. Ortiz comenta que es per tal d´informar-se.
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La regidora de Gent per Benifayó, la sra. Martínez, dona la benvinguda a l´Interventora Mª Dolores i posa de
manifest l´existència de les següents deficiències en la piscina coberta: l´aigua de la piscina està gelada,
algunes dutxes no van, i 4 màquines no funcionen.
El regidor popular d´esports, el sr. Villanueva, diu que té coneiximent de que algunes màquines no
funcionen, en relació a les dutxes s´ha reparat, si bé allò relatiu a l´aigua gelada no ho sabia.
La sra. Martínez (G.B) diu que la zona de càrrega i descàrrega de l´avinguda Reis Catòlics està sense
pintar.
El regidor popular d´obres, el sr. Alepuz, explica que quan plou no es pot pintar.
La sra. Martínez (G.B) demana informació en relació a la subsanació de deficiències en el C.P Trullàs.
El regidor popular d´obres, el sr. Alepuz, diu que s´han solucionat coses i s´ha estat mirant i fent els
pressupostos. Allò relatiu als desaigües està solucionat. S´ha retirat de l´aul
A de música els cartons d´ou i els cartells si bé falta que decidisquen el tema de la pintura. L´empresa de
l´antipànic està contractada.
El portaveu de Gent per Benifayó, el sr. Zafra, recorda que durant varis plenaris ha demanat que es
resolguera el recurs de reposició interposat per un aspirant de la bossa de fontaner si bé informa que
l´afectat ha interposat una demanada.
La sra. Alcaldessa diu que el tribunal es va reunir amb l´afectat i li contestaren a les seues al·legacions
diguent-li que no hiu ha lloc a allò demanat.
[El sr. Martínez ix del saló de sessions incorporant-se acte seguit.]
El regidor socialista, el sr. Martínez, recorda que en la Disposició Adicional 1ª de l´Ordenança municipal de
tinença d´animals de companya preveu la realització d´una campanya informativa i per això demana que es
done compliment a la mateixa.
El sr. Martínez (PSPV-PSOE) demana que es depure el pendent de cobrament d´altres anys que es
considere d´impossible cobrament, tal i com va recomenar la Sindicatura de Comptes.
La sra. Alcaldessa comenta que ja s´ha traslladat, fa molt de temps, al departament competent.
El sr. Martínez (PSPV-PSOE) pregunta què passà amb el ROM (el qual es portà fa un any al plenari).
El sr. Martínez (PSPV-PSOE) pregunta per la contestació en relació a la consulta relativa a la modificació
del Pla d´Ajust.
La sra. Arcís diu que encara no s´ha contestat.
El sr. Martínez (PSPV-PSOE) comenta que en el pressupost municipal hi ha una partida per tal d´adaptar el
enllumenat públic i pregunta si ja està en marxa.
La sra. Arcís respon que estan a l´espera del subministrament dels leds.
El sr. Martínez (PSPV-PSOE) expon que continua havent factures de diverses qüestions no contractades.
La sra. Alcaldessa respon que ho ha dit moltes voltes al departament de contractació.
El sr. Martínez (PSPV-PSOE) demana un llistat dels locals municipals cedits a associacions.
[Ix la sr.a Magraner incorporant-se acte seguit]
La sra. Arcís diu que ho ha demanat. En relació al Amics de la Música comenta que utilitzen la Càmara
Agraria si bé quan està ocupada cal vore on poden ubicar-se sense ocasionar molèsties.
El sr. Martínez (PSPV-PSOE) recorda que està pendent allò relatiu al Consorci de victimes de volència de
gènere.
La sr.a Arcís explica que ja no li han dit en relació a això.
[Ix la sra. Martínez incorporant-se durant la intervenció del sr. Alepuz]
El sr. Martínez (PSPV-PSOE) demana informació en relació a la proposta que es va portar a la comissió
informativa d´interior relativa a la modificació de l´Ordenança municipal de Tràfic, la qual es va retirar en el
Ple i ja no s´ha fet res més en relació a la mateixa.
El regidor popular de seguretat ciutadana, el sr. Alepuz, diu que hi ha un acord amb la grua que retira
vehicles de la via pública per 25 euros.

El regidor de C.M Compromís, el sr. Gómez, prega que hi haja més previsió en relació a la convocatòria de
la Comissió Informativa d´Educació.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, pregunta si ja s´ha rebut la subvenció del pavelló.
La sra. Arcís diu que la subvenció de 100.000 euros del pavelló encara no s´ha rebut, sí la del mercat per
import de 20.000 euros.
El portaveu de G.B, el sr. Zafra, pregunta quan es convocarà la Mesa General de Negociació per tal de
dictaminar la modificació de la Relació de Llocs de Treball.
La sra. Arcís respon que estan esperant la contestació del Ministeri, no obstant això diu que no tardarà molt
(aproximadament una setmana) ja que vol portar-ho al pròxim Ple.
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No havent-hi més assumptes que tractar, l'alcaldessa-presidenta dóna per acabada la sessió sent les vint-i
dos hores i trenta cinc minuts, de la qual cosa com a secretari done fe.

OLIVIA MARTÍNEZ GARCÍA Secretària de l'Ajuntament de Benifaió estenc la present DILIGÈNCIA per a fer
constar el següent:
Que la present acta va ser aprovada en sessió plenària ordinària de 29 de maig de 2013 amb la inclusió de ls
rectificacions següents:
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, demana que la seua intervenció en relació al Taller de Pasqua (pàgina 17) es
transcriga de forma literal.
El regidor socialista, el sr. Martínez, demana que conste el tenor literal de la resposta que li va dir la sra. Alcaldessa en
relació a la pregunta del ROM. En relació a esta petició de rectificació, no consta en la gravació resposat alguna de la
Sra. Alcaldessa.
El regidor popular, el sr. Alepuz, demana que es rectifique en la pàgina 15 la referència “4.000 pessetes” per “4.000
milions de pessetes destinades a donar aigua a la Ribera”
El que pose de manifest als efectes legals oportuns en Benifaió a 30 de maig de 2013.

Vº Bº
La alcaldesa

La secretaria general

Amparo Arcís Martínez

Olivia Martínez García
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