ACTA NÚM. 06/13 SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL
DIA 24 DE SETEMBRE 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)
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 del
dia 24 de setembre 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 Nácher
que dóna fe.

Escusa la seua asistencia el Sr. José Vicente Zafra Vidal (G.B)
Secretaria Acctal:
Gema Domingo Nacher
També assistix la interventora municipal Mª Dolores Miralles Ricós
L'alcaldessa-presidenta declara oberta la sessió i es procedix a l'estudi dels assumptes que integren l'ordre
del dia.
ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTÒRIA
⇒ PUNT 6.1- Lectura i aprovació de l´acta nº 5/2013 de 25 de juliol de 2013.
⇒ PUNT 6.2- (Hisenda) Aprovar, si procedeix, la revisió de les tarifes del subministrament d’aigua
potable.
⇒ PUNT 6.3- (Hisenda) Aprovar, si procedeix, la modificació de l’ ordenança fiscal relativa a la taxa
de clavegueram.
⇒ PUNT 6.4- (Hisenda) Aprovar si procedeix, l’expedient per a la modificació de la ordenança fiscal
reguladora de la taxa d’arreplegada domiciliària de fem.
⇒ PUNT 6.5- (Serveis Socials) Proposta del Grup Municipal Bloc Compromís de data 6 de maig de
2013 sobre defensa, aclariment i millora de les competències municipals en l’ àmbit dels serveis
socials
⇒ PUNT 6.6- (Hisenda) Aprovació del compte general del exercici 2012.
⇒ PUNT 6.7 Despatxos extraordinaris, si procedixen.

}(1?V^&]90dD~
Identificador documento: 07163053610560241567
Para comprobar autenticidad: https://carpeta.benifaio.es/sta/pages/utils/documentCheck.jsp

CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
⇒ PUNT 6.8- Informar sobre els Decrets d’Alcaldia corresponents als mesos de juliol i agost de
2013.
⇒ PUNT 6.9- Precs i preguntes.
PART RESOLUTÒRIA
PUNT 6.1- Lectura i aprovació de l´acta nº 5/2013 de 25 de juliol de 2013.
Plantejat per la sra. alcaldessa si hi ha alguna rectificació o objecció respecte l’acta nº 5/2013 de 25 de juliol
de 2013 s´aprova per UNANIMITAT.
PUNT 6.2- (Hisenda) Aprovar, si procedeix, la revisió de les tarifes del subministrament d’aigua
potable.
Vist l'escrit presentat per EGEVASA concessionària del servici d'aigua potable al municipi de Benifaió, núm.
de Registre d'Entrada 2013003916 de data 14 de juny del 2013 i el número 2013004382 de data 2 de juliol
del 2013, en el que trasllada a l'Ajuntament l'estudi econòmic de la tarifa que correspon aplicar al
subministrament d'aigua potable i comptadors per a l'any 2013 en Benifaió i en el que se sol·licita que siga
informat favorablement per l'Ajuntament,
Vist l'informe de la Intervenció i Tresoreria Municipal de data 3 de juliol del 2013,
D'acord amb allò que s'ha assenyalat en l'art. 163 del TRLCAP i en l'art. 127 RSCL, així com allò que s'ha
assenyalat en l'art. 22 del Plec de Clàusules Administratives que regulen el contracte de concessió de
l'explotació del servici municipal d'abastiment d'aigua potable en baixa i clavegueram del municipi de
Benifaió,
D'acord amb el que preveu els articles 7 i següents del Decret 68/2013, de 7 de juny del Consell, pel qual es
regula la Comissió de Preus de la Generalitat i els procediments per a la implantació o modificació de preus
o tarifes subjectes al règim d'autorització i comunicació,
Vista la proposta de la regidora d´hisenda de data 4 de juliol de 2013.
Vista la proposta de la comissió de seguiment i control del servici d’abastiment del aigua potable en baixa i
clavegueram, de data 9 de juliol de 2013.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 17 de setembre de 2013 en el qual es
proposava al Ple l’adopció del següent acord:.
PRIMER. Aprovar inicialment la revisió de les tarifes del subministrament d´aigua potable que quedaran
amb el següent tenor literal:
QUOTA SERVICI
13mm
15mm
20mm
25mm
30mm
40mm
50mm
65mm
80mm
100mm
125mm

PROPOSTA
(€/mes)
1,9480
3,8960
4,5450
7,7920
12,9860
19,4790
25,9720
25,9720
25,9720
25,9720

QUOTA CONSUM

REVISADA (€/m3)

Bloc I (fins a 8)
Bloc II (entre 8 i 15)
Bloc III (més de 15)
CONSERVACIÓ COMPTADOR
13mm
15mm
20mm
25mm
30mm
40mm
50mm
65mm
80mm
100mm
125mm

0,2790
0,4250
0,8490
REVISADA (€/mes)
1,2230
2,0380
2,8540
4,0770
8,1540
12,2290
16,3060
16,3060
16,3060
16,3060

SEGON. Notificar el present acord junt la resta de la documentació a la Conselleria competent en matèria
de comerç per a l'emissió de l'informe preceptiu no vinculant de la Comissió de Preus de la Generalitat i a
EGEVASA als efectes legals oportuns.
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Inicia el torn d’intervencions el Sr. Gómez que assenyala que EGEVASA és una empresa que presta un
servici bàsic i obligatori, que va assumir l'obligació d'executar el contracte al seu risc i ventura i que, encara
que és cert que el propi contracte preveu la possibilitat de restablir l'equilibri econòmic, considera que la
proposta de revisió de tarifes no esta prou justificada. La proposta de revisió es basa en una baixada
important del consum d'aigua principalment d'ús industrial que al final repercutirà en els usuaris, que en
molts casos estaven adoptant mesures per a estalviar. No estem parlant només del IPC, ja que, hi ha hagut
revisions l'any 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 que suposen un increment d'al voltant del 5%,, mentres que si
ens n'anem a l'institut nacional d'estadística trauríem un IPC d'un 1,5. Per tant el nostre grup no va hi ha
recolzar la proposta ja que considera que no esta prou justificada.
La Sra. Mª José Martínez diu que els tècnics d'EGEVASA van posar com a exemple que el consum de
SECNA havia baixat, per tant, no vol ni pensar que passara quan esta empresa se'n vaja. Que el
consumidor no té la culpa i que, no obstant, quan EGEVASA ha tingut guanys no ha abaixat el preu de
l'aigua.
La Sra. Marta Ortiz assenyala que el seu grup votarà en contra ja que no es tracta d'una revisió de preus,
sinó d'una pujada de tarifes que està per damunt del IPC. És una decisió que a hores d'ara és antisocial,
que l'esforç ha de fer-ho la pròpia empresa i no s'ha de traslladar ni a les famílies ni a les empreses de
Benifaió. A més l'equip de govern haguera pogut fer un treball de negociació o proposar una alternativa a
l'augment de tarifa, però no, en este tema, l'equip de govern no sols no ha facilitat la informació sinó que a
més es tracta novament, d'una decisió imposada. Quant a l'estudi econòmic presentat per EGEVASA i
justificació del servici deficitari hi ha partides de gastos que entenem que són gastos d'adjudicació i no
gastos relacionats amb el propi servici d'aigua potable. A més l'empresa manté intacta la seua estructura
empresarial per tant no entenem que les previsions de pèrdues les hagen de pagar els usuaris. Les
economies familiars també són deficitàries i, per tant la Corporació no hauria d'augmentar esta càrrega.
El Sr. José Luis Monrabal diu que ells no van negociar amb l'empresa perquè es quedara el contracte, es
va fer una licitació i, la millor oferta va ser la que es va quedar el contracte. En quant al cànon hi ha molta
demagògia, en este cas l'empresa té dret a la revisió del IPC, tot el que s'ha pujat des del 2008 és l'IPC i, no
hi ha hagut revisió tarifaria. En quant a l'augment de preu per a un usuari estem parlant d'una pujada per
exemple d'1,12 euros. Assenyala també que han tingut tota la informació a la seua disposició en el
departament d'intervenció, que a més, a petició seua van vindre els tècnics d'EGEVASA a donar
explicacions i, que al final serà la Comissió de Preus de la Generalitat la que aprovarà o no la proposta.
A l'equip de govern li toca fer el que esta previst, que és aplicar la revisió del IPC i, si els números no
ixen cal revisar les tarifes.
El Sr. Eduard Gómez assenyala que el que ara es planteja no és un augment del IPC sinó un augment
de tarifes que encara que suposa un augment mínim en les factura de cada usuari, la veritat és que tal
augment no esta degudament justificat, per exemple no sabem que mesures de restructuració interna esta
fent EGEVASA per a retallar costos i que, el que no li pareix bé és que automàticament ho pague l'usuari.
La Sra. Mª José Martínez manifesta que els tècnics els van dir que l'augment era mínim del 0,25 a 0.33
però si veiem la lletra xicoteta la veritat és que la quota de servici puja més d'un 50%, per tant, no es tracta
només d'una pujada del IPC.
La Sra. Marta Ortiz assenyala que quan ells van plantejar que vingueren els tècnics d'EGEVASA, això no
significava que aprovarien el punt i, que ella no té la sensació d'haver perdut el temps per haver-se informat.
En quant a això de la negociació amb EGEVASA, ella el que volia dir és que en el seu dia es van aprovar
una sèrie de condicions en el plec o de millora de la concessió que són quantitats elevades que ara pesen,
és a dir, es van adoptar una sèrie de gastos que ara pesen i que, en alguns casos es podrien discutir. A
més si l'empresa manté la mateixa estructura empresarial no entén perquè s'ha de repercutir en els veïns el
previsible dèficit.
El Sr. José Luis Monrabal diu que tot el que significa aprovar una pujada no és agradable per a ningú,
que ell també és ciutadà de Benifaió, però hi ha un contracte que diu que pot haver-hi una revisió de les
tarifes per baixada del consum.
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Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per 9 vots en contra (6 dels regidors del PSPV-PSOE, 1 del
portaveu de G.B i 2 dels regidors de C.M Compromís) i 7 vots a favor dels membres del PP adopta el
present acord:
PRIMER. Desestimar la proposta de revissió de tarifes de subministrament d’aigua potable efectuada per
EGEVASA concesionaria de aigua potable de Benifaió (N.R.E 2013003916) de 14 de juny de 2013.
SEGON. Notificar el present acord junt la resta de la documentació a la Conselleria competent en matèria
de comerç per a l'emissió de l'informe preceptiu no vinculant de la Comissió de Preus de la Generalitat i a
EGEVASA als efectes legals oportuns.

PUNT 6.3- (Hisenda) Aprovar, si procedeix, la modificació de l’ ordenança fiscal relativa a la taxa de
clavegueram.
Vist l'escrit presentat per EGEVASA concessionària del servici de clavegueram al municipi de Benifaió, núm.
de Registre d'Entrada 2013003915/1 de data 14 de juny del 2013, en el que trasllada a l'Ajuntament l'estudi
econòmic de la taxa que correspon aplicar al servici de clavegueram per a l'any 2013 en Benifaió i en el que
se sol·licita que siga informat favorablement per l'Ajuntament,
Vist l'informe de la Intervenció i Tresoreria Municipal de data 3 de juliol del 2013,
D'acord amb allò que s'ha assenyalat en l'art. 163 del TRLCAP i en l'art. 127 RSCL, així com allò que s'ha
assenyalat en l'art. 22 del Plec de Clàusules Administratives que regulen el contracte de concessió de
l'explotació del servici municipal d'abastiment d'aigua potable en baixa i clavegueram del municipi de
Benifaió,
D'acord amb allò que s'ha assenyalat en l'art. 20 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/ 2004, de 5 de
març, que aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, així com en l'art. 5 de l'Ordenança Fiscal
Reguladora de la Taxa de prestació del servici de clavegueram, aprovada pel Ple en data de 27/02/2007 (
BOP 13/03/2007), modificada per acords de 27/12/2007 ( BOP 7/04/2008), de 29/01/2008 ( BOP
21/05/2008) i de 25/11/2008 ( BOP 31/1/2009).
Vista la proposta de la regidora d´hisenda de data 4 de juliol de 2013.
Vista la proposta de la comissió de seguiment i control del servici d’abastiment del aigua potable en baixa i
clavegueram, de data 9 de juliol de 2013.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 17 de setembre de 2013 en el qual es
proposava al Ple l’adopció del següent acord:.
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l'art. 5 de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per
prestació del servici de clavegueram la modificació del qual es reproduïx a continuació:
QUOTA SERVICI

Domèstics
Industrials

Domèstics
Industrials

Euros
mes
0,1900
0,3820

Variació
5,4726%
5,6790%

Tarifa revisada
0,2010
0,4050

QUOTA VARIABLE
Euros m3 Variació Tarifa revisada
0,2510
5,6391%
0,2660
0,5950
5,7052%
0,6310

SEGON. Exposar en el tauler d'anuncis durant un termini de trenta dies l'esmentada modificació, dins de les
quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes, així
com publicar-ho en el butlletí oficial de la província.
TERCER. Resoldre en cas que hagueren les reclamacions presentades; en cas contrari l'acord provisional
s'entendrà definitivament adoptat sense necessitat nou acord plenari.

QUART. Publicar l'acord definitiu en el butlletí oficial de la província.
Inicia el torn de intervencions el Sr. Eduard Gómez, que assenyala que la seua exposició és bàsicament
la mateixa que en el punt anterior, que estem parlant d'una pujada que tampoc esta justificada. L'argument
fonamental en què es van basar els tècnics d'EGEVASA era una previsió de gastos de l'any que ve. A mes
pregunta si es poden abaixar els costos de manteniment, ja que ell no ho sap i que, el únic que sap, és que
es recorre una altra vegada al mes fàcil, augmentar de forma automàtica la taxa als usuaris. L'equip de
govern tampoc ha fet el que li corresponia per a buscar altres alternatives a esta proposta d'augment.
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La Sra. Mª José Martínez assenyala que en este punt els tècnics els van informar que la potestat de
decidir este punt a diferència de l'anterior li correspon única i exclusivament a l'Ajuntament. Que encara que
es tracte d'un consum mínim ells ens van dir que amb independència de si el cabal és major o menor el
manteniment del clavegueram s'ha de fer, però nosaltres no tenim culpa del dèficit de l'empresa i no tenim
perquè pagar-ho.
La Sra. Marta Ortiz es remet al que s'ha dit en el punt anterior.
El Sr. José Luis Monrabal diu que hem esgotat tot el que teníem per a reparar tot els desaigües, que este
punt ja no li correspon aprovar-ho a la Comissió de Preus de la Generalitat sinó al Ple de l'Ajuntament i, per
tant, sinó s'aprova tindrem un nou problema.
Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per 9 vots en contra (6 dels regidors del PSPV-PSOE, 1 del
portaveu de G.B i 2 dels regidors de C.M Compromís) i 7 vots a favor dels membres del PP adopta el
present acord:
PRIMER. Desestimar la proposta de modificació de l’article nº 5 de la Ordenança Fiscal reguladora de la
Taxa per a la prestació del servici de clavegueram efectuada per Egevasa concesionaria del servici del
clavegueram de Benifaió (N.R.E 2013003915/1) de 14 de juny de 2013.
SEGON. Notificar el present acord a EGEVASA als efectes legals oportuns.
PUNT 6.4- (Hisenda) Aprovar si procedeix, l’expedient per a la modificació de la ordenança fiscal
reguladora de la taxa d’arreplegada domiciliària de fem.
Vista la vigent ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei públic municipal d’arreplega
domiciliària de fem.
Considerant la conveniència d’incloure una modificació en el fet impossable, per tal d’incluir un supòsit de no
subjecció.
Vist l’informe conjunt dels departaments d’intervenció i tresorería de data 11 de setembre de 2013.
Esta regidoria considera oportú la modificació de l’ordenança fiscal de referència.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 17 de setembre de 2013.
Inicia el torn d’intervencions el Sr Eduard Gómez, que manifesta que el seu grup votarà a favor, que el que
es pretén, és modificar l'article 2n de l'ordenança, perquè aquelles vivendes que no tenen ni llum ni aigua no
paguen la taxa de fem, que els pareix una mesura positiva, no obstant considera que l'ordenança es pot
millorar en molts altres punts.
La Sra. Mª José Martínez diu que hi ha coses d'esta proposta que no li quadren, que li pareix injust que
propietaris de locals o vivendes sense ús paguen però també li pareix injust que es pague en altres supòsits
on tampoc es genera fem. I pregunta que si l'Ajuntament ha de recaptar una quantitat de diners per la taxa
del fem si s'aprova açò, si es pujarà el preu que han de pagar els altres.
La Sra Alcaldessa diu que s'està aprovant que certs locals no paguen i no que s'augmente el preu per als
altres.
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El Sr. Xavier Martínez assenyala que l'ordenança definix que la taxa de fem és una taxa que es genera
per l'activitat diària, que la interpretació que es fa de l'ordenança no li pareix la més correcta, que si
interpretem bé l'ordenança no faria falta ni tan sols canviar-la, perquè si algú té un local que no genera cap
activitat simplement no ha de pagar.
El grup aprovarà la proposta, però demanem que a través d'una correcta interpretació de l'ordenança
s'eliminen possibles injustícies, per exemple, una persona potser es done de baixa en una activitat
comercial però que no es done de baixa en el subministrament d'aigua ni energia elèctrica perquè té
l'expectativa de poder arrendar el local, per tant ,en este cas pot demanar que se li dispense del pagament i
s'accepte la seua sol·licitud basant-se en una interpretació de l'ordenança. Apel·lem a la sr. alcaldessa i a
l'equip de govern a què facen una interpretació flexible de l'ordenança.
La Sra. Amparo Arcís li contesta que són els tècnics als que els correspon interpretar l'ordenança i no als
polítics.
El Sr. Gómez no intervé.
La Sra. Maribel Sabater diu que les ordenances són informades pels tècnics, que amb esta proposta
pensen que algunes persones que tenen locals sense usos li'ls dispense de pagar la taxa i, que per
descomptat l'ordenança es pot millorar i, l'equip de govern està per la labor de recolzar el ciutadà en el que
siga.
La Sra. Mª José Martínez manifesta que esta ordenança cal perfilar-la més i, que li agradaria tindre un
informe de totes les reclamacions que hi ha hagut i, veure si a "grosso modo" tots coincidixen i tenen les
mateixes característiques perquè sinó és així, açò pot crear un precedent. Pensa que esta ordenança hauria
de modificar-se en molts punts.
El Sr. Xavier Martínez comenta que en un principi EGEVASA no té cap problema a l'hora de fer estos
certificats que acrediten que no hi ha consum, però que cobra als usuaris per donar-se d'alta en el servici,
per tant, demane que a l'hora d'aplicar esta exempció es puga tindre en compte el consum que consta en
els rebuts de l'aigua, es faça una interpretació de l'ordenança. Per tant, si un local no genera fem no és tan
complicat determinar que no procedix pagar.
El Sr. José Luis Monrabal li diu que perquè eixes inquietuds no les va resoldre quan va estar governant.
Nosaltres hem fet una proposta perquè moltes persones que no tenen ni llum ni aigua es beneficien, que es
pot continuar treballant i millorant més coses però vostés també han estat en l'equip de govern.
El Sr.Xavier per al·lusions li contesta que només van governar un any i mig.
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 dels regidors de C.M Compromís) 1 una abstenció del portaveu de G.B
adopta els següents ACORDS:
PRIMER- Modificar, provisionalment, el següents artícles d ela vigent ordenança reguladora de la taxa per la
prestació del servei públic municipal d’arreplega domiciliària de fem, 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 article núm. 2, relatiu al fet impossable, afegint un apartat quart amb el següent
tenor literal:
4. Son supuestos de no sujeción los bienes inmuebles que carezcan de suministro de energía eléctrica o
de agua. La no sujeción tendrá caràcter rogado por el sujeto pasivo, que deberá acreditar alguna de las
circunstancias descritas, y surtirá efectos en el devengo inmediatamente siguiente.
SEGON- Disposar l’exposició al públic del present acord, previ anuncia de la mateixa en el BOP de
València, en el tauler d’anuncis de l’Entitat durant trenta dies, com a mínin, dins dels quals els interessats
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que e estimen oportunes.
TERCER- Entendre definitivament aprovat el present acord, fins aleshores provisional, sense necessitat
d’acord plenari, una vegada finalitzat el període d’exposició al públic, en el cas que no és presenten
reclamacions durant el mateix. I publicar en el BOP de València, aleshores, l’acord definitiu i el text íntegre
de l’ordenança o de les seues modificacions.

QUART- Facultar a l’Alcaldessa-Presidenta a totes les actuacions que seguen precises per a l’efectivitat
del present acord.
PUNT 6.5- (Serveis Socials) Proposta del Grup Municipal Bloc Compromís de data 6 de maig de 2013
sobre defensa, aclariment i millora de les competències municipals en l’ àmbit dels serveis socials
Vista la proposta del Grup Municipal Compromís de l’Ajuntament de Benifaio de data 6 de maig de 2013,
que a continuació es transcriu:
<<El Grupo Municipal COMPROMÍS de l’Ajuntament de Benifaio, a l’empara del que preveu l’article 116 de la
Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i de conformitat amb el que
diuen els articles 91.4 i 97 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals; presenta la següent proposta de resolució perquè
s’inclogui en el ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple que es convoque, als efectes del seu debat i votació.
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER LA DEFENSA, ACLARIMENT I MILLORA DE LES COMPETÈNCIES
MUNICIPALS EN L’ÀMBIT DELS SERVEIS SOCIALS.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Aprovació pel Consell de Ministres de l’avantprojecte, i la seva posterior tramitació i aprovació com a Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, de no modificar-se la redacció actual, suposarà el
desmantellament efectiu del quart pilar sobre el qual se sustenta el malmès Estat del Benestar Social al nostre Estat.
En particular, ens referim a l’article 7, que modifica l’article 26 de la vigent Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local sobre competències dels ajuntaments, i específicament dels Serveis Socials. La nova Llei genera
incertesa i preocupació social, quan assenyala que l’única competència pròpia dels ajuntaments en aquest àmbit serà,
“l’avaluació i informació de situacions de necessitat i l’atenció inmediata a persones en situació o risc d’exclusió social”.
ELS AJUNTAMENTS SERAN SOLS AVALUADORS I DISTRIBUÏDORS DEL RISC I L’EXCLUSIÓ SOCIAL.
D’acord amb aquest redactat, convé assenyalar, que no s’esmenta el Sistema de Serveis Socials com una competència
pròpia de les corporacions locals; ignorant la nova Llei, com s’ha configurat aquest sistema en els últims trenta anys a
Espanta, plenament assentat i que ha adquirit identitat suficient per a ser reconegut com un instrument fonamental del
nostre Estat del Benestar.
En l’actualitat, els Serveis Socials Municipals són una part fonamental de l’Estat social I de drets definit per la nostra
Carta Magna, juntament amb el sistema de pensions, sanitat I educació. La Constitució els va emmarcar com una
competència autonòmica, per tant no hi ha un marc estatal que els defineixi, a diferència dels altres sistemas,
descentralitzats d’una forma o d’una altra, però sempre amb una legislació bàsica estatal, és a dir, és l’únic sistema on
no hi ha una cartera de serveis mínims definida que estableixi l’extensió i intensitat de la protecció, però, han adquirit la
seva màxima visibilitat i implantació mitjançant les corporacions locals.
En aquestes últimes dècada, els Serveis Socials s’han organitzat atenent al seu nivell d’especialització, distingint
l’Atenció Primària,, de competéncia local, i l’Atenció Especialitzada, de competència autonòmica. Els primers
constituyesen l’estructura bàsica del sistema públic de SS.SS., sent la seva finalitat aconseguir unes millors condicions
de vida de la població mitjançant una atenció integral i polivalent. Els segons s’han d’entendre com aquells que
requereixen el desenvolupament d’una atenció específica (nivell secundari) a usuaris/es amb circumstàncies especials.
Els Serveis Socials Comunitaris o Generals, de competència municipal, són l’estructura de gestió pública més propera
que té la ciutadania per garantir l’accés als seus drets socials, són la part més representativa del conjunt de polítiques
socials en l’àmbit local. Coneguda és la trajectòria de l’administració local en el desenvolupament de serveis i programes
que garanteixin la cobertura de les necessitats socials més prioritarias de la seva ciutadania. En els últims trenta anys
s’ha generalitzat una estructura capaç d’organitzar amb gran solvència tècnica i rec ursos pressupostaris modests
l’atenció social de la ciutadania, amb gran projecció social i reconeixement.
DENUNCIEM LA CREACIÓ D’UN ESTAT ASSITENCIAL DE BENEFICIÈNCIA.
A partir de la proposta de reforma de la Llei de Bases, es disparen totes les alarmes. Denunciem l’intent de dibuixar un
Estat Asistencial basat en la Beneficència i no de drets socials, un Estat en el qual els drets socials de ciutadania
queden desdibuixats, per la imposició de polítiques públiques allunyades del ciutadà/na. La participació ciudadana en la
creació, gestió i avaluació dels serveis socials desapareix. La fortaleza en la proximitat dels serveis i la millota de la
governança s’elimina, i deixa les persones i famílies en mans d’unes administracions (diputacions i comunitats
autònomes) que no coneixen ni la seva realitat ni les seves necessitats, en les que no participen directament, i a les que,
com en el cas de les Diputacions, no han votat.
LES COMUNITATS AUTÒNOMES PODRAN NO DELEGAR ELS
S’INSTITUCIONALITZA LA DESIGUALTAT ENTRE ELS CIUTADANS.

SERVEIS

SOCIALS.
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AUGMENTA

I

En la proposta de nova Llei s’observa que en l’únic punt de l’articulat on es fa referència als Serveis Socials de manera
clara i directa, és en la nova redacció de l’article 27.2, on s’estipula que: “L’Administració de l’Estat i les de les
comunitats autònomes poden delegar, …, en els municipis de més de 20.000 habitants, entre altres, les següents
competències: apartat-c. Prestació dels serveis socials …”. Les polítiques socials d’Atenció Primària no poden dependre
de la voluntad de delegar o gestionar que tinguen, en cada moment, cadascuna de les comunitats autònomes i/o
diputacions que configuren l’Estat. Aquesta mesura puposa, a més, una recentralització de l’atenció social a la
ciutadania, la pèrdua de capacitat de projecció social futura dels municipis, deixant la cohesió social que tant depèn del
territori en mans d’actors aliens.
No estem davant d’una qüestió merament terminològica. El canvi en la definició de la prestació suposaun canvi en el
model de gestió; transitar de la “prestació de serveis socials i promoció in reinserció social” (llei 7/85 de bases de règim
local, art. 25.2), a la “avaluació i informació, de situacions de necessitat social, i l’atenció inmediata a persones en
situació o risc d’exclusió social” (nova redacció) implica deixar pel camí un model eficient que garanteix els drets socials
dels ciutadans. Res positiu sembla suggerir aquest canvi. Davant d’aquests fets, defensem un model que ha constatat la
seva utilitat, eficàcia i pertinència en els últims 30 anys.
PROPOSEM
D’acord amb les propostes formulades pels actors i agents socials significatius, davant la nova Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local, els representants del grup municipal de COMPROMÍS, proposem a la societat i
als poders públics en particular, el que considerem hauria de ser el mínim irrenunciable en l’expressió del Serveis
Socials Municipals. Correspon als ajuntaments, per si sols o agrupats, el nivell d’atenció primària, que hauria d’integrar
la següent cartera de prestacions:
-Informació, orientació, assessorament i diagnòstic de situacions de necessitat.
-Ajuda a domicili i suport a la unitat de convivència.
-Ajudes econòmiques d’emergència social.
-Intervenció i mediació familiar.
-Prevenció, intervenció i inserció, adreçada a persones, famílies, grups i col.lectius en risc o situació d’exclusió
social.
-Acompanyament en els itineraris d’inclusió social.
-Adopció de mesures de protecció de menors en situació de risc.
-Atenció primària a dones víctimes de violència de gènere.
-Atenció primària a la tercera edad i discapacitats. Gestió de l’Atenció a la Dependència.
-Allotjament d’urgència.
-Serveis de promoció i dinamització comunitària, i voluntariat social.
NO CONSENTIRES QUE ES BALAFIEN ELS ÈXITS ACONSEGUITS.
Els municipis han demostrat amb escreix, en els últims trenta anys, la seva responsabilitat institucional i la seva
capacitat de gestió en termes de pertinença, eficacia i eficiencia, alhora que, per la seva proximitat als/les ciutadans/es, i
la seva especial sensibilitat en l’atenció als col.lectius socials més vulnerables, han demostrat la seva contribució en la
garantia dels drets socials al nostre Estat.
És just reconèixer que comptem amb l’experiència sufficient I amb un personal tècnic format, competent I eficaç, per
mantenir el sistema municipal de Serveis Socials. No té sentit, ni des del punt de vista de la rendibilitat econòmica ni de
la cohesió social, el desmantellament de l’actual sistema de serveis socials d’atenció primària i comunitària. No és el
moment de malbaratar els èxits aconseguits.
Per tot això, el GRUP MUNICIPAL de COMPROMÍS presenta la següent:
PROPOSTA D’ACORD:
1.

Adherir-se al Manifest de defensa del Sistema Públic de Serveis Socials d’Atenció Primària, elaborat pels
professionals de l’àmbit local, que serveix de model i es substància en la present “Proposta de Resolució”,
formalitzar aquesta adhesió mitjançant la plataforma de professionals:
Serviciossocialesmunicipales.blogspot.com.es
2.

3.
4.

5.

6.

Reafirmar l’autonomia local i la transcendència del paper dels ajuntaments en defensa de la protecció social, la
igualtat d’oportunitats, la democràcia i la qualitat de vida; polítiques públiques que han permès vertebrar el
territori i prestar serveis Essentials i bàsics, descentralitzats i de proximitat per a la ciutadania.
Sol.licitar la modificació o la retirada per part del govern de l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local.
Incorporar a la nova llei, o modificar la vigent Llei de Basees 7/85, a fi de definit i aclarar, com a competència
directa municipal, l’Atenció Primària de Servicis Socials i la seva responsabilitat directa en la gestió de les
prestacions bàsiques recollides en la present moció.
Manifestar i transmetre a la resta d’ajuntaments de l’Estat, el nostre reconeixement i suport per la tasca de
defensa dels drets socials de la ciutadania, per mantenir les polítiques de desenvolupament socioeconòmic al
territori, i per millorar la cohesió social.
Impulsar un procés de negociació entre tots els grups parlamentaris i amb la FEMP, que permeta abordar la
reforma de les lleis que regulen el món local, garantint l’autonomia local i els drets socials dels ciutadans.

7.

Traslladar aquest acord al Govern d’Espanya, al Govern de la Generalitat, i als grups polítics del Congrés i de
les Corts Valencianes, i a la Junta de Govern de la FEMP.>>

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socials data 12 de setembre de 2013.
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Inicia el torn d’intervencions El Sr. Eduard Gómez, que assenyala que esta moció es basa en l'avantprojecte
de llei relatiu a la racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, que es tracta d'un avantprojecte que
afectara moltes de les competències locals, però concretament esta moció es referix a les competències
que a hores d'ara presten les entitats locals en matèria de servicis socials. Explica que els servicis socials
municipals és un dels servicis de proximitat dels ciutadans i, que esta llei el que ve a dir és que les
competències de les entitats locals en esta matèria es reduiria a les de simple avaluació i informació i, serà
a les Diputacions o les Comunitats Autònomes als que els corresponga les competències que actualment en
esta matèria exercixen les entitats locals. Així mateix assenyala que moltes de les competències que
actualment exercixen els ens locals passarien a altres administracions, com per exemple ajuda a domicili,
intervenció i mediació familiar… qüestions no banals com per a deixar-les en mans d'altres administracions.
La Sra. Mª José Martínez assenyala que açò afectaria municipis de menys de 20.000 habitants, com és el
cas de Benifaió, i que esperen que aquest avantprojecte no isca avant. Considera que es tracta de
qüestions que és millor que porten els propis treballadors del municipi ja que són qüestions que s'han de
resoldre de manera àgil i, que es tracta d'un dels departaments de l'ajuntament més difícils i dinàmics, per la
qual cosa el seu grup votarà a favor de la moció.
La Sra. Marta Ortiz comenta que ells també estan a favor de la proposta i de l'informe que l'avala, que és
moment de defendre els nostres interessos com a poble. Este avantprojecte afectaria determinats servicis
que es presten per les entitats locals, servicis que considerem que han de ser competència pròpia dels
municipis atés que són els que en definitiva poden atendre estes qüestions directament.
El principal motiu de l'avantprojecte són les xifres d'estalvi que no valoren el sistema actual que tant ha
costat aconseguir i, que és un dels pilars bàsic del nostre estat de dret. A més l'informe manifesta que es
crea un conflicte competencial entre l'avantprojecte i l'Estatut d'Autonomia. Per un altre costat opina que
com es pot comprovar en altres servicis, no és el mateix seguiment el que es dóna en aquells servicis que
directament es presten des de l'ajuntament que, en aquells servicis mancomunats. Que una de les frases
que més li va cridrar l'atenció de l'informe del departament de servicis socials és que: “El desmantellament
dels Servicis Socials suposa retrocedir al model de la beneficiencia franquista preconstitucional i
discrecional …·”
Assenyala també que este retrocés en la situació de crisi que estem vivint és el que pitjor pot fer un govern i,
que per a Benifaió este avantprojecte no sols afecta servicis socials sinó també a altres àmbits com a
educació i salut.
El Sr. José Luis Monrabal diu que el seu partit esta d'acord perquè com a equip de govern tenen clar que el
ciutadà a qui es dirigix en primer lloc és a l'Ajuntament, a més l'equip de govern va posar més diners a eixa
partida pressupostària donat els temps de crisi. Estan d'acord amb la moció del Bloc però no amb altres
qüestions generalistes a què han al·ludit altres grups municipals que ha passat a altres qüestions diferents
de les que planteja la moció, ja que per exemple ell opina que l'ajuntament no té perquè pagar el
manteniment d'un col·legi…, I que com a equip de govern que vol estar al costat dels seus ciutadans
recolzen la moció.
El Sr. Eduard Gómez manifesta que s'alegra pel suport unànime a la moció.
La Sra. Mª José Martínez opina que han de deixar-se a un costat els colors polítics i centrar-se en un tema
que només afecta Benifaió i, deixar de banda qüestions alienes.
La Sra. Marta Ortiz li contesta al Sr. Monrabal que no li diga com s'ha de preparar les seues intervencions,
que se les prepara com a estima convenient, que no li diga que són intervencions llargues i que no tenen a
veure amb la qüestió que es debat, ja que tot el que ha dit fa referència a la moció i informe tècnic i, l'única
cosa que ha afegit és que també pot afectar a altre dels servicis com és l'educació.
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:
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PRIMER: Adherir-se al Manifest de defensa del Sistema Públic de Serveis Socials d’Atenció Primària,
elaborat pels professionals de l’àmbit local, que serveix de model i es substància en la present “Proposta de
Resolució”,
formalitzar
aquesta
adhesió
mitjançant
la
plataforma
de
professionals:
Serviciossocialesmunicipales.blogspot.com.es
SEGON: Reafirmar l’autonomia local i la transcendència del paper dels ajuntaments en defensa de la
protecció social, la igualtat d’oportunitats, la democràcia i la qualitat de vida; polítiques públiques que han
permès vertebrar el territori i prestar serveis Essentials i bàsics, descentralitzats i de proximitat per a la
ciutadania.
TERCER: Sol.licitar la modificació o la retirada per part del govern de l’Avantprojecte de Llei per a la
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.
QUART: Incorporar a la nova llei, o modificar la vigent Llei de Basees 7/85, a fi de definit i aclarar, com a
competència directa municipal, l’Atenció Primària de Servicis Socials i la seva responsabilitat directa en la
gestió de les prestacions bàsiques recollides en la present moció.
QUINT: Manifestar i transmetre a la resta d’ajuntaments de l’Estat, el nostre reconeixement i suport per la
tasca de defensa dels drets socials de la ciutadania, per mantenir les polítiques de desenvolupament
socioeconòmic al territori, i per millorar la cohesió social.
SEXT: Impulsar un procés de negociació entre tots els grups parlamentaris i amb la FEMP, que permeta
abordar la reforma de les lleis que regulen el món local, garantint l’autonomia local i els drets socials dels
ciutadans.
SÈPTIM: Traslladar aquest acord al Govern d’Espanya, al Govern de la Generalitat, i als grups polítics del
Congrés i de les Corts Valencianes, i a la Junta de Govern de la FEMP.
PUNT 6.6- (Hisenda) Aprovació del compte general del exercici 2012.
Vist l’informe de intervenció de data 24 de maig de 2012.
Considerant que el Compte General va ser sotmés a la consideració de la Comissió Especial de Comptes
en data 25 de juny de 2012.
Considerant que mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia de València nº 157 de 4 de juliol de
2013 es va exposar al públic.
Considerant que no consta la presentació de cap al·legació al Compte General 2012.
Inicia el torn d’intervencions El Sr. Eduard Gómez comenta que el seu grup aprovarà el compte ja que es
tracta d'un document preparat pels tècnics.
La Sra. Mª José Martínez es reitera en el que s'ha dit pel portaveu de Compromís.
El Sr. Xavier Martínez diu que es van a abstindre perquè per un costat hi ha un requeriment de la
Sindicatura de Comptes, a què no s'ha atés, de donar de baixa els crèdits de dubtos cobro i, per un altre
costat han detectat xifres duplicades, que tenen errors i que estan "unflades".
El Sr. José Luis Monrabal mostra el seu suport al treball realitzat per la intervenció i els treballadors de la
primera planta i, afig que el compte general s'ha exposat al públic sense que conste cap reclamació.
El Ple de la Corporació per 10 vots a favor ( dels regidors del PP, 1 de G.B. 2 C.M compromis) i 6
abstencions 6 dels regidors del PSOE) adopta els següents ACORDS:
ÚNIC. Aprovar el Compte General del municipi de l’exercici 2012.
PUNT 6.7 Despatxos extraordinaris, si procedixen.
No hi ha despatxos extraordinaris.
CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

PUNT 6.8- Informar sobre els Decrets d’Alcaldia corresponents als mesos de juliol i agost de 2013.
S’informa als membres de la Corporació dels decrets d’Alcaldia, corresponents als mesos de juliol i agost
de 2013, quedant els regidors assabentats.
PUNT 6.9- Precs i preguntes.
La Sra. Mª José Piles comenta que en la relació de decrets hi ha diversos errors deguts segons li han
comentat al programa informàtic pel que demana que se solucione. D'altra banda, diu que fa dos mesos en
la mesa negociadora es va quedar en que se sol·licitaria un informe al Ministeri perquè aclarira si això del
còmput anual és o no una competència local, el tècnic de personal m'ha dit que se li’l té que demanar vosté.
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L'Alcaldessa diu que només recorda que ella insistia en este tema però els altres estaven d'acord en què tot
estava correcte.
La Sra. Mª José Piles diu que en l'acta s'ha omés però que encara no s'ha aprovat i, que vol que conste que
ells continuen tenint eixe dubte.
La Sra. Gema Armero diu que estaven tots d'acord però per a assegurar-nos vam quedar que es demanaria
un informe tècnic.
La Sra. Marta Ortiz comenta que no costa res sol·licitar tal informe.
La Sra. Amparo Arcís li contesta que ella recorda que tots estaven molt estranyats amb la proposta de Mª
José Piles.
La Sra. Mª José Piles diu que encara que ja s'ha votat podríem incórrer en prevaricació sinó es tracta d'un
assumpte de competència local, que a mees falta l’informe.
El Sr. Eduard Gómez diu que encara que ell va estar en la taula negociadora no ho recorda, peró li pareixia
raonable la petició d’informe que fa Mª José.
La Sra. Mª José Martínez diu que en la comissió informativa de cultura s'ha comentat que la corona de flors
per a la festivitat del 9 d'octubre costa al voltant de 100 euros, que els pareix molt cara i, que ella s'ha oferit
com a portaveu de Gent per Benifaió a portar un “Ram de Llorer”, lo qual s'aprovat per unanimitat.
La Sra. Amparo Arcís li contesta que si protocol·làriament el que correspon és fer una corona, o es fa una
corona o no es fa res, si és que així ho ha decidit la Comissió. Que li agraïx però pensa que ha de ser una
aportació anònima i no una aportació ni de Gent per Benifaió, ni del Bloc ni del PSOE, per tant, no li accepta
l'aportació. I si finalment es pot fer una “Ram de Llorer” buscaren per un altre costat l'aportació econòmica.
La Sra. Mª José Martínez li comenta al Sr. Alepuz que en el Pla de les Clotxes quan es va tallar tot allò que
estava en les voreres dels camins no s'ha arreplegat res.
El Sr. José Vicente Alepuz li contesta que això mai s'arreplega que desapareix.
La Sra. Mª José Martínez prega que es netege el solar que existix en la zona de Severo Ochoa.
El Sr. José Vicente Alepuz li contesta que es tracta d'un solar privat, per la qual cosa no poden entrar a
netejar-ho, que el fet que estiga obert facilita el pas de les persones al C/ Canyar, però que en tot cas li
correspon a Urbanisme decidir si se li obliga a tancar.
La Sra Mª José Martínez pregunta que millores s'han fet en el C/ La Creu arran de l'atropell a una xiqueta.
El Sr.José Vicente Alepuz li contesta que es va quedar a fer un pas de vianants, que ja s'ha fet, i que per a
posar una la banda sonora, primer vol que comptar amb l'autorització del veí que visca davant de la
mateixa, i assenyala que a més les bandes sonores són il·legals.
La Sra. Marta Grau pregunta a Mercedes Gómez si ja s'han demanat els dos informes d'INVASSAT sobre
les escoles públiques.
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La Sra. Mercedes Gómez li contesta que només ha arribat el del col·legi Trullas.
La Sra. Marta Grau pregunta si ja s'han desmuntat les naus que es van incendiar al costat del col·legi
Trullas.
La Sra. Amparo Arcís comenta que ja compten amb tots els permisos municipals.
El Sr. José Vicente Alepuz diu que no es pot retirar la "Uralita" mentres hi haja xiquets.
La Sra. Marta Grau pregunta si llavors es deixarà per a nadal.
El Sr. José Vicente Alepuz li contesta que és l'empresa la que haurà de presentar la proposta.
La Sra. Marta Grau pregunta perquè durant el dia estan enceses els fanals.
El Sr. José Vicente Alepuz li contesta que s'encenen per sectors per a comprovar quins s'han de canviar.
La Sra. Marta Grau pregunta que se sap de les LEDS
El Sr. José Vicente Alepuz li contesta que el plec ja està fet, que ja disposen de 900 peretes, que falta una
altra remesa però tenim prou per a començar a treballar.
La Sra. Marta Ortiz pregunta pel projecte de la Torre Muza.
La Sra. Amparo Arcís li contesta que el projecte esta acabat i,que posarem una data per a octubre sobre les
19.00 hores perquè vinguen els tècnics a exposar-ho.
La Sra Marta Ortiz pregunta quant a la font de la plaça que mesures es van a prendre.
La Sra. Amparo Arcís diu que ha de parlar amb el redactor del projecte per a preguntar-li si és possible
cobrir la contornada de la torre perquè els xiquets no traguen ni la terra ni les pedres i ho tiren a la font.
La Sra. Marta Ortiz es dirigix a la Sra. María José Martínez per a dir-li que en la comissió s'ha aprovat per
unanimitat el que vosté donaria de forma particular el ram de llorer però no en representació de Gent per
Benifaió.
El Sr. Xavier Martínez pregunta a l'alcaldessa si en relació a la seua moció sobre el Pla d'Ocupació ja ha
demanat l'informe a la secretària i a la interventora.
La Sra. Amparo Arcís li contesta que els va demanar l'alcalde en funcions.
El Sr. Xavier Martínez pregunta si s'ha ordenat que es pose en marxa el programa “cuida relax”
La Sra. Amparo Arcís diu que este programa va a Servicis Socials i que són ells els que decidixen si es
posa en marxa i que forma.
El Sr. Xavier Martínez pregunta si col·laboraran amb el programa perquè el tècnic del departament diu que
desconeixia el programa.
La Sra. Amparo Arcís comenta que este tipus de programes els portava l'altra treballadora social.
El Sr. Xavier Martínez pregunta com s'esta duent a terme el conveni firmat amb el President de la
Cooperativa.
La Sra. Amparo Arcís diu que es contestarà en el pròxim Ple.
El Sr. Xavier Martínez diu que en el barranc en la part de Benifaió estaven les llums apagades i que a
Almussafes tenien un fanal ences i un altre no.
El Sr. José Vicente Alepuz diu que nosaltres les tenim enceses només a la nit i no en la matinada.
En conseqüència el Sr. Xavier Martínez proposa si es pot fer com Almussafes.

El Sr. Xavier Martínez dirigix un prec al Sr. Monrabal, en concret demana que atés que hi ha molts temes
pendents, com la justificació de la 2.1.1, la sentència de la Séquia, el PAI de la SAU 12…) que es faça
Comissió Informativa d'Urbanisme.
El Sr. José Luis Monrabal li contesta que en este moment només hi ha un tècnic, que l'arquitecta esta de
baixa per maternitat, l'arquitecte tècnic de baixa per paternitat i l'altra tècnic d'urbanisme està exercint de
secretària accidental.
El Sr. Xavier Martínez considera que no obstant no haurien d'acumular-se molts temes en una Comissió
Informativa. Per un altre costat pregunta a la Sra. Alcaldessa si coneix l'expedient de les màquines
expenedores, ja que encara no sap quins són els productes que pot vendre i quins no.
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La Sra. Alcaldessa contesta que van demanar una llicència d'activitat i declaració responsable i que quan
encara no estava resolta els va arribar una queixa d'un pare i en conseqüència, el tècnic que havia de fer
l'informe va dir que no podia vendre certs productes, però ja no es res més.
El Sr. Andrés Blázquez pregunta com esta funcionat això de les bases reguladores de banc de terres.
El Sr. José Vicente Alepuz li contesta que es comentarà en la pròxima Comissió d’Agricultura.

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.
GEMA DOMINGO NACHER Secretària de l'Ajuntament de Benifaió estenc la present DILIGÈNCIA per a fer
constar el següent:
Que la present acta va ser aprovada en sessió plenària ordinària de 29 d’octubre de 2013 amb la inclusió de les
rectificacions següents:

En el punt 6.9 relatiu a “Precs i preguntes” en la intervenció de la Sra. Mª José Piles on diu “ encara que ja
s'ha votat podríem incórrer en prevaricació sinó és tracta d'un assumpte de competència local” s'ha d'afegir
“que a mes falta l'informe” i, que “el Sr. Eduard Gómez va dir que encara que ell va estar en la taula
negociadora no ho recorda, però li pareixia raonable la petició d'informe que feia Mª José”.
En la pàgina 13 on diu “El Sr. Xavier Martínez diu que en el barranc en la part d'Almussfes s'encén un fanal
si i un altre no, que si podem agafar exemple per a estalviar” ha de dir: “que el Sr. Martínez va dir que
Benifaió tènia totes les llums apagades i que a Almussafes tenien un fanal ences i un altre no, que el Sr.
Alepuz li va contestar que no, que les llums estaven apagades durant un horari, per tant, ell només va
plantejar o proposar si es podria fer com a Almussafes”.
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