ACTA NÚM. 05/13 SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL
DIA 25 DE JULIOL 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 15
minuts del dia 25 de
juliol de 2013, es van
reunir els senyors al
marge
relacionats,
Regidors
de
l'Ajuntament Benifaió,
prèvia
convocatòria
cursada a este efecte i
assistint en número
suficient,
davall
la
presidència de la sra.
alcaldessa
Amparo
Arcís Martínez, actuant
com a secretaria, Olivia
Martínez García que
dóna fe.

Secretaria:
Olivia Martínez García
També assistix la interventora Mª Dolores Miralles Ricós.
L'Alcaldessa-Presidenta declara oberta la sessió i es procedix a l'estudi dels assumptes que integren l'ordre
del dia.
ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTÒRIA
⇒ PUNT 5.1- Lectura i aprovació de l´acta nº 4/2013 de 29 de maig de 2013.
⇒ PUNT 5.2- (Personal, Seguretat Ciutadana i Règim Interior) Determinar de manera específica la
data i denominació de les dos festes locals que en caràcter no recuperable tindràn lloc a Benifaió
per al proper 2014.
⇒ PUNT 5.3- (Agricultura i Medi Ambient) Aprovar, si procedeix, l’inadmissió a tràmit del recurs de
reposició interposat contra l’article 29 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals
pel Sr. José Luis Ros Cloquell, en representació de la Federació Colombicultora de la Comunitat
Valenciana.
⇒ PUNT 5.4- (Agricultura i Medi Ambient) Aprovar, si procedeix, la modificació dels articles 28, 29 i
31 de l’Ordenança Municipal reguladora sobre la tinença i protecció dels animals.
⇒ PUNT 5.5- (Agricultura i Medi Ambient) Aprovar, si procedeix, la proposta del representant del
grup PSOE-PSPV en el Consell Agrari Municipal relativa a la rebaixa de les taxes judicials als
agricultors.
⇒ PUNT 5.6- (Agricultura i Medi Ambient) Aprovar, si procedeix, la moció del Grup Municipal
Socialista de neteja i conservació en bon estat de l’entorn de la Torre Mussa.
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⇒ PUNT 5.7- (Urbanisme) Tramit audiència previ a la resolució dels recursos de reposició
interposats contra l’acord del Ple de 30 d’abril de 2013, pel qual es desestima l’aprovació del
projecte complementari número 3, al projecte d’urbanització que forma part de l’alternativa tècnica
del PAI de la UE 2.1.1 i la retaxació de les carregues d’urbanització que se’n deriven.
⇒ PUNT 5.8- (Hisenda) Modificar, provisionalment, la vigent ordenança reguladora de la taxa per a
la prestació dels serveis públics municipals que es desenvolupen en la piscina coberta.
⇒ PUNT 5.9- (Hisenda) Pla de mesures per a la viabilitat de la piscina coberta municipal.
⇒ PUNT 5.10- (Hisenda) Revisió de les tarifes del subministrament d’aigua potable.
⇒ PUNT 5.11- (Hisenda) Modificació de l’ordenança fiscal relativa a la taxa de clavegueram.
⇒ PUNT 5.12- (Hisenda) Modificació de crédit núm. 13/13: Crèdit Extraordinari i Suplement de
Crèdit.
⇒ PUNT 5.13- Despatxos extraordinaris, si procedixen.
⇒ Despatx extraordinari 5.13.1- Moció del grup municipal socialista de 24 de juliol de 2013
(registre d´entrada número 2013004993).

CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
⇒ PUNT 5.14- Informar sobre els Decrets d’Alcaldia corresponents als mesos de maig i juny de
2013.
⇒ PUNT 5.15- Donar compte del Decret d’Alcaldía núm. 1039, de data 26 de juny de 2013, relatiu
a saldos comptables. Operacions de pressupostos tancats.
⇒ PUNT 5.16- Donar compte informe de morositat del 2n trimestre de 2013.
⇒ PUNT 5.17- Precs i preguntes.
S´inicia la sessió fent un minut de silenci en honor a les víctimes de l´accident ferroviari de Santiago de
Compostela
PUNT 5.1- Lectura i aprovació de l´acta nº 4/2013 de 29 de maig de 2013.
Plantejat per la sra. Alcaldessa si hi ha alguna rectificació o objecció respecte l’acta 4/13 de data 29 de maig
de 2013 s´aprova per unanimitat amb les següent modificacions:
El sr. Zafra demana que conste en el seu torn de precs i preguntes de la pàgina 13 la referència a “i
esports”.
La sra. Armero demana que conste el sentit de la seua intervenció de la pàgina 8. La sra. secretaria li diu
que la intervenció seua està transcrita literalment de la gravació, no obstant això tornarà a escoltar-la per si
procedix alguna rectificació.
La sra. Armero demana que en la seua última intervenció de la pàgina 8 es substituisca la referncia “al
director” per “del director”.
PUNT 5.2- (Personal, Seguretat Ciutadana i Règim Interior) Determinar de manera específica la data i
denominació de les dos festes locals que en caràcter no recuperable tindràn lloc a Benifaió per al
proper 2014.
Els membres del Plenari ratifiquen la inclusió del present punt en l´ordre del dia per UNANIMITAT (7 vots
dels membres del PP, 6 dels regidors del PSPV-PSOE, 2 de G.B i 2 dels regidors de C.M Compromís).
Vist que el Cap del Servici Territorial de Treball de la Conselleria d' d’Economia, Indústria, Turisme i
Ocupació de la Generalitat Valenciana, per mitjà d'escrit de data 16 de juliol de 2013 (registre d´entrada
núm. 2013004804), va requerir a este Ajuntament perquè determinara de manera específica la data i la
denominació de les dos festes locals que, amb caràcter no recuperable, tindran lloc a Benifaió per al proper
any 2014.
Considerant que l'article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 1/95, de 24 de març pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, i disposicions concordants establix que les festes laborables, que
tindran caràcter retribuït i no recuperable, no podran excedir catorze a l'any, de les quals dos seran locals.
Vista la proposta d´alcaldia de data 17 de juliol de 2013.

El Ple de la Corporació, sense debat previ, per UNANIMITAT (7 vots dels membres del PP, 6 dels
regidors del PSPV-PSOE, 2 de G.B i 2 dels regidors de C.M Compromís) adopta els següents
ACORDS:
PRIMER. Determinar que la festa de la Divina Aurora tinga lloc el dimecres 20 d’agost de 2014 i la festa de
Santa Bárbara el divendres 22 d’agost de 2014, ambdós amb caràcter no recuperable.
SEGON. Notificar el present acord a la Direcció Territorial d’Economia, Industria, Turime i Ocupació de la
Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació.
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PUNT 5.3- (Agricultura i Medi Ambient) Aprovar, si procedeix, l’inadmissió a tràmit del recurs de
reposició interposat contra l’article 29 de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals
pel Sr. José Luis Ros Cloquell, en representació de la Federació Colombicultora de la Comunitat
Valenciana.

Considerant que en sessió plenària de 27 de novembre del 2012 es va aprovar inicialment
l’Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció dels animals i es va sotmetre a
informació pública durant un termini de 30 dies hàbils per mitjà d'anunci en el BOP núm. 292 de 7
de desembre del 2012.
Considerant que conclòs el tràmit d'informació pública en data 17 de gener del 2013, al no haverse presentat al·legacions, s'ha procedit a la publicació del text íntegre de la mateixa en el BOP
núm. 27 d'1 de febrer del 2013 així com al compliment del que disposen els articles article 49 i
65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Considerant que la Federació Colombicultora de la Comunitat Valenciana presenta en data 22 de
gener del 2013 (registre d'entrada número 2013000397) al·legació a l'article 29 de la mateixa.
Considerant que per mitjà d'escrit d'1 de febrer del 2013 amb registre d'eixida número
2013000381 s'informa la Federació que l’al·legació presentada no ha sigut presa en consideració
al presentar-se fóra del termini legalment previst.
Considerant que en data 18 de febrer de 2013 (registre d'entrada número 2013000987) el Sr. José
Luis Ros Cloquell, com a president de la Federació Colombicultora de la Comunitat Valenciana,
presenta recurs en via administrativa contra la redacció de l'article 29 de l’Ordenança municipal.
Considerant que en data 25 de febrer de 2013 s'emet informe per la secretaria municipal amb
número 2013000033 on es posa de manifest, entre altres qüestions, que és necessari que el Sr.
José Luis Cloquell acredite la representació de la Federació de Colombicultura de la Comunitat
Valenciana aportant document original o copia compulsada del seu nomenament com a president
així com l'acreditació de les funcions ¡inherents al càrrec que ostenta, de conformitat amb allò
disposat en els articles 32.3 i 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic i
Procediment Administratiu Comú.
Considerant que en sessió plenària de 30 d'abril de 2013 s’acordà requerir a José Luis Ros
Cloquell els extrems indicats, notificada de l'acord que va rebre el dia 14 de maig de 2013.
Considerant que en data 27 de maig de 2013 (registre d'entrada número 2013003302) l'interessat
ha subsana la seua sol·licitud.
Vista la proposta de l’alcaldia de data 24 de juny de 2013 d’inadmissió a tràmit dels recurs de
reposició interposat contra l’article 29 de l’Ordenança Municipal de tinença i protecció dels animals
pel Sr. José Luis Ros Cloquell, en presentació de la Federació Colombicultora de la Comunitat
Valenciana.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d´Agricultura i Medi Ambient de data 18 de juliol de
2013.

}(1?V^&Z_]$t~
Identificador documento: 07163053610557626003
Para comprobar autenticidad: https://carpeta.benifaio.es/sta/pages/utils/documentCheck.jsp

Inicia el torn de intervencions la regidora de C.M Compromís, la sra. Grau, recorda que el 27 de novembre
de 2012 el Ple aprovà inicialment l´ordenança. La Federació de Colombicultura presentà un recurs fòra de
termini. Ara ja no procedix cap recurs en via administrativa ja que cal interposar-se el contenciós
administratiu.
La regidora de G.B, la sra. Martínez, manifesta estar d´acord amb la proposta.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, exposa que es tracta d´un punt de tràmit. Es farà allò previst en la Llei
de procediment administratiu. Es va aprovar l´ordenança i es va recòrrer fòra de termini. No obstant això
se´ls va requerir que acreditaren la representació si bé no es pot entrar en el fons de l´assumpte perquè és
competència del contenciós –administratiu.
El portaveu popular, el sr. Monrabal, apunta que es tracta d´un mer tràmit.

Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots dels membres del PP, 6 dels
regidors del PSPV-PSOE, 2 de G.B i 2 dels regidors de C.M Compromís) adopta els següents
ACORDS:

PRIMER. Inadmetre a tràmit el recurs de reposició interposat contra la redacció de l'article 29 de
l’Ordenança municipal pel Sr. José Luis Ros Cloquell, en representació de la Federació de
Colombicultura de la Comunitat Valenciana, ja que contra les ordenances municipals per ser
disposicions de caràcter general no pot interposar-se recurs en via administrativa sent únicament
possible la seua impugnació a través del recurs contenciós administratiu davant del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (article 107.3 de la LRJPAC i articles 2c) i 10.1b)
de la LJCA).
SEGON. Notificar aquest acord al Sr. José Luis Ros Cloquell, amb expressa advertència que
contra aquest acord només podrà interposar-se recurs contenciós-administratiu (article 117.3 de la
LRJPAC).
PUNT 5.4- (Agricultura i Medi Ambient) Aprovar, si procedeix, la modificació dels articles 28, 29 i 31
de l’Ordenança Municipal reguladora sobre la tinença i protecció dels animals.
Considerant que en sessió plenària de 27 de novembre del 2012 es va aprovar inicialment l'Ordenança
municipal reguladora de la tinença i protecció dels animals i es va sotmetre a informació pública durant un
termini de 30 dies hàbils per mitjà d'anunci en el BOP núm. 292 de 7 de desembre del 2012.
Considerant que conclòs el tràmit d'informació pública en data 17 de gener del 2013, al no haver-se
presentat al·legacions, s'ha procedit a la publicació del text íntegre de la mateixa en el BOP núm. 27 d'1 de
febrer del 2013 així com al compliment del que disposen els articles article 49 i 65.2 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Considerant que de conformitat amb allò preceptuat en l'article 56 del TRRL “la modificació de les
Ordenances i Reglaments hauran d'observar-se els mateixos tràmits que per a la seua aprovació”.
Considerant que l’article 49 de la LRBRL regula el procediment d’aprovació de les ordenances, el qual té els
tràmits següents:
 Aprovació inicial de la modificació pel Ple, sent aquest l'òrgan competent segons el que
disposa l'article 22.2d) de la LRBRL, competència que segons el que disposa l'article 22.4
de la LRBRL és indelegable. El quòrum requerit és majoria simple ja que no ens trobem
davant de cap dels supòsits de l'article 47.2 de la LRBRL.
 Informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de trenta dies per a la
presentació de reclamacions i suggeriments.
 Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins del termini i aprovació
definitiva pel Ple.
 Aprovació definitiva, en el cas que no s'haguera presentat cap reclamació o suggeriment,
s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional.
Considerant que la modificació de l’Ordenança no entrarà en vigor fins que, una vegada transcorregut el
tràmit d'informació pública, s'haja publicat el text íntegre de l'Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província

de València i haja transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.
Vist l’informe emés per la secretaria general 2013000033 emés en data 25 de febrer de 2013.
Vist l’informe emés per la tècnica de medi ambient en data 15 de maig de 2013.
Vista la proposta del regidor de medi ambient de data 12 de juliol de 2013, de modificació, d’ofici, dels
articles 28, 29 i 31 l’Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció dels animals.
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa d´Agricultura i Medi Ambient de data 18 de juliol de
2013.
Inicia el torn de intervencions la regidora de C.M Compromís, la sra. Grau, qui manifesta que este punt està
directament relacionat amb l´anterior. Apunta que en la modificació de l´ordenança s´han tingut en compte
les al·legacions de la Federació de Colombicultura. Es tracta de millorar la vigent ordenança municipal.
La regidora de G.B, la sra. Martínez, vol puntualitzar que la regulació dels equins es remitix a la normativa
autonòmica i per tant podran estar en el casc urbà sempre que complisquen allò relatiu a les condicions
higiènic-sanitàries.
El regidor socialista, el sr. Blázquez, comenta que aprofitant la modificació de l´article 29 s´ha millorat la
readacció dels articles 28 i 31. El regidor manifesta que el seu grup està d´acord amb la proposta.
El portaveu popular, el sr. Monrabal, apunta a que es remitix a la normativa autonòmica en relació a la
regulació dels equins. S´ha aprofitat l´ocació per tal d´incloure les propostes de modificació de la Federació
de Colombicultura. La tècnica ha fet un bon treball per tal de garantir la conciliació d´interessos entre els
veïns i els propietaris dels animals.

Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots dels membres del PP, 6 dels
regidors del PSPV-PSOE, 1 del portaveu de G.B i 2 dels regidors de C.M Compromís) adopta els
següents ACORDS:
PRIMER. Modificar inicialment els següents articles de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels
animals, que quedarien redactats amb el següent tenor literal:
Art. 28
La tenencia de animales de compañía en viviendas urbanas y no urbanas, ya se destinen a residencial habitual o no,
queda condicionada a un alojamiento adecuado, que permita una óptima ventilación, iluminación y movilidad, a no
atentar contra la higiene y la salud pública y a que no causen molestias a los vecinos de forma frecuente.
En el momento en que el número de animales sobrepase el límite de cuatro, será necesaria autorización municipal
previa para su tenencia, excepto en los de poca entidad como peces, canarios, etc. La tradicional cría doméstica de
aves de corral y conejos en viviendas urbanas no superará el número de cinco conejas reproductoras, diez aves
ponedoras o de engorde o doce animales en conjunto, y en cualquier caso a que no tenga carácter lucrativo. Para el
caso de especies equinas y palomos deportivos se estará en lo dispuesto en el artículo 29. En viviendas rurales o no
urbanas el número de animales estará limitado a las condiciones higiénico-sanitarias de la vivienda sin que el número
de animales pueda servir de causa o justificación.
Art. 29
En el caso de los équidos se cumplirá con lo establecido en el Decreto 119/2010, de 27 de agosto, del Consell, sobre
ordenación de las explotaciones equinas no comerciales de pequeña capacidad, y normativa que la desarrolle,
modifique o sustituya, debiendo cumplir en todo momento las condiciones higiénicas-sanitarias tanto para el animal
como para el vecindario.
En el caso de los palomos deportivos se cumplirá con lo establecido en la Ley 10/2002, de la Generalitat Valenciana, de
Protección de la Colombicultura y el palomo deportivo y normativa que la desarrolle, modifique o sustituya, además de
cumplir las condiciones de salubridad, limpieza, ubicación o aislamiento adecuado de las dependencias donde estén los
palomos con el objeto de evitar molestias al vecindario.
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Art. 31
Se prohíbe la permanencia continuada de los perros, gatos, aves y animales en general en las terrazas, balcones,
patios y similares de las viviendas debiendo de pasar la noche en el interior de la vivienda o zona de refugio.
Los propietarios podrán ser denunciados si el animal, con sus sonidos, gritos o cantos, disturben el descanso o
tranquilidad de los vecinos diariamente de forma frecuente a lo largo del día y en horas de reducción acústica (desde las
22,00 horas hasta las 8,00 horas), habiéndose comprobado la veracidad de los hechos y rigiéndose por la ley de
contaminación acústica. Igualmente durante el resto de las otras horas deberán de ser retirados por sus propietarios o
encargados cuando de manera evidente ocasionen molestias a los vecinos. También podrán serlo si el animal
permanece a la intemperie en condiciones climatológicas adversas y si no existe la debida protección del sol o si su
lugar de refugio no reúne las condiciones adecuadas.
Los titulares de animales que mantengan a éstos en espacios privados de la vivienda deberán de disponer de
elementos de separación de la vía pública, zona o parcelas contiguas de modo que, pro su altura y materiales
empleados impida totalmente la salida del animal fuera del recinto y la agresión a los transeúntes.

SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència als interessats la modificació de l’ordenança reguladora
de tinença i protecció dels animals, prèvia publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler
d’Anuncis de la Corporació per un període de trenta dies, perquè puguen presentar les reclamacions i
suggeriments que estimen oportuns. En cas que no es presente cap reclamació o suggeriment. S’entendrà
definitivament adoptat l’acord de modificació fins aleshores provisional.
PUNT 5.5- (Agricultura i Medi Ambient) Aprovar, si procedeix, la proposta del representant del grup
PSOE-PSPV en el Consell Agrari Municipal relativa a la rebaixa de les taxes judicials als agricultors.
Vista la proposta del grup municipal PSPV-PSOE al Consell Agrari de reducció de les taxes judicials als
agricultors, del següent tenor literal:
“El representant del PSPV-PSOE al Consell Agrari Municipal Javier Dasi demanà la possibilitat de que es fera una
moció on participen tots els membres del Consell i on es demanara la reducció de les taxes judicials als agricultors.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de
Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
La Unió de Llauradors i Ramaders el 22 de novembre de 2012 denuncien que:
1.

Aquesta llei provocarà que els llauradors i ramaders de la Comunitat Valenciana desisteixen de emprendre accions
judicials en cas de impagament en la venda de les seves collites o ramat i beneficia directament a aquelles
persones o empreses que deixen de pagar les mateixes.

2.

Amb el espectacular increment de les taxes molts agricultors els llauradors no aniran als tribunals perquè en molts
casos no els compensarà. Per tant es crearà una injustícia perquè es formaran dos categories, els que puguen o no
pagar-les.

3.

En els casos més comuns d'impagaments de collites es beneficia clarament a l'empresa que trenque unilateralment
el pacte entre les dues parts, ja que en molts casos l'agricultor desistirà d'iniciar accions legals per defensar els
seus legítims drets pel cost elevat del procés, que s'uneix a la pèrdua dels ingressos com a conseqüència de l’
impagament.
També es podrà donar el cas d'empreses que paguen la collita mitjançant pagaré o una altra forma de pagament
similar i que l'agricultor a l'hora d'anar a cobrar comprove que no hi ha fons. La reclamació judicial, en aquest cas,
també suposarà el pagament d'una taxa que si la quantitat de collita a cobrar és poca, no li va a compensar.

AVA-ASAJA el 23 de maig de 2013 ratifica la denuncia que va pronosticar la UNIÓ i denuncien que:
1.

Els serveis jurídics d'AVA-ASAJA constaten que des de l'aprovació d'aquestes noves disposicions legals per part
del Govern, ja fa set mesos, la presentació de reclamacions davant la Justícia per part dels agricultors afectats per l'
impagament dels seus productes ha patit una dràstica disminució de més del 50% respecte al període
immediatament anterior a l'entrada en vigor de les taxes.

Es per aquestes denuncies dels sindicats majoritaris agraris que el PSPV-PSOE mitjançant el seu representant al
Consell Agrari Municipal presenta la següent proposta :
PROPOSTA
PRIMER.- Que a la vista de que s’està fent una injustícia amb els agricultors ja que no poden reclamar els
impagaments de les seves collites degut a l’ increment de les taxes judicials perquè ja no els compensa pel seu cost i

per tant es beneficia a l’ infractor i s’obri un camí perillós per els malpagantes, demanen que per aquestes reclamacions
judicials es modifique la llei i que es torne a la situació d’abans de la llei i així es puga fer justícia de veritat.
SEGON.- Tots els membres del Consell Agrari Municipal de Benifaió instem al Ministeri de Justícia del Govern de
Espanya a que considere l’anterior proposta.
TERCER.- Comunicar la proposta als Sindicats Agraris AVA-ASAJA, LA UNIÓ i als membres del Consell Agrari
Municipal. “

Vist el certificat emés en data 11 de juliol de 2013, de la secretària delegada del Consell Agrari Municipal de
Benifaió sobre adopció d’acord per unanimitat del Ple del Consell Agrari Municipal, en sessió celebrada el
dia 11 de juny de 2013, de sol·licitud al Govern d’Espanya perquè rebaixen les taxes judicials als agricultors
en els supòsits que es presenten denuncia per impagament dels comerços en la venda dels seus productes
agrícoles.
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa d´Agricultura i Medi Ambient de data 18 de juliol de 2013.

La regidora de C.M Compromís, la sra. Grau, comenta que els seu grup votarà a favor de la proposta ja que
es solidaritzen amb els agricultors que davant les denuncies judicials per imapagament de les seus collites
tenen que pagar taxes judicials elevades.
La regidora de G.B, la sra. Martínez, manifesta estar totalment d´acord amb la proposta.
El regidor socialista, el sr. Blázquez, recorda que el passat 20 de novembre de 2012 es va publicar en el
BOE la llei de taxes judicials, la qual va ser millorada posteriorment davant la possible indefensió que
suposava per alguns col·lectius (entre els que es trobaven els agricultors). Es va observar que els
agricultors tenien que pagar taxes judicials molt elevades en el cas de que interposaren denuncies per
impagament de les seues collites. Al incrementar-se les taxes es reduïren les denuncies ja que les taxes, en
molts casos, eren superiors als abonaments de les collites. Els sindicats agraris contrastaren que
efectivament no s´estaven denunciant els imapagaments de les collites. Per això, el representant del grup
socialista considerà oportú presentar una proposta en el Consell Agrari. Li agradaria que la proposta fora
conjunta de tots els grups i amb eixa intenció es va portar al Consell Agrari i després a la Comissió
Informativa. El regidor apunta que Benifaió serà pioner en instar al govern central per tal que baixen les
taxes judicials als agricultors.
El portaveu popular, el sr. Monrabal, està d´acord en que la moció siga conjunta.
El regidor popular d´agricultura, el sr. Alepuz, diu que en el Consell Agrari tots estaven d´acord amb la
proposta i també ho està el seu grup.

Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots dels membres del PP, 6 dels
regidors del PSPV-PSOE, 2 de G.B i 2 de dels regidors de C.M Compromís) adopta els següents
ACORDS:
PRIMER. Sol·licitar al Govern d’Espanya que baixen les taxes judicials als agricultors en els supòsits de que
presenten denuncia per impagament dels comerços en la venda dels seus productes agrícoles.
SEGON. Comunicar aquest acord als sindicats agraris AVA-ASAJA, LA UNIÓ i al Consell Agrari Municipal.
PUNT 5.6- (Agricultura i Medi Ambient) Aprovar, si procedeix, la moció del Grup Municipal Socialista
de neteja i conservació en bon estat de l’entorn de la Torre Mussa.
En data 24 de juny de 2013 (RE 4.182) es rep moció del grup municipal socialista en relació a la neteja i
conservació en bon estat de l’entorn de la Torre Mussa, del següent tenor literal:
“D’acord i a l’ampara del que preveu el Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les entitats locals, el
Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Benifaió desitja sotmetre a la consideració del Ple la següent MOCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
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La Torre Mussa és una senya d’identitat, de la cultura i del patrimoni del nostre poble, i des del partit socialista ens
preocupa tot allò que ocorre en la Torre Mussa i en el seu entorn.
En aquest mes de juny, el passat dia 8 concretament, per causes encara no determinades, es va produir un incendi molt
proper a l’edifici de la Torre i dintre de la zona d’especial protecció.
Encara que l’incendi es va sufocar i tenim constància que aparentment no s’ha produït danys a l’edifici, si que
considerem que pel mal estat de conservació i neteja, inclús d’abandó, en que es troba l’entorn de la torre van produir
una propagació major de l’incendi suposant un risc considerable.
No és la primera vegada que ocorre aquesta sèrie de fets, i l’Ajuntament està obligat a mantenir en bon estat, net i
conservat, almenys les parcel·les que són de la seua titularitat. Així com també té l’obligació d’exigir als propietaris de
les parcel·les, solars en zona urbana, edificacions... que les mantinguen net en bo estat, ha de donar exemple en la cura
dels seus terrenys.
I és per això, que es proposen els següents acords:
PRIMER.- Que l’Ajuntament inicie de manera immediata totes les actuacions pertinents per a mantenir net i en bon estat
la zona de l’entorn de la torre i de les parcel·les que són de titularitat municipal.
SEGON.- Que aquestes actuacions de neteja i conservació no es limiten a actuacions puntuals, sinó que s’establisca
una periodicitat per a dur a terme aquestes tasques al llarg de tot l’any.
TERCER.- Que es notifique la present als departaments municipals corresponents per dur a terme aquestos acords.”

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d´agricultura i Medi Ambient de data 18 de juliol de 2013.

Inicia el torn d´intervencions la regidora de C.M Compromís, la sra. Grau, qui manifesta estar d´acord.
Recorda que en les immediacions de la Torre Mussa es va produir un incendi ja que els voltants estan
abandonats. La regidora opina que la Torre Mussa és un monument que cal mantindre-lo.
La regidora de G.B, la sra. Martínez, està d´acord amb la proposta d´acord. La regidora apunta que l´incendi
el va produir l´existència de canyes prop la Torre.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, recorda que el 8 de juny es va produir un incendi al voltant de la Torre
Mussa, la qual és un espai protegit. L´incendi es quedà a 1 metre de la Torre. La portaveu opina que no es
fa un manteniment com cal i per això presenta el seu grup esta moció. La Torre Mussa al llarg de l´any
presenta un estat d´abandó. En la Comissió Informativa es va llevar el primer punt de la moció perquè és
cert que s´havia netejat. No obstant això, ha fet un històric en relació a la Torre Mussa i desde el 2009
consten en les actes del Ple preguntes en relació al manteniment de la Torre. El problema ve d´un canyars
que es tallen i es deixen ahí... en la Comissió Informativa es va dir que la competència dels canyars la té la
Confederació Hidrogràfica. La portaveu fa un recordatori en relació a les reiterades preguntes sobre la Torre
Mussa realitzades en plenaris desde l´any 2009. Destaca que en l´acta del Plenari d´agost del 2009 consta
la següent pregunta: “La regidora socialista, la Sra. Piles, pregunta a quí correspon la neteja del canyar de
la torre Mussa.El regidor popular d´obres, el Sr. Alepuz, respon que correspon a l´Ajuntament de Benifaió
qui la neteja tots els anys.La Sra. Piles (PSPV-PSOE) comenta que l´any passat es deixaren el canyar.El Sr.
Alepuz diu que el canyar es destruix amb una màquina trituradora.La Sra. Piles reitera que l´any passat no
es va destruir si bé el Sr. Alepuz diu que sí es netejà”. També consten preguntes en setembre de 2009,
2010…el que demostra que no es porta un manteniment com cal. Per això han fet la reivindicació per escrit.
Opina que cal fer plans periòdics de manteniment. En relació a l´hedra de la Torre, està clar que no es pot
arrancar però caldrà vore alguna solució al respecte ja que cada vegada va a més. Es fa un projecte però no
es dona compte a ningú. La portaveu considera que cal tindre responsabilitat i sensibilitat en relació a este
tema.
La sra. Arcís pren la paraula i informa que el projecte de restauració de la Torre Mussa està en fase de
redacció. En ell ha participat gent experta en plantes que donaràn una solució en relació al tractament de
l´entorn del immoble. Pensava fer una presentació abans de l´estiu si be encara no esta a punt, però confia
en que es puga fer el mes de setembre. A més recorda que a este plenari es porta la proposta per tal de
dotar la partida per a executar el projecte. Els tècnics redactors del projecte li han dit que les canyes no
estan damunt la Torre.
El regidor popular, el sr. Alepuz, informa que neteja la Torre i els voltants dos vegades a l´any. Les canyes
son de la neteja del barranquet, el qual pertany a la Confederació. Els llauradors son els que llevaren les
canyes i les deixaren ahí, ells son els responsables del manteniment. En relació a l´hedra no es pot

arrancar, cal pulverizar-la. El regidor diu que el seu grup s´abstindrà en la votació perquè sí es fa un
manteniment de la Torre.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, matisa que el primer que ha dit en relació a l´hedra és que no es pot
arrancar, si bé cal prendre una solució al respecte ja que quan més gran es faça més danyarà la Torre. La
regidora apunta que desde el seu grup es va a fer un seguiment més exhaustiu.
La sra. Arcís reitera que hi han uns tècnics que donaran posibles solucions i a partir de setembre es podran
adoptar solucions.
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El regidor popular, el sr. Alepuz, recorda que ha triturat en moltes ocasions el canyar que hi ha prop de la
Torre però apunta que si es talla la canya, esta ix amb més força.

Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per 10 vots a favor (6 dels regidors del PSPV-PSOE, 2 de
G.B i 2 de dels regidors de C.M Compromís) i 7 abstencions (dels membres del PP) adopta els
següents ACORDS:
PRIMER. Que les actuacions de neteja i conservació de l’entorn de la Torre Mussa no es limiten a
actuacions puntuals, sinó que s’establisca una periodicitat per a dur a terme aquestes tasques al llarg de tot
l’any.
SEGON. Que es notifique la present als departaments municipals corresponents per dur a terme aquestos
acords.
PUNT 5.7- (Urbanisme) Tramit audiència previ a la resolució dels recursos de reposició interposats
contra l’acord del Ple de 30 d’abril de 2013, pel qual es desestima l’aprovació del projecte
complementari número 3, al projecte d’urbanització que forma part de l’alternativa tècnica del PAI de
la UE 2.1.1 i la retaxació de les càrregues d’urbanització que se’n deriven.
Vist el contingut dels recurs de reposició interposats contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 30 d’abril
de 2.013, i
Vist que l’agent urbanitzador, del Programa d’Actuació Integrada (PAI) de la unitat d’execució 2.1.1 de les
NN. SS “Agrupación de Interés Urbanístico 2.1.1 de Benifaió” el 13 de novembre de 2.012, registre
d’entrada número 7278, va presentar un projecte complementari número 3, al projecte d’urbanització refós
que forma part de l’Alternativa Tècnica del PAI acompanyat d’un expedient de retaxació de les carregues
d’urbanització previstes al PAI.
Vist que el Ple de l’Ajuntament de 27 de novembre de 2.012, ho va sotmetre a informació pública
mitjançant: per una banda, notificació individiualitzada a les persones interessades i per altra banda,
publicació d’un edicte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm- 35247, de 7 de desembre de
2.012 i en el Butlleti Oficial de la Provincia de Valencia número 21, de 25 de gener de 2’013.
Vist que en temps i forma, es van presentat dues al·legacions.
1. Carlota Navarro Ganau, Diputació de Valencia número 147, de 8 de gener de 2.013.
2. Francisco Javier Rovira Añó RE 828, d’11 de febrer de 2.013.
Vist que per decret de l’Alcaldia número 286, de 19 de febrer de 2.013, es va sol·licitar a l’agent urbanitzador
que, en el termini de quinze dies, informara les al·legacions i justificara el contingut del projecte
complementar número 3, aixi com concretara quins són els nous condicionants legals que exigeixen la
instal·lació elèctrica objecte del projecte complementari número 3. El decret va ser notificat a l’agent
urbanitzador, el 21 de febrer de 2.013 i al director de les obres d’urbanització, l’1 de març de 2.013. En
contestació a aquest decret, el tècnic redactor del projecte, va aportar un informe el 21 març de 2.013.
Vist que per decret de l’Alcaldia número 458, de 25 de març de 2.013, es va requerir a l’agent urbanitzador
que en el termini de deu dies, justificara:
1. Quins eren els condicionants legals posteriors a l’aprovació del projecte d’urbanització i al projecte
complementari número 2, que van motivar la tramitació d’un projecte complementari número 3 i la
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retaxació de les carregues d’urbanització, de conformitat amb el que preveu l’article 389 del
ROGTU.
2. Aportara un informe o conveni amb la companyia elèctrica que concretara quines eren els nous
requeriments a l’agent urbanitzador, amb posterioritat a la suscripció del conveni i addenda aportats.
3. Justificara documentalment els requeriments de qualsevol administració (Ajuntament, Generalitat...)
en l’àmbit del cami de la Marcelina i que van motivar les modificacions objecte del projecte
complementari número 3.
Vist que aquest decret va ser notificat per una banda, a l’agent urbanitzador el dia 28 de març i per altra
banda, al tècnic redactor del projecte el dia 9 d’abril de 2.013.
Vist que en base a la documentació obrant en l’expedient, el Ple de l’Ajuntament el 30 d’abril de 2.013 va
resoldre, entre altres, estimar les al·legacions presentades per Dña Carlota Navarro Ganau, Diputació de
Valencia número 147, de 8 de gener de 2013 i D. Francisco Javier Rovira Añó número 828, d’ 11 de febrer
de 2013, en allò que fa referència. a que no s’ha acreditat que el projecte complementari número 3 és
causa d’un dels supòsits prevists a 168.4 de la LUV i 389 i següents del ROGTU i consequentment
denegar-lo.
Vist que davant l’esmentat acord 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 qualita de preesdent de l’Agrupació d’Interés Urbanístic de la UE.
2.1.1) RE 4258de 26 de juny de 2.013.
Vist al recurs de reposició presentat per l’agent urbanitzador s’ha incorporat com annex 1 nova
documentació, concretament un informe d’ IBERDROLA, amb la finalitat de justificar
les obres
d’electrificació previstes al projecte complementari 3 i que serveix de base per a la retaxació de les
cárregues d’urbanització i un annex número 2 amb els requeriments efectuats a Iberdrola per tal que
informara.
L’ Informe d’Iberdrola Distribució Elèctrica que s’incorpora és de data 15 de maig de 2.013 i diu:
“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 necesari 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”.
Atés que l’article 112 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Juridic i Procediment Administratiu
Comú diu
“…1. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el
expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a
diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes
que estimen procedentes.
No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del
recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho.
2. Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que en el plazo
antes citado, aleguen cuanto estimen procedente."Ver jurisprudencia"
3. El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carácter de documentos nuevos a los
efectos de este artículo. Tampoco lo tendrán los que los interesados hayan aportado al expediente
antes de recaer la resolución impugnada…”
Vist que una de les raons per les quals es va desestimar el projecte complementari número 3 i la retaxació
de carregues era la falta de documentació per a poder valorar les afeccions i valorar si es consideren com
circunstàncies sobrevingudes i comprovat que l’informe presentat és posterior a l’acord del Ple de
l’Ajuntament de 30 d’abril de 2.013, es per això, que de conformitat amb el que preveu l’article 112 de la Llei
30/92, de Règim Juridic i Procediment Administratiu Comú.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d´Hisenda de data 22 de juliol de 2013.

El portaveu de C.M Compromís, el sr. Gómez, inicia el torn d´intervencions i apunta que el present punt
tracta del projecte complementari del PAI de la U.E 2.1.1 (zona de la Marcelina). Es presentaren
al·legacions les quals foren estimades perquè la documentació que fonamentava la retaxació de càrregues
no estava. Ara s´han interposat recursos on s´aporta nova documentació (informe de Iberdrola). Per això es
dona als interessats un tràmit d´audiència per a que estudien i es pronuncien sobre la nova documentació.
El portaveu de G.B, el sr. Zafra, considera que es tracta dún tràmit a seguir. S´han presentat recursos, i en
ells s´aporta un informe d´Iberdrola que abans no estava i per això procedix donar un tràmit d´audiència als
interessats.
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La portaveu socialista, la sra. Ortiz, comenta que mitjançant este acord s´otroga als interessats un termini de
15 dies perquè accedisquen a la documentació i puguen formular al·legacions.
El sr. Monrabal, portaveu popular, exposa que este punt es conseqüència de la no aprovació del modificat
nº 3. En estos recursos s´aporta documentació nova, en concret l´informe d´Iberdrola. Mitjançant este acord
es dona als interessats un tràmit d´audiència per tal que puguen fer al·legacions al respecte.

Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots dels membres del PP, 6 dels
regidors del PSPV-PSOE, 2 de G.B i 2 de dels regidors de C.M Compromís) adopta els següents
ACORDS:
PRIMER. Atorgar a les persones interessades un tràmit d’audiència, per un termini de quinze dies, als
efectes que verifiquen la nova documentació aportada per l’agent urbanitzador així com els motius adduits i
al·legèn el que estimen, tot això de conformitat amb el que preveu l’article 112 de la Llei 30/92, de Règim
Juridic i Procediment Administratiu Comú.
SEGON. Notificar l’acordat a totes les persones interessades, adjuntant en full apart còpia de la nova
documentació, informe d’Iberdrola presentat per l’agent urbanitzador i posant a disposició la resta dels
recursos i expedient als efectes legals oportuns.
[Abans d´iniciar-se el debat del següent punt de l´ordre del dia de la Sra. Alcaldessa fa un recés]
PUNT 5.8 i 5.9- (Hisenda) Pla de Viabilitat de la piscina coberta municipal.
Abans de tractar els punts 5.8 i 5.9 la portaveu socialista presenta proposta/esmena parcial amb el següent
tenor literal:
“El Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Benifaió presenta la següent esmena amb relació a la
proposta d'Alcaldia sobre el Pla de Mesures per a la viabilitat de la instal·lació de la Piscina Coberta de
Benifaió, punts 5.8 i 5.9 del plenari del 19 de juliol de 2013:
EXPOSICIÓ DE FETS
I.- Que el dia 19 d'abril de 2013 es presentà per l'empresa EULEN, S.A. concessionària de la gestió del
servei públic municipal de piscina coberta, Pla de Mesures per a la viabilitat de la instal·lació; no obstant
això no es va informar a la resta de partits de la corporació fins al dia 27 de maig, a través d'una comissió
informativa a la que no s'hi van aportar tota la documentació necessària.II.- Que el Pla de Mesures, després d'una introducció i descripció de l'actual situació, proposava un canvi en
el model tarifari i flexibilitat en els horaris d'obertura i tancament, així con una reducció la làmina d'aigua;
esta última mesura consta com a millora pendent d'executar per diverses qüestions que a hores d'ara no
venen a compte.En l'anàlisi que Eulen exposa de la situació actual declara que l'explotació actual comporta pèrdues de
113.000 euros, i manifesta en una de les seues conclusions que "de no executar-se les mesures
sol·licitades podria suposar el tancament de la instal·lació ocasionant el despatxament del personal que
presta actualment sen/ici'.-
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III.- Que a la vista deia gravetat de l'assumpte, el nostre grup, el PSPV-PSOE presentà una moció per a que
es retirarà el punt de l'ordre del dia del plenari del dia 29 de maig, i s'estudiaria amb mes deteniment; el punt
fou aprovat per 10 vots a favor i 7 en contra.Al mateix temps demanarem una reunió informativa amb els responsables de l'empresa que tingué lloc en la
sala de comissions de l'ajuntament e Benifaió: igualment, el nostre grup, per ampliar la informació
mantingué una altra reunió amb la Gerent de la piscina de Benifaió, en estes instal·lacions; es tingué també
una junta de portaveus.IV.- Entre la retirada del punt de l'ordre del dia i les reunions amb Eulen tinguérem informació sobre una
subvenció concedida a l'empresa concessionària de la piscina d'Algemesí, al qual el nostre grup ha tingut
accés.
Este informe declara entre altres coses que "si es determina, mitjançant les actuacions pertinents que s'ha
produït una alteració substancial de les condicions econòmiques de la concessió del servei de la piscina
coberta, podria considerar-se que concorren (es circumstàncies que de conformitat amb l'article 127.2 del
Reglament del Servei de les Corporacions Local obliguen a l'Ajuntament a restablir l'equilibri financer del
contracte"
En la reunió amb Eulen es va parlar d'este informe; no oblidem que la memòria elaborada per l'ajuntament
de Benifaió que va servir de base a la licitació de la gestió de la piscina coberta, es preveia uns ingressos
anuals de prop de 375.000 euros, la qual cosa motivà el preu d'exida del cànon establit inicialment en prop
de 85.000 euros.V.- Que el nostre grup, el PSPV-PSOE considera que la situació que planteja Eulen es deu ubicar dins del
context general de crisi que s'ha allargat en el temps d'una forma no esperada pels organismes oficials i
que, a hores d'ara sembla crònica; este fet ha ocasionat una disminució dels ingressos previstos, a mes a
mes de les augments dels serveis energètics i dels impostos en general, afectant de forma més directa el
Impost sobre el Valor Agegit, que ha passat del 8% al 21 %.L'advertència de tancament si no es tenen en compte les seues pretencions es prou greu, i el prejudici per a
usuaris, treballadors i el mateix ajuntament seria important; el nostre ajuntament està immers en un pla
d'ajust en el que seria difícil, si mes no, absorbir als treballadors i la licitació d'un nou plec per a la gestió, a
cap dels que estem ací se'ns escapa que podria eixir per mes de 100.000 euros; esta xifra és la que
pressupotà el tècnic en l'elaboració dels pressuposts.
No cal dir els usuaris, que, una vegada tancada la piscina i reubicats en altres llocs, seria difícil tornar-los a
portar a casa.
La gent que utilitza la piscina amb finalitats terapèutiques, seria un altre sector greument perjudicatVI.- Que la nostra participació en esta qüestió ha estat prou activa i, des del nostre punt de vista, es deu
tractar en este plenari de forma global, ja que el nostre treball ha estat efectuat tinguent totes les qüestions
de forma unitària; pensem que la proposta no es deu dividir, tot i que des del punt de vista del funcionament
tècnic de l'ajuntament siga més còmode, la proposta deuria ser considerada en la seua totalitat.
La inversió en la tanca perimetral, junt al compromís de l'ajuntament de buscar fórmules jurídiques que se
adapten a la necessitat d'establir un equilibri financer que rebaixen les pèrdues de l'empresa concessionària,
fan pensar en la possibilitat de disminuir el risc de tancament; i esta possibilitat justificaria d'alguna manera,
la flexibilitat de l'horari i l'augment dels preus establits; pertot açò pensem que la proposta deuria anar en
estos termes, primer aprovar el projecte de tanca perimetral junt a compromís de buscar l'equilibri financer
després flexibilitat horària i després augment dels preus.
Per tot açò presentem les següents PROPOSTES
PRIMERA.- Que els punts 5.8. i 5.9 de l'ordre del dia es tracten de forma unitària i global.SEGONA.- Que el primer punt a debatre siga la substitució de l'execució de la millora consistent en reducció
de la làmina d'aigua, en els termes de la proposta del punt 5.9 inicial afegint al final:
"No obstant això el got xicotet romandrà obert com a mínim de 7:00 a 9:00 del matí sense perjudici que es
consensue una altra franja horari en horari vespertí"
El segon punt seria accedir parcialment a la petició inicial de reducció del horari de tancament de la piscina
coberta, amb la següent modificació: "que l'horari del diumenge siga de 9:00 a 14:00 hores".El tercer punt el requeriment als servicis tècnics per a que s'efectuen valoració contradictòria, afegint al final:
"Amb la finalitat de mantenir l'equilibri financer i considerant que s'ha pogut produir una alteració substancial
de les condicions econòmiques de la concessió del servei de la piscina coberta, s'estudiarà per part de la
corporació la possibilitat que, si una vegada realitzada la valoració contradictòria del cost de la Mesura de
reducció de la làmina d'aigua, resulta ser inferior a la que estableix el punt 12 de PPT, no se li exigeixca a
l'empresa la realització de proposar altres millores, amb la finalitat de garantir la continuïtat de la prestació
del servei".-

El quart, cinquè, sisè, setè i huitè punts series els primer, segon, tercer, quart i cinquè de la proposta que
figura al punt 5.8 inicial”.
La sra. Alcaldessa pren en consideració la proposta del punt primer de l´escrit del grup municipal socialista i
decidix que es tracten els punts 5.8 i 5.9 de l´ordre del dia de forma conjunta ja que ambos propostes
formen part del Pla de Viabilitat de la piscina coberta municipal.
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A continuació es procedix a la votació de la inclusió de l´esmena parcial (punt segon de la proposta) en el
dictamen de la Comissió Informativa, aprovant-se per 15 vots a favor (7 dels regidors del PSPV-PSOE, 6 PP
i 2 dels regidors de C.M Compromís) i 2 vots en contra (dels membres de G.B).

Inicia el torn de intervencions el portaveu de C.M Compromís, el sr. Gómez, qui exposa que és habitual la
revisió de les tarifes amb l´IPC (que ascendix a un 8,5%). Totes les tarifes estan dins d´eixe límit, si bé
alguna va per baix. La proposta global li pareix interessant. En relació a garantir un horari d´obertura mínim
del got xicotet, tots coincidixen. Opina que la proposta de Eulen en eixe aspecte era un poc difusa. El
regidor està d´acord en que el diumenge es tanque a les 14 hores i no a les 13 hores i considera que això
no alterarà el plantejament. En relació a allò proposat del cost de la millora, també li pareix interessant.
El portaveu de G.B, el sr. Zafra, comenta que li agradaria que s´haguera tractat el punt de les tarifes per
separat al del pla de viabilitat. En relació a les tarifes aprovades en el 2010, es proposa una modificació
incrementant-les amb l´IPC (8,5%). El regidor apunta a que ara s´ha fet correctament però critica que fins
ara Eulen modificava les tarifes sense un acord plenari (es va llevar el bono anual, s´incrementaren algunes
tarifes per damunt de l´IVA…). S´han fet incompliments i l´Ajuntament no ha fet res. En relació al Pla de
viabilitat de la piscina el regidor apunta dos qüestions. La primera d´elles, és que sols s´accepta tancar la
instal·lació els dissabtes per la vesprada. En segon lloc, recorda que la tanca perimetral no està prevista al
plec, el que suposa una variació de les condicions del contracte i per això opina que deuria traure´s una
nova licitació. Per això el regidor diu que votarà en contra del present punt.
El regidor socialista, el sr. Martínez, recorda que la gestió de la piscina ha passat per diferents fases: una en
la que el manteniment es portava com es portava, altra on s´intentà incrementar les activitats en sec i altra
on la concessionària considerava que l´Ajuntament no facilitava massa les coses i per això solicitaren la
suspensió temporal, increment de tarifes… El regidor opina que Eulen ha portat una línea erràtica i no
massa clara. Davant la situació actual on es tanquen moltes piscines el regidor vol adoptar mesures per tal
d´evitar que això passe a Benifaió. Recorda que el canon de la licitació ascendia a 84.000 € si bé Eulen el
va milllorar fins arribar a 54.000 €. No obstant això, les previsions incials d´Eulen no s´han complit. Cal tindre
en compte el nombre d´usuaris de la piscina i el fet de que si ara es traguera el mateix plec no es donarien
les mateixes condicions. El sr. Martínez apunta que en la proposta de pressupost l´interventor havia dotat la
partida de la piscina amb 120.000 € per si era necessari traure una nova licitació. Eulen és una empresa
important i si no han tancat la instal·lació és per prestigi. El regidor diu que vol dificultar el tancament de la
piscina i per això cal buscar una solució tècnica ja que la inicialment prevista no era viable. El seu grup ha
pensat en la globalitat i sobretot ha tingut en compte els més de 1.000 abonats mensuals. Considera que es
pot millorar la situació amb Eulen però cal acceptar algunes de les seus propostes. Amb el Pla d´Ajust
vigent no es podria asumir les despeses del personal de la piscina. Traure un nou plec seria molt dificultós.
En definitiva es tracta d´acceptar algunes propostes de la mercantil per tal de reestablir l´equilibri financer
del contracte. D´esta forma els treballadors seguiran en la instal·lació i els usuaris podràn gaudir de la
piscina.
El portaveu popular, el sr. Monrabal, opina que la piscina és necesaria ja que hi han 1.300
abonats/mensuals. Quan la instal·lació començà a funcionar hi havien pèrdues per valor de 250.000 €,
després quan començaren a rodar les pèrdues es reduiren fins als 113.000 que fa referència Eulen. Es
tracta de no tancar la piscina i per això s´aproven algunes propostes de la mercantil per tal de garantir la
viabilitat de la instal·lació. En relació a l´abonament mensual s´ha reduit el preu. S´ha reduit l´horari de la
instal·lació (si bé no s´ha accedit al tancament dels dijous pel matí). S´ha acordat la sustitució de la millora
de reducció de la llàmina d´aigua prevista al plec per la tanca perimetral. El portaveu dona les gràcies per
les contribucions de tots els grups polítics municipals en relació a este tema.
El portaveu de G.B, el sr. Zafra, inicia el segon torn d´intervencions i diu estar d´acord en que la piscina és
necesaria. No obstant això considera que el que va aprovar-se suposa una modificació del contracte. A més
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apunta a que amb estes mesures que van a aprovar-se encara hi hauran pèrdues per import de 400.000€
per això desconeix què passarà amb la viabilitat.
El regidor socialista, el sr. Martínez, comenta que allò que ix car és el bany lliure si bé la mercantil pot
buscar alternatives per tal que en estos casos els usuaris tinguen algun al·licient. Si vas a tot si és barat. En
definitiva es tracta de manifestar que volen col·laborar.

Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per 15 vots a favor (7 vots dels membres del PP, 6 dels
regidors del PSPV-PSOE i 2 de dels regidors de C.M Compromís) i 2 abstencions (dels membres de
G.B) adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar la substitució de l´execució de la millora consistent en reducció de la llàmina d´aigua
prevista en la cláusula 12 del PPT per la tanca perimetral. No obstant, la mercantil, amb carácter previ a la
seua instal·lació, deurà especificar els elements constructius que definisquen amb major detall la seua
execució i justificar-se les condicions respecte a la seguretat i funcionalitat. Esta solució no podrà instal·larse fins que els servicis tècnics l´informen favorablement i mitjançant Decret de l´Alcaldia es done el vist-i
plau als detalls tècnics de la mesura. No obstant això el got xicotet romandrà obert com a mínim de 7:00 a
9:00 del matí sense perjudici que es consensue una altra franja horaria en horari vespertí
SEGON. Accedir parcialment a la petició inicial realitzada per la concessionària relativa a la reducció del
horari de tancament de la piscina coberta, de forma que l´horari d´obertura de la instal·lació reduït serà el
següent:
De dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 7 a 22 hores.
Dissabtes de 9 a 15 hores.
Diumenge de 9-14 hores.
TERCER. Requerir als servicis tècnics per a que efectuen valoració contradictoria de la tanca perimetral. En
cas de que el cost de la mesura de reducció de la llàmina d´aigua siga inferior a la de la millora prevista en
la clàusula 12 del PPT, la concessionària deurà proposar altres millores que es puguen executar amb eixe
excedents. No obstant això, amb la finalitat de mantenir l'equilibri financer i considerant que s'ha pogut
produir una alteració substancial de les condicions econòmiques de la concessió del servei de la piscina
coberta, s'estudiarà per part de la corporació la possibilitat que, si una vegada realitzada la valoració
contradictòria del cost de la Mesura de reducció de la làmina d'aigua, resulta ser inferior a la que estableix el
punt 12 de PPT, no se li exigeixca a l'empresa la realització de proposar altres millores, amb la finalitat de
garantir la continuïtat de la prestació del servei
QUART. Modificar, provisionalment, els següents articles de la vigent ordenança reguladora de la taxa
per la prestació dels serveis públics municipals que és desenvolupen en la instal•lació municipal
piscina coberta, amb entrada en vigor i aplicació el mateix dia de la publicació en el BOP de València de
l'acord d'aprovació definitiva de la present modificació, d'acord amb el detall següent:
ÚNIC. Modificació del anexe “cuadre de tarifes, substituint el mateix pel següent:
ANEXO. CUADRO DE TARIFAS.
1. ACTIVIDADES NO DIRIGIDAS.
n.º

CATEGORÍA

general (IVA
excluido)

reducida (IVA
excluido)

1

fracción (90 minutos)

3,15 €

2,73 €

2

fracción durante 3 franjas: 11,00-12,30 h.,
14,30-16,00 h. y 60 minutos antes del cierre
de la lámina de agua de lunes a viernes.

2,39 €

2,08 €

27,37 €

22,31 €

46,64 €

39,55 €

19,59 €
54,76 €
76,05 €
91,26 €
159,20 €

19,59 €
54,76 €
76,05 €
81,13 €
159,20 €

3
bono
4
5
6
7
8
9

abono
mensual
trimestral

10
fracciones
20
fracciones
individual
pareja
familiar
individual
pareja

10
11
12
13

familiar
individual
pareja
familiar

anual

218,01 €
184,13 €
245,79 €
276,20 €

218,01 €
159,63 €
245,79 €
276,20 €
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2. ACTIVIDADES DIRIGIDAS EN ZONA HÚMEDA.
n.º

CATEGORÍA

PERÍODO

FRECUENCIA
(días/
semana)

general (IVA
excluido)

reducida (IVA
excluido)

1

desde 6
meses a 4
años

trimestre

2

75,04 €

37,52 €

2

desde 6
meses a 4
años

trimestre

1

37,52 €

18,76 €

3

desde 5 años
a 12 años

trimestre

2

75,04 €

37,52 €

4

desde 5 años
a 12 años

trimestre

1

37,52 €

18,76 €

5
6
7
8

desde 13 años
desde 13 años
desde 13 años
desde 13 años

trimestre
trimestre
trimestre
mes

3
2
1
2

97,35 €
70,98 €
35,49 €
24,34 €

48,67 €
35,49 €
17,75 €
12,16 €

9

alumno grupo
centro
educativo y
ocupacional

trimestre

1

21,30 €

21,30 €

10

actividad en
grupo 4-5
alumnos

mes

1

60,84 €

30,42 €

3. ACTIVIDADES DIRIGIDAS EN ZONA SECA.
n.º CATEGORÍA PERÍODO
1
2
3

actividad
actividad
actividad

trimestre
trimestre
trimestre

FRECUENCIA
(días/semana)

general (IVA
excluido)

abonado
(IVA
excluido)

3
2
1

97,35 €
68,95 €
35,49 €

48,67 €
34,48 €
17,75 €

CINQUÉ. Disposar l'exposició al públic del present acord, previ anunci de la mateixa en el BOP de València,
en el tauler d'anuncis de l'Entitat durant trenta dies, com a mínim, dins dels quals els interessats podran
examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.
SISÉ. Entendre definitivament aprovat el present acord, fins aleshores provisional, sense necessitat d'acord
plenari, una vegada finalitzat el període d'exposició al públic, en el cas que no és presenten reclamacions
durant el mateix. I publicar en el BOP de València, aleshores, l'acord definitiu i el text íntegre de l'ordenança
o de les seues modificacions.
SETÉ. Facultar a l'Alcaldessa-Presidenta a totes les actuacions que siguen precises per a l'efectivitat del
present acord.
HUITÉ. Notificar el present acord a l´empresa EULEN S.A als efectes legals oportuns.
PUNT 5.10-(Hisenda) Revisió de les tarifes del subministrament d’aigua potable.
En relació a este punt la sra. Alcaldessa proposa la retirada del punt de l´ordre del dia ja que la informació
que es va demanar en la comissió informativa ha arribat esta vesprada de forma que els tècnics no l´han
pogut supervisar.
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La portaveu socialista, la sra. Ortiz, apunta que el seu grup també ha presentat una proposta de retirada de
este punt de l´ordre del dia.
Sotmesa a la consideració del Ple la proposta de l´alcaldia, s´acorda la retirada del punt de l´ordre
del dia per UNANIMITAT (7 vots a favor dels regidors del PP, 6 dels regidors del PSPV-PSOE, 2 del
portaveu de G.B i 2 de dels regidors de C.M Compromís).
PUNT 5.11- (Hisenda) Modificació de l’ordenança fiscal relativa a la taxa de clavegueram.
En relació a este punt la sra. Alcaldessa proposa la retirada del punt de l´ordre del dia ja que la informació
que es va demanar en la comissió informativa ha arribat esta vesprada de forma que els tècnics no l´han
pogut supervisar.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, apunta que el seu grup també ha presentat una proposta de retirada de
este punt de l´ordre del dia.
Sotmesa a la consideració del Ple la proposta de l´alcaldia, s´acorda la retirada del punt de l´ordre
del dia per UNANIMITAT (7 vots a favor dels regidors del PP, 6 dels regidors del PSPV-PSOE, 2 del
portaveu de G.B i 2 de dels regidors de C.M Compromís).
PUNT 5.12- (Hisenda) Modificació de crédit núm. 13/13: Crèdit Extraordinari i Suplement de Crèdit.
Vist el certificat del acord en sessió celebrada el día 11 de juny de 2013 en el Consell Agrari Municipal de
Benifaió en el que s’aproba per unanimitat per el Ple del mateix la proposta del President del Consell Agrari i
Regidor d’Agricultura de compra d’un tractor.
Vist el Decret d’Alcaldía núm. 2013000857 per el que es solicita una ajuda per a la conservació i protecció
dels bens inmobles de la Comunitat Valenciana.
Vista la Memoria justificativa de la necessitat de la medida proposta, on es especifica les partides afectades
i els recursos amb lo que es finança aquesta modificació.
Vist l'informe d'intervenció sobre la possibilitat de realitzar esta modificació pressupostària
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d´Hisenda de data 22 de juliol de 2013.

Inicia el torn d´intervencions el portaveu de C.M Compromís, el sr. Gómez, qui recorda que allò relatiu al
tractor es una proposta del Consell Agrari. Recorda que hi han partides sobrants, el que posibilita que es
puguen fer modificacions pressupostàries per a donar cobertura a este tipus de qüestions (adquisició de
tractor i finançament projecte Torre Mussa).
El portaveu de G.B, el sr. Zafra, opina que deurien haver-se portat dos propostes ja que considera que
l´adquisició del tractor no és necesaria si bé està d´acord amb allò relatiu a la Torre Mussa.
El regidor socialista, el sr. Martínez, manifesta estar a favor de la proposta. Per una banda, allò relatiu a
l´adquisició del tractor ve del Consell Agrari on es va aprovar per unanimitat. Per altra banda, esta d´acord
en millorar l´entorn de la Torre Mussa.
La sra. Alcaldessa recorda que porta lluitant per la Torre Mussa desde l´any 1995 que es quan es feren
gestions i s´adquiriren els terrenys.
El regidor popular, el sr. Alepuz, recorda que quan s´assumixen les Càmares Agraries pels Ajuntaments hi
havien uns diners en mans dels llauradors que devien tornar-se a l´Ajuntament. Amb eixos diners es va
comprar el Nissan Terrano del servici de guardería rural i els apers. Era una forma de restituir als llauradors
allò seu. Es demana que es neteje més però si es lleven les ferramentes per a netejar…Recorda que hi ha
un peó que té entre les seues funcions conduir el tractor. El tractor fa molta feina i per això fa falta. La
retirada de restos de poda no es pot fer sense tractor.
El portaveu de C.M Compromís, el sr. Gómez, inicia el segon torn d´intervencions i manifesta estar totalment
d´acord amb la proposta. Considera que el tractor és una ferramenta necesaria sobretot ara que vol
mantindre´s la Torre.

El sr. Zafra, portaveu de G.B, recorda que fa tres mesos es tancà un pressupost i aleshores podria haver-se
parlat. Matisa que el Consell Agrari aprovà la compra del tractor per unanimitat dels presents, ja que no
estevn tots els embrees ja que es va produir una errada en la convocatòria i alguns representants no
pugueren anar.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, ratifica allò dit pel seu comapany en la primera intervenció. Opina que
cal fer-se un esforç per tal d´invertir en el tractor.
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El regidor popular, el sr. Alepuz, informa que al Consell Agrari acudiren tots, a excepció d´una persona a la
que s´avisà i excussà la seua assistència. L´adquisició del tractor és urgent. Porta molt de temps parlant
amb l´interventor en relació a este tema. Inicialment volia comprar-ho a plaços si bé els concessionaris no
fan este tipus d´operacions quan es tracta d´Ajuntaments. El tractor ha estat treballant fins fa no res, ara
s´ha estropeat i la reparació d´entrada costa 4.000 € (això sense vore res intern)… per això vol comprar-ho
nou. Es traurà un plec i el Consell Agrari decidirà la millor oferta.

Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per 15 vots a favor (7 vots dels membres del PP, 6 dels
regidors del PSPV-PSOE i 2 de dels regidors de C.M Compromís) i 2 abstencions (de G.B) adopta els
següents ACORDS:
PRIMER.Canviar la finalitat del prèstec de les següents partides d’inversions:
Partida
300
100
700
700

155
155
155
151

60901
60000
61908
61905

Concepto
Obras INEM desempleo agrario
Carreteras, Caminos y vías públicas
PPOS 2008 Renovac.aceras c/San Fernando
Urbanización Jr.Jiménez/Vte Martí

Importe
14.542,06 €
5.457,94 €
4.793,82 €
1.393,01 €

SEGON. Aprovar el expedient de crèdit extraordinari
PARTIDA DE NOVA CREACIÓ
Partida
300

170

62400

Concepto
Adquisición tractor

Importe
20.000,00 €
20.000,00 €

60901
60000

Concepto
Obras INEM desempleo agrario
Carreteras, Caminos y vías públicas

Importe
14.542,06 €
5.457,94 €

BAIXA DE CRÈDIT
Partida
300
100

155
155

Estes baixes no afectarán a la prestació del serveis.
TERCER. Aprovar el expedient de suplement de crèdit.
PARTIDA A INCREMENTAR
Partida
400

336

62700

Concepto
Proyecto Restauración Torre Muza

Importe
6.186,83 €
6.186,83 €

61908
61905

Concepto
PPOS 2008 Renovac.aceras c/San Fernando
Urbanización Jr.Jiménez/Vte Martí

Importe
4.793,82 €
1.393,01 €

BAIXA DE CRÈDIT
Partida
700
700

155
151

Estes baixes no afectarán a la prestació dels serveis.

}(1?V^&Z_]$t~
Identificador documento: 07163053610557626003
Para comprobar autenticidad: https://carpeta.benifaio.es/sta/pages/utils/documentCheck.jsp

QUART. Publicar al Butlletí Oficial de la Provincia l’acord de modificació de crèdits núm. 13/13 i
simultaneament possar a disposició del públic la corrresponent documentació en el plaç de 15 díes habils,
durant els quals podrán examinar i presentar reclamacions davant el Ple.
PUNT 5.13- Despatxos extraordinaris, si procedixen.
Despatx extraordinari 5.13.1- Moció del grup municipal socialista de 24 de juliol de 2013 (registre
d´entrada número 2013004993).
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 UNAINIMITAT (7 vots
dels regidors del PP, 6 del PSOE, 2 de G.B i 2 de C.M Compromís) s´acorda la inclusió de la moció
socialista en l´ordre del dia de la sessió, la qual té el següent tenor literal
“El grup municipal socialista s'ha fet ressò, de que cada vegada son més abundants les queixes dels veïns
pel deficient estat en què es trova el paviment de les zones de jocs infantils d'alguns parcs, els "columpios",
bancs, ... en general de tots els elements tant principals com auxiliars que formen els diferents parcs de
Benifaio.
Adjunt a la present els mostrem una sèrie de fotografies que demostren alguns dels desperfectes del parc
de la Ribera, Valmontone i America.
Aquestos desperfectes poden ser causa d'accident dels xiquets i de les xiquetes del nostre poble que els
utilitzen en el dia a dia. El deteriorament i mal estat general que presenten moltes de les àrees de joc
infantils i dels parcs de Benifaio, són derivats d'un total abandó per part de l'equip de govern.
La seguretat als parcs infantils és una responsabilitat municipal i des del grup municipal socialista els
reiterem que la nostra exigència és que s'ha de dur a terme una revisió completa d'aquestes instal·lacions.
Per tot l'anteriorment indicat presentem la següent: PROPOSTA D'ACORD
Primer. - Que per part de la Regidoria corresponent, es realitze el més aviat, les obres de millorai
acondicionament dels parcs del nostre poble.
Segon. - Que s'elabore un pla d'actuació i manteniment periòdic de les zones de jocs infantils i
de forma general dels parcs del nostre poble.
Tercer. - Que es notifique la present proposta de
pertinents per poder dur a terme el que en aquesta s'indica”.

resolucio

als

departaments

municipals

Inicia el tron d´intervencions el portaveu de C.M Compromís, el sr. Gómez, qui reconeix no ser usuari dels
parcs si bé sap que presenten algunes deficiències en relació a la vegetació, zona de jocs infantils…te la
sensació de que en altres municipis estan millor conservats.
El portaveu de G.B, el sr. Zafra, diu ser usuari dels parcs, encara que cada vegada menys ja que el xiquets
es fan majors. Opina que deuria haver-se portat esta moció per via ordinària i no per urgència. Considera
que els parcs deurien estar arreglats sense necessitat d´arribar fins esta situació. Quan entrà a governar el
PP cambia el Parc Amèrica i Valmontone, si bé ara hi ha poc manteniment.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, apunta a que els parcs del municipi son deficitaris per falta de
manteniment. Per això cal vore que es va a fer ara. No es referix sol a la zona de jocs infantils sino tambè al
mobiliari urbà. No pot permetre la situació en la que es troben els parcs infantils (la regidora mostra el
reportatge fotogràfic). Li pareix molt important garantir la seguretat dels xiquets en un parc. El paviment del
Parc de la Ribera no complix normativa, està arrancat i no s´arregla. La regidora apunta que en les actes
del plenari de l´any 2009 consten preguntes en relació a les deficiències dels parcs. En relació al Parc de la
Ribera es digué que no es ficaria en marxa la font i es posaria un parc però encara estan igual.
El regidor popular, el sr. Alepuz, comenta que s´han reparat diverses vegades les tarimes. La zona de jocs
infantils es va ficar nova perquè no compilen la normativa. Els parcs ara estan milor del que estaven quan
va entrar de regidor. El mobiliari urbà es va canviar tot. Han passat una mala època ja que no hi havia
disponibilitat pressupostària. Una opició seria contractar una empresa que s´encarregue del manteniment
dels parcs. El dilluns els parcs estan amb les papereres, tanques i bancs arrancats. El Parc de l´Estació,

Blasco Ibáñez, Valmontone es feren nous. Hi han dos peons que s´encarreguen dels parcs (1 en exclusiva
del Parc de Blasco Ibáñez i altre en exclusiva del Parc Valmontone, en la resta de parcs s´encarrega un peó
en dies alterns) i fan xicotetes reparacions i les llabors de manteniment. Recorda que té el mateix número
de peons que en el 2003, si bé les àrees de manteniment s´han multiplicat per tres (Pla de les Clotxes, SAU
4, SAU 2.1.1, La Marcelina, el barranc). El manteniment és notablement superior al de l´any 2003. Abans la
Mancomunitat feia el manteniment de parcs i jardins. També hi havia una empresa encarregada del
manteniment del enllumenat. La partida de parcs i jardins no s´ha vist incrementada en els pressupostos
que s´aprovaren fa 3 mesos.
El portaveu de C.M Compromís, el sr. Gómez, inicia el segon torn d´intervencions i destaca que hi han
aspectes possitius i negatius en el discurs del sr. Alepuz. El que reialment importa és l´estat actual. Esta
moció cal vore-la com a constructiva ja que es detecten deficiències per tal de que es subsanen. Es tracta
de planificar. Cal vore la proposta desde un punt de vista possitiu.
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El sr. Zafra, portaveu de G.B, esta d´acord amb la proposta d´acord ja que hi han algunes coses que poden
ser perilloses. Recorda que en la seua intervenció anterior ha dit que el PP cambia els parcs.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, parla de l´any 2013. Cal anar més enllà i vore si estàn bé mantinguts els
parcs. Ha sigut una qüestió de prioritats. En el seu dia l´equip de govern adaptà els parcs a la normativa i ja
està. Viu prop d´un parc i sap com apareixen els dilluns si bé destaca que els jòvens del municipi no tenen
cap lloc d´oci. Amb això no vol justificar el vandalisme però cal ficar mitjos per tal que això no passe. Li
consta que els peons fan la seua feina. Si fa falta partida cal ampliar l´existent. Al igual que es contracta la
neteja de vehícles pot contractar-se este servici.
El regidor popular, el sr. Alepuz, reitera que les coses es reparen. Hi han coses que no poden fer com ficar
els pisos de goma. Han demanat maderes per als bancs, la tarima s´ha arreglat en moltes ocasions. Hi han
èpoques, com l´estival, que no arriben però sí la resta de l´any.

Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per 10 vots a favor (6 dels regidors del PSPV-PSOE, 2 de
G.B i 2 de dels regidors de C.M Compromís) i 7 abstencions (dels membres del PP) adopta els
següents ACORDS:
PRIMER. Que per part de la Regidoria corresponent, es realitze el més aviat, les obres de millorai
acondicionament dels parcs del nostre poble.
SEGON. Que s'elabore un pla d'actuació i manteniment periòdic de les zones de jocs infantils i
de forma general dels parcs del nostre poble.
TERCER. Que es notifique la present proposta de
pertinents per poder dur a terme el que en aquesta s'indica.
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CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
PUNT 5.14- Informar sobre els Decrets d’Alcaldia corresponents als mesos de maig i juny de 2013.
S’informa als membres de la Corporació dels decrets d’Alcaldia, corresponents als mesos de maig i juny de
2013, quedant els regidors assabentats.
PUNT 5.15- Donar compte del Decret d’Alcaldía núm. 1039, de data 26 de juny de 2013, relatiu a
saldos comptables. Operacions de pressupostos tancats.
Es dona compte del Decret d’Alcaldía núm. 1039, de data 26 de juny de 2013, relatiu a saldos comptables.
Operacions de pressupostos tancats, quedant els embrees del plenari assabnteats del seu contingut.
PUNT 5.16- Donar compte informe de morositat del 2n trimestre de 2013.
Es dona compte als membres del plenari del informe de tresoreria de morositat del 2n trimestre del 2013
amb núm. 54 de data 16 de juliol de 2013, quedant assabentats del seu contingut.
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PUNT 5.17- Precs i preguntes.
El portaveu de C.M Compromís, el sr. Gómez, prega que es passen les mocions per les comissions
informatives corresponents ja que el seu grup presentà una moció el 8 de maig en relació a la reforma de
l´administració local i l´incidència en els servicis socials i encara està pendent. El regidor afirma que vol fer
les coses com cal ja que en cas contrari tindrà que buscar alternatives.
La regidora de C.M Compromís, la sra. Grau, pregunta si s´ha rebut l´informe de l´INVASSAT a que es feia
referència en la moció aprovada el mes passat.
La regidora popular d´educació, la sra. Gómez, respon negativament ja que s´ha rebut el relatiu al incendi
prop del Trullàs.
La regidora de C.M Compromís, la sra. Grau, recorda que el 8 de maig de 2013 també presentaren una
moció sobre accident de metro de València demanant que investigue la Fiscalia, la Fiscalia va a investigar
però la moció encara no s´ha portat al plenari.
El regidor socialista, el sr. Gómez, demana informació en relació a la pintura de la reserva d´aparcament per
a minusvàlids.
El regidor popular d´obres, el sr. Alepuz, explica que s´han pintat els passos de zebra, després cal ficar en
marxa les escoles i en octubre esta previst que es pinten les plaçes de minusvàlids.
[El regidor socialista, el sr. Gómez, excussa la seua assistència i abandona el Saló de Sesions].
La regidora socialista, la sra. Armero, demana informació en relació al Pla d´Ocupació després de l´acord al
que arribaren el representants dels quatre grups polítics municipals.
La regidora popular, la sra. Gómez, diu que ha demanat pressupost.
La sra. Armero pregunta a quí.
La sra. Gómez respon que desconeix el nombre de l´empresa.
La regidora socialista, la sra. Armero, pregunta si ha arribat la reclamació de la bossa de fontaner.
La sra. secretaria, a petició de la sra. Alcaldessa, respon que ha arribat hui o ahir.
La sra. Armero demana una valoració al respecte.
La sra. secretaria diu que encara no ho llegit la demanda.
La regidora socialista, la sra. Piles, demana informació en relació al tancament de la font d´osmosi.
El regidor popular, el sr. Alepuz, explica que s´havia estropeat la bomba si bé ja funciona. No obstant
recorda que l´aigua es bona per al consum humà.
La sra. Piles comenta que abans el límit de nitrats estava en 25 però després s´ha pujat a 50 i per això
considera que caldria buscar una que no tinguera.
La sra. Alcaldessa diu que els límits no els fixa l´Ajuntament.
El portaveu de G.B, el sr. Zafra, demana informació en relació a les bases de concessió de subvencions a
entitats benefico-socials.
La sra. Alcaldessa respon que hi ha un esborrany.
El sr. Zafra pregunta si podràn participar en l´el·laboració.
La sra. alcaldessa diu que s´aprovaran en Junta de Govern Local.
La secretaria, a petició de la sra. Alcaldessa, explica que estes bases son diferents de les de les entittas
esportives ja que s´ha previst que la quantia total es repartisca en parts igual per a totes les associacions
que complisquene ls requisitis per a presentar-se. Com a Comissió de Valoració s´ha previst la Comissió
Informativa de Servicis Socials.
El portaveu de G.B, el sr. Zafra, demana informació en relació a les mesures de seguretat proposades en la
Comissió de Tràfic de fa un any amb ocasió de l´accident del carrer Creu on es va atropellar a una xiqueta.
La sra. Alcaldessa diu que contestarà en el proper plenari.
El sr. Zafra prega a ala sra. Alcaldessa que no diga a una o dos persones que no s´ha fet res al respecte per
culpa de l´oposició.
La sra. Alcaldessa diu que això no és cert.
El regidor socialista, el sr. Martínez, recorda que el passat 30 d´abril s´aprovà l´ordenança d´animals de
companya i en la disposició adicional es preveia la realització d´una campanya divulgativa de l´ordenança a

través de la comissió d´educació. El cas és que l´ordenança ha entrat en vigor i això no s´ha fet. Ara ha
arribat una carta del regidor on es comunica que es farà una dispensació de bosses i es fa al·lusió al règim
de sancions. Critica que no es complisquen les ordenançes. Tampoc s´ha habilitat un lloc per a gossos tal i
com es preveia en l´ordenança. Opina que cal ser rigurosos.
El regidor popular, el sr. Alepuz, diu que la campanya està en marxa. En base a la llei es pot sancionar. Hi
ha cartells que es repartiran i els peons portaran bosses per tal de repartir-les i a partir de ahí es
denunciarà. La penalització més forta serà per als que entren amb gossos en els parcs.
La regidora popular, la sra. Gómez, opina que és un tema medioambiental i per això la campanya als
centres educatius es fa desde el departament de medi ambient. La tècnica esta en contacte amb els
directors dels centres.
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El regidor socialista, el sr. Martínez, pregunta si s´ha demant l´informe en relació a la incidència de la llei de
règim local sobre els servicis socials.
La sra. Alcaldessa respon negativament.
El regidor socialista, el sr. Martínez, pregunta per què no s´ha contractat a gent del poble per tal de fer el
servici de certificació energètica dels edifics municipals en compte de contractar-ho amb l´Agencia
Energètica de la Ribera.
La sra. Arcís respon que no pot contractar persona.
El sr. Martínez comenta que hi hyan arquitectes que han constituït societats per a facilitar estes
contractacions.
El regidor socialista, el sr. Martínez, comenta que en el Conveni que s´ha signat amb la Diputació en relació
al projecte del pabelló s´ha compromés l´Ajuntament a redactar el projecte, el regidor advertix de que
passarà com en la piscina que es perdrà la subvenció perquè el projecte ja està redactat.
La sra. Arcís explica que es financien les obres si bé s´exigix la redacció d´un projecte.
El regidor socialista, el sr. Martínez, posa de manifest que hi ha factures de cultura amb la diligència.
La sra. Arcís diu que la Intervenció municipal no enten que no es poden demanar en estos caso tres
pressupostos.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, apunta l´existència d´un registre d´entrada en relació a queixes de la
font de la plaça.
La sra. Arcís comenta que qualsevol actuació que es faça en la font cal demanar informe a Patrimoni per
això ha demanat a l´equip redactor de la Torre Mussa un informe en relació a les possibles solucions. Pareix
que hi ha dos opcions: omplir o eliminar. La sra. Alcaldessa diu que no li agrada com està però quan la
plenen d´aigua els xiquets tiren de tot.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, comenta que ha vist per registre d´entrada que s´ha presentat l´informe
de l´obra del col·lector i prega que si han finalitzat les obres es done compte en la propera comissió
informativa.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, pregunta si hi ha algun tipus de problema amb l´empresa de la neteja de
les instal·lacions municipals ja que consta en la Junta de Govern Local un requeriment en relació a treballs
no executats.
La sra. Arcís respon que no hi ha cap problema el que passa es que quedaren uns treballs de l´anterior
contracte pendents i no vol que es solapen amb els del contracte vigent per això han demanat valoració dels
mateixos.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, diu que consta per escrit (registre d´entrada número 3153) una queixa
en relació a les voreres d´urgències i pregunta si s´ha fet alguna valoració.
El regidor popular, el sr. Alepuz, respon que està reparat a excepció d´allò que és competència del Centre
de Salut.
La sra. Ortiz demana que es fiquen en contacte amb els responsables del centre de Salut per tal que ho
arreglen.
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La portaveu socialista, la sra. Ortiz, recorda que estan pendent de portar-se les mocions relatives al règim
d´organització i funcionament, la bonificació del IBI per a les families nombroses, i el pla d´ocupació. Opina
quie al menys deuria contestar-se als escrits i s´adherix al prec efectuat pel sr. Gómez.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, apunta que en les xarxes socials hi ha prou queixes en relació al servici
d´arreplega del fem.
La sra. Alcaldessa diu que no té constància.
El regidor popular, el sr. Alepuz, comenta que es va produir un problema puntual en el servici d´arreplega
del dilluns perquè s´acumulava molt de fem i no hi havia prou capacitat però està solucionat.
La portaveu socialista, la sra. Ortiz, pregunta a la sra. Alcaldessa si va assistir a una competició de vela
patrocinada per Roquette.
La sra. Alcaldessa respon afirmativament si bé apunta que la convidà personalment el President de la Vela
Llatina.
No havent-hi més assumptes que tractar, l'alcaldessa-presidenta dóna per acabada la sessió sent les vint-i –
tres hores i quinze minuts, de la qual cosa com a secretari done fe.

Vº Bº
La alcaldesa

La secretaria general

Amparo Arcís Martínez

Olivia Martínez García

