ACTA NÚM. 08/13 SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL
DIA 23 DE DESEMBRE 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 23 de
desembre 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
accidental,
Gema
Domingo Nacher que
dóna fe.

Secretaria Accidental:
Gema Domingo Nacher
També assistix la interventora municipal Mª Dolores Miralles.
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 8.1- Lectura i aprovació de l´ acta núm. 7/2013 de 29 d’octubre de 2013.
⇒ PUNT 8.2- (Serveis Socials) Aprovar, si procedeix, la adhesió al Servei d’atenció a la
dependència de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
⇒ PUNT 8.3- (Urbanisme i patrimoni) Aprovar, si procedeix, la resolució dels recursos de reposició
interposats contra l’acord del Ple de 30 d’abril de 2013, relatiu al projecte complementari número
3 i retaxació de carregues del PAI de la U.E. 2.1.1
⇒ PUNT 8.4- (Urbanisme i patrimoni) Iniciar, si procedeix, la resolució del Programa d’Actuació
Integrada, en sòl urbà, als carrers Andrés Carreres i altres: Sol·licitud de Dictamen del Consell
Superior de Territori i Urbanisme.
⇒ PUNT 8.5- (Urbanisme) Aprovar, si procedeix la proposta de resolució del grup municipal
socialista de reivindicació de tanca de protecció a les vies del ferrocarril dels carrers San Pere,
Mendoza y San Carles
⇒ PUNT 8.6- (Règim interior, personal i seguretat ciutadana) Aprovar, si procedeix, el requeriment
de subsanació deficiències detectades en la gestió del servei públic municipal de piscina coberta.
⇒ PUNT 8.7- (Règim interior, personal i seguretat ciutadana) Proposar, si procedeix, al Conseller
de Governació la concessió de distincions i condecoracions a diversos membres de la policia
local de Benifaio.
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⇒ PUNT 8.8- (Règim interior, personal i seguretat ciutadana) Aprovar, si procedeix, la proposta de
resolució del grup municipal socialista sobre el tancament de la ràdio televisió pública valenciana.
⇒ PUNT 8.9- (Règim interior, personal i seguretat ciutadana) Aprovar Aprovar, si procedeix, la
proposta de resolució del grup municipal socialista relativa al suc de taronja.
⇒ PUNT 8.10- (Agricultura i Medi Ambient) Aprovar, si procedeix la proposta del grup municipal
socialista sobre l’ordenança de tinença i protecció d’animals.
⇒ PUNT 8.11 Despatxos extraordinaris, si procedeixen.
CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
⇒ PUNT 8.12- Informar sobre els Decrets d’Alcaldia corresponents al mesos de octubre i
novembre de 2013.
⇒ PUNT 8.13- Dació de comptes del informe de la Intervenció Municipal núm. 226/2013 relatiu al
compliment de les obligacions trimestrals de subministrament subministrament d’informació de la
Llei 2/2012 LOEPSF, desenvolupada per l’ordre HAP/2015/2012.
⇒ PUNT 8.14- Dació de comptes Decret d’Alcaldía núm. 1826 de data 11 de desembre de 2013,
relatiu a saldos comptables d’operacions tancades d’ingressos
⇒ PUNT 8.15- Precs i preguntes.

PART RESOLUTÒRIA
PUNT 8.1- Lectura i aprovació de l´ acta núm. 7/2013 de 29 d’octubre de 2013.
Plantejat per la sra. alcaldessa si hi ha alguna rectificació o objecció respecte l’acta 7/13 de data 29
d’octubre de 2013 s´aprova per unanimitat amb les següent modificacions:
Es fa constar de forma literal la intervenció de la Sra. Marta Ortiz que consta en la pàgina 22 de l'acta:
“ El principal era l'esperit de la proposta i les formes de portar-la avant, l'objectiu no és fer-la electoralista,
marquem un objectiu, és a dir, famílies nombroses, vegem l'IBI, tenint en compte que augmenta per a l'any
que ve, que la participació dels tributs també augmenta, tenint en compte que inclús queden mesures d'ajust
que no s'han dut a terme.
Açò no s'ha presentat de hui per a demà, nosaltres portem dos anys en el grup de treball, analitzant i mirant
totes i cada una de les qüestions que ara ací en deu minuts poden eixir, no és una proposta que acabem de
traure de la mànega, fa un any vam demanar la informació a l'Ajuntament per a contrastar el treball fet, i ara,
quin és l'esperit de la moció? Que açò es duga a terme, es tracta d'una bonificació que regula la llei estatal,
que les administracions haurien de tindre ja des de fa temps en marxa. Quins problemes pot haver-hi? El
que hem comentat quina és la solució? Perquè mire sinó hem estat pensant en cinc fórmules d'aplicar-ho
per a intentar aplicar la fórmula més justa no hem pensat en cap. Pensem que esta és la millor, volem que
beneficie la gent humil, i no que un que puga pagar ens la estiga pegant, perquè podria ser, com passa en
moltes qüestions, però ací cal mirar per la majoria i l'interés general que és el que el partit socialista ha
mirat. Quina és la majoria i l'interés general?. Es intentar fer-ho gradual i basant-se en el valor cadastral ja
que així estas limitant a la gent que tinga major valor cadastral i que se suposa que té major poder adquisitiu
i que ho pot pagar. Ens pareixia just com el tenen altres pobles, és un tema molt mirat. Pensem que d'esta
manera es pot beneficiar a la majoria tenint en compte que pot haver-hi un percentatge que com vosté
comenta es pot beneficiar d'este acord.
Em vaig a posar d'exemple, imagine que sóc propietària d'una vivenda, d'una família humil amb dos
treballadors, ara pel que siga jo herete un 25% d'una plaça de garatge, ja tinc una propietat al meu nom i
sense poder potser pagar la plusvàlua de la transmissió de l'herència jo ja he de perdre eixa condició i ací
és "la pega" que jo li veig. Si pensem que l'esperit és beneficiar a la majoria hem de deixar a banda estes
qüestions que ja estan contemplades que poden passar i intentar que amb la informació que ja esta
demanada de cara a l'any que ve, es milloren les qüestions que vostés comenten i altres que poden sorgir.
Per tant, la moció ha de mantindre's com esta, fer una valoració l'any pròxim de com ha funcionat i, fer les
modificacions que si és el cas procedisquen, basant-se en els estudis que es facen i en els supòsits que es
plantegen. L'esperit de la proposta és que es beneficie la major part de les famílies nombroses.

PUNT 8.2- (Serveis Socials) Aprovar, si procedeix, la adhesió al Servei d’atenció a la dependència de
la Mancomunitat de la Ribera Alta.
Atès que des de setembre de 2007 fins desembre de 2012 es va contar a la població de Benifaió amb el
Servei Municipal d’Atenció a la Dependència subvencionat per la Federació Valenciana de Municipis i

Provincies amb la contractació del professional per part de l’Ajuntament de Benifaió però prestant també
servei a les poblacions veïnes d’Almussafes i Sollana.
Atès que per diversos motius durant l’any 2013 no s’ha optat a subvenció a tal efecte prestant-se el servei
pel propi departament de Serveis Socials Municipals a la població de Benifaió i pel Servei d’Atenció a la
Dependència de la Mancomunitat de la Ribera Baixa a les poblacions d’Almussafes i Sollana.
Atès que l’article 5.1g) dels Estatuts de la Mancomunitat estableix entre les seues finalitats “la prestació de
serveis socials i prevenció i reinserció social”.
Atès que l’article 12 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’autonomia Personal i Atenció
a les Persones en Situació de Dependència, estableix que les entitats locals participaran en la gestió dels
serveis d’atenció a les persones en situació de dependència, d’acord amb la normativa de les seues
respectives comunitats autònomes i dins de les competències que la legislació vigente els atribueix.
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Vista la proposta de la regidora de Serveis Socials de data 11 d’octubre de 2013.
Vist l’informe del Treballador Social de data 21 d’octubre de 2013.
Vist l’informe jurídic de la Secretària Accidental de data 5 de novembre de 2013.
Resultant que segons l’informe del Treballador Social de data 21 d’octubre de 2013 el servei no suposarà
cap cost per a l’Ajuntament de Benifaió.
Atès que l’Ajuntament de Benifaió considera convenient l’adhesió del municipi al Servei d’atenció a la
dependència de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 20 de novembre de 2013.
Inicia el torn d’intervencions el Sr.Eduard Gómez que assenyala que votaran a favor, que des del 2007 al
2012 tenien una persona que prestava tal servici, però que després per motius en què no entrarà, van
deixar de percebre la subvenció i per tant de prestar el servici. Afig que li pareix bé que l'Ajuntament aposte
per l'adhesió als servicis de la mancomunitat que no suposen cap cost, encara que això siga contradictori
amb allò aprovat per l'Estat amb la finalitat de disminuir competències dels ajuntaments en matèria de
servicis socials.
La Sra. Marta Ortiz comenta que en l'expedient no obra el conveni, que el normal és que constara, ja que el
que s'està proposant és l'adhesió a un servici i, no sabem en que consistirà, ni els dies en què es prestarà,
ni l'horari…Que és una qüestió que va parlar amb la secretària abans del ple, per la qual cosa pensa que
s'ha de donar una explicació respecte d'això.
La Sra. Amparo Arcís li contesta que la proposta consistix a adherir-nos a un servici i, que segons
informació enviada pel gerent de la mancomunitat la dedicació del treballador social serà del 35% de la
jornada laboral, l'horari a convindre i les funcions les previstes en el Decret. Explica que el servici ho
prestava un treballador que portava els tres pobles: Benifaió, Almussafes i Sollana, que quan es va jubilar
parcialment una de les treballadores socials, este treballador va passar a ser el relevista i, es va encarregar
de la dependència a Benifaió, perquè Almussafes i Sollana ja estaven en la mancomunitat, per tant, no s'ha
deixat de prestar el servici com diu el Sr. Gómez. En 2013 ens vam posar en contacte amb la mancomunitat
per a demanar que este servici ens ho prestara la mancomunitat, i ara ens han informat que per al 2014 no
va haver-hi subvenció però que és convenient que igualment adoptem l'acord d'adhesió per a poder accedir
a la subvenció de l'any 2015. Per tant, es tracta d'un servici que no costarà diners, per la qual cosa, per a
què esperar a altres informes o esperar a un conveni, quan el conveni és el que té fet la mancomunitat amb
la Conselleria i, nosaltres ens adherim a eixe conveni.
La Sra. Marta Ortiz assenyala que anem a debatir un punt en què no sabem en que consistirà el servici, a
més ara ens diu que en 2014 no hi haurà subvenció. Vostés pretenen que votem un punt en què no tenim
detalls, hauria d'haver-hi un document de conveni, com en la resta de servicis a què ens hem adherit,
document en què es regule com es prestarà el servici, ja que en l'expedient només hi ha un dictamen i un
informe, per la qual cosa considera que no és el procediment normal de portar un punt al ple.
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El Sr. Eduard Gómez vol aclarir que ell no ha dit que s'havia deixat de prestar el servici, sinó que la
subvenció no es va demanar l'any 2012. I encara que puga compartir la falta de maneres que indica la
portaveu socialista creu que en este cas no implica cap perjuí, sinó que pot ser positiu, no implica cap cost i
descarregara de treball al departament de servicis socials i, sinó funcionara bé es podria tornar a assumir
pels serveis socials de l'Ajuntament.
La Sra. Marta Ortiz pregunta si pot fer un aclariment la Sra. Secretària.
La Secretària de l'Ajuntament comenta que la regla general és que les propostes d'adhesió solen anar
acompanyades d'un conveni però en este cas en concret la mancomunitat no té cap conveni, i ens han
explicat que no hi ha cap conveni perquè les funcions són les que establix la llei, és a dir, estan reglades, la
jornada la que ha dit l'alcaldessa del 35% que és el que establix la subvenció i, l'horari seria a convindre
amb els treballadors socials i que, realment un conveni no regula més aspectes que eixos.
Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per per UNANIMITAT (7 vots a favor dels regidors del PP, 6
dels regidors del PSPV-PSOE, 1 del regidor de G.B i 2 de dels regidors de C.M Compromís) adopta el
present acord:.
PRIMER. Aprovar l’adhesió al Servei d’Atenció a la Dependència de la Mancomunitat de la Ribera Alta per
tal de dispossar d’un tècnic/a mancomunat que desenvolupe tasques específiques relatives a expedients de
dependència.
SEGON. Comunicar este acord a la Mancomunitat de la Ribera Alta per al seu coneixement i efectes.

PUNT 8.3- (Urbanisme i patrimoni) Aprovar, si procedeix, la resolució dels recursos de reposició
interposats contra l’acord del Ple de 30 d’abril de 2013, relatiu al projecte complementari número 3 i
retaxació de carregues del PAI de la U.E. 2.1.1
Vist els recursos de reposició interposats contra l’acord del Ple de 30 d’abril de 2013 i al·legacions
formulades a l’acord del Ple de 25 de juliol de 2013, relatius al projecte complementari número 3 i retaxació
de càrregues del Programa d’Actuació Integrada de la U.E. 2.1.1
I. ANTECEDENTS DE FET
Primer. El Ple de l’Ajuntament en sessió de 30 d’abril de 2013, va acordar, entre altres:
“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 al article 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 INCLÒS 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 que en el termini de deu dies, procedesca a presentar aquest
Ajuntament la documentació ajustada als termes d’aquest acord i a continuació, procedir a notificar a totes
les persones interessades i publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en els termes prevists en
l’article 392 del Decret 67/2006, de 12 de maig, pel que s’aprova el Reglament d’Ordenació i Gestió
Territorial i Urbanística”
Segon.- L’acord, abans transcrit, s’han interposat dos recursos de reposició :
1. Francisco Javier Rovira Añó (RE: 3659 de 6 de juny de 2013)

2. Francisco Beltrán Andreu, en qualitat de president de l’Agrupació d’Interés Urbanístic de la UE. 2.1.1, RE:
4.258 de 26 de juny de 2013.
Vist que l’Agrupació d’Interés Urbanístic de la UE. 2.1.1 al recurs de reposició a incorporat un informe d’
IBERDROLA de 15 de maig de 2013 amb la finalitat de justificar les obres d’electrificació previstes al
projecte complementari 3 que diu:
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“le indicamos que, por motivo de la instalación de un nuevo apoyo de paso aéreo-subterráneo para el desvio
de una linea aerea de media tensión, se hizo necesario el soterramiento de una red aérea de baja tensión
por motivos de seguridad y en cumplimiento de la reglamentación eléctrica vigente, tal y como se indica en
el primer párrafo del Punto 6 del Proyecto Complementario 3”.
Tercer.- Davant nova documentació i la proposta de l’agent urbanitzador de justificar la causa
sobrevinguda que motiva la retaxació de carregues, el Ple de 25 de juliol de 2013, va acordar atorgar, a les
persones interessades un tràmit d’audiència de quinze dies, als efectes que verificaren la nova
documentació aportada per l’agent urbanitzador, així com els motius adduïts.
Quart.- En el termini d’audiència, s’han presentat tres al·legacions.
1. Diputació de Valencia RE 5.405, de 14 d’agost de 2013.
2. Fco. Javier Rovira Añó RE 5.428, de 16 d’agost de 2013.
3. Agrupación de Interés Urbanístico 2.1.1 Benifaió, RE 6051, de 13 de setembre de 2013.
Cinquè.- Consten informes emesos per l’assistència tècnica a la direcció de l’obra de 14 d’octubre de 2013
i informes tècnic i jurídic dels Serveis tècnics municipals de 15 d’octubre de 2.013.
II. FONAMENTS DE DRET
1) Recurs de reposició interposat per Francisco Beltran Andreu, president de la Agrupación de
Interes Urbanistico de la Unidad de ejecución 2.1.1 de las NN. SS. RE 4258, de 26 de juny de 2.013,
1. L’Ajuntament, prèviament a l’adopció de l’acord del Ple objecte del recurs, va requerir a l’agent
urbanitzador (Decrets de l’Alcaldia num. 286, de 19 de febrer de 2013 i 458, de 25 de març de 2.013)
que concretara:
Els nous condicionants legals que exigeixen la instal·lació elèctrica objecte del projecte complementari
núm. 3
Les noves exigències o circumstàncies sobrevingudes que motiven la redacció del projecte
complementari núm. 3
A l’expedient no consta que, en el moment procedimental oportú, l’agent urbanitzador presentara cap
pronunciament de sol·licitud de nous informes a Iberdrola ni d’ajornament del termini per a la presentació
de la justificació. Es per això, que es va donar continuïtat a la instrucció del mateix i el 19 d’abril de 2013,
es va informar per l’assistència tècnica de supervisió de l’obra RE 2231 i pels tècnics municipals.
Finalment, en base a aquests informes, es va adoptar l’acord objecte de recurs.
Improcedència de la denegació d’aprovació del projecte complementari. Confusió entre projecte
complementari i memòria de retaxació de càrregues.
A)

En relació al projecte complementari número 3
En relació a l’argumentació de l’agent urbanitzador, relatiu a la confusió entre projecte complementari i
memòria de retaxació de càrregues, cal assenyalar que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 30 d’abril de
2.013, va resoldre de forma independent cadascun dels documents, en els apartats segon i tercer.
Els motius pels quals es va desestimar el projecte complementari 3, consten en els informes tècnics que
van servir de base per a l’acord adoptat. Aquests motius es ratifiquen als informes de l’assistència a la
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direcció d’obra de data 14 d’octubre de 2.013 i tècnics municipals de 15 d’octubre de 2.013, dels quals es
dedueix, que les obres objecte d’aquest projecte, inclouen més obres que les necessàries per a resoldre
un problema de seguretat per la interferència o creuament de línies elèctriques a més a més, també
inclou partides que ja estaven contemplades al projecte complementari número 2 i que no podrien
considerar-se com a causa per a la redacció d’un nou projecte, ni tindre la consideració de causa
sobrevinguda. En relació al soterrament de la línia de baixa tensió, aquests treballs haurien d’haver estat
previst en el projecte complementari número 2 on es va aprovar la instal·lació del suport aeri a soterrani
de la LAMT, ja que aquesta línia estava dins de la zona d’afecció de l’esmentat suport. Per la qual cosa,
es fa constar que únicament requereix la presentació de plànols finals que reflecteixen l’estat final de
l’obra.
Respecte a l’informe d’Iberdrola de data 15 de maig de 2013, no es desprèn allò al·legat per l’agent
urbanitzador, tal i com s’informa per l’assistència tècnica de l’obra.
B)

En relació a la retaxació de carregues

Respecte al punt 1. Soterrament de la línia de baixa tensió per raons de seguretat.
Segons consta a l’informe de l’assistència tècnica de data 15 d’octubre de 2.013, el nou suport a que es
refereix l’informe d’Iberdrola ja s’incloïa en els convenis i en el projecte complementari nº 2 i que
posteriorment no han aparegut noves circumstàncies que motiven la redacció d’un nou projecte
complementari ni conseqüentment la retaxació de les carregues d’urbanització.
Respecte al punt 2. Obres executades en l’àmbit del Camí de la Marcelina
En relació aquest punt, es fa expressa remissió a la fonamentació de l’acord del Ple de 30 d’abril de
2013, on ja s’acreditava que l’agent urbanitzador, com a responsable de l’execució de les obres, va
sol·licitar executar de forma conjunta i coordinada les obres corresponents a la unitat d’execució 2.1.1
que discorrien per l’àmbit d’urbanització de l’obra del Camí de la Marcel·lina amb el contractista
d’aquesta última.
A l’expedient consta escrit de 15 de març de 2013 RE 1639 presentat per la empresa Eiffage
Infraestructures SAU, empresa adjudicatària de les obres d’urbanització de la u.e 2.1.1, com a
conseqüència de l’execució de les obres del projecte complementari número 2, on es fa constar que hi
ha un acord amb l’empresa ROVER ALCISA, adjudicatària de les obres del Projecte de urbanització del
Camí de la Marcelina, amb l’objecte de coordinar els treballs en l’àmbit comú de les dues obres per a la
seua correcta execució.
Segons es desprén dels informes tècnics, l’execució de les obres de conducció del Camí de la Marcelina
no pot tindre com a conseqüència ni l’execució d’un nou projecte complementari, ni repercutir-se el seu
cost als propietaris a través de la retaxació de les càrregues d’urbanització per no ajustar-se als
supòsits prevists a l’article 168.4 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre de la Comunitat Valenciana
(LUV) i 389 del Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística. No obstant això, en el cas que
l’agent urbanitzador considere que les obres van estar mal executades, haurà de reclamar-ho davant
l’empresa a la qual li va confiar l’execució.
Per tant es proposa DESESTIMAR les al·legacions per les raons esmentades
Sol·licitud de practica proves, tendents a justificar que les obres han estat mal executades, cal fer
les observacions següents:
L’article 80.3 de la Llei de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú, estableix que durant
la instrucció del procediment es podran proposar proves que siguen rellevants per a la resolució del
procediment. Les proves es podran rebutjar quan siguen manifestament improcedents o innecessàries.
Que als informes tècnics ha quedat suficientment justificat que les proves sol·licitades no aporten dades
que siguen determinants o necessàries per a la resolució d’aquest procediment, ja que segons abans
s’ha fet constar el fet que les obres es consideren defectuoses no justifica ni la redacció del projecte
complementari, ni la retaxació de les càrregues d’urbanització.
No obstant això, l’arquitecte supervisor de les obres en relació a la sol·licitud de testimoni de si
va comprovar in situ l’estat en que es trobaven les instal·lacions en el Cami de la Marcelina diu:
“...No pude comprobar “in situ” el estado en que se encontraban los conductos del tramo citado
del Camí d ela Marcelina, por no estar presente cuando se pretendió pasar los cables por el mismo...”

Es per tot això que es proposa DESESTIMAR els motius al·legats pel recurrent com a causa
sobrevinguda i conseqüentment la retaxació de les carregues d’urbanització i declarar la improcedència
de practicar las proves sol·licitades pels actors al considerar-se innecessàries per a la resolució del
recurs de reposició, sense perjudici del testimoni aportat per l’assistència de la direcció de les obres.

Declarar prescrit el dret de l’Ajuntament de Benifaió a reclamar el reintegrament de les
despeses de redacció dels honoraris de redacció del document d’homologació i plan parcial
del sector 2.1 als propietaris dels terrenys de la U.E 2.1.1

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

L’agent urbanitzador en la quota d’urbanització número 1 va incorporar l’import relatiu als esmentats
documents amb el concepte següent: Despeses instruments de Planejament per un import de 9.935,34
euros iva inclòs. Aquesta quota va ser aprovada per acord de la Junta de Govern Local de 22 de
novembre de 2.006 i liquidada als propietaris. No constant cap recurs al respecte, per la qual cosa es
tracten d’actes ferms en via administrativa.( S’adjunta còpia)
Finalment, l’agent urbanitzador ha presentat davant l’Ajuntament factura número 1445, de 20 de maig de
2013, on compensa aquest concepte i els honoraris del tècnic de designació municipal (quantitats les
dues abonades per l’Ajuntament) amb les quotes d’urbanització corresponents a la parcel·la 29 de
titularitat municipal.(S’adjunta còpia)
Per tot l’exposat, no procedeix plantejar la prescripció quan ell mateix ha reconegut el deute, en haver-lo
liquidat als propietaris i sol·licitat la compensació del mateix. Es per això, que es proposa DESESTIMAR
l’al·legació
2) Recurs de reposició interposat per Francisco José Rovira Año RE 3659 de 6 de juny de 2013,
Denegació la inclusió de l’import del cànon de sanejament i el valor afegit en la retaxació de les
carregues d’urbanització.
Retaxació de les càrregues d’urbanització de l’import abonat a l’EDAR en concepte de
sanejament

cànon de

La proposició econòmic financera del Programa, ja recollia l’existència del cànon que exigirà l´Entitat de
Sanejament que gestiona la EDAR per a poder efectuar la connexió al clavegueram com una càrrega
d’urbanitzacio, no incloent-se en el càlcul de la retribució de l’urbanitzador.
Posteriorment l’EPSAR va emetre informe de data 21 de juny de 2.012 on es quantificava el cànon pel
suplement d’infraestructura a l´Entitat de Sanejament. Aquest cànon, es va repercutir als propietaris,
mitjançant la quota d’urbanització número 32 aprovada per acord de la Junta de Govern Local de 5 de
març de 2012 i sobre la que no consta cap recurs presentat.
Pel que fa a la procedència de l’aplicació de l’ Impost de Valor Afegit.
“... A l’expedient consta informe d’1 de març de 2012, de l’interventor municipal que textualment diu:
Que las cuotas de urbanización son una presentación patrimonial de derecho público, pero no un
tributo, y en este sentido están sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, estableciendo el artículo 5 de
la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, Ley del IVA, (letra d. Apartado 1) como sujetos pasivos del impuesto
a quienes, entre otros, efectúen urbanizaciones de terrenos.
A mayor abundamiento, según consta en el informe de fecha de 21 de junio de 2011 del EPSAR,
unido al expediente, el pago del suplemento de infraestructuras objeto ahora de repercusión, supone un
coste de urbanización objeto de repercusión entre los propietarios.
Además, es doctrina reiterada de la Dirección General de Tributos, en particular la Consulta nº
644, de 16 de marzo de 2004, la que considera que sin ningún tipo de excepción deberá repercutirse el
IVA por las cuotas de urbanización...”
D’acord amb l’exposat es proposa DESESTIMAR el recurs de reposició.
Finalment, respecte a les al·legaciones formulades a l’acord del Ple de 25 de juliol de 2013, es fa constar
que no incorporen noves dades, respecte a l’abans resolt.

}(^iAib9DU(Q~
Identificador documento: 07617232726524355207
Para comprobar autenticidad: https://carpeta.benifaio.es/sta/pages/utils/documentCheck.jsp

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’urbanisme i patrimoni de data 17 de desembre de 2013.
Inicia el torn d’intervencions la Sra. Marta Grau que comenta que en el ple de 30 d'abril del 2013 es va
desestimar este projecte i la retaxació de càrregues, excepte aquelles càrregues derivades de les
exigències de l'ajuntament, en el recurs de reposició s'aporta un informe d'IBERDROLA, això motiva que en
el ple de 26 de juliol s'aprovara un tramit d'audiència, els informes tècnics consideren que l'execució de les
obres de la Marcelina no pot tindre com a conseqüència ni l'execució d'un nou projecte complementari ni
repercutir-se el seu cost als propietaris a través de la retaxació de càrregues per no ajustar-se als supòsits
de l'article 168. 4 de la LUV, per tot això, nosaltres votarem a favor.
El Sr. José Vicente Zafra diu que ha escoltat a les dos parts, que ambdós tenen part de raó però que si
atenen al que diuen els informes dels nostres tècnics que assenyalen que les connexions a què fa
referència l'informe d'IBERDROLA ja estaven incloses en la retaxació número 2, no haurien d'haver passat
la retaxació número 3.
El Sr. Xavier Martínez diu que votaran a favor, que els informes dels tècnics són “demolidors”, que no hi ha
cap oportunitat que prospere la retaxació. Que el text del ROGTU parla de circumstàncies sobrevingudes,
no imposades per la llei, que segons els tècnics de l'agent urbanitzador si es donen, però els nostres
tècnics diuen que no és una cosa sobrevinguda, que s'han fet més obres de i, que a més estaven incloses
en el complementari.
El Sr. José Luis Monrabal diu que com ja ha comentat el Sr. Martínez segons l'informe dels nostres tècnics
no cap l'aprovació del complementari ni per tant la retaxació de càrregues.
Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots a favor dels regidors del PP, 6 dels
regidors del PSPV-PSOE, 1 del regidor de G.B i 2 de dels regidors de C.M Compromís) adopta el
present acord:.
PRIMER.- Desestimar la sol·licitud del testimoni de l’empresa instal·ladora del cablejat del Camí de la
Marcelina, per considerar-se improcedent per a la resolució del recurs de reposició interposat per Francisco
Beltrán Andreu en qualitat de president de l’Agrupación de Interés Urbanistico de la Unidad de Ejecución UE
2.1.1, en considerar-se innecessàries per a la resolució del recurs de reposició, per les raons que consten
als informes tècnics.
SEGÓN. Desestimar els recursos de reposició interposats contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Benifaió
de 30 d’abril de 2013, relatiu al projecte complementari núm. 3 i retaxació de les carregues d’urbanització de
l’actuació integrada de la U.E 2.1.1 de las NN. SS.
TERCER. Requerir a l’agent urbanitzador que en el termini de deu dies, procedesca a presentar la
documentació ajustada als termes de l’acord de 30 de abril de 2.013 i a continuació, publicar en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb l’article 392 del ROGTU.
QUART. Notificar l’acordat a totes les persones interessades.
QUINT. Traslladar l’acord al Departament d’Urbanisme, la direcció facultativa de les obres, Raül Lozano
Torres, i per últim, a l’assistència tècnica de supervisió de l’obra, José Calleja Ferra, en representacio de
Arquitectura, Diseño y Gestión de Proyectos SL.
SEXT. Contra aquest acte no cap la interposició de cap tipus de recurs en via administrativa de conformitat
amb el que preveu l’article 117, de 26 de noiembre, de Régim Jurídic de les Administracions Públicas i del
Procedimento Administratiu Comú.

PUNT 8.4- (Urbanisme i patrimoni) Iniciar, si procedeix, la resolució del Programa d’Actuació
Integrada, en sòl urbà, als carrers Andrés Carreres i altres: Sol·licitud de Dictamen del Consell
Superior de Territori i Urbanisme.
Vist l’escrit remés per la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient (RE 7899, de 26 de
novembre de 2013), relatiu a l’expedient incoat per l´acord del Ple de l’Ajuntament en sessió de 29 de maig
de 2013, relatiu a la resolució de l’adjudicació del Programa de Actuació Integrada de la UE en sòl urbà,
carrers Andrés Carreres i altres.

ANTECEDENTES DE FET.
1.El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 3 de novembre de 2.011, va acordar aprovar provisionalment el
Programa d’Actuació Integrada que comprenia una alternativa tècnica amb els instruments de planejament i
gestió que a continuació es relacionen: un document d’homologació, un Pla de Reforma Interior i un
Projecte d’Urbanització. L’aprovació definitiva del programa i la condició d’agent urbanitzador va quedar
condicionada a l’aprovació definitiva, per la conselleria competent, dels instruments de planejament de
l’alternativa tècnica, els quals van ser aprovats per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de València,
de 30 de juliol de 2.010.
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2. El Ple de l’Ajuntament per acords de 3 de novembre de 2.011 i de 31 de gener de 2.012 va requerir a l’
aspirant a agent urbanitzador, que complira tant amb els compromisos legals, com els adoptats en la
proposició juridic-econòmica prèviament a formalitzar i perfeccionar el contracte, estem fent referència, a
constituir-se en societat mercantil i presentar les garanties. Aquests acords han sigut notificats a les
persones interessades i han transcorregut els terminis atorgats, no s’ha complert cap dels extrems
sol·licitats i conseqüentment, no s’ha formalitzat i perfeccionat el contracte.
3. D. Vicente i Miguel Beltran Segarra (RE 1817, de 27/ 3/ 2012 ) i D. Francisco Beltrán Segarra (RE 1818,
27/3/2012) van sol·licitar la suspensió temporal del Programa d’Actuació Integrada, al·legant raons per una
banda, de conjuntura econòmica i per altra banda, les dels coadjudicataris del programa que dificulten la
constitució en una societat i posterior formalització del contracte. La sol·licitud s’ha denegat per acord del
Ple de 29 de maig de 2013, i no consta que pels interessats s’haja interposat cap recurs al respecte.
4. El Ple de 29 de maig de 2013, va incoar un expedient per a la resolució del Programa d’Actuació
Integrada, per al desenvolupament de la unitat d’execució de sol urbà, dels carrers Andrés Carreres, Matías
Garcia i Espartero (PAI l’Acòlic), per no haver donat compliment als requeriments efectuats per acords del
Ple de 3 de novembre de 2.011 i de 31 de gener de 2.012, de conformitat amb el que preveu l’article 143.4
de la LUV.
5. Que per acord del Ple de 29 de maig de 2013, es va sol·licitar un Dictamen del Consell del Territori i
Paisatge, el qual mitjançant escrit de data 26 de novembre de 2013, amb registre d’entrada 7899, requereix
a l’Ajuntament que propose una solució a la gestió de l’àmbit afectat, de conformitat amb el que preveu
l’article 29 de la LRAU o equivalent 143.4 de la LUV.
6. Que per la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, s’ha donat contestació en data 26 de
novembre de 2.013, podent-se comprovar que han transcorregut més de 6 mesos per a la resolució dels
procediments incoats d’ofici per l’Administració, com és aquest cas,
Atés que l’article 143.4 de la LUV preveu: que la resolució de l’adjudicació s’acordarà per l´administració i
s’ha de pronunciar respecte alguns aspectes, els quals en l’escrit de conselleria de 26 de novembre de
2013, es relacionen en els apartats següents:
a) Respecte a declarar l’edificabilitat d’aquells solars als propietaris que han contribuït
suficientment a les carregues d’urbanització: En aquest cas NO PROCEDEIX, ja que no s’ha
aprovat i liquidat cap quota d’urbanització.
b) Iniciar el procediment per a la reclasificació d’aquells terrenys en els que donat l’avançat de
les obres d’urbanització, siga possible finalitzar en el règim propi de les Actuacions Aïllades:
En aquest cas, NO PROCEDEIX, ja que les obres d’urbanització no s’han iniciat.
c) Incoar, si s’estima oportú, una nova programació del terreny en la que el nou urbanitzador, o
l’administració, si s’opta per la gestió directa, assumeixa les obligacions de l’antic. En aquest
cas, vista la situació econòmica i l’estat d’altres actuacions en execució, les quals estan pendent
d’edificació no s’estima convenient donar continuïtat al procediment de concurs per a la
programació, ni iniciar-ne un nou. Es per això que l’administració no està interessada en la gestió
directa de l’actuació.
d) En cas de mantenir la gestió indirecta, es podrà requerir a aquells que formularen la
proposició juridic-economica a l’alternativa seleccionada, per l’ordre derivada dels criteris
d’adjudicació de l’article 135. Subsidiàriament, es podrà acordar una nova licitació sobre
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l’alternativa tècnica seleccionada pel procediment previst en l’article 130 i següents de la llei
o declarar la caducitat del programa. En aquest cas, no es pot requerir a altres aspirants a agent
urbanitzador, ja que van ser els únics que van presentar proposició juridic-econòmica. A la vista dels
terminis transcorreguts i la inactivitat dels urbanitzadors en l’impuls dels tràmits administratius per a
donar compliment a la programació, s’opta per declarar la resolució del programa de conformitat
amb l’article 143.2 de la Llei 16/2005, Urbanística Valenciana i posteriorment, acordar nova licitació
si existeix una sol·licitud d’un particular, en els termes previstos a l’article 118 de la LUV.
e) També es podrà acordar la directa intervenció gestora de l´administració per a la prossecució
del Programa mentrestant es resol i en el seu cas, novament s’adjudiquen: En aquest cas NO
PROCEDEIX per les raons que s’han detallat en els apartats a) b) c) i d).
Per tot l’exposat, es dedueix que l’Ajuntament no té interés d’assumir per gestió directa aquesta
unitat d’actuació, tot això sense perjudici que es formulen noves sol·licituds de gestió indirecta. No
obstant, es manté la vigència del Pla de Reforma Interior aprovat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme el 30 de juliol de 2010 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València
número 198, de 21 d’agost de 2010.
Atés que l’article 143 de la LUV diu que és causa de resolució de l’adjudicació del Programa, les derivades
de la incapacitat legal sobrevinguda del Urbanitzador per al desenvolupament de la seua tasca i les altres
previstes en la legislació general aplicable a les relacions amb l’administracio, incloent la falta de prestació
de garanties o de suscripció del contracte que formalitze els compromisos adquirits davant l’Administració.
Atés que l’apartat 4 de l’article abans esmentat diu que la resolució de l’adjudicació s’acordarà per
l’administració actuant, previ Dictamen del Consell de Territori i el Paisatge
Atés que d’acord amb els articles 342 i 344 del Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística,
aprovat per Decret del Consell 67/2006, de 12 de maig, per a resoldre el contracte s’han d’efectuar les
actuacions:
a) Audiència del contractista per termini de deu dies naturals, en el cas de proposta d’ofici
b) Audiència, en el termini anterior, de l’avalista o assegurador si se proposa la incautació de la garantia
c) El Tecnic de Urbanisme i el Secretari de l’Ajuntament emetran informe en el termini màxim de quinze
dies naturals.
d) Será preceptiva la previa emisió d’informe favorable per al Consell del Territori i el Paisatge. L’informe
ha de ser emés en el termini de dos mesos des de que la sol·licitud de l’Administració actuant tinga
entrada en el registre del Consell de Territori i el Paisatge. De conformitat amb la legislació reguladora
del procediment administratiu comú, l’informe té caràcter determinant, per la qual cosa la falta d’emisió
impedirà la continuació del procediment.
Atés que de conformitat amb allò que preveu l’article 44 de la la Llei 30/92 de Procediment Administratiu
Comú, els procediments incoats d’ofici per l’Ajuntament, com és el cas, el venciment del termini màxim
establert sense resoldre i notificar no eximeix a l’Administració del compliment d’aquesta obligació i en els
procediment en que l’Administració exercita potestats sancionadores o en general, d’intervenció,
susceptibles de produir efectes desfavorables o de gravamen, es produirà la caducitat. En aquests casos, la
resolució que declare la caducitat ordenarà l’arxiu de les actuacions.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’urbanisme i patrimoni de data 17 de desembre de 2013.
Inicia el torn d’intervencions la Sra. Marta Grau que assenyala que amb este punt primer el que es pretén,
és declarar la caducitat del procediment incoat d'ofici per l'Ajuntament ple del 29 de maig del 2013 amb tal
de tornar a incoar un nou procediment i, obrir un període d'al·legacions tant per als propietaris com per als
aspirants a agent urbanitzador, a més, se sol·licitarà un dictamen al Consell Superior de Territori i
Urbanisme i, com l'Ajuntament no té diners s'opta per la gestió indirecta.
El Sr. José Vicente Zafra comenta que el que es tracta és de continuar amb l'expedient segons les
indicacions de la Conselleria.
El Sr. Xavier Martínez diu que el seu grup es va abstindre, que entenen que per les causes a què es referix
l'acord s'haja de resoldre el programa, però es tracta d'una zona molt degradada, hauria de ser d'interés de
l'Ajuntament donar-li una solució, que el tècnic en el seu informe explica les distintes possibilitats que es
poden adoptar i, entre elles esta la gestió directa. No obstant en esta proposta ens trobem amb el mur de la

situació econòmica de l'Ajuntament, per tant, no es pot dur a terme la gestió directa. Per tant, estem a favor
amb la proposta però ens anem a abstindre per este motiu.
El Sr. José Luis Monrabal assenyala que a més de la situació econòmica ens trobem que en l'actualitat hi ha
sòl de sobra, que es tracta d'una tercera generació de propietaris, que els propietaris no han pogut posar-se
d'acord, per tant, encara que l'Ajuntament al final optara per gestió directa al final els que han de pagar els
gastos d'urbanització són els propietaris i sinó paguen l'Ajuntament hauria de pagar-ho i, ja sap el que
s’hauria de fer després per a poder cobrar d'estos.
El Sr. Xavier Martínez diu que les raons que es donen en la proposta no són econòmiques sinó la
impossibilitat de posar-se d'acord els propietaris per a executar el programa, per tant cal mirar l'interés
general. La documentació parla d'impossibilitat de dur-ho a terme per no posar-se d'acord els propietaris.
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Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per 10 vots a favor ( 7 dels regidors del PP, 1 del regidor de
G.B, 2 de dels regidors de C.M Compromís) i 6 abstencions dels regidors del PSPV-PSOE, adopta el
present acord:.
PRIMER.- Declarar la caducitat del procediment incoat d’ofici, per acord del Ple de l’Ajuntament del Ple de
29 de maig de 2013, per a la resolució de l’adjudicació del Programa d’Actuació Integrada, per al
desenvolupament de la unitat d’execució de sol urbà, dels carrers Andrés Carreres, Matías Garcia i
Espartero (PAI l’Acòlic), per haver vençut el termini per a resoldre i notificar, tot això de conformitat amb
l’article 44 de la Llei 30/92, de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú i procedir a l’arxiu de les
actuacions amb els efectes de l’article 92 de la LRJ-PAC
SEGON.- Iniciar un nou procediment per a la resolució de l’adjudicació del Programa d’Actuació Integrada,
per al desenvolupament de la unitat d’execució de sol urbà, dels carrers Andrés Carreres, Matías Garcia i
Espartero (PAI l’Acòlic), per incórrer en un dels supòsits previstos a l’article 143 de la LUV, amb la proposta
de resolució que en la part expositiva s’ha concretat, incorporant a l’expedient els informes i documents de
l’anterior expedient que siguen útils .
TERCER.- Atorgar un termini d’al·legacions, als aspirants a agents urbanitzadors de deu dies naturals, i a
tots els propietaris afectats per la iniciativa de vint dies. Tot això de conformitat amb l’article 342 i 344 del
ROGTU.
QUART.- Transcorregut el termini d’al·legacions, sol·licitar dictamen al Consell Superior de Territori i
Urbanisme d’acord amb el que preveu l’article 143 de la LUV i suspendre el termini de l’administració per a
resoldre, per tractar-se d’un dictamen preceptiu. La sol·licitud del dictamen anirà acompanyada d’una còpia
de l’expedient administratiu.
CINQUÈ.- Contra aquest acte que no és definitiu en via administrativa, no cap la interposició de cap tipus de
recurs, sense perjudici que formulen les al·legacions que estimen pertinents.

PUNT 8.5- (Urbanisme) Aprovar, si procedeix la proposta de resolució del grup municipal socialista
de reivindicació de tanca de protecció a les vies del ferrocarril dels carrers San Pere, Mendoza y San
Carles
D’acord i a l’empara del que preveu l’article 116 de la LLEI 8/2010 DE 23 DE JUNY DE LA GENERALITAT
VALENCIANA DE RÈGIM LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, el Grup Municipal Socialista de
l'Ajuntament de BENIFAIÓ desitja sotmetre a la consideració del Ple la següent PROPOSTA DE
RESOLUCIÓ:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Primer . - Conscients de la preocupació i lluita portada a terme pels veïns dels Carrers Sant Pere,
Mendoza i San Carlos per a que es col · loque una tanca protectora des de l'estació fins a - en direcció nord
- al final del nucli urbà , des de fa més de 20 anys, acreditats documentalment , des del Grup Municipal
Socialista veiem la necessitat que per part de l'Ajuntament es solucione i s'atenga aquesta reivindicació que
s'ha prolongat tant en el temps .
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Segon . - Els últims fets ocorreguts el passat mes de juliol de 2013, que a causa de la col · locació de
pedres , presumptament per un tercer , a la via fèrria eixiren disparades pedres cap al nucli urbà i en
conseqüència , cap a tots els veïns i veïnes , ja ha estat la “gota que colma el vaso” . "Per sort ", els danys
produïts han estat només materials, però, no podem deixar més temps a aquest grup de veïns a la ma de la
sort i és el moment per a que , des de la responsabilitat que ens correspon com a polítics , donem una
solució a aquesta situació greu del nostre municipi .
Tercer . - Havent estudiat els documents i expedient , el grup municipal socialista conclou que tant pel
recurs de cassació Núm 4990/2008 , resolt el 12 d'abril de 2011 i notificat el 15 abril d´eixe mateix any a
l´Ajuntament, mitjançant el qual NO s'estima la petició de l'Ajuntament en relació que la olbigación
d'executar la tanca a Renfe o a GIF - ADIF , tant com per l'escrit rebut amb registre d'entrada del 4 de
Novembre de 2013, mitjançant el qual , ADIF comunica de nou a l'Ajuntament de Benifaió que NO té cap
obligació legal de tancar la línia sol · licitada , és l'Ajuntament del nostre poble el que ha de fer front a aquest
projecte , i en quan més aviat millor .
Quart. - Considerem que és el moment de posar aquest assumpte damunt la taula , i sobretot , de cara
a la confecció del pressupost de l'any 2014 , i així que la Corporació valorem i dugam a terme aquesta
reivindicació veïnal per seguretat i responsabilitat i més tenint en compte que en l'escrit d'ADIF a què ens
referíem en el paràgraf anterior ens ofereixen la seva col · laboració per donar una solució ràpida a aquesta
problemàtica , literalment indica :
“...os ofremos nuestra colaboración en el asesoramiento y la ejecución de un posible vallado. Hemos
propuesto a nuestra Dirección el vallado que nos reclamáis, aunque, lamentablemente, nuestros recursos
son muy limitados y no hemos encontrado financiación para esta acutación, hasta el momento.
Atendiendo que es una actuación que podría ser acometida por el Ayuntamiento con vistas a dar una
rápida solución al problema y en este sentido me pongo a vuestra disposición para estudiar la solución más
idónea y económica”
Cinquè . - Que davant aquesta situació i front la incapacitat d´anys de govern del PP de fer aquest vallat
de protecció i la necessitat urgent d'instal · lar-lo als carrers indicats per seguretat dels veïns / es propietaris
de les finques confrontants i de tots els veïns / es del nostre poble en general , és pel que , el Grup
Municipal Socialista.”
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Patrimoni de data 17 de desembre de 2013.
Inicia el torn d’intervencions la Sra. Marta Grau que comenta que després del que va ocórrer este estiu al C/
Mendoza, Sant Pere i Sant Carles la proposta el que pretén és que l'Ajuntament o a qui corresponga pose
allí una tanca de protecció, per tant, nosaltres votarem a favor.
El Sr. José Vicente Zafra diu que en la Comissió informativa ja es va dir que s'anava a fer, per tant, no entén
perquè esta proposta s'ha portat al Ple, però no obstant votaran a favor.
La Sra. Marta Ortiz diu que la moció arriba al ple perquè l'únic document que consta és la proposta del partit
socialista i, pels fets que van succeir este estiu. Des de l'any 90 fins a l'actualitat la documentació que obra
en l'Ajuntament indica que es tracta d'una obligació de l'Ajuntament. Amb la moció el que es pretenia era
que es fera una comissió d'urbanisme, que s'ha fet, també es demanava una reunió amb el responsable
d'ADIF, es va dir que ADIF col·laboraria i, també volíem saber en què consistiria eixa col·laboració, si seria
econòmica o col·laboració de redactar el que fóra.. En la comissió es va dir que per part de l'equip de govern
ja estava fet, que ja tenien pressupost i que açò s'anava a fer ja, però al final és el que passa amb totes les
propostes que presenta el partit socialista, per tant volem denunciar les formes en què s'estan duent a terme
les propostes del partit socialista. La veïna presenta la queixa a l'agost i, se li contesta el 13 de desembre,
nosaltres presentem la moció el dia 5 de desembre perquè ens arriba la queixa veïnal perquè per part de
l'ajuntament no se li havia donat cap resposta des d'agost.
La Sra. Amparo Arcís diu que en el moment en què es va presentar la queixa i la persona implicada parla
amb ella es van posar en marxa i, van enviar escrits a ADIF. Quant al tema de la tanca ens van dir que quan
feren les obres d'eliminació del pas inferior de la panificadora allargarien el tanca, però quan van eliminar
eixe pas van tallar per un punt i van dir que ja no continuarien.
Per tant, jo faig un escrit a ADIF i, des de València em diuen que és cosa de Madrid, des de Madrid no em
contesten, em posen en contacte amb la gent de manteniment per a veure en que podien col·laborar. Al final
ens diuen que no col·laboraran en res, per la qual cosa a continuació és quan es demana el pressupost,
l'arquitecte tècnic municipal redacta la memòria, ve el tècnic d'ADIF per a donar-nos l'autorització en què es

regulen les condicions en què han d'executar-se les obres. Està tot canalitzat i en marxa i calcule que a
mitat de febrer estarà executat.
El Sr. José Luis Monrabal diu que en l'acta del Ple d'octubre ja es diu que s'han demanat pressupost, per
tant, s'havien començat a fer gestions i, el 5 de desembre del 2013 és quan el partit socialista presenta una
proposta en relació a este tema en què ja portàvem mesos treballat.
La Sra. Marta Ortiz diu que quan una persona acudix a nosaltres és perquè l'Ajuntament no li havia donat
resposta. Ens hem molestat a veure tot l'expedient i al novembre el tècnic d'ADIF és quan diu que li
correspon a l'Ajuntament l'execució del tanca i, des de llavors fins ara no hi ha cap paper. La proposta i la
finalitat d'esta petició és perquè es procedisca a executar el tanca i, si ha servit per a això ens donem per
satisfets.
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La Sra. Amparo Arcís li contesta que a vegades no tot consta en els papers, que s'han fet moltes gestions
respecte d'això.
El Sr. José Luis Monrabal comenta que pareix que l'Ajuntament funcione per les propostes del partit
socialista. I que des del mes d'octubre ja se'ls va dir que s'estaven fent gestions. A més en la proposta
comencen dient que es tracta d'una reivindicació de fa 20 anys, per a acabar dient que tota la culpa és del
partit popular, quan el partit popular no és l'únic que ha governat durant eixos 20 anys.

Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per 9 vots a favor ( 6 dels regidors del PSPV-PSOE, 1 del
regidor de G.B i 2 de dels regidors de C.M Compromís) i 7 vots en contra dels regidors del PP adopta
el present acord:
PRIMER.- Que se estudie la possibilitat de dur a terme l'obra de la Tanca de Protecció de la via fèrria des de
l'estació de tren de la nostra localitat fins - en direcció nord - al final del nucli urbà al llarg de l'any 2014, així
com les possibilitats de finançament.
SEGON.- Que per part de l'Alcaldia , es concerte una reunió amb el responsable d'Adif el Sr Jose Luis Soria
i tots els grups polítics de la corporació per tractar i concretar amb l'entitat en què consistiria la col ·
laboració oferida .

PUNT 8.6- (Règim interior, personal i seguretat ciutadana) Aprovar, si procedeix, el requeriment de
subsanació 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 anunci de
licitació en el BOP núm 247 de data 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 249 d'11 de desembre del 2009. En eixe mateix acord plenari es va delegar en
l'Alcaldia municipal la facultar per a adjudicar definitivament el 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 (R.E 8961) i 28 de desembre del 2009 (R.E
9401) va presentar la documentació exigida en el plec, adjudicant-se definitivament el contracte per mitjà de
decret d'alcaldia núm. 2115 de 28 de desembre del 2009. De l'esmentat acord d'adjudicació es va donar
compte al Ple de la Corporació en 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 van realitzar inspeccions en relació a la piscina coberta
municipal en virtut de la prerrogativa establida en les tancar 19.3.6 i 21. 2 b) del PCAP.
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Considerant que en visita d'inspecció de 22 d'abril del 2013 es van detectar una sèrie de deficiències.
Considerant que en sessió plenària de data 29 de maig del 2013 es va acordar:
•

Concedir a la mercantil EULEN S.A un tràmit d'audiència de 15 dies perquè formularen les
al·legacions que estimen pertinents en relació a les deficiències detectades en la visita d'inspecció
realitzada el 22 d'abril del 2013.
2. Requerir a la mercantil als efectes de que presente en el termini de 15 dies hàbils un calendari
d'esmena de les deficiències apuntades en l'acta 22 d'abril del 2013.
3. Requerir a la mercantil EULEN S.A als efectes que complisca les obligacions imposades en els
plecs que servixen de base a l'adjudicació del contracte i en especial a la clàusula 19.4.14, i 19.4.
27 del PCAP.
Considerant que en data 05/06/13 (R.E 2013003619) EULEN S.A va presentar informe de reparacions
realitzades fins al dia 30 de maig i, calendari d'intervenció.
Considerant que els servicis tècnics municipals van realitzar inspeccions en data 17 de setembre del 2013,
21 de setembre del 2013 i, 21 de novembre del 2013 respectivament en les que consten les deficiències
que es relacionen a continuació, tractant-se la major part de deficiències no esmenades i, altres de noves
deficiències detectades:
“SOTANO:
-

Sujeciones de tuberías en mal estado por oxidación y roturas. (se han cambiado pero se están volviendo a
oxidar.
Fugas de agua encima conductos de ventilación. Oxidación de estos y necesidad de pintar zona afectada.
Múltiples fugas en zona depósitos de acumulación de agua caliente sanitaria e intercambiadores solares.
Reparar aislamiento térmico tuberías.
Aportar certificado revisión obligatorio de la instalación de gas.
Exceso de condensaciones por falta de ventilación, lo cual repercute en la oxidación de elementos metálicos.
Depósitos de cloro con fugas en llaves y deterioro de suelo por éstas. Se has subsanado las fugas pero no se
ha reparado la zona afectada.
Tapas de salidas de aire y acc. Desde jardin a sótano con grandes oxidaciones y desprendimientos de éstas.
Fuga desde piscina chapoteo a sótano, zona llaves fondo y aspiración vaso.
Fugas desde tubos aireación en pasillo izquierdo.
Pared junto entrada jacuzzi con agujeros en parte del suelo.
Depósito contra incendios de 12000l con tapa de fibra fuera deformada y fuera del sitio.
Sustitución de electroválvulas mezcladoras duchas por pulsadores en zona baño con llaves agarrotadas y sin
manetas.

Nuevas incidencias sótano:
Pared zona contador general, nueva ubicación de bombas dosificadoras con humedades y desprendimientos.
Oxidaciones y deterioro de soporte jacuzzi.
Oxidaciones y deterioro de conductos ventilación derivados de canaleta zona baño.
Fugas en bombas circulación y tuberías, zona depósitos acumuladores agua caliente sanitaria.
ZONA BAÑO:
Falta sensor de humedad; reponer.
Exceso de humedad aparente en zona de baño: Plazo indeterminado.
Fallan dos duchas: las duchas funcionan pero no mezclan correctamente el agua fría y caliente.
Oxidación en elementos de acero inoxidable.
Zona izquierda junto canaleta suelo con azulejos sin rejuntar, en una superficie grande, que provoca
filtraciones.
Cerraduras de puertas de emergencias oxidadas y con dificultades para accionarlas.
Nuevas incidencias ZONA BAÑO:
Duchas zona baño con fluctuaciones en temperatura, pasan de frío a caliente así sucesivamente en la misma
operación de pulsado. (Todas las duchas están afectadas por el mal funcionamiento de las válvulas
mezcladoras)
Oxidaciones en puerta antipático entrada desde piscina a pasillo vestuarios.
VESTUARIO CABALLEROS:
Fuga en el falso techo del vestuario.
Fallan dos duchas.
Repasar grietas en paramentos verticales.
Reponer cerraduras originales dado que las instaladas de candado no funcionan adecuadamente. Plazo
indeterminado.
WC empotrado sin pulsador.
Placas talla fuera del sitio por aparentes trabajos en válvulas mezcladoras.

Nuevas incidencias VESTUARIOS CABALLEROS:
No funcionan 5 duchas de un total de 8 duchas.
Wc con pulsador y portarrollos Wc roto.
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VESTUARIO SEÑORAS:
Ducha entrada junto cabina no funciona.
Bancada lavabos con rotura en el zócalo.
Dos fugas en duchas, sin azulejos y sin arreglar. Una ducha se queda enganchada.
Dos flexos en sustitución rociadores originales. Reponer.
Placas talla fuera del sitio por aparentes trabajos en válvulas mezcladoras.
GIMNASIO:
Máquinas vibradoras fuera de servicio.
Dos cintas andadoras no funciona sistema de elevación.
Una cinta andadora no funciona.
No existe constancia de la cinta andadora de origen de la marca Tecnogym.
Revisar tapizados diversos de aparatos.
Una bicicleta estática y una vibradora en reparación.
Tortillería Allen mancuernas.
Pesas mancuernas con forro caucho en mal estado.
Faltan pesas de 2 kilos (azules)
Goteras en salida de aire y tv.
Fallo sistema electrónico de bicicleta estática.
Máquina remos falla regulador de resistencia (Elíptica).
Dos vibradoras en reparación.
Cruce poleas agarre mano derecha falta.
Espejo zona mancuernas roto.
Nuevas Incidencias Gimnasio:
Máquina de remos fuera de servicio con cartel informativo.
Cinta andadora fuera de servicio con cartel informativo.
ENFERMERÍA:
Máquinas de musculación rotas en depósitos.
Faltan placas falso techo y humedades.
Faltan focos halógenos.
Grifo lavabo sin atomizador.
ZONA ENTRADA APARCAMIENTO Y PUERTA PRINCIPAL:
no funcionan las puertas automáticas, los dos motores están averiados.”
-

Considerant que la tècnica de medi ambient en data 5 de desembre de 2013 ha emes informe del següent
tenor literal: “ Que EULEN aporta còpies de les analítiques de control corresponents als anys 2010, 2011 i
primer semestre del 2012.
Que no ha presentat còpia dels certificats de neteja i desinfecció.
Per tot allò exposat, s’hauria de requerir la subsanació de la documentació aportada amb la presentació de:
- Els certificats de desinfecció corresponents als anys 2010, 2011, 2012 i 2013.
- Les analítiques de control corresponents al segon semestre de 2012 i 2013.
A més s’hauria de recordar a l’empresa que, respecte als posteriors tractaments, ha de remetre còpia dels
certificats de desinfecció i analítica de control de forma periòdica a l’Ajuntament”
Considerant que de conformitat amb el que establix la clàusula 19.1 del PCAP el contracte haurà de ser
complit amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el plec de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques.
Considerant que la clàusula 19.4.14 de PCAP disposa que el contractista estarà obligat a: “ Dur a terme els
manteniments, que per imperatiu legal, requerisca de la instal·lació amb caràcter obligatoris (com ara, sense
ànim exhaustiu, control de legionel·la, microbiològic i de superfícies, desinsectació i desratització, alta i
baixa tensió, climatització i instal·lació de gas, revisió d'equips contra incendis, entre altres…)
Considerant que la clàusula 19.4 26 PCAP disposa que el contractista estarà obligat a sufragar pel seu
compte directe i exclusiva els gastos ordinaris i extraordinaris de caràcter tributari, de subministraments i
servicis i quants altres originen les instal·lacions i la subsegüent explotació i conservació de les mateixes.
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Considerant que la clàusula 19.4.27 PCAP establix que el contractista estarà obligat a “Mantindre durant tot
el període de vigència del contracte en bon estat les instal·lacions. “
Considerant que la clàusula 20.1 del PCAP disposa que entre les facultats de l'Ajuntament està la de dictar
les ordes precises per a mantindre la deguda gestió i imposar al concessionari les sancions pertinents per
raó de les infraccions que haja comés en la prestació del servici.
Considerant que la clàusula 25 del PCAP “Penalitats per incompliment" tipifica el sistema de sancions
especificat en cas d'incompliment de les obligacions per part de l'adjudicatari d'algun dels punts dels plecs
que regixen la present contractació (clàusules particulars i prescripcions tècniques).
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Règim interior, personal i seguretat ciutadana de data 17 de
desembre de 2013.
Es fa constar que s'incorpora a la sessió plenària al Sra. Mª José Martínez Más.
Inicia el torn d’intervencions el Sr. Eduard Gómez que diu que la relació contractual va començar l'any 2009
i, la crisi va començar en 2012, que és quan pareix que hi ha una relació roïna entre l'Ajuntament i EULEN o
una relació quasi inexistent. Simplement complint el plec de prescripcions ja s'haguern fet una sèrie
d'inspeccions rutinàries que no hagueren permés algunes deficiències importants que s'han anat allargant
en el temps. En el Ple de 22 d'abril del 2013 es va acordar requerir a EULEN perquè presentara un
calendari d'esmena de deficiències però com no es va establir un termini per a l'esmena de les deficiències
ens trobem que no s'han esmenat totes les deficiències i, a més apareixen noves. A més el contracte diu
que el servici haurà de complir-se amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en els plecs, que el
contractista estarà obligat a mantindre durant tot el període de vigència del contracte en bon estat les
instal·lacions i, que l'Ajuntament podrà dictar les ordes precises per a mantindre la bona gestió de servici.
Per tant, ara mateix el que estem fent és complir amb allò que ja li déiem a EULEN en el plec de condicions.
El Sr. José Vicente Zafra diu que esta relació porta el mateix camí que la de l'Ajuntament i URBASER, que
no fem més que donar-li temps però que pensa que en realitat l'Ajuntament el que ha de fer és posar-se en
el seu lloc i, si cal sancionar que se sancione i, no s'allargue més.
La Sra. Marta Ortiz diu que si les inspeccions s'hagueren fet des de l'origen del contracte no tindríem esta
llista tan llarga de deficiències. Que hi ha una altra qüestió important pendent, que és que es duga a terme
les millores proposades, açò és, la tanca. Al juny presenten un calendari d'actuacions, però han passat tres
mesos des que vam requerir i no és que no han esmenat les deficiències sinó que hi ha noves. Que no
entenen perquè l'equip de govern no té relació directa amb EULEN per a veure que passa amb estes
qüestions i es duguen a terme les millores. Que l'empresa va sol·licitar la suspensió de la concessió i se li va
contestar que no, que es va quedar que s'estudiarien alternatives però ja no se sap res respecte d'això, Que
de nou anem a una comissió en què s'acorda tornar a requerir, que no dic que no s'haja de requerir, però
també volem saber que gestions ha fet respecte d'això l'equip de govern perquè pareix que hi ha poc
interés.
La Sra. Amparo Arcís contesta que eixa és la seua opinió, que no hi ha poc interés i, que el seu interés és
que l'empresa gestione el servici en les millors condicions.
El Sr. José Luis Monrabal comenta que les deficiències són prou greus, que el que intentaran fer és que
s'esmenen i sinó es procedirà al que s'haja de procedir, açò és, a sancionar.
Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots a favor dels regidors del PP, 6 dels
regidors del PSPV-PSOE, 2 dels regidors de G.B i 2 de dels regidors de C.M Compromís) adopta el
present acord:.
PRIMER: Concedir a la mercantil EULEN S.A un termini d'UN MES perquè procedisca a esmenar les
deficiències assenyalades en les actes d'inspecció i informes dels servicis tècnics municipals de data 17 de
setembre del 2013, 21 de setembre del 2013, 21 de novembre del 2013 i 5 de desembre de 2013
anteriorment trascrits.
SEGON: Advertir a la mercantil EULEN S.A que transcorregut tal termini sense que s'hagueren esmenat les
deficiències assenyalades s'incoarà procediment sancionador de conformitat amb el que preveu la clàusula
25 del PCAP.

TERCER: Notificar el present acord al contractista als efectes legals oportuns i al departament d'urbanisme.

PUNT 8.7- (Règim interior, personal i seguretat ciutadana) Proposar, si procedeix, al Conseller de
Governació la concessió de distincions i condecoracions a diversos membres de la policia local de
Benifaio.
Vist l’informe de l’inspector en cap de la policia local de 2 de desembre de 2013 amb el següent tenor
literal:
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“Informe que emite el técnico del área, Inspector Jefe de la Policía Local, sin perjuicio de otro mejor fundado en
derecho:
ANTECEDENTES
El objeto del presente informe es proponer para la concesión de las distinciones y condecoraciones de personal del
cuerpo de la policía local a la Alcaldía de la corporación por si considera conveniente trasladarlas al Pleno de este
Ayuntamiento para la tramitación del inicio de los procedimientos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO: DECRETO 124/2013, de 20 de septiembre, del Consell, por el que se regulan las distinciones y
condecoraciones que se concedan por la Generalitat al personal de los cuerpos de policía local de la Comunitat
Valenciana.
Artículo 3. Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo
La Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo de la Generalitat se otorgará cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
1. Actos en defensa y protección de los intereses que tienen encomendados, que pongan de manifiesto cualidades
de valor, sacrificio, lealtad o abnegación excepcionales, y de los que se derive riesgo para su vida con independencia
del resultado producido, siempre que superen el estricto cumplimiento de las obligaciones y deberes reglamentarios.
2. Actos realizados con excepcionales cualidades de valor, en beneficio de la sociedad y que hayan evitado
fundadas situaciones de riesgos personales o catastróficos.
Artículo 5. Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco
La Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco se entregará al personal de los cuerpos de policía local, cualquiera
que sea su categoría, cuando se cumplan, como mínimo, 25 años de servicio prestado en alguno o algunos de los
cuerpos de policía local de la Comunitat Valenciana y se haya tenido una trayectoria profesional excepcional, sin que
consten antecedentes desfavorables en su expediente personal por cualquier tipo de delito, falta o infracción
disciplinaria, aunque hayan sido cancelados.
Artículo 6. Diploma de Jubilación
1. El Diploma de Jubilación se otorgará como reconocimiento al personal de los cuerpos de policía local por la
dedicación de una vida al servicio ciudadano y su misión de defensa, promoción y protección de los derechos y
libertades públicas.
2. Este diploma será entregado al personal de los cuerpos de policía local, cualquiera que sea su categoría. El
procedimiento de concesión se instará por acuerdo del pleno del ayuntamiento al que pertenezca en el momento de
producirse la jubilación, y el plazo máximo para solicitarse será de tres meses desde la fecha de la jubilación.
ARTÍCULO 9. PROCEDIMIENTO ORDINARIO
1. El procedimiento se iniciará mediante propuesta inicial, que será efectuada por el Pleno del Ayuntamiento
correspondiente o por las instituciones u organismos públicos que desarrollen su actividad relacionada con la Policía
Local en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.
2. Junto con la propuesta de iniciación del expediente, que deberá ser motivada, se acompañará la siguiente
documentación:
a) Certificado del Pleno del Ayuntamiento, o certificado de los órganos colegiados representantes de las instituciones u
organismos públicos proponentes, acordando la propuesta de iniciación. El acuerdo del órgano solicitante aprobando la
propuesta de iniciación no podrá exceder de un plazo superior a los seis meses desde que ocurrieron los hechos o
actos que motivan la solicitud.
b) Nombre, apellidos, categoría y escala de la persona o personas propuestas.
c) Informe de descripción detallada del hecho o hechos en los que se fundamenta la propuesta, acompañado, en su
caso, de diligencias policiales, atestados, testimonios, actuaciones judiciales, declaración jurada, partes hospitalarios o
similares.
d) Documentación o prueba que acredite los hechos que motivan la solicitud, en cualquier tipo de soporte físico o
audiovisual.
e) Agradecimientos por el desarrollo del servicio prestado, en su caso.
f) Curriculum vitae, cuando se trate de casos en los que se valore la realización de estudios profesionales o científicos
del artículo 4.3 o estudios o publicaciones del artículo 7.3.

g) En el caso de que en la acción policial y meritoria haya estado involucrada alguna persona ajena al
Cuerpo de Policía Local cuyo testimonio pudiese ser de interés, también será acompañada de la
comparecencia con el testimonio de dicha persona.
3. El acuerdo de iniciación será adoptado por la persona titular de la Dirección General en materia de policía local. En el
acuerdo de iniciación se nombrará una persona instructora y una persona que ejerza la secretaría, disponiendo del
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plazo de 10 días para estudiar el expediente, y, en su caso, requerir a la institución o entidad proponente para que, en
un plazo no superior a quince días, remita otros documentos, informes y declaraciones de testigos presenciales que se
consideren necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos y su valoración.
4. La persona instructora podrá ampliar el plazo de quince días hasta un máximo de treinta para la práctica de algún
medio de prueba que considere relevante en orden a la aclaración de los hechos, previa solicitud de la persona
proponente, que contendrá los motivos en los que basa la importancia de la prueba o pruebas propuestas y la
necesidad de las mismas y que fundamentan la ampliación del plazo.
5. Practicadas las pruebas se unirán al expediente, así como los informes que se hayan aportado, dictando la persona
instructora su propuesta de resolución en el plazo de diez días. En dicha propuesta se contendrá la relación detallada de
los hechos, su calificación y la distinción o condecoración correspondiente.
6. Dicha propuesta será elevada a la persona titular de la Conselleria competente en materia de policía local, que
resolverá y notificará en el plazo máximo de seis meses desde la solicitud de inicio, poniendo fin a la vía administrativa.
La falta de resolución expresa en dicho plazo producirá los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
SEGUNDO: Decreto 19/2003, de 4 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la norma-marco
sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de los cuerpos de Policía local de la Comunidad Valenciana,
establece en su art. 9.2 e) que corresponde a la Jefatura del cuerpo de Policía local ''Proponer a la Alcaldía la concesión
de distinciones al personal''.
FUNDAMENTOS DE HECHO.
PRIMERO: en el año 2012 se produjo la jubilación del agente de policía local, A-05.-D. Daniel Mezquita.
SEGUNDO: en la actualidad hay dos funcionarios en activo que se ajustan a lo establecido en el decreto, con
respecto a los 25 años de trabajo en activo, siendo, al Oficial 02.-D. José Maria Villanueva Alemany y al Agente 08.- D.
Enrique Cardona Company.
TERCERO: que por lo hechos ocurridos el pasado 4 de octubre de 2013, en que miembros de este cuerpo, el oficial
D. Miguel Angel Planells y el agente D. Sergio Mari Mico tuvieron que colaborar con los servicios medicos y reducir a
una persona agresiva, armada que se encontraba en su propio domicilio.
CONCLUSIONES
El Técnico del área, en base a los fundamentos ut supra, eleva solicitud de iniciación de expediente para la
concesión de premios, distinciones y condecoraciones que otorga la Generalitat Valenciana, para los miembros de esta
plantilla citados a lo largo del presente informe por si considera conveniente trasladarlas al Pleno de este Ayuntamiento,
emitiendo las siguientes conclusiones:
PRIMERO: Proponer para el diploma de jubilación para el agente A-05.-D. Daniel Mezquita Rosa que en el año
2012 se produjo su jubilación como agente de policía local, después de una larga trayectoria profesional que constará
en su expediente personal.
SEGUNDO Proponer para La Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco al Oficial 02.-D. José Maria
Villanueva Alemany y al Agente 08.- D. Enrique Cardona Company por haber cumplido como mínimo, 25 años de
servicio prestado.
Se adjunta copia de la documentación personal de estos miembros donde constata los años prestados para esta
administración.
TERCERO: Proponer para La Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo el oficial 63 D. Miguel Angel Planells y
el agente 59 D. Sergio Mari Mico considerando la especial dificultad del servicio, riesgo y peligro al que estuvieron
expuestos como Policías Locales de este Cuerpo, y especialmente la eficacia con que redundaron en beneficio de la
sociedad y que evitaron con su actuación una situación de riesgo personal para el equipo médico, poniendo de
manifiesto cualidades de valor, derivados de un riesgo para su vida con independencia del resultado producido.
Se adjunta copia de la documentación de la actuación meritoria de condecoración, parte n1 13415/2013
Es todo cuanto este jefe de área tiene a bien solicitar, lo que se pone en su conocimiento para si lo considera
conveniente trasladarlas al Pleno de este Ayuntamiento”.

Considerant que és competència del Ple de la Corporació la proposta inicial per tal de concedir distincions i
condecoracions als membre de la Policia local, de conformitat amb allò disposa en l’article 9.2 e) del Decret
19/2003, de 4 de març, del Consell de la Generalitat, per la que es regula la norma –marc sobre estructura,
organització i funcionament dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana i l’article 9 DECRETO
124/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les distincions i condecoracions que
concedeix la Generalitat al personal dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana.
Considerant que de conformitat amb allò disposat en el l’article 9.b) f del Decret 19/2003 de 4 de març les
propostes de concessió de distincions i condecoracions seran elevades al Conseller de Justícia, interior i
Administracions Públiques (actualment de Conseller de Governació) qui serà l’òrgan competent per tal de
resoldre la seua concessió.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Règim interior, personal i seguretat ciutadana de data 17 de
desembre de 2013.
Inicia el torn d’intervencions la Sra. Alcaldessa que procedix a la lectura d'un escrit de la Direcció General de
la Guàrdia Civil, que es transcriu a continuació:

“En relació al servici prestat el passat 04 d'octubre del 2013, consistent en l'auxili d'una persona,
esquizofrènica, que es trobava en una actitud molt agressiva i que amenaçava de clavar-se dos ganivets
que portava en les mans, des del balcó de la seua vivenda, sítia en el carrer Vicente Martí núm 24, d'eixa
localitat, es van destacar per la seua professionalitat els agents de la Policia Local d'eixe municipi, el senyor
Miguel Angel Planes Roselló i el senyor Sergio Marí Micó. L'actuació conjunta de forces d'eixa Policia Local i
de la Guàrdia Civil és decisiva i sempre redunda en un millor servici als nostres ciutadans, per la qual cosa
vull expressar-li el meu reconeixement, pregant-li ho faça arribar als esmentats Agents.”
El Sr. Eduard Gómez diu que en este punt l'Ajuntament proposa i la Generalitat Valenciana és qui resol. La
proposta de condecoracions es basa en un informe del Cap de la Policia Local, que és qui millor coneix al
planter fonamentat en el decret 124/2013. I que li pareix molt bé que des de l'Ajuntament de Benifaió es
tinga motivat al planter.
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El Sr. José Vicente Zafra diu que és el Cap de la Policia qui ha fet la proposta, per tant, estan totalment
d'acord.
La Sra. Marta Ortiz assenyala que també estan d'acord i, des d'ací volen donar l'enhorabona tant als policies
que es jubilen com als que van participar en els fets del dia 4 d'octubre del 2013.
El Sr. José Luis Monrabal assenyala que compten amb un bon equip i dóna l'enhorabona a tots.
Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per 16 vots a favor ( 6 vots a favor dels regidors del PP, 6
dels regidors del PSPV-PSOE, 2 dels regidors de G.B i 2 de dels regidors de C.M Compromís) i una
abstenció del regidor David Villanueva, adopta el present acord:.
PRIMER: Proposar al Conseller de Governació la concessió del diploma de jubilació per a l'agent A05. - D . Daniel Mezquita Rosa que l'any 2012 es va produir la seva jubilació com a agent de policia local ,
després d'una llarga trajectòria professional que constarà en el seu expedient personal, de conformitat amb
allò disposat en l’ Article 6. Diploma de Jubilació, del DECRET 124/2013, de 20 de setembre, del Consell,
pel qual es regulen les distincions i condecoracions que es concedeix per la Generalitat al personal dels
cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, com a reconeixement al personal dels cossos de policia
local per la dedicació d'una vida al servei ciutadà i la seva missió de defensa, promoció i protecció dels drets
i llibertats públiques.
SEGON Proposar al Conseller de Governació la concessió de La Creu al Mèrit Policial amb Distintiu
Blanc a l'Oficial 02.-D. José Maria Villanueva Alemany i l'Agent 08. - D. Enrique Cardona Company per
haver complit més de 25 anys de servei prestat en actiu en el cos de la Policia Local, de conformitat amb
allò disposat en .Article 5. del DECRET 124/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les
distincions i condecoracions que es concedeix per la Generalitat al personal dels cossos de policia local de
la Comunitat Valenciana.
TERCER : Proposar al Conseller de Governació la concessió de La Creu al Mèrit Policial amb
Distintiu Vermell l'oficial 63 D. Miguel Angel Planells i l'agent 59 D. Sergio Mari Mico de conformitat
amb allò disposat en .Article 3. del DECRET 124/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual es regulen
les distincions i condecoracions que es concedeix per la Generalitat al personal dels cossos de policia local
de la Comunitat Valenciana, per executar con exit un servei amb especial dificultat, risc i perill a què van
estar exposats com Policies Locals d'aquest Cos , i especialment l'eficàcia amb que van redundar en
benefici de la societat i que van evitar amb la seva actuació una situació de risc personal per a l'equip
metge, posant de manifest qualitats de valor , derivats d'un risc per a la seva vida amb independència del
resultat produït en haver de reduir home armat.
QUART: Notificar a la Conselleria de Governació al efectes legals oportuns.
CINQUÉ: Comunicar el present acord a l’Inspector en cap de la policia local així como als oficials i agents
proposats als efectes legals oportuns

PUNT 8.8- (Règim interior, personal i seguretat ciutadana) Aprovar, si procedeix, la proposta de
resolució del grup municipal socialista sobre el tancament de la ràdio televisió pública valenciana.
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Per la Sra. Portaveu del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Benifaió, MARTA ORTIZ MARTÍNEZ en
data 19/11/2013 s’ha presentata proposta de resolución del següent tenor literal:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En els últims dies, hem assistit al tancament unilateral i sobtat de la Ràdio Televisió Valenciana, en negar-se el govern valencià
a acatar la sentència del Tribunal Superior de Justícia que revocava l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que ja
havia afectat a més d'un miler de treballadors.
El tancament de la RTW, la de tots els valencians, certifica l'enfonsament del govern del partit popular a la Generalitat
col·lapsat pel deute públic, i amenaçat per nombrosos casos de corrupció i malbaratament dels fons públics. Un règim de qual
Canal 9 no ha estat excepció.
L'Estatut d'Autonomia dels valencians preveu, en el seu article 56.2, el desenvolupament de mitjans de comunicació social a
través d'una Ràdio i Televisió públiques. Un deure dels governants, el d'una informació pública i de qualitat, recollit també a la
Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, de 23 de novembre de 1983, i a la Llei originària de creació de l'entitat pública Ràdio
Televisió Valenciana (RTW), la 7/1984, de 4 de juliol.
Estes lleis van ser aprovades per "la voluntat política d'assumir la responsabilitat concreta de fer avançar la consolidació de
l'Administració Autonòmica i la presa de consciència dels nostres trets diferencials com a poble".
Per això, el tancament de l'Ent públic suposa la renúncia al desenvolupament de l'autogovern valencià i també la pèrdua d'un
dret identitari com a poble que agredeix directament la nostra cultura, la nostra llengua, i les nostres senyes d'identitat, així com
també impedeix el nostre desenvolupament econòmic i social.
La pèrdua ja és irreversible, tan sols considerant les 1.700 persones que perden el seu treball, a les que s'han de sumar els
milers de famílies que es veuran afectades per la desaparició d'este ens públic.
El deute de més de 1.300 milions d'euros que haurem de pagar entre tots els valencians i valencianes, és la conseqüència directa de
la nefasta gestió del partit popular que ha utilitzat durant quasi dos dècades la ràdio televisió pública, la de tots, com a instrument a
favor dels seus propis interessos partidistes.
Hui, quan ja està ofegada pel deute i no poden traure més rèdit polític la tanquen, culpant de forma vergonyosa els
treballadors, i volent fent-nos creure que ho fan per a no "tancar hospitals" quan a hores d'ara ja han dilapidat l'Estat del
Benestar de la Comunitat, realitat que ja coneixen tots els valencians.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple els següents
ACORDS
1.
2.

3.

4.

Revocar amb caràcter immediat la decisió del Govern de la Generalitat de tancar la Ràdio Televisió Pública
Valenciana.
Establir mesures de diàleg, juntament amb la resta de forces polítiques de les Corts Valencianes, el Consell
d'Administració de RTW i representants dels treballadors, per a garantir la viabilitat i continuïtat de la Ràdio Televisió
Pública.
Exigir responsabilitats polítiques i judicials pel greu perjudici que s'ha produït com a conseqüència del malbaratament
dels diners públics de tots els valencians i les valencianes.
Notificar el present acord, per a la seua presa en consideració, a la Mesa de les Corts Valencianes i al Govern de la
Generalitat”.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Règim interior, personal i seguretat ciutadana de data 17 de
desembre de 2013.
Inicia el torn d’intervencions el Sr. Eduard Gómez que assenyala que el tancament de Ràdio Televisió
Valenciana part d'un ERO que es va fer malament des de l'inici, açò és, sense cap negociació. Que el
Tribunal Superior de Justícia “tomba” l'expedient de l'ERO, per la qual cosa com a conseqüència i davant de
la impossibilitat de readmetre els treballadors que havien sigut despedits, el govern valencià opta pel
tancament de Ràdio Televisió Pública Valenciana. El tancament vulnera moltes lleis, a més estem parlant de
l'acomiadament de 1.700 treballadors amb tot el que això comporta. Jo era molt crític amb Canal 9 però
perquè volia que tinguérem una bona televisió i, ja que el que s'estava fent era "exprimir" políticament la
televisió, un clar exemple d'això va ser l'accident de metre de València, ja que des de canal 9 es va donar la
notícia una hora més tard a l’hora en què van succeir els fets, quan en altres cadenes ja s'estava donant la
notícia i a més amb el senyal de canal 9. En definitiva volem una radia televisió valenciana que siga dels
valencians, que promocione la nostra cultura, la nostra llengua, els nostres pobles…Nosaltres continuarem
reivindicant que canal 9 siga un nou canal 9.
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La Sra. Mª José Piles diu que en el primer punt de la proposta on sol·licitem que es revoque amb caràcter
immediat la decisió del govern valencià de tancar la ràdio televisió pública és perquè el tancament suposa
als valencians la renúncia del desenvolupament valencià, també arremet directament contra la nostra
cultura, la nostra llengua i per això nosaltres volem defendre els senyals d'identitat a través de la televisió,
com marca l'estatut. En l'altre punt relatiu a “establir mesures de dialeg” és molt important, ja que segons els
mitjans de comunicació afins al PP la culpa la tenen els treballadors, no obstant açò partix de juliol del 2012
data en què es presenta un ERO en el que es despedixen 1295 treballadors de 1695 que té ràdio televisió
valenciana sense informar i unilateralment, i és la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana el que anul·la eixe ERO, és a dir, no són els treballadors, perquè incorre en moltes
faltes de procediment, El govern valencià i el seu president Fabra podrien haver readmés els treballadors i
després assentar-se a rectificar les faltes del procediment i, haver fet un ERO i continuar amb la televisió
amb 600 treballadors que és mes viable però l'actitud autoritària i la “rabieta” d'haver perdut fa que es
procedisca al tancament. Per això diem que cal assentar-se a dialogar. El partit socialista ha estat davant de
moltes manifestacions en contra de la televisió valenciana perquè no era una televisió com havia de ser,
com marca l'estatut d'autonomia, açò és, pública, plural i de qualitat. I a més per la manera de gastar-se els
diners en esdeveniments i en avals es demana en l'últim punt que s'exigisquen responsabilitats polítiques i
judicials pel greu perjuí que s'ha produït pel malbaratament dels diners públics de tots els valencians i
valencianes
El Sr. José Luis Monrabal diu que el partit popular de Benifaió ha tingut clar que ràdio televisió valenciana és
un nexe d'unió de tots els valencians, és una llengua pròpia, vèrtebra el territori i per tant estem d'acord en
què s'havia d'haver fet tot el que es puga per totes les parts perquè no es tancara. Estem a favor que canal
9 poguera tornar a obrir però en el que no estic d'acord és en el punt d'exigir responsabilitats ja que les
responsabilitats polítiques les donaran les urnes Nostre grup es va a abstindre només perquè el tercer punt
no ens agrada
Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per 8 vots a favor ( 6 vots a favor dels regidors del PSPVPSOE i 2 de dels regidors de C.M Compromís ) y 9 abstencions ( 7 dels regidors PP i 2 dels regidors
de G.B ) adopta el present acord:
PRIMER: Revocar amb caràcter immediat la decisió del Govern de la Generalitat de tancar la Ràdio Televisió
Pública Valenciana.
SEGON: Establir mesures de diàleg, juntament amb la resta de forces polítiques de les Corts Valencianes, el
Consell d'Administració de RTW i representants dels treballadors, per a garantir la viabilitat i continuïtat de la
Ràdio Televisió Pública.
TERCER: Exigir responsabilitats polítiques i judicials pel greu perjudici que s'ha produït com a conseqüència del
malbaratament dels diners públics de tots els valencians i les valencianes.
QUART: Notificar el present acord, per a la seua presa en consideració, a la Mesa de les Corts Valencianes i al
Govern de la Generalitat.

PUNT 8.9- (Règim interior, personal i seguretat ciutadana) Aprovar, si procedeix, la proposta de
resolució del grup municipal socialista relativa al suc de taronja.

Per la Sra. Portaveu del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Benifaió, MARTA ORTIZ MARTÍNEZ en
data 05/12/2013 s’ha presentata proposta de resolución del següent tenor literal:
“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
SUC DE TARONJA
D'acord i a l'empara del que preveu l'article 116 de la LLEI 8/2010 DE 23 DE JUNY DE LA GENERALITAT
VALENCIANA DE RÈGIM LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament
de BENIFAIÓ desitja sotmetre a la consideració del Ple la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
I.- En el plenari d'abril de 2010 s'aprovà una moció del grup municipal socialista relativa a una campanya amb els
centres escolars per tal de fomentar el CONSUM DE SUC DE TARONJA entre els nostres estudiants. Arrel de la nostra
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moció s'han dut a terme aquestes campanyes i que com ja ens trobem en el mes de desembre , i no tenim

constància que aquest hivern es vaja a dur a terme , ara demanem de nou que es realitze aquest hivern.
II.- Que davant de que el curs escolar curs escolar ja porta més de dos mesos en marxa i tenint en compte que ja
ha començat la campanya de recol·lecció de la taronja, i amb la finalitat de programar-ho adequadament, el grup
municipal socialista,
PROPOSA
PRIMER.- Encetar una nova campanya entre els estudiants de Benifaió per a fomentar el consum de suc de taronja
tenint en compte les seues propietats i l'aproximació de l'estació hivernal, època en la que augmenten els constipats i
processos gripals.
SEGÓN.- Sol·licitar de nou la cooperació en esta campanya de la Cooperativa de Benifaió, informant a les AMPES
dels Col·legis i Institut de Benifaió de la iniciativa per tal de ratificar la seua col·laboració i programar-ho de forma
coordinada
TERCER.- Que es done participació a tots els grups polítics de les gestions i actes que es duguen a terme com a
conseqüencia d’aquesta Proposta de Resolució.”

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Règim interior, personal i seguretat ciutadana de data 17 de
desembre de 2013.
Inicia el torn d’intervencions el Sr. Eduard Gómez que comenta que esta campanya partix d'una proposta
del partit socialista de l'any 2010, des de llavors es venia fent però pareix que enguany s'estava retardant.
El Sr. Xavier Martínez comenta que la proposta parla de promoure el consum del suc de taronja i, això és
una miqueta més que les explicacions que ens van donar en la comissió l'alcaldessa i la regidora, ja no sols
perquè se sentiren molestes que presentàrem la moció perquè diuen que ja s'estaven fent les gestions,
gestions casualment fetes també per telèfon ja que les reals vénen a continuació de presentar nosaltres la
moció. El que va quedar clar en la comissió és que vostés no estan fomentant el consum de suc de taronja
perquè això és una miqueta més que posar-se en contacte amb la Cooperativa i deixar bosses de taronges
en els col·legis. La proposta consistix a fomentar el consum de suc de taronja. Nosaltres ens sentim
molestos perquè tractant-se d'una proposta nostra la Sra. Alcaldessa no va dubtar a fer-se la foto i aparéixer
a tot arreu amb el president però sense comptar amb els altres grups, però en eixa foto al menys apareixia
una exprimidora, es fomentava l'ús i eixa era la proposta del partit socialista i la que ens agradaria que es
duguera a terme.
La Sra. Amparo Arcís assenyala que la campanya té el seu inici en una proposta del partit socialista, que la
Sra. Gómez, la Sra. Cuenca i ella tots els anys agafaven l'espremedora de taronges i preparaven suc per als
alumnes i ajudaven a repartir-ho, per això es van fer la foto, no van anar només a fer-se la foto sinó que van
anar a treballar, però arriba un moment en què les AMPES diuen que també poden col·laborar, per tant, ho
deixem en mans de les AMPES i nosaltres féiem les gestions.
La Sra. Mercedes Gómez comenta que és veritat que la proposta naix del partit socialista en el 2010, jo crec
que el fons de la qüestió és fomentar el suc de taronja, encara que també es podria fomentar el consum de
caqui. Independentment d'això, els tràmits es fan de sempre i no perquè es presentara la moció. El primer
any si que es van fer uns fullets però després els centres ens van demanar que els donàrem les taronges i
les empreses de catering com tenien les màquines ho farien una hora abans del menjar, llavors no és que
ens tancaren les portes però ens van dir que ells podien fer-ho i que les AMPES col·laborarien, no és que
ens moleste anar hi ha fer el suc, però ja ens mantenim al marge i enviem les taronges. Si és cert que
fomentar el consum de suc de taronja no és només portar les taronges, per tant de cara a l'any que ve si la
situació econòmica ho permet es poden comprar diverses màquines d'esprémer taronges i donar-les als
centres perquè siguen les AMPES els que ho facen.
El Sr. Xavier Martínez diu que haurien d'haver avisat a la resta de grups polítics per a veure si podien acudir
a ajudar. Que les taronges són un bé que com tenim tan a l'abast cal fomentar i insistix en el fet que la
campanya ha de realitzar-se en els termes en què es va aprovar inicialment.
Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per per UNANIMITAT (7 vots a favor dels regidors del PP, 6
dels regidors del PSPV-PSOE, 2 dels regidors de G.B i 2 de dels regidors de C.M Compromís) adopta
el present acord:.
PRIMER.- Encetar una nova campanya entre els estudiants de Benifaió per a fomentar el consum de suc de
taronja tenint en compte les seues propietats i l'aproximació de l'estació hivernal, època en la que
augmenten els constipats i processos gripals.

SEGÓN.- Sol·licitar de nou la cooperació en esta campanya de la Cooperativa de Benifaió, informant a les
AMPES dels Col·legis i Institut de Benifaió de la iniciativa per tal de ratificar la seua col·laboració i
programar-ho de forma coordinada
TERCER.- Que es done participació a tots els grups polítics de les gestions i actes que es duguen a terme
com a conseqüencia d’aquesta Proposta de Resolució.

PUNT 8.10- (Agricultura i Medi Ambient) Aprovar, si procedeix la proposta del grup municipal
socialista sobre l’ordenança de tinença i protecció d’animals.
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Vista la proposta de resolució del grup municipal socialista de data 26 de novembre de 2013 sobre
l’Ordenança de tinença i protecció dels animals rebuda en l’Ajuntament en data 27 de novembre de 2013
(RE 7.951), del següent tenor literal:
“D’acord i a l’empara del que preveu l’article 116 de la LLEI 8/2010 DE 23 DE JUNY DE LA GENERALITAT
VALENCIANA DE RÉGIM LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de
BENIFAIÓ desitja sotmetre a la consideració del Ple la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Primer.- Que conscients de la preocupació de la ciutadania pel problema que suposa l’augment d’excrements
d’animals en les vies púbiques, el grup municipal socialista presentà una moció per tal que es regule com cal.
Segon.- Que aprovada la moció per la totalitat dels grups polítics de l’Ajuntament, i fruit del treballs en diverses
comissions, finalment, el dia 1 de febrer de 21013 es pública en el Butlletí Oficial de la Província de València
l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença i Protecció d’Animals.
Tercer.- Que el nostre grup, a través d’una esmena, demanà que, abans de la seua entrada en vigor, es realitzaran
les activitats i actuacions necessàries per tal de donar a conèixer l’ordenança; així ho diu la disposició addicional
primera: “l’Ajuntament programarà campanyes de divulgació del contingut de l’Ordenança... estes campanyes es
programaran abans de que entre en vigor l’ordenança... i estaran adreçades tant a la població infantil--- com per a la
població adulta...”.
A este respecte, en la comissió de cultura de 24 de setembre de 2013 es presenta una proposta adreçada a la
població infantil anomenada “Convivència cívica - animal” que, a hores d’ara, encara no ha estat desenvolupada.
Quart.- Que l’article 35 de l’Ordenança diu que “Es prohibeix deixar les deposicions de gossos, gats i qualsevol
altre animals en qualsevol espai públic. L’Ajuntament habilitarà espais amb tal finalitat”.
Cinqué.- Que davant de la incapacitat del PP de realitzar estes dos tasques a les que, la mateixa ordenança ens
obliga com Ajuntament, i davant la necessitat urgent de posar-la en marxa donat l’alarma social que suposa este
problema es per la qual cosa que, el grup municipal socialista
PROPOSA
PRIMER.- Complir el que estableix la disposició addicional primera aplicant la realització de l’activitat proposada en
la comissió de cultura el dia 24 de setembre de 2013 destinada al públic infantil i organitzar entre els propietaris de
gossos i gats censats a l’Ajuntament xarrades explicatives de l’ordenança amb la participació de la policia local que serà
la que, en definitiva, aplicarà el compliment de l’ordenança.
SEGON.- Habilitar i determinar de forma clar els espais públics en els quals es podran deixar les deposicions fecals,
les quals tindran que ser netejades pel mateixa Ajuntament”.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’ agricultura i medi ambient de data 16 de desembre de 2013.
Inicia el torn d’intervencions la Sra. Marta Grau que explica que la proposta té com a objecte que es
complisca l'ordenança, es va quedar en que es farien unes xarrades en els col·legis, en la població i, a més
en la mateixa ordenança es diu que s'han d'habilitar espais públics, ja tenim un al costat de les piscines però
no obstant esta proposta el que diu és perquè no hi ha mes. Nosaltres votarem a favor perquè ens pareix
que és una proposta que esta molt bé.
La Sra. Mª José Martinez diu que estan a favor de la proposta, que hi ha un espai que ja esta habilitat per
les piscines i, que es va quedar a veure si per la zona de l'institut es podia habilitar una altra zona. Però el
que també es va dir, i ja apareix rectificat en el dictamen, és que siga un “pipican” o no, al final és el
propietari de l'animal a qui li correspon arreplegar els excrements.
El Sr. Xavier Martínez diu que tots coincidixen que conscienciar la gent és una qüestió d'anys, però cal
començar ja. La paraula consciència suposa una miqueta més que enviar una carta als propietaris. Es va
parlar de realitzar actuacions dirigides a la població infantil, però estes campanyes no s'han realitzat perquè
no hi ha pressuposat, per tant, xoquem novament amb el mur de l'economia. Pensem que no s'han pres tot
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l'interés que deurien. Comenta que la paraula promoure significa o es traduïx per exemple a fer “una
setmana de…”, que no ens podem limitar a posar un cartell o enviar una carta als ciutadans, que cal ser
imaginatiu, que les accions punitives no són tan vàlides com en altres qüestions perquè és molt difícil “pillar”
a un animal en el moment exacte dels fets. Per tant, més que una campanya punitiva es reivindica una acció
preventiva.
El Sr. José Vicente Alepuz contesta que des del primer dia en què va entrar en vigor l'ordenança es van
posar a treballar. Es van preparar les cartes a través dels nostres propis mitjans personals, hem fet ja dos
campanyes, que quant a això de les xarrades enguany no s'han pogut contractar per falta de partida
pressupostari, a més això de les xarrades en la cambra agrària es va descartar perquè al final la gent no
acudix, per tant, opina que en tot cas haurien de realitzar-se en llocs públics. Afig que en el pressupost
pròxim es vol crear una partida per a això, que s'estan fent les gestions pertinents i, que en tot cas, del que
es tracta és de conscienciar la gent perquè en tots els espais siguen públics o privats, com per exemple
eres, siguen els propietaris dels animals els que arrepleguen els excrements.
Quant a la possibilitat d'habilitar un espai públic prop de l'institut no es pot fer sinó es canvien les normes
subsidiàries de planejament, per tant serà el Pla General el que haurà de preveure este tipus d'espais
públics.
En la Comissió va preguntar on proposaven que es pogueren posar estos espais públics i ningú va proposar
res.
Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per per 10 vots a favor ( 6 dels regidors del PSPV-PSOE, 2
dels regidors de G.B i 2 de dels regidors de C.M Compromís) i 7 abstencions dels regidors del PP
adopta el present acord:.
PRIMER.- Complir el que estableix la disposició addicional primera aplicant la realització de l’activitat
proposada en la comissió de cultura el dia 24 de setembre de 2013 destinada al públic infantil i organitzar
entre els propietaris de gossos i gats censats a l’Ajuntament xarrades explicatives de l’ordenança amb la
participació de la policia local que serà la que, en definitiva, aplicarà el compliment de l’ordenança
SEGON.- Habilitar zones públiques d’esplai per als animals on, no obstant, els propietaris hauran de recollir
els excrements obligatòriament.

PUNT 8.11 Despatxos extraordinaris, si procedeixen.

Despatx extraordinari 8.11.1- Moció del Grup municipal BLOC- Comprimís demanant la dimissió del
govern valencià i convocatòria d’eleccions anticipades.
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 vots en contra dels regidors del PP, s´acorda la inclusió de la
moció del grup municipal BLOC Compromis en l´ordre del dia de la sessió, la qual té el següent tenor literal
“En Eduard Gómez Signes , portaveu del grup municipal BLOC-Compromís en l'Ajuntament de Benifaió, a l'empara del que estableix la
llei reguladora de les bases de règim local i el decret 2568/1986 d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
presente al ple de la corporació la següent
MOCIÓ
Assumpte: Dimissió del govern valencià i convocatòria d'eleccions anticipades.
El recent tancament de Ràdio Televisió Valenciana, decretada pel govern valencià, en un temps rècord -amb nocturnitat i
traïdoria, com deien els treballadors de la casa- ha suposat la gota que ha fet vessar el got de la indignació de la
ciutadania. Les darreres manifestacions, protagonitzades pels treballadors i treballadores de RTVV han deixat palès que el
govern valencià no té la majoria social. L'opinió majoritària i així ho venen testimoniant les darreres enquestes d'opinió i del
sentit de vot, és que aquest govern i el projecte polític del Partit Popular valencià ha arribat al seu final, tant a la Comunitat
Autònoma Valenciana, amb el Sr. Fabra com a president, com a la Ciutat de València, amb la Sra. Barberà com a
alcaldessa.
La injusta, innecessària i arbitrària decisió deixa al carrer a 1.600 treballadors i treballadores que depenien de manera
directa del treball a RTVV. I a més, segons diversos estudis, el tancament afectarà a més 4.600 llocs de treball
indirectes. Un vertader despropòsit si tenim en compte que la taxa de desocupació a la nostra comunitat autònoma és del
28'3%, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) al tercer trimestre de 2013; dos punts per damunt de la
mitjana espanyola.

Però aquest tancament de RTVV no deixa de ser un símptoma d'un problema molt més greu que tenim els valencians: un
govern absolutament sobrepassat per la situació, incapaç de fer front a Madrid en la seua deriva anti autonomista especialment contra aquelles comunitats amb llengua pròpia com la nostra- i sense capacitat de proposar polítiques que
ajuden en el dia a dia als valencians.
L'abús de poder i la "festa" infinita de la que gaudien els alts càrrecs del Partit Popular valencià ens han costat molt car als
valencians. Potser l'exemple més trist per les gravíssimes conseqüències per al futur és la
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desfeta del sistema bancari i de caixes valencià. Els valencians hem passat de tindré la 3ª i 4ª caixa, Bancaixa i la CAM, a
no tindré'n pràcticament cap (només ens resta Caixa Ontinyent i Caixa Popular). A més, el nostre banc insígnia, el Banc de
València, també ha desaparegut absorbit per un banc català. L'origen l'hem de buscar en la decisió del Partit Popular,
aleshores presidit per Eduardo Zaplana, en canviar la llei de caixes per poder controlar el poder a les mateixes i així poder
obtíndre el finançament necessari per als projectes megalòmans impulsats pel PP; Terra Mítica, Ciutat de la Llum, Ciutat
de les Arts i les Ciències i un llarg etcètera d'inversions ruïnoses que han dut a la nostra autonomia a tindré un dels majors
deutes de totes les autonomies de l’Estat: 29.325 milions en termes absoluts (només superats per Catalunya) i un 29,4% del
deute en relació al PIB (la primera de tot l'Estat), a dades del segon trimestre de 2013 segons el Banc d'Espanya.
Situació agreujada per la decisió del govern de liberalitzar el sòl i provocar una de les majors bombolles immobiliàries de la
història, el que ha conduit a un elevadíssim endeutament de les famílies provocant drames com el fenomen dels desnonaments.
Només ens faltava conèixer la posada en venda del València Club de Futbol per a coronar la llista de conseqüències i
despropòsits d'una política malbaratadora i megalòmana que encara que s'haja afrontat per una entitat privada, s'ha fet amb el
consentiment i ànim tant de la Generalitat com de l'Ajuntament de la ciutat. Ho estem perdent quasi tot com a valencians.
Però açò no és una qüestió d'atzar ni de mala fortuna Es el fruit d'una pèssima política duta els últims anys des de
l'Ajuntament i la Generalitat que cal canviar de forma urgent.
A més, la nostra autonomia està a la cua en tots els indicadors de desenvolupament,-En concret, el PIB per càpita de la nostra
comunitat autònoma -l'indicador que habitualment s'usa per a mesurar el desenvolupament d'un territori- se situà al 2012 en
19.964 euros, molt lluny de les comunitats autònomes més avançades amb les que hauríem d'estar per història i potència
econòmica. El nostre PIB per càpita està per baix de la mitjana espanyola. Només els ciutadans de Ceuta> Melilla, Castella-La
Manxa, Múrcia. Andalusia í Extremadura són més pobres que nosaltres. Com és possible que una comunitat autònoma,
històricament receptora de persones d'altres parts de l'Estat i del món, ara siga més pobre que moltes d'eixes regions d'on
provenien les persones que anaven a buscar treball ací?
Aquesta situació s'hauria de compensar amb el sistema de finançament, on el President Fabra i tots els anteriors presidents
populars han sigut incapaços d'aconseguir cap avanç. Tot i que els valencians tenim un PIB per càpita per baix de la mitjana
espanyola, seguim sent donants nets a l'Estat. Som Púnic cas on passa això. í el Partit Popular és incapaç de solucionar-ho.
Per una altra banda, el gravíssim problema de corrupció que pateix el Partit Popular_de la Comunitat Valenciana, amb més de
100 persones imputades per diferents casos de corrupció -algunes de les quals han tingut importants responsabilitats al
govern, nou d’elles foren consellers de la Generalitat- no és un fét aïIIat a la desfeta econòmica de la nostra autonomia. La
gravíssima crisi econòmica que patim a tot l'Estat s'ha vist agreujada ací per la incompetència dels nostres governants i
pels casos de corrupció. Quan el Partit Popular deia que ens volia posar al mapa, els ciutadans no pensaven que anava a ser
d'aquesta manera.
Els casos Gürtel, Bàrcenas, Brugal, Cooperación, Nóos, Over Marketing, Terra Mítica, Canal 9, Ivex... són exemples de com la
corrupció ha estat en l'origen de la desfeta econòmica del nostre País. Cal remarcar que més del 16 % dels diputats
autonòmics del Partit Popular estan encausats en casos de corrupció i que més de cent militants del PP de la nostra
comunitat estan imputats per corrupció, xifra sense parangó en qualsevol democràcia occidental. I que això s'ha saldat amb...
zero dimissions per part de cap diputat.
Dia si, dia també, la nostra terra ix als mitjans de comunicació per mostrar casos de corrupció o per mostrar la nostra desfeta
econòmica. Els valencians som molt més que això però aquest govern impedeix veure la immensa capacitat de la nostra gent per
eixir endavant.
Per tot açò, presentem la següent:
PROPOSTA D'ACORD
El Ple de l'Ajuntament de Benifaió, davant la gravíssima crisi social, econòmica e institucional que pateix la nostra Comunitat Autònoma,
sol·licita al president de la Generalitat que dissolga Les Corts i convoque eleccions anticipades per tal de donar la paraula a la ciutadania.”

Inicia el torn d’intervencions el Sr. Eduard Gómez que assenyala que amb esta proposta es pensa en les
víctimes dels últims 20 anys del govern del partit popular en la comunitat valenciana, opina que és una
fórmula totalment democràtica demanar la dimissió del govern valencià i que es convoquen eleccions
anticipades, pels motius que s'indiquen en la proposta que s'acaba de llegir, però això de ràdio televisió
valenciana ha sigut l'últim fet que ha escandalitzat a una part important de la societat de tots els colors, amb
això s'ha agreujat el percentatge de desocupació, s'agreuja la nostra autonomia, la nostra identitat perquè
anem perdent símbols. També podem mencionar el sistema bancari, perquè partíem d'un sistema bancari
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valencià important que s'ha reduït a dos bancs com és caixa ontinyent i caixa popular, hem sigut victimes
d'una llei del PP que pretenia controlar les caixes i finançar projectes dels seus amics entre ells projectes de
tan eixit com Terra Mítica, la ciutat de les ciències, que són projectes que el que fan ara és carregar-nos
encara més econòmicament. Ara l'última notícia per a acabar d'indignar encara més als valencians és la
venda del valència club de futbol com a conseqüència també del sistema financer valencià, A més tenim un
finançament totalment deficitari on els valencians només fem que pagar i, a tot açò cal afegir els casos de
corrupció. Es pot parlar de molts casos de corrupció des de tindre nou consellers en les corts valencianes
imputats, fet que ja seria prou com perquè dimitiren, però pareix que esta paraula per a molts polítics no
existix, ningú assumix responsabilitats polítiques en el govern del PP.
La Sra. Marta Ortiz diu que estan d'acord, que votaran a favor de la moció, que el que tenim en el País
Valencià no és un govern sinó un desgovern. Es parla de moltes qüestions en la moció, respecte d'això de
ràdio televisió valenciana la meua companya ja ha exposat el que pensem per tant no afegirem res respecte
d'això,
Estem a la cua de tot menys de corrupció. Afig que seria bo que esta moció poguera dur-se a terme. I diu
que el que resumiria esta proposta és que en al País Valencià ho estem perdent tot a l'Estat espanyol estan
llevant-ho tot.
El Sr. José Luis Monrabal diu que discrepa de la part dispositiva que ha exposat el Sr. Gómez, diu que s'ha
passat de parlar de canal 9 a intentar governar el tripartit. Hi ha coses que s'han fet malament, però també
hi ha coses que s'han fet bé, no hi ha partits “roïns” hi ha persones “roïns”. Quant a la corrupció també es
pot parlar dels ERES d'Andalusia, però no parlarem de corrupció perquè no acabaríem. A hores d'ara el Sr.
Fabra és el que té la potestat de dissoldre les corts però de moment no vol, així que deixen-lo. El Sr. Gómez
ha parlat que han sigut víctimes del govern del PP durant els últims 20 anys, per tant mire València, també
s'han fets coses bones. Vosté demana en esta proposta una cosa que no és realista.

Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per 8 vots a favor (6 dels regidors del PSPV-PSOE i 2 de
dels regidors de C.M Compromís) i 2 abstencions de G.B i 7 vots en contra dels membres del PP
adopta els següents ACORDS:
UNIC. El Ple de l'Ajuntament de Benifaió, davant la gravíssima crisi social, econòmica e institucional que pateix la nostra
Comunitat Autònoma, sol·licita al president de la Generalitat que dissolga Les Corts i convoque eleccions anticipades per
tal de donar la paraula a la ciutadania.”
CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE
PUNT 8.12- Informar sobre els Decrets d’Alcaldia corresponents al mesos de octubre i novembre de
2013.
S’informa als membres de la Corporació dels decrets d’Alcaldia, corresponents als mesos d’octubre i
novembre de 2013 quedant els regidors assabentats.
PUNT 8.13- Dació de comptes del informe de la Intervenció Municipal núm. 226/2013 relatiu al
compliment de les obligacions trimestrals de subministrament subministrament d’informació de la
Llei 2/2012 LOEPSF, desenvolupada per l’ordre HAP/2015/2012.
Es dona compte als membres de la comissió de l’informe de la Intervenció Municipal núm. 226/2013 de
data 30 d’octubre de 2013, relatiu al compliment de les obligacions trimestrals de subministrament
d’informació de la Llei 2/2012 LOEPSF, desenvolupada per l’ordre HAP/2105/2012.
Els membres del Ple queden assabentats.
PUNT 8.14- Dació de comptes Decret d’Alcaldía núm. 1826 de data 11 de desembre de 2013, relatiu a
saldos comptables d’operacions tancades d’ingressos
Els membres de la Comissió Informativa queden assabentats de l’informe dels departaments de
Intervenció i Tresorería núm. 58/2013 de data 3 d’octubre de 2013 i del Decret de l’Alcaldía núm. 1826 de
data 11 de desembre de 2013 en relació als saldos comptables. Operacions de pressupostos tancats
d’ingresos.
Els membres del Ple queden assabentats.

PUNT 8.15- Precs i preguntes.
El Sr. José Vicente Zafra diu que es va assabentar pel carrer que en el mes de novembre no anava ha ferse ple, per la qual cosa demana que es tinga la consideració de almenys cridar-li. Que quant a la data del
Ple del mes de desembre es va quedar que es realitzaria o el dia 19 o el 26 o el 30 de desembre, però al
final s'ha celebrat el dia 23, per la qual cosa li demana a la Sra. Alcaldessa que almenys podia haver tingut
la deferència de cridar-li.
La Sra. Amparo Arcís li contesta que quant al ple de novembre anava a cridar-lo però li van dir que estava
treballant i, a més creia que anava a veure-ho en un acte que se celebrava el cap de setmana, al final no el
va veure i, se li passa cridar-li pel que li demana disculpes. Quant al ple del mes de desembre al final es va
optar per la data del 23 perquè sinó no donava temps a preparar la documentació.
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El Sr. José Vicente Zafra pregunta al Sr. Alepuz si s'ha fet alguna actuació per a millorar el tràfic del carrer la
Creu.
El Sr. José Vicente Alepuz li contesta que s'ha pintat un pas de vianants.
El Sr. José Vicente Zafra diu que en la Comissió de Tràfic es va quedar en diverses opcions però al final
només s'ha fet això del pas de vianants.
El Sr. José Vicente Alepuz li contesta que això de les bandes sonores només es farà si es compta amb
l'autorització d'algun veí.
El Sr. José Vicente Zafra li diu que vosté sempre fa referència a això de les bandes sonores però es va
quedar en altres actuacions com per exemple la possibilitat de posar uns cons.
El Sr. José Vicente Zafra pregunta al Sr. David Villanueva perquè no s'ha aprovat un reglament de
concessió de subvencions, quin criteri ha seguit per a concedir les subvencions a les entitats esportives i,
com ha concedit subvencions amb informe desfavorable de la secretaria i de la interventora. I com ha
concedit una subvenció a una entitat que no és esportiva que només realitza esdeveniments, dins de les
subvencions a entitats esportives.
El Sr. David Villanueva li diu que li contestarà en la pròxima comissió.
El Sr. José Vicente Zafra ha vist en els decrets que hi ha més anul·lacions de IAE pregunta si són duplicats
o es deu a altres circumstàncies.
El Sr. José Luis Monrabal li diu que li contestara en la pròxima comissió.
El Sr. José Vicente Zafra pregunta sobre els decrets relatius a abocaments al clavegueram en el Polígon
Industrial Font de Muza.
La Sra. Amparo Arcís li contesta que s'han fet els requeriments pertinents i s'està treballant des del
departament de medi ambient.
La Sra. Mª José Martínez comenta que s'han fet dos fires consecutives en dos caps de setmana i, demana
en nom d'ACEB si es podrien autoritzar passades la campanya nadalenca o, autoritzar-les de forma mes
espaiada en el temps, tenint en compte com esta el comerç i, que s'estaven venent productes dels nostres
propis comerços a preu més econòmic.
La Sra. Mercedes Gómez li contesta que s'intenta evitar este tipus de fires però que quan una entitat local
t'ho demana i insistixen no podem no autoritzar.
La Sra. Amparo Arcís comenta que no entén en què pot afectar ACEB una fira medieval i, afig que no són
partidaris però tampoc poden negar-se.
La Sra. Mª José Martinez assenyala que hi havia parades que venia productes com els del comerç local i
insistix en el fet que només demanen que es distancien en les dates o evitar estes dates nadalenques.
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El Sr. José Vicente Zafra diu que es va demanar a l'urbanitzador de la UE 2.1.1 documentació per a poder
recepcionar les obres i, pregunta si l'han presentat.
El Sr. José Luis Monrabal li contesta que de moment no li consta.
El Sr. José Vicente Zafra pregunta que ha vist que hi ha distints decrets sobre permuta de policia i pregunta
si hi ha algun problema.
La Sra Amparo Arcís li contesta que no, però que si una persona treballa més a gust en un altre lloc pensem
que és millor no retindre’l.
La Sra. Gema Armero li diu a la Sra. Mercedes Gómez que van quedar que cridarien els directors per a
convocar o realitzar les reunions que feien habitualment.
La Sra. Mercedes Gomez li contesta que com hui tenien consell va quedar a comentar-ho però se li ha
passat.
La Sra. Gema Armero pregunta perquè no es posen fonts d'ómosis en tots els centres educatius.
La Sra. Mercedes Gómez diu que antigament hi havia en tots els centres educatius però des que es vam dir
als directors que el manteniment els corresponia ens van demanar que les llevaren. Per tant es van retirar
dels centres educatius però tots tenen fonts d'aigua i l'aigua de l'aixeta és bona.
La Sra. Marta Ortiz diu que el dia 5 de desembre del 2013 per registre d'entrada van presentar un manifest
sobre el dia de la sida i, que esperava que es portara al Ple.
L'Alcaldessa sol·licita la intervenció de la Secretària.
La Secretària comenta que com no portava cap tipus d'encapçalament no se sabia que tractament havia de
donar-se a eixe escrit i, que aclarit que es tracta d'un manifest es pot tractar en el pròxim ple.
La Sra. Marta Ortiz pregunta si tenen previst convocar Consell de Participació Ciutadana.
La Sra. Amparo Arcís li contesta que no s'ha convocat perquè no hi ha assumptes que tractar però que si
algú vol que es tracte algun assumpte concret es convocarà.
La Sra. Marta Ortiz diu que en el Ple de juliol es va acordar que es donaria compte de la finalització de les
obres del col·lector pel que sol·licita que es tinga en compte. A continuació pregunta al Sr. David Villanueva
si s'ha solucionat l'assumpte de la neteja de la pista d'atletisme.
El Sr. David Villanueva li contesta que estan a l'espera de solucionar-ho perquè no saben si l'empresa pot
entrar dins del pavelló.
La Sra. Marta Ortiz pregunta en relació al paviment i a les engrunsadores si s'ha fet alguna gestió.
El Sr. David Villanueva li contesta que té previst llevar-ho tot.
La Sra. Marta Ortiz demana que es pose un passamans en el Centre cultural ja que com a conseqüència
d'una caiguda s'ha interposat una reclamació de responsabilitat patrimonial.
La Sra. Amparo Arcís li contesta que s'està mirant des del departament d'urbanisme.
La Sra. Marta Ortiz pregunta si l'empresa de neteja ha atés els requeriments efectuats per l'Ajuntament.
La Sra. Amparo Arcís li contesta que ho preguntarà.
La Sra. Amparo Arcís comenta que l'arquitecte de la Torre a enviat a l'Ajuntament un informe de la
Conselleria de Cultura i Esport en què es diu que se'n va a procedir a la contractació per part de la
Conselleria de l'execució d'una part de les obres de rehabilitació de la Torre Muza a càrrec de la Direcció
General de Patrimoni l'import de la qual ascendix a 24.623,76 euros, a més informa que s'ha demanat una
subvenció a la diputació de 60.000 euros.

El Sr. Xavier Martínez comenta que en l'últim ple es va dir que la Comissió de Tràfic se celebraria prompte, i
pregunta que és prompte per a la Sra. Alcaldessa.
La Sra. Amparo Arcís diu que se celebrarà quan puga el Cap de la Policia Local.
El Sr. Xavier Martinez diu que per Decret d'Alcaldia núm. 1519 s'ha acordat deixar lliure d'aparcament una
zona per la seguretat dels catequistes i, pregunta si s'ha demanat informe la policia sobre les propostes que
ells han presentat.
La Sra. Amparo Arcís li contesta que és per seguretat dels xiquets i, quant a això de l'informe li contesta que
si.
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El Sr. Xavier Martínez li pregunta a la Sra. Alcaldessa quins són els productes que no agraden que es
venguen en el C/ La Font a través de les màquines expenedores.
La Sra. Amparo Arcís li contesta que no és que no li agrade a ella, sinó que els que han informat són els
tècnics i, que ja s'ha informat la persona afectada els productes que no pot vendre basant-se en la llei de
protecció de la infància.
El Sr. Xavier Martínez comenta que es va ficar la “pata” i han hagut de rectificar. Han hagut d'enviar
l'expedient a la Conselleria. I pregunta si tals productes es poden vendre en el C/ Mestral i no en el C/ La
Font.
La Sra Amparo Arcís li contesta que si es tracta d'una botiga tancada pareix que si es poden venen i, afig
que van ser els pares els que van alertar de la venda d'este tipus de productes en màquines expenedores.
El Sr. Xavier Martínez pregunta si esta en estudi l'ampliació del polígon de la Ford.
La Sra. Amparo Arcís li contesta que va anar a conselleria junt amb els tècnics d'Almussafes i Benifaió per a
abordar l'ampliació del polígon de cara a Montañana i, els van informar que era viable però que de moment
la conselleria no ho pot fer, i que en el moment en què l'Ajuntament d'Almussafes tinga demanda de sòl es
podrà fer a través d'una agrupació.
El Sr. Xavier Martínez comenta que això es deu també a la situació en què està la Conselleria.
La Sra. Amparo Arcís li contesta que se deu al fet que hi ha altres polígons i la Conselleria considera que no
ha de fer eixe esforç quan hi ha tant de polígon buit.
El Sr Xavier Martínez hem demanat en un plenari un llistat dels locals que té l'Ajuntament per a les
associacions.
El Sr. Eduardo Gómez comenta que com el centre cultural s'utilitza o se li dóna tant d'ús per distintes
entitats, falles… s'ha pogut advertir unes carències importants en l'equip de so pel que demana si es pot
solucionar.
La Sra. Mercedes Gómez li contesta que se celebren molts esdeveniments en el centre cultural, que es fa
un mal ús de l'equip de so, que no poden exigir a les associacions que contracten un tècnic perquè és molt
car i, l'ajuntament tampoc pot contractar un tècnic perquè es faça càrrec de l'equip de so, a més tampoc
tenen aprovat un reglament d'ús dels locals.
No havent-hi més assumptes que tractar, l'alcaldessa-presidenta dóna per acabada la sessió sent les vint-i
dos hores i quinze minuts, de la qual cosa com a secretari done fe.
ViP
L’alcaldessa-presidenta

Firmat. Amparo Arcís Martínez

La secretaria accidental

Firmat. Gema Domingo Nácher
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OLIVIA MARTINEZ GARCIA 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 febrer de 2014 amb la inclusió de les
rectificacions següents:
SRA. MARTA ORTIZ Página 26 parragraf 2 sol·licita que s’incorpore textualment la seua intervenció i que diu:
“Al País Valencià estem perdent tot i a l’estat espanyol estan llevant-ho tot.”
En els precs i preguntes es faiga una transcripció literal de la contestació del Sr. David Villanueva (PP) que en relació a
la pavimentació i engronsadores “té previst llevar-ho”
El que pose de manifest als efectes legals oportuns en Benifaió a 01 d’abril de 2014.
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