ACTA NÚM. 04/13 SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL
DIA 29 DE MAIG DE 2013
ASSISTENTS:

Plaza Major, 15 – 46450 BENIFAIÓ – Tel. 96 178 10 19 – Fax. 96 179 41 38 – CIF. P-4606000-J

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 29 de
maig 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 la interventora 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 4.1- Lectura i aprovació de l´acta nº 3/2013 de 30 d´abril de 2013.
⇒ PUNT 4.2- (Hisenda) Modificar, provisionalment, la vigent ordenança reguladora de la taxa per a
la prestació dels serveis públics municipals que es desenvolupen en la piscina coberta.
⇒ PUNT 4.3- (Hisenda) Pla de mesures per a la viabilitat de la piscina coberta municipal.
⇒ PUNT 4.4- (Hisenda) Requeriment en relació a les deficiències detectades en la gestió del servei
públic municipal de piscina coberta.
⇒ PUNT 4.5- (Cultura, Educació i Juventud) Moció del grup municipal C. M Compromís de 19 de
febrer de 2013 (registre d´entrada número 2013001014).
⇒ PUNT4.6- (Agricultura) Moció del Partit Popular de 21 de maig de 2013 (registre d’entrada
número 2013003111)
⇒ PUNT 4.7- Despatxos extraordinaris, si procedixen.

CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
⇒ PUNT 4.8- Informar sobre els Decrets d’Alcaldia corresponents al mes de maig de 2013.
⇒ PUNT 4.9- Donar compte del canvi del suplent del grup municipal socialista en el Consell
Sectorial de Tràfic.
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⇒ PUNT 4.10- Donar compte de l´informe d´avaluació del compliment del Pla de Sanejament
5/2009- Anualitat 2011.
⇒ PUNT 4.11- Donar compte de l´informe d´avaluació del compliment del Pla de Sanejament
5/2009- Anualitat 2012.
⇒ PUNT 4.12- Precs i preguntes.
[La regidora de G.B, la sra. Martínez s´incorpora durante el debat del punt 4.5 de l´ordre del dia].
PART RESOLUTÒRIA
PUNT 4.1- Lectura i aprovació de l´acta nº 3/2013 de 30 d´abril de 2013.
Plantejat per la sra. alcaldessa si hi ha alguna rectificació o objecció respecte l’acta 11/12 de data 27 de
desembre de 2012 s´aprova per unanimitat amb les següent modificacions:
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, demana que la seua intervenció de la pàgina 17 es transcriga de forma
literal.
El regidor socialista, el sr. Martínez, demana que conste el tenor literal de la resposat que li va dir la sra.
Alcaldessa en relació a la pregunta del ROM.
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”
PUNT 4.2- (Hisenda) Modificar, provisionalment, la vigent ordenança reguladora de la taxa per a la
prestació dels serveis públics municipals que es desenvolupen en la piscina coberta.
La Secretària dona llectura al dictamen de la comissió informativa d´hisenda on es proposa l´adopció del
següent acord:
“PRIMER.Modificar, provisionalment, els següents articles de la vigent ordenança reguladora de la taxa per
la prestació dels serveis públics municipals que és desenvolupen en la instal·lació municipal piscina coberta,
amb entrada en vigor i aplicació el mateix dia de la publicació en el BOP de València de l'acord d'aprovació
definitiva de la present modificació, d'acord amb el detall següent:
ÚNIC.

Modificació del anexe “cuadre de tarifes, substituint el mateix pel següent:

ANEXO. CUADRO DE TARIFAS.
1. ACTIVIDADES NO DIRIGIDAS.
n.º

CATEGORÍA

1

fracción (máx. 90 minutos)
fracción durante 3 franjas: 11,00-12,30
h., 14,30-16,00 h. y 60 minutos antes del
cierre de la lámina de agua de lunes a
viernes.
bono
10 fracciones
mesual
individual
anual 11
individual
(12
abono
pareja conyugal
meses,
familiar (hijos
excluido
menores 25 años)
agosto)

2
3
4
5
6
7

general
(IVA
excluido)

reducida
(IVA
excluido)

3,16 €

2,76 €

2,40 €

2,09 €

27,56 €
22,45 €
20,60 €
183,72 €
159,22 €
244,96 €
275,58 €

2. ACTIVIDADES DIRIGIDAS EN ZONA HÚMEDA.
general abonado
(IVA
(IVA
excluido) excluido)

n.º

CATEGORÍA

PERÍODO

FRECUENCIA
(días/semana)

1

desde 6 meses
a 4 años

trimestre

2

75,53 €

37,76 €

2

desde 6 meses
a 4 años

trimestre

1

37,76 €

18,88 €

3

desde 5 años a
12 años

trimestre

2

75,53 €

37,76 €

4

desde 5 años a
12 años

trimestre

1

37,76 €

18,88 €

5
6
7
8

desde 13 años
desde 13 años
reducida
reducida

trimestre
trimestre
trimestre
trimestre

2
1
2
1

71,45 €
35,72 €
62,26 €
31,13 €

35,72 €
17,86 €
31,13 €
15,57 €

3. ACTIVIDADES DIRIGIDAS EN ZONA SECA.
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n.º CATEGORÍA PERÍODO

FRECUENCIA
(días/semana)

general abonado
(IVA
(IVA
excluido) excluido)

1

actividad

trimestre

2

69,40 €

34,70 €

2

actividad
reducida

trimestre

2

34,70 €

17,35 €

SEGON.Disposar l'exposició al públic del present acord, previ anunci de la mateixa en el BOP de València,
en el tauler d'anuncis de l'Entitat durant trenta dies, com a mínim, dins dels quals els interessats podran
examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.
TERCER.Entendre definitivament aprovat el present acord, fins aleshores provisional, sense necessitat
d'acord plenari, una vegada finalitzat el període d'exposició al públic, en el cas que no és presenten
reclamacions durant el mateix. I publicar en el BOP de València, aleshores, l'acord definitiu i el text íntegre
de l'ordenança o de les seues modificacions.
QUART.Facultar a l'Alcaldessa-Presidenta a totes les actuacions que siguen precises per a l'efectivitat del
present acord.
CINQUÈ.Comunicar el present acord a EULEN, SA, als efectes oportuns”.

Acte seguit es dona compte als membres del Plenari de la proposta del grup municipal socialista amb el
següent tenor literal:
“I- Vist que el Pla de Mesures per a la viabilitat de la insta·ació de la piscina coberta de Benifaió que motiva
la proposta d'alcaldía en els punts 2 i 3, fou presentat el 19 d'abril de 2013 per Registre d'Entrada i fins al
dia 28 de maig, el nostre grup no ha tingut accés a part del seu contingut.
II.- Vist que, de l'infornie sobre els preus i abonaments que ens han facilitat, no resulta un augment per IPC
des de l'any 2.009 com resulta de la proposta d'alcaldia.
III.- Vist que de l’lnforme Jurídic, i respecte a la sol·licitud relativa a la flexibilitat d'horaris, diu: "la
concesionaria en el escrito presentado pone de manifiesto que esta petición se fundament en que los
horarios actuales on tienen viabilidad, SIN CONCRETAR LOS MOTIVOS"
IV.- Vist que el punt sobre la tanca perimetral está subjecta a una serie de condicionaments importants a
acreditar.
V.- Vist que Eulen en la seua proposta estableix de forma clara i nítida que "solicitamos autorización a la
totalidad del presente escrito, no a una parte del mismo", i la proposta d'alcaldia ho arreplega en dos
puntos.
Per tot aixó, PROPOSA AL PLE
PRIMER.- La retirada deis punts 2 i 3 del plenari.
SEGON.- L’iniciació de una comissió de treball amb els Responsables d'Eulen per a poder tenir accés a
mes informació i tenír així criteris objectius que ens ajuden a prendre les millors decisions”.
Sotmesa a la consideració del Ple la proposta del grup municipal socialista, s´acorda la retirada del
punt de l´ordre del dia per 9 vots a favor (6 dels regidors del PSPV-PSOE, 1 del portaveu de G.B i 2
de dels regidors de C.M Compromís) i 7 en contra (dels membres del grup popular).
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PUNT 4.3- (Hisenda) Pla de mesures per a la viabilitat de la piscina coberta municipal.
La Secretària dona llectura al dictamen de la comissió informativa d´hisenda on es proposa l´adopció del
següent acord:
“PRIMER. Accedir a la petició efectuada per la concessionària relativa a la reducció del horari de tancament de la
piscina coberta, d´acord amb el següent detall:
-

De dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 7 a 22 hores.
Dijous de 13 a 22 hores.
Dissabtes de 9 a 15 hores.
Diumenge de 9-13 hores.

SEGON. Aprovar la substitució de l´execució de la millora consistent en reducció de la llàmina d´aigua prevista en la
cláusula 12 del PPT per la tanca perimetral. No obstant, la mercantil, amb carácter previ a la seua instal·lació, deurà
especificar els elements constructius que definisquen amb major detall la seua execució i justificar-se les condicions
respecte a la seguretat i funcionalitat. Esta solució no podrà instal·lar-se fins que els servicis tècnics l´informen
favorablement i mitjançant Decret de l´Alcaldia es done el vist-i plau als detalls tècnics de la mesura.
TERCER. Requerir als servicis tècnics per a que efectuen valoració contradictoria de la tanca perimetral. En cas de que
el cost de la mesura de reducció de la llàmina d´aigua siga inferior a la de la millora prevista en la clàusula 12 del PPT,
la concesionaria deurà proposar altres millores que es puguen executar amb eixe excedents.
QUART. Notificar el present acord a l´empresa EULEN S.A als efectes legals oportuns”.

Acte seguit es dona compte als membres del Plenari de la proposta del grup municipal socialista amb el
següent tenor literal:
“I- Vist que el Pla de Mesures per a la viabilitat de la insta·ació de la piscina coberta de Benifaió que motiva
la proposta d'alcaldía en els punts 2 i 3, fou presentat el 19 d'abril de 2013 per Registre d'Entrada i fins al
dia 28 de maig, el nostre grup no ha tingut accés a part del seu contingut.
II.- Vist que, de l'infornie sobre els preus i abonaments que ens han facilitat, no resulta un augment per IPC
des de l'any 2.009 com resulta de la proposta d'alcaldia.
III.- Vist que de l’lnforme Jurídic, i respecte a la sol·licitud relativa a la flexibilitat d'horaris, diu: "la
concesionaria en el escrito presentado pone de manifiesto que esta petición se fundament en que los
horarios actuales on tienen viabilidad, SIN CONCRETAR LOS MOTIVOS"
IV.- Vist que el punt sobre la tanca perimetral está subjecta a una serie de condicionaments importants a
acreditar.
V.- Vist que Eulen en la seua proposta estableix de forma clara i nítida que "solicitamos autorización a la
totalidad del presente escrito, no a una parte del mismo", i la proposta d'alcaldia ho arreplega en dos
puntos.
Per tot aixó, PROPOSA AL PLE
PRIMER.- La retirada deis punts 2 i 3 del plenari.
SEGON.- L’iniciació de una comissió de treball amb els Responsables d'Eulen per a poder tenir accés a
mes informació i tenír així criteris objectius que ens ajuden a prendre les millors decisions”.
Sotmesa a la consideració del Ple la proposta del grup municipal socialista, s´acorda la retirada del
punt de l´ordre del dia per 9 vots a favor (6 dels regidors del PSPV-PSOE, 1 del portaveu de G.B i 2
de dels regidors de C.M Compromís) i 7 en contra (dels membres del grup popular).
PUNT 4.4- (Hisenda) Requeriment en relació a les deficiències detectades en la gestió del servei
públic municipal de piscina coberta.
Considerant que l'expedient de contractació de la concessió de la gestió del servici públic municipal de
piscina coberta es va aprovar en sessió plenària de data 29 de setembre del 2009, publicant-se l'anunci de
licitació en el BOP núm. 247 de 17 d'octubre del 2009.
Considerant que l'adjudicació provisional es va realitzar per acord plenari de data 24 de novembre del 2009
publicant-se en el BOP núm. 294 d'11 de desembre del 2009. En eixe mateix acord plenari es va delegar en
l'Alcaldia municipal la facultat per a adjudicar definitivament en present contracte, delegació que va ser
publicada en el BOP núm. 292 de 9 de desembre del 2009.

Considerant que el contractista en data 4 de desembre del 2009 (registre d´entrada núm. 8.961) i 28 de
desembre del 2009 (registre d´entrada núm. 9.401) va presentar la documentació exigida en el plec,
adjudicant-se definitivament el contracte per mitjà de decret d'alcaldia núm. 2.115 de 28 de desembre del
2009. De l'esmentat acord d'adjudicació es va donar compte en el Ple de la Corporació de data 29 de
desembre del 2009.
Considerant que el 12 de gener del 2010 es va firmar el contracte en document administratiu.
Considerant que l'anunci relatiu a l'adjudicació definitiva del contracte es va realitzar en el BOP núm. 32 de 8
de febrer del 2010.
Considerant que els servicis tècnics municipals han fet inspeccions en relació a la piscina coberta municipal
en virtud de la prerrogativa establida en les cláusules 19.3.6 i 21.2b) del PCAP
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Considerant que com a conseqüència de l´última visita d´inspecció de 22 d´abril de 2013 s´ha detectat
l´existència de les següents deficiències:
“SOTANO:
1. Sonda pH piscina chapoteo, NO funciona la dosificación automática
2.- Contador agua filtro arena con fuga abundante.
3.- Sujeciones de tuberías en mal estado por oxidación y roturas.
4.- Fugas de agua encima conductos de ventilación. Oxidación de estos y necesidad de pintar zona
afectada.
5.- Fugas de agua alrededor del jacuzzi. Necesidad de rejuntar en planta cubierta piscina.
6.- Múltiples fugas en zona depósitos acumulación de agua caliente sanitaria e intercambiadores
solares.
7.- Reparar aislamiento térmico tuberías.
8.- Aportar certificado revisión obligatoria de la instalación de gas.
9.- Exceso de condensaciones por falta de ventilación, lo cual repercute en la oxidación de elementos
metálicos.
10.- Filtraciones en piscina chapoteo, derivadas a cuadro eléctrico de sistema filtración.
11.- Carteles informativos de llaves y sus funciones fuera de sitio.
12.- Depósito cloro con fugas en llaves y deterioro de suelo por estas.
13.- Tapas salida de aire y acc. Desde jardín a sótano con grandes oxidaciones y desprendimiento de
estas.
14.- Fuga tubería presión entrada filtros 2 y 3.
15.- Fuga desde piscina chapoteo a sótano, zona llaves fondo y aspiración vaso.
16.- Bomba dosificadora pH: lectura 7,99.
17.- Bomba filtro nº 1, conexión eléctrica llena de agua y no estanca.
18.- Fuga abundante en tubo aliviadero desde pared a colector presión.
19.- Fugas desde tubos aireación en pasillo izquierdo.
20.- Pared junto entrada jacuzzi con agujeros en parte del suelo.
21.- Aire acondicionado en habitación desmantelado, cuadro eléctrico sin conexionar y sin tapas, sin
funcionamiento.
ZONA BAÑO:
1.- Falta sensor humedad; reponer.
2.- Exceso de humedad aparente en zona de baño.
3.- Fallan dos duchas.
4.- Oxidación en elementos de acero inoxidable.
5.- Zona izquierda junto canaleta suelo con azulejos sin rejuntar, en una superficie grande, que provoca
filtraciones.
6.- Pulsadores de duchas zona baño sueltos, y 2 sin funcionar.
7.- Cerraduras de puertas de emergencias oxidadas y con dificultades para accionarlas.
VESTUARIO CABALLEROS:
1.- Fuga en falso techo vestuario.
2.- Fallan dos duchas.
3.- Reponer rociadores ducha originales.
4.- Repasar grietas en paramentos verticales.
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5.- Repara mampara separación zona duchas.
6.- Reponer cerraduras originales dado que las instaladas de candado no funcionan adecuadamente.
7.- Azulejos desprendidos.
VESTUARIO SEÑORAS:
1.- Revisar cerraduras taquillas.
2.- Ducha entrada junto cabina no funciona.
3.- Dos fugas en duchas, sin azulejos y sin arreglar. Una ducha se queda enganchada.
4.- WC no funciona el pulsador.
5.- WC con fuga abundante de agua.
6.- Dos flexos en sustitución rociadores originales. Reponer.
GIMNASIO:
1.- Fallo sistema electrónico de bicicleta estática.
2.- Máquina remos falla regulador de resistencia.
3.- Máquinas vibradora fuera de servicio.
4.- Dos cintas andadoras no funciona sistema de elevación.
5.- Una cinta andadora no funciona.
6.- No existe constancia de la cinta andadora de origen marca Tecnogim.
7.- Revisar tapizados diversos de aparatos.
8.- Capuchones embellecedores de pvc en mal estado.
9.- Una bicicleta estática y una vibradora en reparación.
10.- Tornillería allen mancuernas.
11.- Pesas mancuernas con forro caucho en mal estado.
12.- Faltan pesas de dos kilos (azules).
13.- Cruce poleas agarre mano derecha falta.
14.- Goteras en salida de aire y junto TV.
ENFERMERIA:
1.- Lavabo Fuera de servicio, sin sifón ni atomizador.
2.- Máquinas de musculación rotas en depósito.
3.- Faltan placas falso techo y humedades.
4.- Faltan focos halógenos.
BAÑO TURCO:
1.- No funciona”.
Vista la proposta de l’Alcaldía de data 22 de maig de 2013.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 27 de maig de 2013.

Inicia el torn d´intervencions el portaveu de C.M Compromís, el sr. Gómez, qui votarà a favor de la proposta.
Denuncia que fa uns pocs dies que s´han compit dos anys de legislatura i fins ara ningú els ha informat de
les deficiències de la piscina. Estes 60 deficiències afecten directament a la piscina i la qüestió és que no
s´ha exigit a l´empresa un manteniment adequat.
El portaveu de G.B el sr. Zafra, també votarà a favor de la proposta. La majoria de portaveus opinen el
mateix que ha dit el sr. Gómez. S´ha comentat en moltes ocasions el tema de les deficències però ningú els
ha informat de res. La mercantil no pot fer el que li done la gana ja que hi ha contracte que complir i per això
han de comprometre´s a subsasnar les deficiències.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, comenta que la retirada dels punts anteriors es deu a que en dos dies
no els dona temps a estudiar les propostes. En relació a este punt el contracte ha de complir-se. Considera
que hi ha una deixadesa de l´Ajuntament. Les inspeccions s´ha fet desde l´any 2013 quan Eulen manifestà
el deu desig d´anar-se. El tema d´Eulen sempre ha eixit en precs i preguntes. Ara tenen més de 60
deficiències. També el 29 de gener de 2013 consta requeriment per tal que la màquina “robot limpiafondos”
es destine en exclusiva al municipi de Benifaió i no a altres. Està a favor de la proposta ja que vol que la
mercantil faça la seua feina. La regidora opina que l´Ajuntament té que fer la seua tasca de seguiment del
contracte.

El regidor popular d´esports, el sr. Villanueva, recorda que era el tècnic d´esports el que feia este
seguiment, ara hi ha altres tècnics encarregats. No obstant la situació s´agreujat últimament. La persona
encarregada del manteniment ja no està i per això ara l´Ajuntament fa un seguiment més exhaustiu.
La regidora socialista, la sra. Ortiz, inicia el segon torn d´intervencions i comneta que hi ha en la proposta
una serie de condicions que afecten a treballadors, usuaris... i per això vol informar-se bé i en dos dies no li
dona temps. Vol la millor solució per a la piscina.En 2012 consten un total de 3 inspeccions (una relativa a la
motoboma, altra que va fer el tècnic d´esports i l´altra que feren Marchuet i Felipe. Opina que és l´equip de
govern qui té l´obligació de ficar mitjos i fer un seguiment periòdic com cal.
La sra. Alcaldessa afirma que sempre s´han fet inspeccions per parts dels tècnics d´urbanisme (Begoña i
Marchuet) si bé s´han fet actes quan s´han detectat incompliments contractuals.
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El regidor popular d´esports, el sr. Villanueva, recorda que quan es va soltar el sostre es va solucionar
immediatament. Sempre s´ha fet un seguiment el que passa és que ara no estan complint. L´objectiu és que
la piscina funcione i els usuaris esten contents.

Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots dels membres del PP, 6 dels
regidors del PSPV-PSOE, 1 del portaveu de G.B i 2 dels regidors de C.M Compromís) adopta els
següents ACORDS:
PRIMER. Concedir a la mercantil EULEN S.A un tràmit d´audiència de 15 dies per tal que formulen les
al·legacions que estimen pertinents en relació a les deficiències detectades en la visita d´inspecció
realitzada el 22 d´abril de 2013.
SEGON. Requerir a la mercantil als efectes de que presente en el termini de 15 dies hàbils un calendari de
subsanació de les deficiències apuntades en l´acta de 22 d´abril de 2013.
TERCER. Requerir a la mercantil Eulen S.A als efectes de que complisquen les obligacions imposades en
els plecs que serviren de base a l´adjudicació del contracte i en especial la prevista en la clàusula 19.4.14,
19.4.27 del PCAP.
QUART. Notificar el present acord a l´empresa EULEN S.A als efectes legals oportuns.
PUNT 4.5- (Cultura, Educació i Juventud) Moció del grup municipal C. M Compromís de 19 de febrer
de 2013 (registre d´entrada número 2013001014).
Vista la moció presentada pel Grup Municipal C ompromís de R.E. 2013001014 de data 19 de febrer de
2013 la part expositiva de la qual té el següent tenor literal:
“Els fets ocorregut el passat dijous dia 10 de gener al col·legi de primària La Hispanidad de Santa Pola s’han
de sumar als fets que en tan sols 3 mesos, han hagut 3 casos similiars al de Santa Pola com ara el cas del
CEIP Carlos Sarthou de Vila-real, l’IES Lluís Vives de València i l’IES Rei Jaume I d’Alzira.
A més, hem sabut que la Consellería la Consellería d’Educació no té tècnics propis de prevenció de riscos
que puguen avaluar l’estat dels centres educatius. Així les coses, des del 2012, els 20 tècnics del servei de
prevenció de riscos de la consellería d’educació, passen a ser de l’INVASSAT (Institut Valencià de
Seguretat i Salut en el Treball).
Abans que això passara, els inspectors van fer més de 200 documents acreditant deficiències en els centres
educatius valencians i van instar a l’administració aprendre mesures.
A hores d’ara, es desconeix quins són els centres que presenten apuestos problemas així com la segua
magnitud.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa extraordinaria de Cultura, Educació i Joventud de data 28 de
maig de 2013.
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La sra. Grau, regidora de C.M Compromís, inicia el torn d´intervencions i recorda que fa tres mesos que el
seu grup presentà esta moció. Destaca que en Benifaió hi ha dos centres vells amb mancança de
subsanació de deficiències. Desde el 2012 els tècnis de prevenció de riscos de la Conselleria d´Educació
han passat a formar part del INVASSAT. Abans de que açò passara els tècnics feren informes, el quals han
desaparegut. Després de la comissió de l´atra dia, després de tres mesos, que el C.P Trullàs demanà
l´inspecció de un dels seus pabellons mentres que el C.P Santa Bàrbara no sabia com demanar-la. Es per
aixcò que demanen que l´Ajuntament els informe de com poden fer-ho.
El portaveu de G.B, el sr. Zafra, diu que està a favor de la proposta. L´Ajuntament deu sol·licitar l´inspecció
tècnics dels centres escolars. Sap que el C.P Trullàs ha demanat l´inspecció mentres que Santa Bàrbara no
si bé l´INVASSAT farà l´inspecció. En definitiva es tracta de que, amb independència d´on estiguen adscrits
els tècnics del INNVASSAT, els col·legis públics tinguen tots els mecanismes necessaris per tal d´evitar
situacions com les del C.P de Santa Pola
La regidora socialista, la sra. Armero, diu que el seu grup votarà a favor. La regidora vol fer un recorregut de
les actuacions que s´ha fet durant estos dos últims anys. Recorda que feren una comissió, amb
representants de l´equip de govern, oposició i col·legis, per tal de tractar diferents desperfectes dels dos
col·legis públics amb insistència en les deficiències detectades per l´INVASSAT del C.P Santa Bàrabara. La
sorpresa la tingé en ahir, quan la regidora d´educació els digué que fa pressió en Conselleria si bé sempre
s´ha oferit per tal d´acompanyar-la per tal de vore qui posa la barrera per tal que no es faça l´informe tècnic
del C.P Santa Bàrbara. La seua sopresa es produix quan la sra. Gómez els mostra l´informe tècnic del
INNVASSAT del C.P Trullàs de desembre de 2012 (de fa més de 6 mesos) i fa responsable al sr. Raul, qui
considera té l´obligació d´informar als regidors de la situació. La regidora considera que el sr. Raul no té
competències per tal d´informar als regidors. Opina que la que té competencia per a informar és la regidora
d´educiació. La sorpresa és que si no se fa l´informe de l´INVASSAT del C.P Santa Bàrbara es perquè la
responsabilitat de demanar-ho la té la directora del centre. La directora ho ha demanat per totes les vies
però en cap lloc figura que siga responsabilitat de la Directora del centre demanar inspeccions. Una vegada
més la sra. Gómez personalitza aquest tema quan se li demana que passe informació de les actuacions que
ha fet en relació a este tema com a regidora. La regidora ha manifestat que no vol donar informació a les
males i a les bones. Li agardaria que la sra. Gómez deixarà obstruir el dret dels regidors socialistes a
obtindre informació. No vols els e-mails privats de la regidora. La regidora socialista manifesta que
l´interessen les actuacions de la regidora al respecte i li agradaria que ho feren per escrit de manera formal.
La seua finalitat es vetlar per la seguretat dels alumnes de Benifaió.
La regidor popular d´educació, la sra. Gómez, exposa que porta dos anys esperant l´informe. No fa
responsable a ningú. Li cridaren de Conselleria i l´informaren de que l´informe el devia demanar la directora,
no obstant això quedaren en que ho fera ella com a regidora. L´únic que manifestà era que desconeixia si
ho havia sol·licitat o no la directora del centre. La regidora diu que els informes els ha demanat mitjançant
correus electrònics personals. No té cap inconvenient en informar verbal o per escrit però no és un tècnic.
Recorda que el 27 de desembre de 2012 Raul, director del Trullàs, va fer referència al´informe de
l´INNVASSAT rebut on demanava les portes antipànic. Per això l´Ajuntament va enviar als seus tècnics i va
solucionar les deficiències. L´anterior Ple preguntaren per les portes anti-pànic. En diferents Consells ha
eixit el tema. Santa Bàrbara ha demanat la visita de la Consellera si bé el que ha vingut és el Secretari
Autonòmic. Fa dos dies eque envià un correu electrònic pel tema de l´intal·lació elèctrica. Hui ha cridat al
Director General de l´INNVASSAT i li ha demant una visita d´inspecció per tal de valorar la situació. En la
comissió informativa es va sentir molt violenta ja que es va parlar d´una forma no adequada. Quan es
perden les formes es tanca. En el registre d´entrada apareix l´informe de l´INNVASSAT i per això pensava
que coneixien de la seua existència. Li preguntà al Director General del INNVASSAT per què no estaven en
la Conselleria i li ha dit que és una decisió del Molt Honorable si bé ara tenen més tècnics.
El portaveu de C.M Compromís, el sr. Gómez, comenta que l´objectiu es que desde l´Ajuntament es lidere la
demanda d´inspeccions en els centres educatius, els quals presenten deficiències importants. Tenien
dubtes en relació al C.P Santa Bàrbara sempre desde una prespectiva tècnica. Desconeixia fins ara
l´existència de l´informe de l´INNVASSAT. Li agrada arrel de la moció haja eixit açò. Considera que podria
haver-se fet una comissió informativa només es va rebre l´informe.
El sr. Zafra, prtaveu de G.B, compratix l´intenció de la moció. L´INNVASSAT fa recomanacions que deu
executar l´Ajuntament.
La regidora socialista, la sra. Armero s´alegra de la cridà del director i espera que es solucionen les
deficiències.

[Durant l´intervenció de la sra. Armero s´incorpora a la sessió la regidora de G.B, la sra. Martínez].

Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots dels membres del PP, 6 dels
regidors del PSPV-PSOE, 2 de G.B i 2 de dels regidors de C.M Compromís) adopta els següents
ACORDS:
PRIMER. Sol·licitar al Consell de la Generalitat Valenciana, que torne a incorporar els tècnics de prevenció
a la que la Consellería d’Educació, Cultura i Esports, acutalment adscrits a l’INNVASSAT, per tal de garantir
la seguretat en els centres educatius del nostre municipi.
SEGÓN. Sol·licitar a la Consellería d’Educació, Cultura i Esports, una inspecció tècnica de tots els centres
educatius del nostre municipi, per tal de certificar i garantir el seu bon estat.
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TERCER. Sol·licitar a la Consellería d’Educació, Cultura i Esports, informació sobre si en els informes dels
tècnics que acrediten deficiències en els centres educatius valencians, consta algun del nostre municipi.
QUART. L’alcaldia retrà comptes d’aquestos acords en el proper plenari ordinari que se celebre.
PUNT4.6- (Agricultura) Moció del Partit Popular de 21 de maig de 2013 (registre d’entrada número
2013003111)
Els membres del Plenari ratifiquen la inclusió del presnet punt en l´ordre del dia per 15 vots a favor (7 del
PP, 6 del PSOE i 2 de C.M Compromís) i 2 en contra (dels regidors de G.B) s´acorda la inclusió del present
punt a l´ordre del dia de la sessió.
Vista la moció presentada pel Grup Popular Municipal de R.E. 2013003111 de data 21 de maig de 2013, la
part expostivia de la qual té el següent tenor literal:
“La decisió del Govern central de reduir entorn del 50% les subvencions que concedia a través de l'entitat
Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA) per a afavorir la contractació dels segurs agraris s'està traduint
en un considerable encariment de les pòlisses, una circumstància que genera enorme preocupació i
malestar en el col·lectiu agrari valencià.
Esta dràstica rebaixa dels suports públics suposa un canvi d'orientació radical sobre les polítiques dutes 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 inclús 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, esta caiguda de les subvencions posa seriosament risc la continuïtat d'un model que havia
demostrat una gran eficàcia. D'esta manera, des de l'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA-ASAJA) hem
començat a constatar que este encariment està desembocant en un afonament de la contractació de
pòlisses, amb la qual cosa els productors quedaran desprotegits davant dels efectes més o menys
devastadors sobre la collita del vent, pedra, pluges persistents, incendis, sequera, gelades, mortaldat de
bestiar, etc.
No cal dir que en tals circumstàncies els professionals del medi rural es troben especialment indefensos en
un context ja de per si infestat de dificultats, entre les que cal destacar la dramàtica falta de rendibilitat de
les explotacions agràries i l'intolerable nivell de reincidència i violència que ha aconseguit el problema de la
inseguretat rural”.

Inicia el torn d´intervencions el regidor de C.M Compromís, el sr. Gómez, critica que es porte una moció
presentada el 21 de maig sense haver-se fet previament una comissió informativa. També s´ha inclós una
que el seu grup va presentar en febrer. El regidor recorda que ha presentat una relativa al Servicis Socials i
altra de la Llei d´Educació. Recolça esta moció perquè afecta al sector agrícola, el qual esta molt
condicionat per la situació econòmica, les condicions metereològiques... El regidor opina que si no es
subvencionen les assegurances l´activitat s´encarix notablement. Al sr. Gómez li agrada sensibilitzar-se
amb esta qüestió.
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El portaveu de G.B, el sr. Zafra, ha votat en contra de l´incusió en l´ordre del dia de la moció perquè els seu
grup també ha presentat diverses mocions, les quals estan en el “limbo” mentres que les de l´equip de
govern es tramiten ràpidament. No obstant això, recolça la moció perquè el sector agrícola ha sigut molt
afectat per la crisi i les condicions metereològiques. En defintiva es demana que tornen a subvencionar les
assegurances. A més este sector és un dels més importants en València. El regidor apunta que la gent està
tornant al camp.
El regidor socialista, el sr. Blázquez, manifesta estar molest per les actuacions de l´equip de govern a qui li
molesta que es presenten mocions per via d´urgència. No sap si és una moció del PP o de AVA-ASAJAS ja
que estos dies va publicar-se en la premsa que AVA-ASAJA havia remés a tots els Ajuntaments una carta.
El regidor pregunta si s´ha rebut la carta. Pensa que deuria haver-se donat el tractament de moció conjunta
ja que el contingut de la carta coincidix amb el de la moció. Està totalment d´acord amb l´espirit però no
amb el còpia-pega que ha fet el PP.
El regidor popular d´agricultura, el sr. Alepuz, comenta que la moció la va comunicar AVA-ASAJA però deu
presentar-se per un grup polític. En la seua àrea sempre han fet mocions conjuntes. L´assegurança té en
València una particularitat ja que es paga 60 euros per parcel·la, amb independència de les dimensions de
la mateixa, el que suposa un agravi comparatiu. L´Estat subvenciona un 50% de l´assegurança però si este
minora la subvenció també ho farà la Conselleria. Demana que l´Estat no lleve esta subvenció.
L´assegurança és preceptiva però moltes voltes no resulta rendible ja que l´agricultor perdria diners. El
regidor considera que és urgent les assegurances per a cítrics. Les assegurances costen el doble que en
anys anteriors. En definitiva amb esta moció es reflexa l´opinió de molts llauradors. Totes les mocions de la
seua àrea s´han fet de forma conjunta, si bé no volia fer una comissió sols per un punt.
El regidor socialista, el sr. Blázquez, critica les formes ja que pensa que no costa res informar a la resta de
regidors sense necessitat de fer una comissió informativa. Recorda que fa un temps que presentaren una
moció d´Esquerra Unida però així ho digué el seu grup. També recorda que queda una moció del seu grup
pendent. Es tracta de guardar les formes i no polititzar les coses. El 15 de maig ho presentà AVA-ASAJA i el
21 de maig ho presenta el PP per registre d´entrada; per tant, no és una moció del PP sino de AVA-ASAJA.
Reconeix que sempre s´han portat les mocions per unanimitat però es tracta de guardar les formes i
informar als regidors. També la situació del col·lectiu es veu agreujada per les taxes judicials, ja que tenen
que pagar entre 150-300 euros. Es a dir que damunt de ser estafats perquè no els paguen les collites si
volen denunciar tenen que fer front a eixes despeses judicials, això també cal tomar-ho en consideració. El
regidor pregunta per què es fan eco d´unes coses i d´altres no.
El El regidor popular d´agricultura, el sr. Alepuz, pensa que cadascú porta ma moció que vullga. La moció
es va presentar tal i com s´ha portat a este plenari perquè desde secretaria se´ls va informar que deurien
presentar-la com a partit. No obstant això, no té cap problema en que es faça de forma conjunta.

Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots dels membres del PP, 6 dels
regidors del PSPV-PSOE, 2 de G.B i 2 de dels regidors de C.M Compromís) adopta els següents
ACORDS:
PRIMER. Sol·licitar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que se posicione per una aposta
ferma pel sistema d'assegurances agràries i el seu correcte finançament, amb una dotació pressupostària
d'acord amb la importància del sector agrícola i ramader.
SEGON. .Sol·licitar que es redirigisca eficientment la partida pressupostària a les assegurances Agraries,
per a la qual cosa s'hauran d'analitzar les modalitats d'assegurances que realment donen resposta a les
necessitats dels agricultors, així com les que es contracten. No cal esgotar esforç i recursos en la
contractació de modalitats d'assegurances que no responen a les necessitats dels agricultors i ramaders,
perquè no sols podríem trobar-nos amb un malestar general en cas de sinistre, sinó que es desincentiva la
contractació d'assegurances en els següents exercicis.
TERCER. Sol·licitar a l'administració que no cometa l'error d'atorgar prioritat en cobertures a unes entitats i/o
agricultors sobre altres. Tots els agricultors i ramaders han de tindre les mateixes oportunitats per a
gestionar els seus riscos.
QUART. 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'anti selecció a què pot conduir un elevat cost a càrrec de l'acceptant.

QUINT. Sol·licitar que es torne a subvencionar el cost de la pòlissa sense descomptar 60 euros. El dit
descompte penalitza l'agricultura de minifundi 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.
SEXT. Sol·licitar que el percentatge de la subvenció, igual que ha ocorregut fins a este pla de 2013,
s'aplique sobre els costos de la pòlissa, inclosos els recàrrecs per sinistralitat.
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SÈPTIM.Sol·licitar que les subvencions aplicades a les assegurances complementàries siguen les mateixes
que les del segur principal.
OCTAU. 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 està disminuint en el
mateix percentatge la subvenció que atorga a l'agricultor en la seua pòlissa. Per este motiu, se sol·licita que
la Conselleria d'Agricultura augmente el seu percentatge de subvenció sobre la d'ENESA fins a poder
arribar als màxims autoritzats en la suma d'ambdós subvencions.
NOVÉ.Notificar este 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 dels Corts
Valencianes i del Congrés dels Diputats i a l'organització agrària AVA-ASAJA.
PUNT 4.7- Despatxos extraordinaris, si procedixen.
No hi ha cap despatx extraordinari.

CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
PUNT 4.8- Informar sobre els Decrets d’Alcaldia corresponents al mes d´abril de 2013.
S’informa als membres de la Corporació dels decrets d’Alcaldia, corresponents al mes d’abril de 2013,
quedant els regidors assabentats.
PUNT 4.9- Donar compte del canvi del suplent del grup municipal socialista en el Consell Sectorial
de Tràfic.
Es dona compte al membres del plenari que el grup municipal socialista presenta el 25 d’abril N.R.E
2013002451 la comunicació sobre el canvi de suplent en la Comissió de Tàfic, per defunció del Sr. Gregorio
Blazqauez Molina, el nou suplent serà Xavier Martinez Fontestad.
PUNT 4.10- Donar compte de l´informe d´avaluació del compliment del Pla de Sanejament 5/2009Anualitat 2011.
Es dona compte als membres del plenari de l'informe del departament municipal d'Intervenció amb número i
data 125/2013 de 13/05/2013 relatiu al compliment Pla de Sanejament 2010-2015, aprovat per l'operació
d'endeutament sol·licitada a l'empar del Reial Decret Llei 5/2009, de 24 d'abril de mesures extraordinaries i
urgents per a facilitat a les Entitats Locals el sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i
autònoms
PUNT 4.11- Donar compte de l´informe d´avaluació del compliment del Pla de Sanejament 5/2009Anualitat 2012.
Es dona compte als membres del plenari de l'informe del departament municipal d'Intervenció amb número i
data 126/2013 de 13/05/2013 relatiu al compliment Pla de Sanejament 2010-2015, aprovat per l'operació
d'endeutament sol·licitada a l'empar del Reial Decret Llei 5/2009, de 24 d'abril de mesures extraordinaries i
urgents per a facilitat a les Entitats Locals el sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i
autònoms
PUNT 4.12- Precs i preguntes.
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La regidora de C.M Compromís, la sra. Grau, recorda que l´any passat pel mes de juliol es va parlar de la
neteja de solars i quedaren en que este any durant el mes d´abril-maig s´enviaria als propietaris cartes per
tal que netejen els solars i pregunta si s´han fet les cartes.
El portaveu popular, el sr. Monrabal, respon que no té constància.
El portaveu de C. M Compromís, el sr. Gómez, comenta que el passat dissabte en la premsa es va publicar
que el àrea de carreteres i infraestructures havien cedit uns trams a diferentes ajuntaments entre els que
figurava Benifaió. El regidor demana informació al respecte.
La sra. Arcís explica que es tracta d´unes cessions de la Marcelina que es feren fa molts anys si bé no hi
havia documents de la cessió i per això ara s´ha publicat això.
El portaveu de C. M Compromís, el sr. Gómez, posa de manifest que en la pàgina web municipal s´ha
publicat que s´ha arribat a un acord amb els festers per tal de fer la cordà en la plaça.
La regidora popular de festes, la sra. Sabater, explica que s´instal·larà el coetòdrom en la plaça per tal de fer
les cordaes.
El portaveu de C. M Compromís, el sr. Gómez, demana informació en relació a la cessió de bancs de la
COCCA.
La sra. Arcís exposa que fa un temps feren una experència piloto en virtud de la qual es cediren terres per a
produir, la qual ha eixit molt bé. Els dos jòvens pioners repetiran l´experiència. L´Ajunatment també té banc
de terra. En defintiva es tracta de que hi hajen un menor nombre de camps abandonats. D´esta forma
s´oferia als aturats la possibilitat de explotar els camps.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, espera que en la pròxima comissió informativa es porten els informes
d´intervenció inclosos en l´ordre del dia d´esta sessió per tal d´explicar el seu contingut.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, prega a la sra Alcaldessa que fique ordre ja que hi ha punts que es
porten al plenari sense estar dictaminats. La regidora considera que això no vol dir que tots els mesos es
tinguen de fer totes les comissions.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, comenta que en els accesos a l´institut faltes trapes i a més no està molt
net per això prega que ho tinga en compte l´equip de govern.
La sra. Ortiz (PSPV-PSOE) pregunta si hi ha alguna novetat en relació a la font de la plaça.
La sra. Alcaldessa respon negativament.
La regidor socialista, la sra. Armero, recorda que fa uns dies s´incendiaren unes naus industrial que estan al
costat del C.P Trullàs i pregunta si hi ha algun tipus d´informe, problema o perill per les partícules existents.
La sra. Arcís diu que si hi haguera algún perill els xiquets no anirien a escola. S´han personat en el lloc la
policia local, guardia civil i policia judicial. S´ha demant informe en relació a si podia o no perjudicar als
alumnes i pareix que ha eixit tot bé. Els tècnics de l´Ajuntament també valoraran la situació. La sra.
Alcaldessa reitera que no existix cap perill per als xiquets.
El regidor popular de medi ambient, el sr. Alepuz, apunta que els bombers també feren informe al respecte i
no es detectà cap perill.
La regidora socialista, la sra. Armero comenta que entre les dos escoles públiques del municipi s´han
suprimit un total de sis mestres, per això pregunta si s´està fent algun tipus de gestió ja que la qualitat de
l´ensenyança serà pitjor.
La regidora popular d´educació, la sra. Gómez, diu que de moment no, ja que de hi ha un centre que té
menys sol·liictuds d´escolarització. De moment els directors tampoc poden fer res ja que depenent com
quenden les unitats actuaran o no.
El regidor socialista, el sr. Martínez, demana que es faça un informe en relació a l´impacte que tindria
l´avantprojecte de Llei de Règim Local sobre les competències i el departament de servicis socials.
El regidor socialista, el sr. Martínez, prega al sr. Villanueva en relació a la concessió d´Eulen que tinga en
compte que al seu grup li agaradaria col·laborar, sense necessitat que siga a través de comissions
remunerades, al igual que feren en relació a la proposta de pressupost.

El regidor socialista, el sr. Martínez, demana informació en relació al decret 530 i pregunta si no hi ha cap
empresa de Benifaió que puga fer el subministrament.
El regidor socialista, el sr. Martínez, pregunta si s´ha prés alguna decisió al respecte del tema IBI-fem, ja
que l´aplicació pràctica esta generant agravis comparatius.
La sra. Arcís diu que s´està estudiant si es produixen o no situacions injustes.
El portaveu de G.B, el sr. Zafra, demana informació en relació a allò relatiu a que la presidència de la Junta
Local Fallera es deixe en mans d´un faller.
La sra. Arccís explica que ella continuaria sent la presidenta nata si bé hi hauria un president executiu, al
igual que altres pobles com Alzira i Carcaixent. No obstant això, estan estudiant-ho les comissions falleres.
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El portaveu de G.B, el sr. Zafra, es va fer una comissió d´esports i es va quedar en demanar a les entitats
esportives el pressupost per això pregunta com està el tema i quant es pensa convocar la comissió.
La sra. Arcís diu que encara no han presentat totes les entitats la informació.
El portaveu de G.B, el sr. Zafra, recorda que falta l´aprovació del reglament per a la concessió de
subvencions a entitats benfèfic-socials i esportives.
El portaveu de G.B, el sr. Zafra, manifesta la seua sorpresa per l´anunci de que la cordà es farà en la plaça.
Recorda que el seu grup presentà l´any passat una moció per tal que es fera la cordà en la plaça però com
es va presentar molt a prop de les festes no es va poder estudiar la proposta. Es quedà en estudiar la
proposta a partir del mes de setembre. Ara fa dos mesos s´ha tornat a presentar i ara es comunica que es
ficarà el coetòdrom en la plaça.
La regidora popular de festes, la sra. Sabater, informa que la Direcció General de Patrimoni ha informat
favorablement la instal·lació del coetòdrom en la plaça i apunta que també s´ha mirat el tema de les
assegurances.
El sr. Zafra diu que el seu grup ho va proposar en l´any 2012 i en febrer de 2013... porta un any demanantho.
El regidor socialista, el sr. Blázquez, comenta que d´acord amb l´ordenança municipal sobre neteja de
solars, l´Ajuntament té la potestat de requerir al propietari la neteja d´un solar i en cas de que no ho faça ho
pot fer l´Ajuntament subsidiariament, repercutint la factura al propietari. El regidor apunta a que hi ha un
solar al final del carrer Santa Ana que no es va netejar.
El portaveu popular, el sr. Monrabal, diu que l´anys passat es netejaren els solars.
El sr. Blázquez apunta que el solar al que es referix no.
El regidor socialista, el sr. Blázquez, comenta que l´ordenança municipal de tinença d´animals esta pendent
pel tema del carrer San Josep i pregunta si ja s´ha rebut l´informe.
El regidor popular de medi ambient, el sr. Alepuz, respon negativament.
El regidor socialista, el sr. Blázquez, pregunta si, al igual que s´estan pintant els passos de zebra, es van a
pintar els de minusvàlids.
El sr. Alepuz respon afirmativament.
No havent-hi més assumptes que tractar, l'alcaldessa-presidenta dóna per acabada la sessió sent les vint-i una hora i quaranta 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 25 de juliol de 2013 amb la inclusió de les
rectificacions següents:
En el torn de precs i preguntes del sr. Zafra de la pàgina 13 la referència a “i esports”.
Es sustituix en la intervenció final de la sra. Armero de la pàgina 8 la referència “al director” per “del director”.
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El que pose de manifest als efectes legals oportuns en Benifaió a 26 de juliol de 2013.
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