ACTA NÚM. 01/14 SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL
DIA 25 DE FEBRER DE 2014
ASSISTENTS:
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Alcaldessa- Presidenta
Sra. Amparo Arcís Martínez (PP)
Regidors i regidores:
Sr. José Luis Monrabal March(PP)
Sr. David Pablo Villanueva Alemany (PP)
Sr. José Vicente Alepuz Guillén (PP)
Sra. Mª de las Mercedes Gómez Madrid (PP)
Sra. Mª Isabel Cristina Sabater Magraner (PP)
Sra. Sandra Garulo Campa (PP)
Sra. Marta Ortiz Martínez (PSOE)
Sr. Xavier Martínez Fontestad (PSOE),
Sr. Andrés Blázquez Gallego (PSOE)
Sra. Gema Armero Llácer (PSOE),
Sr. Alejandro Gómez Vendrell (PSOE)
Sra. Maria José Piles Vela (PSOE)
Sr. José Vicente Zafra Vidal (G.B)
Sra. Maria José Martínez Más (G.B)
Sr. Eduard Goméz Signes (C.M COMPROMÍS)
Sra. Marta Grau Rovira (C.M COMPROMÍS)

En el Saló de
Sessions de la Casa
Consistorial de Benifaió
sent les 20 hores i 10
minuts del dia 25 de
febrer de 2014, 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,
Amparo
Martínez Ferrrando que
dóna fe.

Secretaria Accidental:
Amparo Martínez Ferrando
Tambè assesteix Jorge Pastor Roca Coordinador d’aquest Ajuntament.
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 1.1- Lectura i aprovació de l´ acta núm. 8/2013 de 23 de desembre de 2013.
⇒ PUNT 1.2- (Règim interior, personal i seguretat ciutadana) Ratificar, si procedix, la modificació
puntual dels Estatuts del Consorci per al Servici de Prevenció i Extinció d’Incendis i de
Salvament de la Província de València.
⇒ PUNT 1.3- (Règim interior, personal i seguretat ciutadana) Desestimar, si procedix, la sol·licitud
de restabliment econòmic efectuada en data 09/01/14 (R.E 2014000160) per EULEN S.A,
concessionària del contracte de gestió del servici públic de la piscina municipal coberta de
Benifaió
⇒ PUNT 1.4- (Règim interior, personal i seguretat ciutadana) Aprovar, si procedix, la incoació
d’expedient sancionador per incompliment per part del concessionari de les obligacions
derivades del contracte de gestió del servici públic munipal de piscina coberta.
⇒ PUNT 1.5- (Urbanisme) Aprovar, si procedix, el full d’apreuament de la parcel·la qualificada com
a dotacional públic ubicada al carrer Vicent Medina número 9.
⇒ PUNT 1.6- (Urbanisme) Aprovar, si procedix, el full d’apreuament de la parcel·la qualificada com
a dotacional públic ubicada al carrer Alginet 32.
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⇒ PUNT 1.7- (Urbanisme) Dictaminar, si procedix, el Pla d’ Acció Territorial sobre prevenció de
Risc d’ innundació.
⇒ PUNT 1.8- (Hisenda) Moció del Grup Municipal PSPV-PSOE N.R.E. 201400512 de data 20 de
gener de 2014.
⇒ PUNT 1.9 - (Hisenda) Moció del Grup Municipal CM Bloc Compromís N.R.E 2014001192 de data
14 de febrer.
⇒ PUNT 1.10- (Serveis Socials) Moció del Grup Socialista en contra del copagament dels centres
de persones amb discapacitat
⇒ PUNT 1.11- (Serveis Socials) Moció del Grup Socialista sobre l’avantprojecte de reforma de la
llei de l’avortament.
⇒ PUNT 1.12- (Agricultura i medi ambient) Moció del Grup Socialista sobre el control poblacional
d’estornells.
⇒ PUNT 1.13- (Agricultura i medi ambient) Moció del Grup Socialista sobre l’augment d’analitiques
de la font potabilitzadora.(Font Parc Blasco Ibañez)
⇒ PUNT 1.14 Despatxos extraordinaris, si procedeixen.
⇒ Desptax extraordinari 1.14.1- Proposta de resolució del Grup Municipal Socialista en defensa
dels ciutadans afectats per l’impagament de la Generalitat de les ajudes a l’habitatge

CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
⇒ PUNT 1.15- Informar sobre els Decrets d’Alcaldia corresponents al mesos de desembre de 2013
i gener de 2014.
⇒ PUNT 1.16 Dació de compte 4t trimestre de morositat de 2013.
⇒ PUNT 1.17- Dació de compte d’informe anual 2013 de seguiment del Pla d’ Ajust del art. 7 R.D.
Llei 4/12 de 24 de Febrer.
⇒ PUNT 1.18- Dació de compte informe intervenció d’ ejecució del pressupost 2013 4t. trimestre
⇒ PUNT 1.19- Precs i preguntes.

PART RESOLUTÒRIA
PUNT 1.1- Lectura i aprovació de l´ acta núm. 8/2013 de 23 de desembre de 2013.
Plantejat per la sra. alcaldessa si hi ha alguna rectificació o objecció respecte l’acta 8/13 de data 23 de
desembre de 2013 s´aprova per unanimitat amb les següent modificacions:
SRA. MARTA ORTIZ Página 26 parragraf 2 sol·licita que s’incorpore textualment la seua intervenció i que
diu:
“Al País Valencià estem perdent tot i a l’estat espanyol estan llevant-ho tot.”
En els precs i preguntes es faiga una transcripció literal de la contestació del Sr. David Villanueva (PP) que
en relació a la pavimentació i engronsadores “té previst llevar-ho”
SRA. GEMMA ARMERO ( PSPV-PSOE) S’incorpore la contestació del Sr. Alepuz a la pregunta de perquè
no ni han fonts d’osmosi a les escoles?.
SRA PRESIDENTA (PP) Davant aquestes sol·licituds de rectificació, s’adverteix als membres de la
Corporació que no hi ha obligació de transcriure textualment les intervencions.

PUNT 1.2- (Règim interior, personal i seguretat ciutadana) Ratificar, si procedix, la modificació
puntual dels Estatuts del Consorci per al Servici de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de
la Província de València.

Vist que en data 31 d'octubre de 1986 van entrar en vigor els Estatuts del Consorci per al Servici de
Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament de la província de València.
Vist l'acord de data 20 de novembre del 2013, de l'Assemblea General del Consorci per al Servici de
Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València, pel qual es va aprovar inicialment
la modificació puntual dels Estatuts del referit Consorci.

Resultant que tal acord es va sotmetre a informació pública, als efectes de reclamacions i suggeriments per
un termini de 30 dies per mitjà d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm 284 de 29 de novembre del
2013, correcció d'errors en el BOP núm 297 de 14 de desembre del 2013.
Resultant que transcorregut el referit termini sense que s'hagueren efectuat reclamacions o suggeriments,
segons se certifica per l'encarregat del registre i, d'acord amb el que disposa l'apartat tercer de l'acord
d'aprovació inicial, s'ha d'entendre aprovada provisionalment la dita modificació sense necessitat nou acord.
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Resultant que en data 15 de gener del 2014 es va dictar Decret núm. 1 de la presidència-delegada del
Consoci pel qual s'eleva a provisional l'acord de modificació puntual dels Estatuts del Consorci per al Servici
de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València, adoptat per l'Assemblea
General en sessió celebrada el 20 de novembre del 2013.
Vist que en data 30 de gener del 2014 (R.E 2014000756) va tindre entrada en el Registre d'este Ajuntament
escrit del Consorci Provincial de Bombers de València, pel qual es sol·licita que pels Ens Consorciats
s'adopte acord de ratificació de la modificació dels estatuts del consorci per majoria absoluta dels membres
de cada corporació.
Vist l'informe jurídic núm. 17/2014 de la secretària accidental de data 12 de febrer del 2014.
Considerant el que disposen els articles 47.2 apartat g) i 87 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, article 110 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el
Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local i, 108 a 110 de la Llei 8/2010, de
23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
Vista la proposta de la Comissió Informativa de Règim Interior, Personal i Seguretar Ciutada de data 19 de
febrer de 2014.
Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per 9 vots a favor (7 dels regidors del P.P i 2 dels regidors
de G.B) i 8 abstencions (6 dels regidors del PSOE i 2 dels regidors de C.M Compromis) adopta el
present acord:
PRIMER: Ratificar la modificació puntual dels Estatuts del Consorci per al Servici de Prevenció i Extinció
d'Incendis i de Salvament de la Província de València, aprovada inicialment per acord de l'Assemblea
General de 20 de novembre del 2013, i elevada a provisional per mitjà de Decret núm. 1 del President
Delegat de data 15 de gener del 2014 al no haver-se presentat reclamacions i suggeriments durant el
termini d'exposició pública.
SEGON: Comunicar el present acord al Consorci per al Servici de Prevenció, Extinció d'Incendis i de
Salvament de la Província de València als efectes oportuns.
Previament a l’adopció de l’acord es van realitzar les intervencions següents:
SR. EDUARD GOMEZ (C.M COMPROMIS: Manifesta que en la votació s’abstindra, per les raons següents:
L’article 17 dels esmentats estatuts preveu que la Generalitat contribuirà econòmicament menys la qual
cosa, suposa que la Diputació pagarà més, ja que haurà d’assumir la part de la Generalitat. A la vista d’això,
aquesta modificació no té un efecte directe en l’Ajuntament de Benifaió, que seguirà pagant el mateix, però
tindrà un efecte indirecte, ja que la Diputació disposarà de menys diners per a subvencionar als
Ajuntaments.
SRA Mº JOSE MARTINEZ (G.B.): Manifesta que el seu grup votarà a favor. Benifaió no té cap afectació
econòmica, per ser un poble de menys de 20.000 habitants. Es per això, que es qualifica la modificació com
de tècnica.
SRA. MARTA ORTIZ (PSPV-PSOE): Manifesta que s’abstindrà en la votació, tot i no afectar a l’Ajuntament
de Benifaió, al·legant solidaritat amb la resta de municipis, als quals si que els afecta. No comparteix que la
modificació beneficie a la Generalitat a càrrec de la Diputació. La participació de la Generalitat és del 21%
del pressupost un 9% menys que abans. S’afegeix que la Generalitat Valenciana deu molts diners.
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SR. MONRABAL (PP): Manifesta que votará a favor. Considera que és un aspecte que no té cap dificultat.
En relació a la contribució de la Diputació i la Generalitat precisa que els veíns de Benifaió estàn integrats
tant en una institució com en l’altra.

PUNT 1.3- (Règim interior, personal i seguretat ciutadana) Desestimar, si procedix, la sol·licitud de
restabliment econòmic efectuada en data 09/01/14 (R.E 2014000160) per EULEN S.A, concessionària
del contracte de gestió del servici públic de la piscina municipal coberta de Benifaió

El ple de l'Ajuntament en sessió de 10 d'agost del 2009 aprovà la memòria comprensiva d'aspectes socials,
jurídics, tècnics i financers de la piscina coberta municipal, en la memòria es preveuen uns ingressos de
304.439 € i, gastos de 358.629 € a l'any.
Els PCA i de PPT es van aprovar en sessió plenària de 29 de setembre del 2009. En la mateixa s'establia
que el preu de licitació era de 86.206,90 € més IVA (16%), total 100.000 €, susceptible de millora a la baixa.
Per Decret d'Alcaldia núm. 2115 de data 28/12/2009 s'adjudicava definitivament el contracte per a la gestió
del servici de la piscina municipal coberta de Benifaió a l'empresa EULEN S.A per import de CINQUANTAQUATRE MIL EUROS/ ANUALS (54.000,00 €), IVA exclòs i, les condicions oferides en la seua proposició
jurídic econòmica que, entre altres, consistien en la reducció làmina d'aigua per mitjà de mètode homologat
de conformitat amb el que preveu el PPT, en piscina gran, reducció de tarifes respecte de les previstes en
el plec i, realització de les obres necessàries per a la construcció d'una sala per a impartir les activitats
dirigides en sec
En data 12/01/2010 se formalitza contracte administratiu amb EULEN S.A.
En data 23/07/2010 (R.E 5314) EULEN S.A presenta escrit sol·licitant l'ampliació del gimnàs i nova sala
polivalent, no obstant això, segons informe de l'arquitecta municipal de data 27/07/2010 no fan cap
referència a la ubicació, dimensions i característiques tècniques ni es presenta documentació gràfica de la
possible ampliació del gimnàs i nova sala polivalent, per tant és impossible realitzar una valoració tècnica de
la petició.
En data 20/01/2011 (R.E 201100337) l'empresa EULEN sol·licita el tancament de la instal·lació de les 23:00
h a les 22:00 h de dilluns a divendres, reducció de les hores de monitor de fitness a 20 hores/setmana i,
reducció temporal de làmina d'aigua (per mitjà de tanca perimetral o instal·lació d'una coberta motoritzada,
no obstant no s'ajusta a la millora presentada en la licitació i PPT)
L'11/03/2011 (R.E 2011001498) EULEN presenta memòria anual de l'exercici 2010.
En data 14/03/2011 (R.S 2011001565) per ofici d'alcaldia se sol·licita a EULEN que acredite les raons
d'interés públic que justifiquen una solució tècnica de reducció de la làmina d'aigua diferent de la prevista en
la clàusula 12 del PPT.
En data 25/03/2011 (R.E 2011001806) EULEN presenta escrit de justificació de la reducció d'aigua de la
piscina coberta.
En data 14/04/2011 l'arquitecta municipal en relació a la proposta de reducció de la làmina d'aigua de la
piscina xicoteta per mitjà de coberta motoritzada, informa que no s'ha presentat cap documentació que
acredite que es tracta d'un sistema homologat, no es justifica el compliment de les mesures de seguretat
(Decret 255/1994, de 7 de desembre, del Govern Valencià, pel que es regulen les normes higienic-sanitàries
i de seguretat de les piscines d'ús col·lectiu i dels parcs aquàtics.)
En data 13/05/11 (R.E 20110033102) i, 10/06/11 (R.E 2011003806) l'empresa EULEN presenta proposta
reducció làmina d'aigua piscina de la piscina xicoteta o d'aprenentatge i, en data 13 de juliol del 2011
l'arquitecta informa que la mesura proposada per EULEN patix d'una sèrie de defectes que s'han d'esmenar.

Per acord de data 26 d'abril del 2011 (notificat a EULEN en 11/05/2011) es va acordar, entre altres, accedir
a la petició efectuada per la concessionària relativa a la reducció de l'horari de la piscina coberta i, es
requeria a la concessionària perquè en el termini de 10 dies hàbils acreditara l'homologació de la mesura
relativa a la reducció parcial de la làmina d'aigua per autoritat autonòmica competent.
En data 13 de maig del 2011 (R.E 3102) EULEN sol·licita l'ampliació del termini, ja que l'autoritat competent
no havia contestat el requeriment relatiu a l'homologació de la làmina d'aigua de la piscina coberta municipal
i, per acord plenari de data 26 de juliol del 2011 (notificat a EULEN el 2/08/2011) es concedix a l'empresa
concessionària una ampliació de 10 dies
En data 17/08/11 (R.E 2011005631) EULEN presenta escrit en contestació als requeriments efectuats pel
ple de l'Ajuntament en data 26/07/2011.
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El 23 d'agost del 2011 l'arquitecta municipal informa que no s'ha presentat la documentació requerida.
El 27/02/2013 (R.E 2013001182) EULEN SA sol·licita revisió de preus de les tarifes del servici de la piscina
coberta municipal. I en data 23/04/2013 la interventora municipal informa desfavorablement la petició del
concessionari ja que la revisió de tarifa proposada per la mateixa és superior a la variació de l'índex de
preus al consum.
L'empresa EULEN en data 5/03/2013 (R.E 2013001318/1) presenten memòria anual de l'any 2012.
En data 19/04/2013 (R.E 2013001182) EULEN SA presenta proposta de Pla de Viabilitat de la instal·lació
que es concreta en l'adopció de tres mesures:
1. Canvi de model tarifari.
2. Flexibilitat d'horaris d'obertura i tancament de la instal·lació.
3. Reducció de la làmina d'aigua.
En data 25/04/2013 se requerix al concessionari perquè en el termini de 15 dies hàbils presente els comptes
anuals de la mercantil per a poder valorar la situació real de la concessió i procedir si és el cas al
reajustament econòmic.
En data 14/05/2013 (R.E 2013002908) EULEN SA presenta detall de comptes relatius a l'explotació de la
concessió durant l'any 2012 (no presentades en cap registre mercantil o tributari competent).
En sessió plenària de 29/05/2013 s'acorda la modificació de les tarifes i, s'acorda la retirada de l'orde del
dia del Pla de Mesures per a la viabilitat de la piscina coberta.
El 25/06/2013 (R.E 20130042551/1) EULEN presenta de nou un Pla de Mesures per a la viabilitat de la
piscina coberta.
Per acord plenari de data 25/07/2013 se va acordar:
− Aprovar la substitució de la làmina d'aigua pel tanca perimetral.
− Estimar parcialment la reducció de l'horari proposta per la concessionària
Requerir als servicis tècnics perquè realitzen una valoració contradictòria (tècnica i econòmica) del
tanca perimetral als efectes de valorar de la diferència econòmica respecte de l'oferta econòmica
presentada pel concessionari en la licitació. No obstant això, amb la finalitat de mantindre l'equilibri
financer i considerant que s'ha pogut produir una alteració substancial de les condicions
econòmiques de la concessió del servici de la piscina coberta, s'estudiarà per part de la corporació
la possibilitat de, 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 establix el PPT, no se li exigirà a
l'empresa la realització de proposar altres millores, amb la finalitat de garantir la continuïtat de la
prestació del servici.

En data 09/01/2014 (R.E 2014000160) EULEN S.A sol·licita:
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1)

El restabliment de l'equilibri econòmic del contracte per mitjà del pagament d'una quantitat anual,
amb efectes des de l'inici del servici, que compense el dèficit de l'explotació en els termes que
descriuen en els antecedents del seu escrit fins a la finalització del servici i, conseqüentment
reconega el dret d'EULEN al cobrament dels imports següents:
Any
2011
2012
2013
TOTAL

2)

Import
90.924 €
113.630 €
101.895 €
306.449 €

Que s'acorde la reducció del termini de duració del contracte, que haurà de finalitzar com més
prompte millor i, en tot cas, abans de 30 de juny del 2014.

En data 20/01/14 (R.E 2014000509) EULEN S.A presenta informe relatiu a la tanca del got xicotet.
En data 27/01/2014 l'arquitecta municipal en relació amb la memòria presentada relativa a la tanca del got
xicotet informa que el concessionari deurà ““Especificar los elementos constructivos que definan con mejor
detalle la ejecución del vallado perimetral (planos y alzados acotados) así como, la justificación de las
condiciones de la misma respecto a la seguridad y funcionalidad. Dicho vallado deberá situarse bordeando
la piscina de forma que se permitan las labores de limpieza de la misma y el disfrute de los usuarios
mediante puertas situadas en los accesos. También deberá contemplar un espacio destinado a monitor de
las actividades. “ D'altra banda, en el mencionat informe es valora en 10.000 euros el tanca perimetral i, en
47.000 euros la reducció de la làmina d'aigua del got gran prevista en l'article 12 del PTT.
Obra en l'expedient informe juridic-econòmic de data 7 de febrer del 2014 relatiu a la sol·licitud de
restabliment l'equilibri econòmic efectuada en data 09/01/14 per EULEN S.A.
Considerant el que preveu la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (d'ara en avant
LCSP), el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial
Decret 1098/2001 i, el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei
de Societats de Capital, cal concloure:
A) Quant a la sol·licitud de pagament d'una quantitat anual, amb efectes des de l'inici del servici que
compense el dèficit de l'explotació fins a la finalització del servici:
1) L'11/03/2011 (R.E 2011001498) EULEN presenta memòria anual de l'exercici 2010, el 22 de febrer del
2012 (núm. de R.E. 2012001141) presenta memòria anual de l'exercici 2011, en data 5/03/2013 (R.E
2013001318) presenta memòria anual de l'any 2012, no consta memòria anual de l'exercici 2013. No
obstant això, comparant les dades presentades en les memòries anuals per EULEN S.A. amb les dades
facilitades en l'últim escrit que presenta l'esmentada empresa (R.E 2014000160 de data 09/01/14) es
comprova que les dades no coincidixen.
Així mateix cal afegir que les memòries anuals que presente el concessionari davant de l'Ajuntament
hauran d'ajustar-se al que preveu l'article 260. Sèptim del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel
que s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital que establix que: “La distribución del importe
neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias de la sociedad, por categorías de
actividades así como por mercados geográficos, en la medida en que, desde el punto de vista de la
organización de la venta de productos y de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a
las actividades ordinarias de la sociedad, esas categorías y mercados difieran entre sí de una forma
considerable. Podrán omitir tales menciones las sociedades que pueden formular cuenta de pérdidas y
ganancias abreviada”.
2) En matèria de contractació administrativa i com a principi general en l'execució de l'esmentat contracte
és d'aplicació el principi de risc i ventura, així s'arreplega en l'article 199 de la LCSP, de 30 d'octubre, “La
ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido para el
de obras en el artículo 214 y de lo pactado en las cláusulas de reparto de riesgo que se incluyan en los
contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado”, en el mateix sentit s'arreplega en
l'article 128.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel que s'aprova el Reglament de Servici de les
corporacions locals.

Com a conseqüència del principi de risc i ventura el contractista assumix l'obligació d'executar el contracte
amb les condicions econòmiques oferides i acceptades per l'Administració, tal com assenyala l'article 99 de
la LCSP que formen part del contracte.
El legislador ha previst en la legislació junt amb el principi de risc i ventura el del manteniment de l'equilibri
financer del contracte, establint la figura de la revisió de preus de manera excepcional i sempre que es
previnga eixa possibilitat expressament en el plec. La revisió de preus té caràcter excepcional, en quant
entra en contradicció amb una sèrie de principis bàsics de la contractació administrativa com són el principi
de risc i ventura, el de preu cert i immutabilitat del contracte o “ pacta sunt servanda”, per tant les
estipulacions de la revisió de preus així com el principi d'equilibri financer del contracte s'ha d'interpretar de
manera restrictiva tenint com a conseqüència que corresponga al contractista l'acreditació de les
circumstàncies que justifiquen eixe remei excepcional ( STS de 13 de juliol del 2001).
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En este cas, és necessari delimitar el concepte de “risc imprevisible” per a veure si és procedent una
compensació per l'alteració de l'equilibri econòmic del contracte.
Quan l'alteració de l'equilibri econòmic del contracte es deu a fets imprevisibles que no és possible restituir a
través de la revisió de preus, entra en joc la possibilitat d'obtindre una compensació econòmica que la
doctrina denomina “riesgo razonablemente imprevisible” connectada amb la clàusula “rebus sic stantibus”
com assenyala la STS de la Sala Contenciosa Administratiu de 30 d'abril de 1999 “cuando como
consecuencia de la aparición de un riesgo que no pudo ser previsto al celebrar el contrato, se alteren
sustancialmente las condiciones de ejecución del mismo, de forma que la prestación pactada resulte mucho
más onerosa para una de las partes que la inicialmente prevista, será posible rescindir el contrato o en su
caso la indemnización que suponga ese mayor coste, que no tiene que asumir al perjudicado por este
hecho imprevisible”
La STS de 26 de desembre de 1990 en relació amb l'aplicació del risc imprevisible assenyala que “para que
sea aplicada la citada doctrina con la finalidad de producir efectos, como fórmula compensatoria de los
perjuicios producidos por el contratista en cuanto no hayan sido compensados a través de la figura de la
revisión de precios es necesario que las circunstancias además de ser imprevisibles sean producidas sin
culpa en los contratos”.
La doctrina del risc imprevisible com a excepció del principi de risc i ventura, ha de basar-se en sòlids
motius, sent necessari que l'alteració de l'equilibri del contracte sobrepasse els límits raonables d'aleatorietat
que tot contracte comporta, per la qual cosa no es produïx l'aplicació de la doctrina del risc imprevisible
quan la incidència en l'equilibri financer del contracte és d'escassa quantia. (dictàmens 560/97, 1528/2002,
3205/2003 i 235/2005).
En l'escrit que presenta la mercantil EULEN S.A. no apareix acreditat el risc imprevisible i, encara en el cas
que s'acreditara hauria de demostrar-se que no hi ha hagut una actitud negligent per part del concessionari.
B)
Com a conseqüència del que exposa anteriorment, tampoc procedix estimar la sol·licitud de
reducció del termini de duració del contracte com a mesura de restabliment de l'equilibri financer.
A més cal afegir que, amb caràcter previ a la sol·licitud del restabliment de l'equilibri econòmic el
concessionari hauria d'haver executat les millores oferides, i més tenint en compte que algunes de les
millores proposades pel concessionari en la seua oferta, tenien precisament com a objecte reduir costos.
En este sentit, per acord plenari de data 25/07/2013 i, a petició del propi concessionari, es va acordar
aprovar la substitució de la làmina d'aigua de la piscina gran prevista en el PPT i oferida pel concessionari
per la tanca perimetral de la piscina xicoteta, la reducció de l'horari i es requeria als servicis tècnics perquè
realitzaren una valoració contradictòria (tècnica i econòmica) de la tanca perimetral als efectes de valorar de
la diferència econòmica respecte de l'oferta econòmica presentada pel concessionari en la licitació. Així
mateix, es preveia en l’esmentat acord que amb la finalitat de mantindre l'equilibri financer s'estudiaria per
part de la corporació la possibilitat de, 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 establix el PPT, no se li exigira a
l'empresa la realització d'altres millores, amb la finalitat de garantir la continuïtat de la prestació del servici.
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No obstant això, el concessionari amb el present escrit de data 09/01/2014, torna a sol·licitar el restabliment
de l'equilibri econòmic sense haver executat prèviament les mesures aprovades pel Ple i, per tant sense
haver acreditat que hi ha un desequilibri econòmic després de l'execució de les mesures.
D'altra banda, cal assenyalar que la LCSP en l'article 258 apartat 5 establix que el restabliment de l'equilibri
econòmic del contracte podrà realitzar-se per mitjà de l'adopció de les mesures que en cada cas
procedisquen, esta podran consistir en la modificació de les tarifes a abonar pels usuaris, la reducció del
termini del contracte i, en general, en qualsevol modificació de les clàusules de contingut econòmic inclosa
en el contracte
El concessionari considera que la mesura més raonable i menys lesiva per al funcionament del servici és la
d'acurtar el termini de duració del contracte, no obstant esta mesura ha de considerar-se com a excepcional
i, per tant, només hauria d'acordar-se en el supòsit en què executades altres mesures de restabliment de
l'equilibri econòmic, el desequilibri persistira.
D'altra banda, cal insistir en el fet que “…el equilibrio financiero es una fórmula excepcional que debe
coordinarse con el principio del riesgo y ventura, al objeto de impedir que esa excepcionalidad se convierta
en una garantía ordinaria de los intereses del concesionario, a modo de seguro gratuito que cubra todos los
riesgos de la empresa trasladándolos íntegros a la “res pública”, en contra de lo que constituye la esencia
misma de la institución y su límites naturales…”(STS de 9 de octubre de 1987). “…hay que dejar a cargo del
concesionario lo que se ha llamado << el alea normal del contrato>> es decir, la pérdida o beneficio que
hubiera podido preverse normalmente, ya que un seguro total, que garantice el concesionario de todos los
riesgos eventuales de la empresa, y los traslada a la Administración en su integridad, vendría a establecer
un desequilibrio, y, en esta hipótesis, contraria a los intereses públicos y a los principios de justicia eterna…”
(STS de 24 d'abril de 1985, en este mateix sentit STS de 13 d'octubre de 1986 i, STSJ de Catalunya de 4
d'octubre del 2004).
Vista la proposta de la Comissió Informativa de Règim Interior, Personal i Seguretar Ciutada de data 19 de
febrer de 2014.
Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per per UNANIMITAT (7 vots a favor dels regidors del PP, 6
dels regidors del PSPV-PSOE, 2 del regidor de G.B i 2 de dels regidors de C.M Compromís) adopta el
present acord:
PRIMER: Desestimar la sol·licitud de pagament d'una quantitat amb efectes des de l'inici del servici, que
compense el dèficit d'explotació fins a la finalització del contracte i, la sol·licitud de reducció del termini de
duració del contracte abans del dia 30 de juny del 2014 efectuada per EULEN S.A per mitjà d'un escrit de
data 09/01/14 (R.E 2014000160), basant-se en els fets i fonaments de dret anteriorment exposats.
SEGON: Notificar el present acord a EULEN S.A, amb indicació que es tracta d'un acte definitiu que posa fi
a la via administrativa i els recursos que contra el mateix poden interposar-se.

Previament a l’adopció de l’acord es realitzen les intervencions següents:
SR. EDUARD GOMEZ (C.M COMPROMIS: Manifesta que votarà a favor de la proposta. L’empressa
concessionaria del servei públic, des de fa ja un temps únicament posa entrebancs. Recorda que en un ple
ja va abançar que estava convertint-se en un cas semblant al d’Urbaser ( empresa concesionaria de la
recollida de residus sòlids). Eulen no ha justificat ni el motiu pel qual vol finalitzar el contracte, ni com
efectua el càlcul de les perdues, ni tampoc quines són les causes imprevissibles que justiquen que
l’Ajuntament haja d’adoptar un acord amb altre sentit. No és propi d’una relació contractual que si hi han
beneficis siguen per al concessionari i si hi han perdues, siguen a càrrec de l’Ajuntament.
SR. JOSE VICENTE ZAFRA (G.B.): Assumeix la intervenció del portaveu del grup C. M. Compromís i
afegeix que el concessionari, no és la primera vegada que fa mostres de deixar de prestar el servei públic.
SRA. MARTA ORTIZ (PSPV-PSOE): Explica que comparteix les actucions que consten a l’expedient. Que
l’empressa concesionaria Eulen en el mes de juny va presentar un Pla de viabilitat, el qual va ser aprovat
per el Ple de Juliol de l’any passat, tot això amb la finalitat que l’empressa reduira pèrdues i al mateix temps,
es va adopatar el compromís d’ instal·lar una llàmina d’aigua. Des de juliol al 20 de gener de 2014, tan sols
consta que s’hajen presentat dos escrits però cap tipus d’actuació la qual cosa, implica una certa inactivitat
municipal. Per últim, coincideix amb els informes dels tècnics en que no hi ha justificades causes

imprevisibles i es per això, que l’empressa Eulen, concessionaria del servei públic, ha d’assumir el risc i
ventura del contracte.

SR. MONRABAL (PP): Recorda que les intervencions de tots els grups municipals van en el sentit
de la proposta d’acord. El concessionari al·lega que no es manté l’equilibri del contracte. No
obstant això, al moment de la licitació va fer una baixa importantíssima, d’aquest fet sols es pot
deduïr que li va semblar correcte el plantejament municipal.
PUNT 1.4- (Règim interior, personal i seguretat ciutadana) Aprovar, si procedix, la incoació
d’expedient sancionador per incompliment per part del concessionari de les obligacions derivades
del contracte de gestió del servici públic munipal de piscina coberta.
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L'expedient de contractació de la concessió de la gestió del servici públic municipal de piscina coberta es va
aprovar en sessió plenària de data 29 de setembre del 2009, publicant-se anunci de licitació en el BOP
núm. 247 de data 17 d'octubre del 2009.
L'adjudicació provisional es va realitzar per acord plenari de data 24 de novembre del 2009 publicant-se en
el BOP núm. 249 d'11 de desembre del 2009. En eixe mateix acord plenari es va delegar en l'Alcaldia
municipal la facultar per a adjudicar definitivament el present contracte, delegació que va ser publicada en el
BOP núm. 292 de 9 de desembre del 2009.
El contractista en data 4 de desembre del 2009 (R.E 8961) i 28 de desembre del 2009 (R.E 9401) va
presentar la documentació exigida en el plec, adjudicant-se definitivament el contracte mitjançant un decret
d'alcaldia núm. 2115 de 28 de desembre del 2009. De l'esmentat acord d'adjudicació es va donar compte al
Ple de la corporació en data 29 de desembre del 2009.
El 12 de gener del 2010 es firma el contracte en document administratiu.
Els servicis tècnics municipals van realitzar inspeccions en relació a la piscina coberta municipal en virtut de
la prerrogativa establida en les clàusules 19.3.6 i 21. 2 b) del PCAP, concretament en visita d'inspecció de
22 d'abril del 2013 es van detectar una sèrie de deficiències.
En sessió plenària de data 29 de maig del 2013 es va acordar:
•

•
•

Concedir a la mercantil EULEN S.A un tràmit d'audiència de 15 dies perquè formulara les
al·legacions que estimen pertinents en relació a les deficiències detectades en la visita d'inspecció
realitzada el 22 d'abril del 2013.
Requerir a la mercantil als efectes que presente en el termini de 15 dies hàbils un calendari
d'esmena de les deficiències apuntades en l'acta 22 d'abril del 2013.
Requerir a la mercantil EULEN S.A als efectes que complisca les obligacions imposades en els
plecs que servixen de base a l'adjudicació del contracte i en especial a la clàusula 19.4.14, i 19.4.
27 del PCAP.

En data 05/06/13 (R.E 2013003619) EULEN S.A va presentar informe de reparacions realitzades fins al dia
30 de maig i, calendari d'intervenció.
Els servicis tècnics municipals van realitzar inspeccions en data 17 de setembre del 2013, 21 de setembre
del 2013 i, 21 de novembre del 2013 respectivament i, van emetre un informe en què es fa constar les
deficiències no esmenades i, unes altres de noves deficiències detectades.
La tècnica de medi ambient en data 5 de desembre del 2013 informa que EULEN aporta còpia de les
analítiques de control corresponent als anys 2010, 2011 i primer trimestre del 2012. Que no ha presentat
còpia dels certificats de neteja i desinfecció. Pel que hauria de requerir-se que aportara els certificats de
desinfecció corresponents als anys 2010. 2011, 2012 i 2013, les analítiques de control corresponents al
segon semestre del 2012 i 2013. Així mateix hauria de recordar-se a l'empresa que, respecte de posteriors
tractaments, ha de remetre una còpia dels certificats de desinfecció i analítica de control de forma periòdica
a l'Ajuntament.
En sessió plenària de data 23 de desembre del 2013 es va acordar:
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- Concedir a la mercantil EULEN S.A un termini d'UN MES perquè procedisca a esmenar les deficiències
assenyalades en les actes d'inspecció i informes dels servicis tècnics municipals de data 17 de setembre del
2013, 21 de setembre del 2013 i, 21 de novembre del 2013 i 5 de desembre anteriorment trascrits.
- Advertir a la mercantil EULEN S. que transcorregut el dit termini sense que s'hagueren esmenat les
deficiències assenyalades s'incoarà procediment sancionador de conformitat amb el que preveu la clàusula
25 del PCAP.
En data 04/02/2014 (R.E 2014000843) EULEN S.A presenta escrit en el que detallen les reparacions
realitzades i el calendari d'intervenció per a aquelles que encara no han sigut realitzades.
En data 07/02/2014 l'arquitecte tècnic municipal i l'enginyer tècnic industrial municipal emeten un informe en
què es detalla les deficiències no esmenades enumerades en l'acord de Ple celebrat en data 23/12/2013,
així mateix advertixen que s'han afegit més deficiències com a conseqüència de la falta de manteniment
amb el pas del temps, les quals es relacionen a continuació:
“SOTÁNO:
Sujeciones de tuberías en mal estado por oxidación y roturas. (se han cambiado pero se están volviendo a
oxidar)
Fugas de agua encima conductos de ventilación. Oxidación de estos y necesidad de pintar zona afectada (La
empresa EULEN alega que se trata de defecto de obra, no obstante se considera que el escaso mantenimiento
del relleno de juntas provoca dichas filtraciones y la oxidación de los elementos de ventilación.)
Múltiples fugas en zona depósitos de acumulación de agua caliente sanitaria e intercambiadores solares.
Reparar aislamiento térmico tuberías.
Aportar certificado revisión obligatorio de la instalación de gas.
Exceso de condensaciones por falta de ventilación, lo cual repercute en la oxidación de elementos metálicos.
Depósito cloro con fugas en llaves y deterioro de suelo por éstas. (Se han subsanado las fugas pero no se ha
reparado la zona afectada)
Tapas salidas de aire y acc., desde jardín a sótano con grandes oxidaciones y desprendimientos de éstas. (La
oxidación que presenta el marco como consecuencia de la falta de mantenimiento solamente se puede
subsanar sustituyendo un marco por otro nuevo. Se ha procedido solamente a pintar el marco oxidado)
Pared junto entrada jacuzzi con agujeros en parte del suelo.
Pared zona contador general, nueva ubicación de bombas dosificadoras con humedades y desprendimientos
(Nueva incidencia según acuerdo plenario de 23/12/2013)
Oxidaciones y deterioro del soporte del jacuzzi.(se ha procedido a pintar la superficie oxidada con pintura no
adecuada) (Nueva incidencia según acuerdo plenario de 23/12/2013).
Tapa del depósito de acumulación contra incendios desplazada y deformada. (nueva incidencia encontrada en
visita de inspección de fecha 07/02/2014).
Luminaria suelta en zona de intercambiador aire-agua. (nueva incidencia encontrada en visita de inspección de
fecha 07/02/2014).
Sustitución de bomba de filtro piscina. (nueva incidencia encontrada en visita de inspección de fecha
07/02/2014).
Modificaciones bomba dosificadoras de cloro. (nueva incidencia encontrada en visita de inspección de fecha
07/02/2014).
Tapa descubierta de arqueta bomba trasvase a desgüe. (nueva incidencia encontrada en visita de inspección
de fecha 07/02/2014).
Puerta contraincednidos oxidada. (nueva incidencia encontrada en visita de inspección de fecha 07/02/2014).
Elementos metálicos oxidados. (nueva incidencia encontrada en visita de inspección de fecha 07/02/2014).
Bombas de calefacción de jacuzzi. (nueva incidencia encontrada en visita de inspección de fecha 07/02/2014).
Cuadro de mando eléctrico general oxidado. (nueva incidencia encontrada en visita de inspección de fecha
07/02/2014).
ZONA BAÑO:
Falta sensor de humedad: reponer. (El sensor está colocado pero no funciona)
Exceso de humedad aparente en zona de baño.
Fallan dos duchas.
Oxidación en elementos de acero inoxidable. (La empresa alega que es un defecto de obra, no obstante, se
comprueba que no se adoptan las medidas necesarias en cuanto a la ventilación de la zona, motivo por el cual,
no se consigue estabilizar los niveles de humedad dentro de los márgenes exigibles, provocando los problemas
indicados.)
Zona izquierda junto canaleta suelo con azulejo sin rejuntar, en una superficie grande, que provoca filtraciones.
Cerraduras de puertas de emergencia oxidadas y con dificultades para accionarlas.

-

VESTUARIOS CABALLEROS:
Fallan dos duchas. (se ha reparado solamente una de las dos)
Repasar grietas en paramentos verticales.
Reponer cerraduras originales dado que las instaladas de candado no funcionan.

-

WC con pulsador y portarrollos de wc roto.(Se ha procedido a subsanar el pulsador del inodoro pero falta
reponer portarrollos) (Nueva incidencia según acuerdo plenario de 23/12/2013).
No funciona el sistema de ventilación en vestuarios de caballeros. (Nueva incidencia encontrada en visita de
inspección de fecha 07/02/2014).
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VESTUARIOS DE SEÑORAS:
Bancada lavabos con rotura en zócalo (Nueva incidencia según acuerdo plenario de 23/12/2013).
Dos flexos en sustitución rociadores originales. Reponer. (Nueva incidencia según acuerdo plenario de
23/12/2013).
Placas talla fuera del sitio por aparentes trabajos en válvulas mezcladoras. (Nueva incidencia según acuerdo
plenario de 23/12/2013).
Falta placa techo y placa oxidada por presunta humedad. (Nueva incidencia encontrada en visita de inspección
de fecha 07/02/2014).

-

-

-

GIMNASIO:
Máquinas vibradoras fuera de servicio.
Dos cintas andadoras no funciona sistema de elevación.
Revisar tapizados diversos de aparatos.
Una bicicleta estática y una vibradora en reparación.
Tortillería Allen mancuernas.
Pesas mancuernas con forro caucho en mal estado.
Faltan pesas de 2 kilos (azules)
Dos vibradoras en reparación (Nueva incidencia según acuerdo plenario de 23/12/2013).
Espejo zona mancuernas roto. (Nueva incidencia según acuerdo plenario de 23/12/2013).
ENFERMERÍA:
Faltan placas falso techo y humedades. (Se ha procedido a la colocación de la placa pero no se ha subsanado
la humedad.)
Placa techo deformada y downilight en mal estado en zona de pasillo de enfermería. (Nueva incidencia
encontrada en visita de inspección de fecha 07/02/2014).
Marco de luminaria zona almacén a punto de caer. (Nueva incidencia encontrada en visita de inspección de
fecha 07/02/2014).
ZONA ENTRADA APARCAMIENTO Y PUERTA PRINCIPAL.
No funcionan las puertas automáticas, los dos motores están averiados. (Nueva incidencia acuerdo
23/12/2013)

Finalmente añaden que no se ha presentado la documentación requerida por el Pleno en fecha 23/12/2013
según informe de la técnico de medio ambiente de fecha 05/12/2013, en relación con las medidas de prevención de
la legionelosis.”

En data 17 de desembre s'emet un informe de la Secretaria accidental relatiu al procediment i legislació
aplicable.
Considerant que la clàusula 1 del contracte subscrit entre EULEN S.A i, l'Ajuntament de Benifaió establix
que el contractista es compromet a l'execució del contracte de gestió del servici públic municipal de piscina
coberta per mitjà de la modalitat de concessió administrativa amb estricta subjecció al plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que accepta plenament i de la que deixa constància
firmant en este acte la seua conformitat, en cada un d'això, que s'unixen com a annex núm. II a este
contracte, quedant igualment obligat en els termes que figuren en la seua oferta, que s'incorpora també com
a annex.
Considerant que la clàusula 19.1 del PCAP preveu que el contracte haurà de ser complit amb estricta
subjecció a les estipulacions contingudes en el present plec de clàusules administratives particulars i en el
de prescripcions tècniques.
Considerant que la clàusula 19.4.14 de PCAP establix que el contractista estarà obligat a: “ Dur a terme els
manteniments, que per imperatiu legal, requerisca de la instal·lació amb caràcter obligatoris (com ara, sense
ànim exhaustiu, control de legionel·la, microbiològic i de superfícies, desinsectació i desratització, alta i
baixa tensió, climatització i instal·lació de gas, revisió d'equips contra incendis, entre altres…).
Considerant que la clàusula 19.4 26 PCAP disposa que el contractista estarà obligat a sufragar pel seu
compte directe i exclusiva els gastos ordinaris i extraordinaris de caràcter tributari, de subministraments i
servicis i quants altres originen les instal·lacions i la subsegüent explotació i conservació de les mateixes.

}(^iAib9]"?4~
Identificador documento: 07617232726524600130
Para comprobar autenticidad: https://carpeta.benifaio.es/sta/pages/utils/documentCheck.jsp

Considerant que la clàusula 19.4.27 PCAP establix que el contractista estarà obligat a “Mantindre durant tot
el període de vigència del contracte en bon estat les instal·lacions. “
Considerant que la clàusula 20.1 del PCAP disposa que entre les facultats de l'Ajuntament està la de dictar
les ordes precises per a mantindre la deguda gestió i imposar al concessionari les sancions pertinents per
raó de les infraccions que haja comés en la prestació del servici.
Considerant que la clàusula 25 del PCAP “Penalitats per incompliment” establix que: “ 25.1. En cas
d'incompliment de les obligacions per part de l'adjudicatari d'algun dels punts dels plecs que regixen la
present contractació (clàusules particulars i prescripcions tècniques) es tipifica el sistema de sancions
especificat en la present clàusula”.
Considerant que la clàusula 25.2 b) del PCAP assenyala que tindran consideració d'infraccions greus:
−
−

La infracció o incompliment de condicions o obligacions establides per disposicions legals
reglamentàries o per este Plec.
La falta de la deguda diligència en la conservació, manteniment o neteja de les instal·lacions,
dependències, piscina… de la instal·lació.

Considerant que de conformitat amb el que disposa l'avantdita clàusula 25.2 estes infraccions podran donar
lloc a la imposició de multa fins de 1.500 euros, i inclús a la resolució del contracte, sense perjuí de
l'exigència de les responsabilitats que procedisquen en concepte de danys i perjuís produïts.
Vista la proposta de la Comissió Informativa de Règim Interior, Personal i Seguretar Ciutada de data 19 de
febrer de 2014.
Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per 11 vots a favor (7 vots a favor dels regidors del PP, 2 del
regidor de G.B i 2 de dels regidors de C.M Compromís) i 6 abstencions dels regidors del PSPV-PSOE
adopta el present acord:
PRIMER: Incoar expedient sancionador per infracció del que preveuen les clàusules 19.4.14, 19.4 26,
19.4.27 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regixen el contracte relatiu a la gestió del
servici públic de la piscina coberta municipal de Benifaió, de la qual cosa es considera responsable a la
mercantil EULEN S.A com a concessionària del dit servici públic.
SEGON: Comunicar que sense perjuí del que resulte de la fase d'instrucció, s'estima que els fets
referenciats poden ser constitutius d'infracció MOLT GREU tipificada en la clàusula 25.2 b) del Plec de
Clàusules Administratives Particulars, podent procedir a la imposició de la sanció següent: 1.500 euros.
TERCER: Anomenar com a instructor del procediment a l'alcaldessa de Benifaió i, secretari del procediment
a la secretària de l'Ajuntament, significant que els mateixos podran abstindre's d'intervindre en el
procediment, o ser recusats pels interessats, per les causes i en la forma que determinen els article 28 i 29
de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
QUART: Determinar que l'òrgan competent per a la resolució del present procediment sancionador és el
Ple, d'acord amb el que disposa l'article 10 del Reial Decret 1389/1993 de 4 d'agost, pel que s'aprova el
Reglament del Procediment per a l'exercici de la Potestat Sancionadora i l'article 196.8 de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
QUINT: Indicar a l'interessat que pot acollir-se al que disposen els articles 8 del Reial Decret 1398/1993
citat, quant a reconeixement de responsabilitat i pagament voluntari, açò és, les sancions podran fer-se
efectives abans que es dicte una resolució de l'expedient sancionador el que suposarà la terminació del
procediment sense perjuí de la possibilitat d'interposar els recursos procedents.
SEXT: Indicar a l'interessat que, de conformitat amb el que disposa l'article 42.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, el termini
màxim per a resoldre i notificar la resolució no podrà excedir sis mesos. La falta de resolució expressa en el
termini mencionat produirà la caducitat del procediment i arxivament de les actuacions.
SÈPTIM: de conformitat amb el que preveu l'article 16 del RD 1.398/1993, es concedix a l'interessat un
termini de DEU DIES HÀBILS, a comptar del següent a la notificació del present acord, perquè aporten

quantes al·legacions, documents o informacions estimen convenients i, si és el cas, proposen proves,
concretant els mitjans que pretenen valdre's, advertint-li que segons el que disposa l'article 13.2 del citat
Reial Decret 1.98/1993 que, en cas de no formular al·legacions, esta resolució podrà ser considerada com
proposta de resolució, amb els efectes previst en els articles 18 i 19 del citat Reial Decret.
OCTAU: Comunique's esta Resolució a l'instructor i a la secretària, amb trasllat de totes les actuacions que
existisquen respecte d'això.
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NOVÉ: Comunique's esta resolució a l'interessat, fent-li saber que, per tractar-se d'un mer acte de tràmit
contra el mateix no pot interposar-se recurs, sense perjuí d'allò preceptuat en l'article 107 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.

SR. EDUARD GOMEZ (C.M COMPROMIS): Manifesta que ha quedat acreditat un incompliment del
contracte per l’empressa Eulen SA, com a concessionària, ja que existeix un nombre considerable de
deficiències que no s’han esmenat i ara se’n afegeixen de noves.
SR. JOSE VICENTE ZAFRA (G.B.): Adverteix que no li agradaria que aquesta concessió, es convertira en
un cas semblant a l’ocorregut amb la concessionari de la recollida dels residus urbans, URBASER. Es per
això, que demana que les deficiències s’exigueixquen puntualment i no es deixen per al final, Si procedeix
sancionar que es faiga, que l’Ajuntament té atribuida aquesta potestat.
SRA. MARTA ORTIZ (PSPV-PSOE): Explica que fent un seguiment dels diferents acords plenaris, per a
incoar un procediment sancionador, per un incompliment de contracte, s’han adoptat dos acords en un any.
Considera desfavorable per als interesos municipals incloure en aquest acord les noves deficiències, sense
seguir un procediment similar al que s’ha fet amb la resta. Arrivat al punt de la tramitació de l’expedient,
considera que s’haurà de ser més garantista i notificar-li primer les noves deficiències i aixì evitar possibles
efectes en un futur.
SRA. PRESIDENTA (PP): Es dirigeix a la Sra. Ortiz, i li fa l’observació que ja s’ha parlat amb els tècnics
municipals i no hi ha cap problema en que es tramite conjuntament. El fet que s’abstinga està reforçant la
posició de l’empresa.

SR. JOSE LUIS MONRABAL (PP): Anuncia que el sentit del vot serà a favor de la proposta
d’acord, seguint els informes dels tècnics municipals. Des de fa un any la posició municipal ha
segut més dràstica, ja que l’empresa no respón. La concessionaria té una sèrie d’obligacions les
quals va assumir i que per tant ha de complir. Per l’Ajuntament està fent-se un seguiment del
manteniment de la instal·lació i cada vegada la llista de deficiències és més gran. S’informa que
Eulen ha advertit que al més de juny abondonarà el servei, per la qual cosa, no es pot donar
concessions.
SRA. Mª JOSE MARTINEZ (GB) Considera que aquest acord suposa un llançament de negociació.
Considera que s’ha d’arrivar a un acord per a no perjudicar a l’usuari.
SR. JOSE LUIS MONRABAL (PP) Estima que s’ha de seguir el procediment que proposen els tècnics que
no és altre que fer complir la llei. En el fons tots tenim clar quina és la intenció del concessionari.

PUNT 1.5- (Urbanisme) Aprovar, si procedix, el full d’apreuament de la parcel·la qualificada com a
dotacional públic ubicada al carrer Vicent Medina número 9.
La Comissió Informativa d’Urbanisme i Patrimoni, en reunió celebrada el dia 19 de febrer de 2014 ha donat
compliment a allò que disposa els articles 123 i 126 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre per el
que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i estudiat
l’assumpte de referència, s’ha emes per 3 vots a favor PP i 4 abstencions PSPV-PSOE, GB i C.M
Compromís , el dictamen i proposta d’acord en els termes que seguidament , s’indiquen:
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El Sr. Miguel J. Garibo Peyró, en nom i representació de Sra. Emilia Aguilar Aznar i Srs. Francisco Javier,
Maria Amparo, Maria Emilia, Maria José y Luis Antonio Ordeig Aguilar, va iniciar un expedient d’expropiació
de la finca ubicada al carrer Vicente Medina número 9, qualificada de dotació pública, segons les Normes
Subsidiàries vigents, aprovades definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 14 de
maig de 1991 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Valencia número 169, de 18 de juliol de
1991, l’obtenció de les quals no està adscrit a cap sector ni unitat d’execució.
Vist que El Sr. Miguel J. Garibo Peyró, el 14 de març de 2.011, RE 1516 va anunciar a l’Ajuntament el
propòsit d’ iniciar un expedient d’expropiació de la parcel·la següent:
1ª.- “Tres cuartones y treinta y siete brazas, igual a siete áreas y setenta y siete centiáreas, de tierra huerta
en término de Benifayó (hoy urbana) y partida de la Fuente de la Carrasca o Camino de Almusafes. Linda:
este, las de Vicente Duart Rovira; Sur, Vicente Rovira Baltasar; oeste, Vicente Hernández Machí Norte,
Camino de Almusafes ( hoy C/ Vicente Medina, por donde tiene su acceso y se encuentra demarcada con el
nº 9 de la citada calle)”
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carlet, al Tomo 1710, Libro 244 de Benifaió, Folio 131, Finca
1082.
Vist que el 18 de abril de 2.012, RE 2467, la propietat va presentar un full d’apreuament, el qual recull la
valoració del bé objecte d’expropiació. Tot això, en base a la valoració efectuada per l’empresa TINSA,
Tasaciones Inmobiliarias, SA i que és la següent:
Parcel·la carrer Vicente Medina número 9

Total Preu Just 424.242 €

Vist que els Tècnics Municipals el 27 de juliol de 2012, valoraren la parcel·la en 142.186,30€. La Junta de
Govern Local, en sessió celebrada el dia 14 de gener de 2013, per una banda, va al·legar que a l’expedient
li era d’aplicació el Decret Llei 2/2011, de 4 de novembre, del Consell, de Mesures Urgents d’Impuls a la
implantació d’actuacions territorials estratègiques i per altra banda, va acordar rebutjar el full d’apreuament
que havien formulat les persones interessades (424.242 €) i per últim, va aprovar la valoració municipal.
Vist que el Jurat Provincial d’Expropiació de València, en sessió de 9 d’abril de 2013, va acordar no admetre
a tràmit la sol·licitud de determinació del preu just, per estimar que no complia els requisits per a
l’expropiació per ministeri de la Llei, ja que entre la data de presentació de l’advertència de l’inici del
procediment d’expropiació (14 de març de 2011) i la presentació del Full d’apreuament (17 d’abril de 2012),
no havien transcorregut el termini de dos anys que preveu l’article 187 bis de la LUV.
Vist que el Sr. Miguel J. Garibo Peyró, en nom i representació de la família Ordeig Aguilar, ha presentat,
novament, el 28 de novembre de 2013, el full del preu just per un import de quatre-cents vint-i-quatre mil,
dos-cents quaranta-dos euros (424.242 €).
Atés que l’article 187 bis de la Lle 16/2005, Urbanística Valenciana, en relació a l’ expropiació de sol
dotacionales per incompliment del termini, estableix que:
“...1. Cuando transcurran cinco años desde la entrada en vigor del plan sin que se llevase a efecto la
expropiación de terrenos dotacionales que no hayan de ser objeto de cesión obligatoria, por no resultar
posible la justa distribución de beneficios y cargas en el correspondiente ámbito de actuación, los
propietarios podrán anunciar al ayuntamiento su propósito de iniciar el expediente de justiprecio, que debe
llevarse a cabo por ministerio de la ley si transcurren otros dos años desde dicho anuncio.
2. A tal efecto, los propietarios podrán presentar sus hojas de aprecio y, transcurridos tres meses sin que el
ayuntamiento notifique su aceptación o remita sus hojas de aprecio contradictorias, los propietarios podrán
dirigirse al jurado provincial de expropiación forzosa. La valoración se entenderá referida al momento del
inicio del expediente de justiprecio por ministerio de la ley. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo,
sentencia de 11 de diciembre de 2006, se ha establecido como doctrina legal que el nacimiento del
expediente expropiatorio no surge de la formulación de la advertencia, sino que el inicio del expediente
expropiatorio se produce, junto con el inicio del expediente de justiprecio por así determinarlo la ley, cuando
transcurrido el plazo y ante la inactividad de la Administración el interesado formula su hoja de aprecio...”
Vist l’informe informe jurídic de data 27 de gener 2014 i tècnic de data 14 de febrer de 2014
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’ urbanisme de data 19 de febrer de 2014.

Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per per UNANIMITAT (7 vots a favor dels regidors del PP, 6
dels regidors del PSPV-PSOE, 2 del regidor de G.B i 2 de dels regidors de C.M Compromís) adopta el
present acord:

PRIMER.- Rebutjar el full del preu just formulat per D. Miguel J. Garibo Peyró, en nom i representació de
Dña. Emilia Aguilar Aznar i D Francisco Javier, Maria Amparo, Maria Emilia, Maria José i Luis Antonio
Ordeig Aguilar, de la parcel·la ubicada en el carrer Vicente Medina número 9 per import de quatre-cents
vint-i-quatre mil, dos-cents quaranta-dos euros (424.242 €), inclòs el 5% del preu d’afecció, d’acord amb
l’informe municipal.
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SEGON.- Aprovar el full del preu just de la parcel·la ubicada en el carrer Vicente Medina número 9 en un
import de cent nou mil cinquanta-un euros amb trenta-cinc cèntims d’euro (109.051,35 €), inclòs el 5% del
preu d’afecció, segons la valoració efectuada per l’arquitecte Oscar Terrasa Sales, en qualitat
d’administrador de la mercantil MERINO Y TERRASA, SLP i assumida per l’arquitecta municipal.
TERCER. Notificar el present acord acompanyat del full del preu just al legal representant Sr Miguel J.
Garibo Peyró, de la Sra. Emilia Aguilar Aznar i Srs. Francisco Javier, Maria Amparo, Maria Emilia, Maria
José i Luis Antonio Ordeig Aguilar.
QUART. Donar trasllat de l’acord al departament d’Intervenció i als Serveis Tècnics Municipals.
CINQUÈ. Indicar que aquest acte no és definitiu i per tant no cap la interposició de cap tipus de recurs.
Previament a l’adopció de l’acord, s’acorda tractar conjuntament aquest punt i el següent a l’existir identitat
en quan al procediment, únicament canviar la ubicació de la parcel·la:
A continuació s’han efectuat les manifestacions següents:
SRA. MARTA GRAU (C.M COMPROMIS): Explica el procediment que s’ha seguit des de que es va iniciar
l’expropiació del bé a instancia de la propietat i manifesta el sentit del seu vot a favor.
SR. JOSE VICENTE ZAFRA (G.B.): Manifesta que hi ha molta diferència entre la valoració de la propietat i
la de l’Ajuntament. No obstant això, s’haurà d’atendre a la valoració que fitxe el Jurat Provincial
d’Expropiació.
SRA. MARTA ORTIZ (PSPV-PSOE): Dubta de la validesa de la valoració presentada per la propietat. Tenint
en compte, per una banda, el temps transcorregut des de que es va efectuar (Any 2012) i el canvi del valor
dels bens en aquest últim any, degut a la crisi econòmica. Es per això, que votarà a favor de la proposta.

SR. JOSE LUIS MONRABAL (PP): Afegeix que el solar en qüestió, és l’ubicat davant del centre
cultural i que dona suport a la valoració efectuada per l’empresa contratada a tal efecte i assumida
pels tècnics municipals.

PUNT 1.6- (Urbanisme) Aprovar, si procedix, el full d’apreuament de la parcel·la qualificada com a
dotacional públic ubicada al carrer Alginet 32.

La Comissió Informativa d’Urbanisme i Patrimoni, en reunió celebrada el dia 19 de febrer de 2014 ha donat
compliment a allò que disposa els articles 123 i 126 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre per el
que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i estudiat
l’assumpte de referència, s’ha emes per 3 vots a favor PP i 4 abstencions PSPV-PSOE, GB i C.M
Compromís , el dictamen i proposta d’acord en els termes que seguidament , s’indiquen:
Vist que en data 25 de novembre de 2013 es va publicar, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
núm. 7159, la Resolució de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de 31 d’octubre de
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2013, per la qual es va sotmetre a informació pública la revisió del Pla d’Acció Territorial sobre prevenció
dels Risc d’Inundació de la Comunitat Valenciana (PATRICOVA).
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de juliol de 2012, va sol·licitar la
revisió del PATRICOVA amb motiu de l’execució de l’encausament del Barranc del Tramusser. L’acord va
ser notificat a la conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient el dia 2 d’agost de 2012.
Vist que la Secretaria Autonòmica de Territori, Medi Ambient i Paisatge va atendre, parcialment, la sol·licitud
municipal, ja que fins que no s’execute la infraestructura d’un pas per baix la via fèrria, no pot excloure
l’existència d’una perillositat residual que pot ocasionar risc per qualsevol implantació en l’àmbit pròxim al
casc urbà, susceptible de creixement pel Pla General. Es per això, que qualsevol desenvolupament en
aquest àmbit requerirà l’elaboració d’un estudi d’inundabilitat que analitze a major escala estes
circumstàncies i permeta definir la perillositat existent i el risc que comporta. Criteri que s’ha incorporat per
l’equip redactor a la proposta del nou Pla General.
Vist que l’equip redactor del Pla General de Benifaió, UTE MERINO Y TERRASA, GESPLAN CORELL Y
MONFORT, entre la documentació presentada per a sotmetre a informació pública, consta un estudi
d’inundabilitat (RE 30/12/13, RE 8655), el qual conté algunes discrepàncies respecte a la revisió del
PATRICOVA. A la vista d’això i ha requeriment municipal, el dia 13 de febrer de 2014, han informat que
l’estudi elaborat és coherent i compleix amb les determinacions de la legislació vigent relativa a inundabilitat
tant en la data de redacció, com a la data d’elaboració de l’informe. No obstant, no contempla la perillositat
geomorfològica.
Vist que l’arquitecta municipal ha emés informe de data 14 de febrer de 2014 que diu textualment:
“…PRIMERO: En fecha 25 de noviembre de 2013 se publicó en el DOCV la Resolución de inicio de la fase de
participación y consulta pública de la revisión del PATRICOVA. Los documentos relacionados con la revisión de
PATRICOVA (memoria, planos, normativa y programada de actuaciones indicativo) se pueden consultar en la página
web de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. De conformidad con las hojas cartográficas, el
municipio de Benifaió es la hoja nº 747, y los planos que acompañan a la revisión del PATRICOVA recogen los riesgos
de inundación (daños/superficie) y la peligrosidad de inundación del municipio.
SEGUNDO.- La revisión del PATRICOVA introduce como novedad la Zonificación por Peligrosidad de Inundación en
base a los estudios geomorfológicos realizados.
En fecha 12 de marzo de 2013 (RGE nº 1416) se presenta por parte de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi
Ambient (Subdirecció General d’Ordenació, Planificació i Actuacions Territorials Estratègiques; Servicio de
Infraestructura Verde y Paisaje), el informe solicitado por este Ayuntamiento respecto a la modificación puntual del
Patricova tras la ejecución de las obras de encauzamiento del Barranc del Tramusser, promovidas por la Conselleria de
Infraestructuras y Transportes y ejecutadas por la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua.
En dicho informe incorporan extracto gráfico del Mapa de Peligrosidad a considerar en dicho tramo ”hasta que no se
ejecute el citado paso bajo la vía férrea Valencia-Alicante”, el cual ha sido reflejado en el documento de revisión del
Patricova, Zonificación Peligrosidad de Inundación y Clasificación del Suelo (Hoja nº747), como así se observa en la
documentación adjunta.
TERCERO.- Respecto a la Zonificación por Riesgo de Inundación varía ligeramente sobre el Patricova original, ya que
sobre el trazado del Barranc de la Belenguera se clasifica ex novo suelo al norte del Polígono Industrial de Alginet como
riesgo de Inundación Muy Bajo y se modifica el tramo de éste entre la N-340 y la línea férrea
Por todo ello, y de acuerdo con los artículos 41 y 60 de la ley 4/2004, del Consell, de ordenación del territorio y
protección del paisaje se informa FAVORABLE sobre este Plan de Acción Territorial…”

Considerant que tant els particulars com l’administració, estan obligats al compliment de les disposicions
que continga el Pla d’Acció Territorial una vegada aprovat i els instruments de planejament hauran
d’adaptar-se al mateix i en cas de contradicció, tindrà preferència el desenvolupant a major escala, sempre
i quan els mateixos s’hajen realitzat amb similar nivell de rigor.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’ urbanisme de data 19 de febrer de 2014.
Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots a favor dels regidors del PP, 6 dels
regidors del PSPV-PSOE, 2 del regidor de G.B i 2 de dels regidors de C.M Compromís) adopta el
present acord:
Primer.- Dictaminar favorablement la revisió del Pla d’Acció Territorial sobre prevenció de Risc d’Inundació
sotmès a informació pública per resolució de 31 d’octubre de 2013, de la Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient.

Segon.- Donar trasllat de l’acord a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient i a l’equip
redactor del Pla General UTE MERINO Y TERRASA, GESPLAN CORELL Y MONFORT
SRA. MARTA GRAU (C.M COMPROMIS): Recorda que l’any 2012 el Ple de l’Ajuntament va adoptar un
acord per tal de revisar el PATRICOVA, al haver-se efectuat les obres del Barranc del Tramusser. A la qual
cosa, es va contestar que es necesaria completar aquestes obres en el pas per baix de les via fèrria. Vist
que aquestes obres no s’han executat, la revisió que és objecte de dictamen no ha modificat aquesta
afecció.
SR. JOSE VICENTE ZAFRA (G.B.): Assenyala que a més a més dels terrenys que hi han junt al Barranc
del Tramusser, també inclou com a zona inundable els terrenys que limiten en el Barranc de la Belenguera.
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SRA. MARTA ORTIZ (PSPV-PSOE): Manifesta que hi ha discrepància entre l’estudi en exposició al públic i
l’efectuat per l’equip redactor del Pla General, ja que han segut redactats tenint en compte paràmetres
diferents. Es fa constar que el redactat amb motiu de la tramitació del Pla General ha tingut en compte allò
que preveu la normativa del PATRICOVA vigent, segons es fa constar a l’informe dels redactors.

SR. JOSE LUIS MONRABAL (PP): Diu que l’acord dictamina favorablement el PATRICOVA
exposat al públic. Segons els tècnics redactors per al desenvolupament dels Sectors que estan a
la vora del Barranc del Tramusser, caldrà fer previa o simultàniament la infraestructura que
demana conselleria per evitar el risc d’inundació, mentrestant no es podran desenvolupar. Aquest
nou PATRICOVA afegeix dos sectors amb risc d’inundació ( Belenguera i junt al terme d’Alginet)

PUNT 1.8- (Hisenda) Moció del Grup Municipal PSPV-PSOE N.R.E. 201400512 de data 20 de gener de
2014.

Presentada moció pel Grup Municipal Socialista Núm. Registre d’Entrada 2014000512 de data 20 de gener
de 2014, amb el següent tenor literal:
“MARTA ORTIZ MARTINEZ en representació del grup municipal socialista de l’Ajuntament de .BENIFAIÓ, a
l’empar del que preveu l’article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la
Comunitat Valenciana, presenta esta proposta de resolució per a incloure-la en l’ordre del dia de la propera
sessió ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del seu debat i votació.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El grup municipal socialista al pressupost de l’any 2013, va presentar una esmena mitjançant la qual
s’augmentava la partida destinada a accions de desenvolupament local i ocupació a la quantitat de 25.000
€, dels 3.000€ inicials del PP.
Donat al poc interès per part de l’equip de govern en el desenvolupament del pla d’ocupació tal i com per
part del grup municipal socialista s’havia plantejat: Crear i donar feina a veïns i veïnes del nostre poble, no
s’ha pogut dur a terme d’aquesta manera, tot i aixó, i gràcies a aquest augment, el col·legi Santa Bàrbara
serà pintat i reparat en algunes zones. I a més, tot i que aquests plans d’ocupació s’estan realitzant per tota
la comarca, a Benifaió no ha impedit dur a terme.
Atès que a ens trobem en el mes de gener i tenint en compte les recomanacions dels tècnics municipals per
poder dur a terme el pla d’ocupació tal i com el partit socialista havia plantejat mitjançant la creació de
borses de treball o beques i atenent que el pressupost de l’any 2013 es va a prorrogar per a l’any 2014,
mente no es propose i aprove un nou pressupost, volem que des del principi d’any es treballe la posada en
marxa del pla, i més quan ja s’ha acordat en diferents comissions que en aquest any que entra s’ha de
pintar i adequar el col·legi Trullàs.
Per toto això el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple els
següents acords.
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1. Que es cree un partida de 28.000€ en el capítol 1 del pressupost prorrogat per a tal fi.
2. Que el pla d’ocupació es pose en marxa en el primer semestre de l’any 2014.
3. Que es notifique a tots el departaments municipals pertinents.”
Vist el dictamen de la comissió informativa d’ Hisenda de data 17 de febrer de 2014.
Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per per UNANIMITAT (7 vots a favor dels regidors del PP, 6
dels regidors del PSPV-PSOE, 2 del regidor de G.B i 2 de dels regidors de C.M Compromís) adopta el
present acord:
PRIMER: Que es cree un partida de 28.000€ en el capítol 1 del pressupost prorrogat per a tal fi.
SEGON: Tramitar la modificació de cèdit corresponent a incrementar el capitol I en l’import de 28.000 €
minorant la partida 501.241.22699 en l’esmentada quantitat.
TERCER: Que el pla d’ocupació es pose en marxa en el primer semestre de l’any 2014.
QUART: Que es notifique a tots el departaments municipals pertinents.

SR. EDUARD GOMEZ (C.M COMPROMIS): Anuncia que votarà a favor, Es una proposta que que té com a
punt de partida els pressuposts de l’any 2013. Comenta que hi ha Ajuntaments que a pesar del Pla d’Ajust
s’ha dut a terme plans d’ocupació i desenvolupament local la qual cosa, fa pensar que ara si que es pot dur
endavant. Considera favorable la moció ja que el pressupost per a l’any 2014, encara no s’aprovat.

SR. JOSE VICENTE ZAFRA (G.B.): Compren l’espirit de la moció, peró posa en dubte si està ben plantejat
ja que existeix duplicitat en les quantitats. Per una banda, hi han 25.000 euros en el capitol I i per altra
banda, 3.000 euros en el capitol II La borsa de treball s’haura de crear abans de Pasqüa.

SRA. MARTA ORTIZ (PSPV-PSOE): La Sra. Ortiz demana el recolçament de la moció, ja que l’objecte és
paliar l’atur en Benifaió i donar treball a gent que ho necessita. Es una reivindicació que per problemes
tècnics no s’ha pogut dur endavant. Ha revisat els informes dels tècnics hi diuen, que a pesar dels
condicionants imposats al Pla d’Ajunst, es poden fer contractacions sempre que es justifique que l’actuació
és de primera necessitat. La justificació es troba en voler donar feina al gent del poble i en millorar les
condicions de salubritat d’un col·legi del poble. Es proposa en lloc de fer les actuacions en les vacances de
Pasqüa fer-ho en estiu, ja que respresenta menys transtorns per al professorat i donaria temps per a la
contractació. Pel que fa referència a la justificació s’insisteix que es tracta d’una petició de una comunitat
educativa del poble, davant la inactivitat de la Generalitat Valenciana, en dotar al centre de higiene i salut
als xiquetes i contractar a personal per necessitat, hi ha miolta gent parada.

SR. JOSE LUIS MONRABAL (PP): Recorda que l’any passat s’aprovà però no va ser viable al no
tindre informe favorable dels tècnics. Adverteix que el Ple podrà acordar allò que considere, però
s’haurà d’estar al contingut de l’informe de la interventora municipal que diu que cal determinar per
la Corporació que és un servei primordial. Si el que té que considerar que és un servei esencial és
la corporació i asi per part de tots els membres del Plenari ho consideren no hi haurà cap
problema.
Als efectes d’evitar la duplicitat de les partides pressupuestàries s’acorda per la totalitat dels
membres incorporar al dictamen la modificació del crèdit de la partida en el sentit següent:
Tramitar la modificació de cèdit corresponent a incrementar el capitol I en l’import de 28.000 €
minorant la partida 501.241.22699 en l’esmentada quantitat.

PUNT 1.9 - (Hisenda) Moció del Grup Municipal CM Bloc Compromís N.R.E 2014001192 de data 14 de
febrer.

Presentada moció pel Grup Municipal Compromís Núm. Registre d’Entrada 2014001192 de data 14 de
febrer de 2014, amb el següent tenor literal:
“El Grup Municipal CM Bloc Comprimís a l’Ajuntament de Benifaio, a l’empara d’all´`o que estableix la llei
reguladora de les bases de règim local i el decret 25668/1986 d’ organització i funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, presente al ple de la corporació la següent
MOCIÓ PER LA RECUPERACIÓ DEL DEUTE HISTÒRIC DE L’ESTAT AMB LA COMUNITAT
VALENCIANA ACUMULAT PER L’INFRAFINANÇAMENT AUTONÒMIC DURANT 2002-2012.
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Les comunitats autònomes tenen un sistema de finançament asimètric, en el qual conviuen dos règims
diferents: el foral (País Basc i Navarra) i el de règim comú (resta de Comunitats Autònomes).
Aquest sistema de finançament i la seua aplicació posen en duote el compliment de la pròpia llei de
finançament autonòmic (LOFCA) en quant als principis d’igualtat i suficiencia, la qual indica que “…el
sistema de ingresos de la comunidades autónomas […] deberá establecerse de forma que no pueda
implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”. Igualment amb el sistema de fiançament actual
i la seua aplicació sobre la Comunitat Valenciana es vulnera la pròpia Constitució que assenyala que
“L’Estat garanteix la realització efectiva del principi de solidaritat consagrat en l’article 2 de la Constitució i
vetllarà per l’establiment d’un equilibri econòmic adequat i just entre les diverses parts del territori espnyol…”
Amb les dades disponibles de liquidacions dels sistemas de finançament autonòmic es podria qüestionar el
compliment de la LOFCA i de la Constitució, no sols per la diferència de finançament entre comunitats forals
i de règim comú, sinó també per les diferències existents entre les pròpies comunitats de règim comú.
En concret, les dades permeten realitzar una adecuada comparació entre les comunitats de règim comú el
període 2002-2012, anys en què totes elles asumiesen unes competències semblants. El càlcul de
l’infrafinançament patit pe la Comunitat Valenciana respecte a la mitjana de Comunitats Autònomes. de
règim comú ha estat objecte d’un informe amb el títol Criterios y propuestas para un nuevo sistema de
financiación autonómica, elaborat per una Comissió d’Experts per encomanda de les Corts Valencianes.
Aquest informe cuantifica en 13.449 milions d’euros l’infrafinançament patit durant el període 2002-2012,
una cifra que ha sigue avalada també per l’Informe sobre la deuda, déficit y financiación de la Comunidad
Valenciana. Propuesta de bases para un nuevo sistema de financiación autonómico, realizat per la Comissió
d’Economía de l’Alt Consell Consultiu de la Comunitat Valenciana.
La Generalitat Valenciana té un elevat deute públic i el principal creditor és el Govern d’Espanya mitjançant
el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i el Fons de Proveïdors.
Constatat i fet el peritatge de l’infrafinançament acumulat, és urgen una actuació inmediata que reconduïsca
eficaçment la situació cap a la solució dels greus problemas financers de la Comunitat Valenciana.
Per tant, l’estabilitat i la supervivencia de l’autogovern valencià passa, sens duote, per dos vies per les quals
s’han de treballar: Per una banda, la recuperació del deute històric que té l’estat amb la Comunitat
Valenciana i, per l’altra, un nou sistema de finançament autonòmic que no ens castigue ni discrimine i que
ens permeta assolir el compliment de tots els serveis que ens atorga eixe autogovern.
Des de Compromís, com a formació valencianista, entenem que aquest tema és prioritari, no només perquè
afecta la solvencia financera de la Generalitat, sinó també al nostre benestar i capacitat d’autogovern. Per
això, el Grup Parlamentari de Compromís ha presentant una proposició de llei a les Corts per reclamar
aquest deute injust.
Es per això quees demanen els següents acords
PRIMER. L’Ajuntament de Benifaió mostra el seu suport a la Proposició de Llei de la recuperació del deute
històric de l’estat amb la comunitat valenciana acumulat per l’infrafinançament autonòmic durant 2002-2012.
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SEGON. L’Ajuntament de Benifaió insta a les Corts Valencianes i al Consell que reclamen legislativament
els 13.449 milions d’euros, en concepte de Deute Històric de l’Estat Espanyol cap a la Comunitat Valenciana
acumulat per l’infrafinançament autonòmic el període 2002-2012.
TERCER. L’Ajuntament de Benifaió demana que per a la reclamació d’aquest deute es cree una Comissió
mixta Consell-Corts Valencianes integrada pel Conseller d’Hisenda i un representant de cada Grup
Parlamentari de les Corts.
QUART. L’Ajuntament de Benifaió demana que el mecanismo de compensació del deute a les arquees
públiques valencianes, que serà objecte de la negociació amb el Ministeri d’Hisenda, s’haurà de concretar
abans de l’entrada en vigor del nou sistema de finançament de les Comunitats Autònomes, previst a la
LOFCA.”
Vist el dictamen de la comissió informativa d’ hisenda de data 17 de febrer de 2014.
Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per per UNANIMITAT (7 vots a favor dels regidors del PP, 6
dels regidors del PSPV-PSOE, 2 del regidor de G.B i 2 de dels regidors de C.M Compromís) adopta el
present acord:
PRIMER. L’Ajuntament de Benifaió mostra el seu suport a la Proposició de Llei de la recuperació del deute
històric de l’estat amb la comunitat valenciana acumulat per l’infrafinançament autonòmic durant 2002-2012.
SEGON. L’Ajuntament de Benifaió insta a les Corts Valencianes i al Consell que reclamen legislativament
els 13.449 milions d’euros, en concepte de Deute Històric de l’Estat Espanyol cap a la Comunitat Valenciana
acumulat per l’infrafinançament autonòmic el període 2002-2012.
TERCER. L’Ajuntament de Benifaió demana que per a la reclamació d’aquest deute es cree una Comissió
mixta Consell-Corts Valencianes integrada pel Conseller d’Hisenda i un representant de cada Grup
Parlamentari de les Corts.
QUART. L’Ajuntament de Benifaió demana que el mecanismo de compensació del deute a les arques
públiques valencianes, que serà objecte de la negociació amb el Ministeri d’Hisenda, s’haurà de concretar
abans de l’entrada en vigor del nou sistema de finançament de les Comunitats Autònomes, previst a la
LOFCA.”
SR. EDUARD GOMEZ (C.M COMPROMIS): Exposa que el punt de partida en quan al règim de
finançament és el règim foral. Considera que a l’inici hi hauria un equilibri, però a hores d’ara ja no existeix,
ja que estem infravalorats. La llei de finançament actual, no té un tractament igualitari amb totes les CC.AA.
Concretament, la Comunitat Valenciana, està perguent des de l’any 2002. Açó esta avalat per una comissió
d’experts, ent independent. En el sistema d’autogovern aquesta CC.AA, és una de les que més necessitats
té pel fenòmen de la inmigració. Es per tot això que s’insta al govern valencià que recupere el deute històric
que tè l’Estat espanyol amb aquesta comunitat, des de l’any 2012 fins a l’any 2012.
SR. JOSE VICENTE ZAFRA (G.B.): Manifesta que està a favor de la moció per les raons abans exposades
pel portaveu de C.M. Compromís
SRA. MARTA ORTIZ (PSPV-PSOE): Es ratifica amb el contingut de la moció, tot i que ja ha segut
presentada a les Corts Valencianes ja que cada vegada arriven menys diners a la Comunitat Valenciana,
havent-se minorat en un 15% les aportacions de l’Estat. Aquest fet juntament amb la falta de liquidessa de
la Generalitat fa que s’empijore la situació.

SR. JOSE LUIS MONRABAL (PP): Manifesta que el sentit del vot serà a favor, ja que a la
Comunitat Valenciana s’ha incrementat considerablement el número de persones a les que hi ha
que atendre. Es per això, que s’ha de sol·licitar que ens faigen arrivar allò que ens correspón.
PUNT 1.10- (Serveis Socials) Moció del Grup Socialista en contra del copagament dels centres de
persones amb discapacitat
Vista la proposta de resolució del Grup Municipal Socialista sol.licitat la derogació del nou copagament als
discapacitats i dependents de data 20 de gener de 2014 que a continuació es transcriu:
“ Marta Ortiz Martínez en representació del grup municipal socialista de l’Ajuntament de Benifaió a l’empar

del que preveu l’article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la
Comunitat Valenciana, presenta aquesta proposta de resolució per a incloure en l’ordre del dia de la propera
sessió ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del seu debat i votació.
<<EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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El dia 1 de gener va entrar en funcionament el Decret 113/2013, de 2 d’agost, del Consell de la Generalitat
Valenciana, en el qual s’estableix el règim i les quanties dels preus públics a percebre en l’àmbit dels
serveis socials.
El sector de la discapacitat està patint una reducció inaceptable en les seues prestacions, que va començar
amb la retallada en les quantitats econòmiques que els corresponden per l’aplicació de la Llei de la
Dependencia. Va continuar amb l’eliminació d’un dret consolidat, el de la gratuïtat de les prestacions
farmacèutiques i ortoprotètiques, l’anomenat copagament farmacèutic, que va ser imposat des de Febrer de
2013 els menors de 18 anys amb un Grau de minusvalidesa igual o superior al 33% i els majors de 18 anys
amb un Grau de minusvalidesa igual o superior al 65%. I a tot això hem d’afegir els copagaments mèdics i el
“mediament” aprovats pel govern de Mariano Rajoy el 2012.
Amb este nou decret el sr. Fabra imposa un nou copagament en els centres de dia, tallers ocupacionals,
residències i habitatges tutelats destinats a persones amb discapacitat i dependents.
Esta mesura desposa que l’aportació dels usuaris i usuàries dels centres podrà ser de fins al 90% de la
pensió, quan fins ara podia ser com a màxim del 75%. A més el copagament es realitzarà de 14
mensualitats, és a dir dos més que el 2013, quan les persones no fan un ús superior a les 12 mensualitats, i
finalment els centres seran els responsables i recaptadors d’este cobrament.
A més assistim al continu incompliment dels pagaments a les entitats que gestionen els centres i als
professionals del sector, que l’han posat a la vora de la fallida.
A esta mala gestió i falta de voluntad política per resoldre els problemas de finançament, sumem l’aprovació
d’estes mesures que són excloents i brutals. El tractament de les persones amb discapacitat, moltes d’ells
xiquets i xiquetes, ja no es decideix per criteri mèdic, sinó per la capacitat econòmica de les famílies. I ara
amb este nou decret de copagament moltes famílies no podran asumir l’elevat cost de les places en centres
i residències, Aixa només s’agreujaran les situacions de desigualtat les conseqüències poden ser
irreversibles.
Per primera vegada en 31 anys les persones amb discapacitat van marxa enrere, especialment en la nostra
Comunitat. Davant este injust retrocés, no cap altra cosa que reclamar al govern valencià la restitució de
tots aquells drets assolits.
Reivindiquem per tant el nostre sistema de benestar ja que este, a més d’atorgar beneficis a la ciutadania és
una inversió col.lectiva i de futur, defensant la protecció social com un dret universal i garantint la cobertura
dels serveis.
El PSPV ha presentat diverses iniciatives a les Corts Valencianes dirigides a la protecció dels drets
consolidats de les persones amb discapacitat, greument perjudicats per les últimes normes aprovades pel
PP. Entre d’altres, i amb este objectiu, es va presentar una Proposició de Llei sotmesa a debat al maig de
2013 i els diputats del partir popular van votar en contra, impedint que prosperara.
El Comitè de Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI CV),
plataforma que representa el 95% dels més de 400.000 discapacitats de la Comunitat, denuncia que el nou
copagament genera un empobriment de les persones amb discapacitat i va frontalment en contra dels drets
humans i de la promoció de l’autonomia personal, és més d’està posant en perill la dignitat de les persones
ateses, els llocs de treball, la supervivencia de molts centres i la sostenibilitat del sistema de serveis socials,
en el qual les famílies ja participaven, però en quantitats assumibles, aproximadament en un 30% del cost
del Server.
Atès que molts d’estos centres són de titularitat municipal, els ajuntaments hauran de aplicar aquest decret,
de manera que un cop més, la Generalitat Valenciana trasllada als municipis, una problemàtica que afectarà
a milers de persones, en este cas a les més vulnerables.
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Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple els
següents
ACORDS
1. Donar suport a les peticions del Comitè d’Entitats Representants de Persones amb Discapacitat de la
Comunitat Valenciana (CERMI CV).
2. Sol.licitar al Consell la inmediata derogació del Decret 113/2013, de 2 d’agost.
3. Donar trasllat als síndics dels grups parlamentaris a les Corts Valencianes, al Consell i al President
de la Generalitat.>>
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socials de data 18 de Febrer de 2014.
Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per per UNANIMITAT (7 vots a favor dels regidors del PP, 6
dels regidors del PSPV-PSOE, 2 del regidor de G.B i 2 de dels regidors de C.M Compromís) adopta el
present acord:
PRIMER: Donar suport a les peticions del Comitè d’Entitats Representants de Persones amb Discapacitat
de la Comunitat Valenciana (CERMI CV).
SEGON: Sol.licitar al Consell la inmediata derogació del Decret 113/2013, de 2 d’agost.
TERCER: Donar trasllat als síndics dels grups parlamentaris a les Corts Valencianes, al Consell i al
President de la Generalitat.
SR. EDUARD GOMEZ (C.M COMPROMIS): Manifesta que està a favor de de la proposta d’acord ja que la
reducció de les ajudes es centra en un grup disminuit que representa la població més dèbil i que ja ha patit
altres retallades. Qualsevol altre posicionament únicament incentiva les desigualtats entre els diferents
sectors de la població i va en contra de l’Estat de Benestar.
SRA. MªJOSE MARTINEZ (G.B.): Manifesta que amb l’intenció de no allargar l’ intervenció, únicament
afegir a l’efectuada pel Sr. Gomez, que es considere que hi han 13 veins que van al Centre d’Alginet i que
es voran afectats per les mesures.
SRA. Mª JOSE PILES (PSPV-PSOE): Sol.licita la derogació del decret 113/2013 i del copagament als
discapacitats i dependents. A continuació fa cita de dues sentències del Tribunal Superior de Justícia on es
condena a l’administació al pagament d’una indemnització per un funcionament anormal del servei públic.
Aquestes mesures, creen un empobriment en la societat de Benestar,. ja que anteriorment s’han realitzat
retirada de subvencions com les relatives a les ajudes de material ortopèdic. A més a més, les ajudes per al
transport als centres de dia no estan arrivant als Ajuntaments, creant un conjunt de mesures amb uns
efectes irreversibles.

SRA. SANDRA GARULO (PP): Manifesta que el seu grup votarà a favor, ja que les mesures
afecten a un sector molt fràgil de la societat i enten que s’ha de fer costat als pares i familiars del
Centre “Hort de Feliu”.

PUNT 1.11- (Serveis Socials) Moció del Grup Socialista sobre l’avantprojecte de reforma de la llei de
l’avortament.
Vista la proposta de resolució del grup municipal socialista de data 21 de gener de 2014 sobre
l’avantprojecte de la reforma de la llei de l’avortament, del següent tenor literal:
“ El Sr/a. Marta Ortiz Martínez en representació del grup municipal socialista de l’Ajuntament de Benifaió a
l’empar del que preveu l’article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la
Comunitat Valenciana, presenta aquesta proposta de resolució per a incloure en l’ordre del dia de la propera
sessió ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del seu debat i votació.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Govern ha aprovat en el consell de ministres del 20 de desembre una nova regulació de la Interrupció
Voluntària de l’Embaràs (IVE) que serà una de les lleis d’avortament més restrictives del món occidental i,
Aixa, Espanta serà el primer país que quan legisla sobre l’avortament retrocedix. Açò puposa un retorn al
passat, fins i tot més enllà de la primera llei de l’any 1985, i que les dones espanyoles tinguen dues opcions,
avortar fora d’Espanya si tenen recursos per a això, o bé avortar a Espanta en condicions de clandestinitat
amb el consegüent risc per a la seua salut i la seua vida. El Sr. Gallardón ha manifestat que és una llei
progressista, tant que només ha comptat amb el suport de l’extrema dreta francesa, el partit de Le Pen.
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Les lleis restrictives d’avortament no reduïxen el nombre d’avortaments, només incrementen el nombre de
dones mortes o que perden la seua salut perquè avorten en la clandestinitat i en condicions insalubres. Si
aquesta tan anunciada reforma ix avant és segur que s’estaran llevant dos drets a les dones: el de la lliure
decisió i el de la salut.
L’actual legislació, la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció
voluntària de l’embaràs reconeix a les dones el dret a una maternitat lliurement decidida. El que implica,
entre altres coses, que les dones decidisquen sobre el seu embaràs i que aqueixa decisió-conscient i
responsable- siga respectada.
Aquesta Llei garantix el dret a l’educació i a la salut sexual. Perquè només amb una educació sexual
adecuada i amb la millota en l’accés als mètodes anticonceptius, podrem previndre de manera més efectiva,
especialment en persones jóvens, les infeccions de transmissió sexual i els embarassos no desitjats i, per
tant, el nombre d’Ives.
L’actual legislació de terminis és la més estesa entre els països de l’entorn europeu, molts d’ells governats
per partits conservador. Si el PP aprova aquesta reforma Espanta serà junt amb Malta, Irlanda i Polònia un
dels països més restrictius en la seua regulació de l’avortament, i l’únic que ha modificat la seua legislació
per a fer-la més restrictiva.
La llei 2/2010 és una llei que funciona, l’any 2012 a Espanta es van reduir els avortaments un 5% i en la
Comunitat Valenciana un 9%. No s’han complot les profecies que auguraven un increment en el nombre
d’avortaments, ni s’han produït denúncies per complicacions sanitàries de cap tipus. És una llei que fa la
pràctica de l’avortament més segura i equitativa i en facilitar els tràmits perquè es realitze en períodes molt
primerencs de la gestació disminuís els riscos associats als avortaments tardans. I com a mostra una dada:
l’any 2012, el 72% dels avortaments que es van practicar en la CV ho van fer en les 8 primeres setmanes
d’embaràs i el 92% en les primeres 12 setmanes d’embaràs.
És una llei en què la majoria de la població es reconeix, i segons l’última enquesta de Metroscopia una llei
de terminis és clarament preferida a una de supòsits com la que pretén aprovar El Govern.
No hi ha raons socials, jurídiques, metgesses, que justifiquen la reforma que planteja el govern, tan sols
congratular-se amb els sector més ultraconseervadors i catòlics del nostre país, oblidant el comprimís social
i democràtic de governar per a la majoria.
Per tot això, els i les socialistas estem disposats a donar la batalla per a frenar la Llei de l’Avortament de
Rajoy, per la qual cosa s’ha presentat una Proposició No de Llei en el Congrés dels Diputats sol.licitant la
retirada d’aquest avantprojecte de Llei Orgànica amb què el PP pretén revisar la legislació vigent a Espanta
palpe salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs per al seu debat en el Ple.
Aixa mateix, hem sol.licitat la convocatòria extraordinària de la Comissió d’Igualtat del Congrés, perquè
comparega la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i la convocatòria d’una sessió extraordinària i
monogràfica del Ple del Congrés, per a tractar l’assumpte en profunditat.
De la mateixa manera, els diputats i diputades valencians pertanyents al grup socialista en Les Corts, han
presentat una Proposició No de Llei urgent sol.licitant a la cambra autonòmica que es mantinga l’actual llei.
Per tot això, elevem a la seua consideració l’adopció dels següents,
ACORDS:
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1.- Reconeixem el dret a una maternitat lliurement decidida, la qual cosa implica, entre altres coses, que les
dones decidisquen sobre el seu embaràs i que aquesta decisió conscient i responsable siga respectada.
2.- Sol.licitem al Govern d’Espanya la retirada de l’avantprojecte de reforma de la llei de l’avortament
anunciada pel ministre Gallardón i rebutgem la regressió que suposaria la seua aprovació.”
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socials, dona i majors de data 18 de febrer de 2014.

Finalitzat el debat i la votació de l’assumpte pel Ple de la corporació ,no s’adopta cap acord al respecte,
donat que el resultat de la mateixa es el següent: 8 vots a favor (6 dels regidors del PSOE i 2 dels
regidors de C.M Compromís ) 8 vots en contra (7 del P.P i 1 de Gent per Benifayó) i 1 abstenció de
Gent per Benifayó, decidint el vot de qualitat de la sra. Alcaldessa en segona votació.
SR. EDUARD GOMEZ (C.M COMPROMIS): Recorda que la primera llei sobre l’avortament és de l’any
1985. Aquesta llei és més progressista que la nova. L’avortament ha de ser legal ja que del contrari es dona
pas per una banda, a la clandestinitat, amb tots els riscs que comporta i per altra banda, a que sols tinguen
accés aquells que tinguen recursos econòmics a països com Anglaterra.
Espanya és un país laic i no pot estar influènciat per l’esglèssia, la qual defensa el dret a la vida, a
continuació llança la pregunta dret a quina vida?. A la qual cosa contesta, a una vida digna, la qual no està
garantida si en tot el seguit de retallades a nivell social. Enfatitza que l’estat s’ha de preocupar per educar
als homen i dones i d’aquesta manera, evitar recorrer a l’avortament.

SRA. MARTA ORTIZ (PSPV-PSOE): Qualifica la proposta de llei com un retorn al passat i la qualifica com
una de les més restrictives en el mon occidental. El fet de ilegalitzar l’avortament té dues conseqüències:
per una banda, la clandestinitat i per altra, l’eixida a l’extranger, únicament per aquelles persones que s’ho
puguen permetre. Les mesures que comporten el projecte de llei, és pedre drets que ja tenien assolits les
dones, creant més desigualtat respecte als homens. Proposa que el govern invertixca en educació,
especiament entre la població més jove. Les xifres demostren que el número d’avortaments s’ha reduït en
Espanya, en un percentatge del 5% i al País Valencià en un 9%. Fa referència que ni els països de
l’estranger, ni el sector sanitari recolçen la proposta de llei. Es per tot això, que conclou que no hi ha raons
juridiques i mèdiques que aconsellen la modificació i finalitza la intervenció solicitant el recolçament de la
moció

SRA. SANDRA GARULO (PP): Fa la salvetat que España és un país aconfesional. El projecte de
llei vol consensuar dos drets que entren en conflicte. Considera que els no naixcuts tenen drets
reconeguts en el Codi Civil. No enten que si un xiquet té sindrome de Down té que ser inferor.
L’avortament és lliure abans de les 14 semanes. Els principis morals del nostre grup no ens
permet. També fa referència a que qualsevol tipus d’actuació en la vida cotidiana d’un menor fa
falta autorització dels pares i en un cas com és el que ens ocupa s’eximeix. No obstant tot això, i
tractant-se d’un avantprojecte es pot consensuar
SRA. MARTA GRAU ( C.M COMPROMIS) . Aclareix que el sindrome de Down no és cap
malformació. S’està fent referència a totes aquelles enfermetats que el xiquet ha d’estar gitat en
un llit i a més a més, insisteix que el fet d’interromprela gestió, no és cap fet agradable i que per
tant, s’ha de tractar amb molt de respecte i reivindica que siga un dret lliure de les dones.
SRA. MARTA ORTIZ (PSPV-PSOE) Insisteix en que el sindrome de Down no és cap malformació
del fetus. Es fa referència a que per a poder avortar un menor s’exigueix un informe de Serveis
Socials, i les causes de confidencialitat són taxades, requereix d’uns informes. La qüestió que es
planteja a la moció no és una reivindicació d’un partit politic determinat, mostra d’això és que molts
representants del PP, estan mostrant el seu rebuig com és el cas de l’alcaldessa de Zamora.
.
SRA, AMPARO ARCIS (PP) Contesta que el criteri és el dels regidors del municipi de Benifaió i
que donen el recolçament a la proposta de la regidora de Benestar Social.
SRA. SANDRA GARULO (PP): Diu que es coneixedora de tot el que diu en termes juridics. Pel
que fa referència als menors diu que no li sembla correcte que no ho sapiguen els pares. Aixi
mateix es fa referència a que si que es dona educació en els Instituts d’Educació Secundaria.

PUNT 1.12- (Agricultura i medi ambient) Moció del Grup Socialista sobre el control poblacional
d’estornells.
Vista la proposta de resolució del grup municipal socialista sobre el control poblacional dels estornells
rebuda en l’Ajuntament en data 8 de gener de 2014 (RE 134), del següent tenor literal:
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“D’acord i a l’empara del que preveu l’article 116 de la LLEI 8/2010 DE 23 DE JUNY DE LA GENERALITAT
VALENCIANA DE RÉGIM LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, el Grup Municipal Socialista de
l’Ajuntament de BENIFAIÓ desitja sotmetre a la consideració del Ple la següent PROPOSTA DE
RESOLUCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Les bandes hivernals d’estornells estan constituïdes per dues espècies, l’estornell negre (Sturnus unicolor) i
l’estornell motejat (Sturnus vulgaris).
L’estornell negre és una au que resideix tot l’any a la península. El seu plomatge és negre i amb el pic groc.
L’estornell motejat té abundants motes blanques i el seu plomatge és més vistós. Aquest és una au
migratòria que ve del centre i nord d’Europa. Tots els anys a la tardor s’assenten a les nostres terres milers
d’estes aus i passen tot l’hivern unint-se als estornells negres en adormidors mixtos.
Els estornells s’agrupen per a dormir en diversos enclaus ja siguen naturals o urbans, fonamentalment en
arbres de parcs i avingudes i es poden concentrar a milers.
Als anys 90 els estornells s’endinsen a les ciutats incrementant-se notablement el nombre d’adormidors
urbans front a l’abandó dels natural degut a:
- Reducció dels seus habitats naturals.
- Millora de les condicions tèrmiques a les ciutats i pobles.
- Defensa front a depredadors naturals.
Aquests adormidors massius comporten una gran problemàtica associada que es tradueix als següents
inconvenients:
- Producció d’excrements a l’àrea de l’adormidor i als seus voltants. Estos excrements fan mala olor i
el seu caràcter extraordinàriament àcid provoca la corrosió de materials o s’assenten com són les
plantes, mobiliari urbà, vehicles roba, edificis, etc. A més als dies de pluja suposen un risc greu
d’esvarons per als vianants.
- Molèsties als veïns pels sorolls que fan durant tota la nit.
- Insalubritat degut a que els excrements suposen un caldo de cultiu excel·lent per organismes
microbians el que es pot traduir en zoonosis diverses. Entre les possibles malalties que poden
transmetre està la salmonel·losi entre altres.
En el que respecte als nostre poble estem observant com el que era fins ara un problema puntual als parcs
des de fa anys s’ha convertit en un gran problema de salut pública a les avingudes del nostre poble a més
dels que ja hi havia als diferents parcs. Clarament a les avingudes Ausiàs March i Germanies així com per la
pinada del carrer Sant Carles, tenim ja un problema seriós que com hem dit abans pot anar a més a altres
zones del poble degut a l’augment de les temperatures, la reducció dels seus habitats natural o perquè
venen més per l’efecte cridada.
A les xarxes socials ja es poden veure fotografies de veïns queixant-se de com cada matí estan els seus
vehicles, el mobiliari urbà o les cases, i aquestes van en augment.
Al mateix temps al poble també li afecta econòmicament ja que hem de netejar quasi tots els dies estes
zones perquè no seria impossible el poder caminar per ací.
Per tant i a la vista de que es un problema que afecta o port afectar a tota la població de Benifaio que
presentem a consideració, debat i aprovació del Ple, els següents acords.
ACORDS:
PRIMER.- Que els tècnics de la Conselleria de Medi Ambient junt amb els tècnics de l’Ajuntament
certifiquen si estem amb un problema tan greu que es considere om a plaga la quantitat d’estornells que
tenim al nostre municipi i que, per tant, legalment es poden fer actuacions per reduir la seua població i al
mateix temps els seus efectes.
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SEGON.- En el moment que tinguem la certificació de que els estornells són una plaga al nostre poble, que
els tècnics de l’Ajuntament facen un informe de quines són les opcions que tenim al nostre abast per
disminuir o eradicar la plaga d’estornells i quin seria el seu cost.
TERCER.- Una vegada fet el document, que els tècnics informen a les diferents forces polítiques de les
opcions que tenim per valorar-les i, si cal, aprovar la més beneficiosa per al poble.
QUART.- En cas de aprovar-se l’actuació en contra dels estornells, que s’informe prèviament a un Consell
de Participació Ciutadana del que es va a fer perquè els possible que les diferents actuacions puguen ser
temporalment molestes per als ciutadans.”
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Agricultura i Medi Ambient, de data 18 de febrer de 2014.
Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per per UNANIMITAT (7 vots a favor dels regidors del PP, 6
dels regidors del PSPV-PSOE, 2 del regidor de G.B i 2 de dels regidors de C.M Compromís) adopta el
present acord:
PRIMER.- Que els tècnics de la Conselleria de Medi Ambient junt amb els tècnics de l’Ajuntament
certifiquen si estem amb un problema tan greu que es considere om a plaga la quantitat d’estornells que
tenim al nostre municipi i que, per tant, legalment es poden fer actuacions per reduir la seua població i al
mateix temps els seus efectes.
SEGON.- En el moment que tinguem la certificació de que els estornells són una plaga al nostre poble, que
els tècnics de l’Ajuntament facen un informe de quines són les opcions que tenim al nostre abast per
disminuir o eradicar la plaga d’estornells i quin seria el seu cost.
TERCER.- Una vegada fet el document, que els tècnics informen a les diferents forces polítiques de les
opcions que tenim per valorar-les i, si cal, aprovar la més beneficiosa per al poble.
QUART.- En cas de aprovar-se l’actuació en contra dels estornells, que s’informe prèviament a un Consell
de Participació Ciutadana del que es va a fer perquè els possible que les diferents actuacions puguen ser
temporalment molestes per als ciutadans.
SRA. MARTA GRAU(C.M COMPROMIS): Explica que votaran a favor, ja que la tècnica de Medi Ambient a
la Comissió Informativa va fer menció a les diferents opcions que hi ha per tal de fer front a la plaga dels
estornells.
SRA. Mª JOSE MARTINEZ (G.B) Felicita públicament a la Tècnic de Medi Ambient per les gestions que ha
realitzat per tal de solucionar el problema. Suggereix que abans de contractar qualsevol de les propostes es
pregunte en altres Ajuntaments, sobre els resultats.
SR. ANDRES BLAZQUEZ (PSPV-PSOE): Comença la intervenció donant lectura a allò que enten la
Organització Mundial de la Salut com a plaga. Qualifica la moció com una critica constructiva al grup de
govern, que té per objectiu donar una solució a un problema que s’ha posat de manifest a les xarxes socials
i en diferents solicituds. Afegeix que la proposta es du al Ple amb suficent antelació per a que s’adopten les
mesures oportunes, fins al proper hivern. Sol·licita que entre tots es treballe per millorar les diferents zones
afectades.

SR. JOSE ALEPUZ (PP): Explica que el grup de govern va actuar mitjançant el sistema
pirotècnic, però que una vegada s’acostumen tornen. Pel que fa a la bruticia que generen,
l’Ajuntament està netejant semanalment. La nova proposta d’una empressa de Navarra combina
ruido i gravacions. El pressupost que ens han proposat no sabem si es per a una sola vegada o
per a tots els punts, assumptes que s’han d’ultimar.
SR. ANDRES BLAZQUEZ (PSPV-PSOE): Solicita que es considere que les condicions
ambientals i climatològiques de Navarra no són iguals a les de València és per això, que
considera que cal contrastar la seua aplicació i efectivitat.
SR. JOSE ALEPUZ (PP): Per a fer un seguiment i estudi farien falta considerar diferents anys. Insisteix que
el sistema que més s’està aplicant és netejar. No es valora si un dia a la setmana és molt o poc, però és
l’única possibilitat si s’opta com fins ara de realitzar-ho per mitjanç propis.

PUNT 1.13- (Agricultura i medi ambient) Moció del Grup Socialista sobre l’augment d’analitiques de
la font potabilitzadora.(Font Parc Blasco Ibañez)
Vista la proposta de resolució del grup municipal socialista de data 16 de gener de 2014 sobre l’augment
d’analítiques de la font potabilitzadora (Font Parc Blasco Ibáñez) rebuda en l’Ajuntament en data 20 de
gener de 2014 (RE 507), del següent tenor literal:
“MARTA ORTIZ MARTÍNEZ en representació del grup municipal socialista de l’Ajuntament de Benifaió a
l’empar del que preveu l’article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la
Comunitat Valenciana, presenta esta proposta de resolució per a incloure-la en l’ordre del dia de la propera
sessió ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del seu debat i votació.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El grup municipal socialista ha estat estudiant la qualitat de l'aigua del nostre poble , en particular, l'aigua de
la font potabilitzadora situada al pare Blasco Ibáñez del nostre poble.
Hem observat que el resultat de les analítiques, pel que fa a nitrats, per exemple, està molt a prop dels límits
paramètrics establerts a la llei, i malgrat que se'ns informe que el dins d'aquest límit està inclosa la incertesa
, és només un criteri, i podria donar-se el cas de que si incloem la incertesa estaríem superant els
paràmetres límits recomanats per l'OMS de 50 mg /l.
La funció i finalitat d'aquesta font és potabilitzar i desnitrificar, de vegades els paràmetres trobats són similars
als de la xarxa, i el que hem detectat, és que des l'any 2011, s'han disminuït els controls analítics i els
controls de manteniment, controls que ens permetrien poder detectar aquests augments amb més rapidesa i
poder prendre una solució el més aviat possible també.
Entenem que, encara que complim amb totes les analítiques exigides per la llei, tal com s'ha informat per part
dels departaments municipals al nostre grup, no n'hi ha prou a la vista dels resultats de les analítiques i que
no podem escatimar en aquests tipus de controls, ja que al tenir un control major ens permetria poder actuar
més ràpidament i poder pal·liar aquestos augments més ràpid.
Per tot allò, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple els
següents,
ACORDS
1.
2.

3.

Que s’amplien els controls de manteniment de la font i que passen de ser mensuals a quinzenals i
que el control analític passe de ser trimestral a mensual, per part de qui corresponga.
Que es publiquen periòdicament, en temps i forma, totes les analítiques relatives a la font i es deixe
còpia en paper sempre a la font potabilitzadora per a que els veïns puguen estar informats com a
usuaris.
Que es notifique a tots el departaments municipals pertinents, per a poder dur a terme aquesta
proposta de resolució”

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Agricultura i Medi Ambient, de data 18 de febrer de 2014.
Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots a favor dels regidors del PP, 6 dels
regidors del PSPV-PSOE, 2 del regidor de G.B i 2 de dels regidors de C.M Compromís) adopta el
present acord:
PRIMER. Que s’amplien els controls de manteniment de la font i que passen de ser mensuals a quinzenals
i que el control analític passe de ser trimestral a mensual, per part de qui corresponga.
SEGON.Que es publiquen periòdicament, en temps i forma, totes les analítiques relatives a la font i es
deixe còpia en paper sempre a la font potabilitzadora per a que els veïns puguen estar informats com a
usuaris.
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TERCER.Que es notifique a tots el departaments municipals pertinents, per a poder dur a terme aquesta
proposta de resolució”
SR. EDUARD GOMEZ (C.M COMPROMIS): Mostra la conformitat amb l’ampliació de les mesures per als
controls de manteniment de la font potabilitzadora.
SRA. Mª JOSE MARTINEZ (G.B.): Es posiciona a favor de la moció perquè pensa que és beneficiós que
es fajen més analítiques.
SRA. GEMMA ARMERO (PSPV-PSOE): Explica el contingut de la moció i les raons per les quals es
sol·licita l’ampliació del control de manteniment de la font és perquè s’ha fet un seguiment de les analítiques
i s’ha comprovat que als anys 2012 i 2013, pel que fa al nivell de nitrats, són molt similars a les de la xarxa
general, fet que ho acredita les analitiques. L’Ajuntament ha pagat un servici que no s’ha portat endavant.
Aiximateix, la membrana fa 4 anys que no s’ha canviat. Tot això, fa que no es tinga la garantia que l’aigua
que s’utilitza és saludable per als usuaris, els quals cada vegada en són més com a conseqüència de la
crisi.. Per últim, es demana que les analítiques estiguen en lloc visible per a major seguretat dels usuaris.
SRA. AMPARO ARCIS (PP) Puntualitza que l’aigua provinent de la xarxa és potable, ja que no supera el 50
mg/litre i que la Organització Mundial de la Salut (OMS) diu que a partir d’aquest nivell no és que estiga
prohibit sinò que no és recomanable l’ús, per a lactants i persones majors. Generalment estem per baix, per
la qual cosa demana tranquil·litat. No obstant manifesta que votarà a favor de la proposta.

PUNT 1.14 Despatxos extraordinaris, si procedeixen.

Desptax extraordinari 1.14.1- Proposta de resolució del Grup Municipal Socialista en defensa dels
ciutadans afectats per l’impagament de la Generalitat de les ajudes a l’habitatge

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:

“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA DELS CIUTADANS
AFECTATS PER L'IMPAGAMENT DE LA GENERALITAT DE LES AJUDES A L'HABITATGE
MARTA ORTIZ MARTÍNEZ en representació del grup municipal socialista de l'Ajuntament de BENIFAIÓ , a
l'empar del que preveu l'article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la
Comunitat Valenciana, presenta esta proposta de resolució per a incloure-la en l'ordre del dia de la propera
sessió ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del seu debat i votació.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Reivindicar el dret a l'habitatge implica lluitar per la inclusió de les persones més vulnerables de la societat i
fer respectar l'obligació legal de garantir una vida digna per a tothom. Com indica l'Observatori DESC: El dret
a un habitatge digne no només fa referència al dret de tota persona de disposar de quatre parets i un sostre on
trobar refugi, sinó que també implica accedir a una llar i a una comunitat segures en què viure en pau, amb
dignitat i salut física i mental.
Els efectes de la bombolla immobiliària a la Comunitat Valenciana, i la manca d'una política pública
d'habitatge han tingut repercussions dramàtiques per a milers de valencians. Actualment, ens enfrontem a
una doble problemàtica, la d'aquells ciutadans que fan front a un desnonament per impossibilitat de pagar la
seua hipoteca, i la d'aquells ciutadans que al seu dia van confiar de bona fe en la Generalitat Valenciana, per
accedir a un habitatge protegit, perquè entre altres coses, estava subvencionat, i ara es troben amb
l'impagament d'estes ajudes per part del govern autonòmic.
La Generalitat Valenciana deu en concepte de xec habitatge 137.032.955,9 milions d'euros a 13.508
ciutadans de la Comunitat Valenciana. En concepte d'ajudes al lloguer, es deuen 3.500.102,70 milions d'euros
a 1.812 persones. I en concepte d'ajudes a la rehabilitació, tant de particulars com comunitats de veïns,
77.123.024,18 milions d'euros a 12.747 persones.

Al municipi de Benifaió , el deute ascendeix a 28.363,93 € en concepte de xec habitatge. En matèria de
lloguer es deu 693 €. I en concepte d'ajudes a la rehabilitació es deu 25.674,22 €. El que fa un total de
54.731,15 € que deu la Generalitat Valenciana als Benifaioners i Benifaioneres.
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L'administració autonòmica ha d'implicar-se i vetllar per una política pública d'habitatge i garantir este dret tal
com preveu l'article 16 de l'Estatut d'Autonomia.
El Síndic de Greuges i també el Síndic de Comptes han fet referència a esta qüestió en els seus últims
informes. Ja que la Plataforma d'Afectats per Impagaments d'ajudes a l'habitatge, va presentar queixes tant
a la Sindicatura de Greuges com al Síndic de Comptes i a este últim li demanaven que auditara la línia
T0304 Pla Habitatge, i el Síndic en el seu informe indica que "s'han d'adoptar pels centres gestors,
d'assessorament jurídic i de control intern les mesures necessàries per a concretar la naturalesa jurídica de
les resolucions i donar-los el tractament comptable pertinent en el Compte General de 2013".
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple els
següents
ACORDS
1. Dotar de reconeixement comptable al deute contret en concepte d'ajudes per a l'adquisició, lloguer i
rehabilitació d'habitatge.
2. Establir un calendari de pagaments raonable per abonar als ciutadans la quantitat deguda.
3. Respectar l'ordre de presentació de les sol·licituds en establir el calendari de pagaments.
4. Abonar esta quantitat a través del Fons de Liquiditat Autonòmic.
5. Donar compte a la plataforma d'afectats per l'impagament de les ajudes a l'habitatge i als grups
amb representació parlamentària a les Corts Valencianes.”
Finalitzat el debat, el Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 vots a favor dels regidors del PP, 6 dels
regidors del PSPV-PSOE, 2 del regidor de G.B i 2 de dels regidors de C.M Compromís) adopta el
present acord:
PRIMER: Dotar de reconeixement comptable al deute contret en concepte d'ajudes per a l'adquisició, lloguer
i rehabilitació d'habitatge.
SEGON: Establir un calendari de pagaments raonable per abonar als ciutadans la quantitat deguda.
TERCER: Respectar l'ordre de presentació de les sol·licituds en establir el calendari de pagaments.
QUART: Abonar esta quantitat a través del Fons de Liquiditat Autonòmic.
QUINT: Donar compte a la plataforma d'afectats per l'impagament de les ajudes a l'habitatge i als grups
amb representació parlamentària a les Corts Valencianes.

SRA. MARTA ORTIZ (PSPV-PSOE): Motiva la inclusió d’aquesta moció en l’ordre del dia, per el el
fet que s’han detectat unes 10 families que es troben en aquesta situació.
Per UNANIMITAT de tots els mombres es vota a favor de la inclusió. A continuació, la Sra.
Presidenta dona el primer torn de paraula.
SR. EDUARD GOMEZ (C.M COMPROMIS): Manifesta que recolça la moció.
SR. JOSE VICENTE ZAFRA (G.B): Manifesta que també recolçen la proposta i que s’abstrindran de
debatre sobre el fons de l’assumpte.

SRA. MARTA ORTIZ (PSPV-PSOE): Solicita que s’ha de recolçar, per la gent que està patitn les
conseqüències.
SR. JOSE LUIS MONRABAL (PP) Diu que si s’ha reconegut un deute a les persones hi ha que pagar-los. Es
per això, que també votaran a favor.
A continuació es posa en coneixement del Ple:
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Primer.- Que en relació al dia de la dona hi ha presentat per registre d’entrada un manifest presentat per el PP i
una moció del PSPV-PSOE presentada abans d’iniciar-se la sessió plenaria. Davant aquesta situació s’acorda
fer una conjunta.
Segon.- Que consta la presentació d’una Moció pel grup municipal Gent per Benifaió relativa a “la pujada de
cotizacions als autonòms i PIMES decretada pel Govern Central”.
La Sra. Presidenta posa en coneixement que s’ha presentat un escrit pel President de la Asociació de
Comerciants (ACEB) pel qual manifesta que la seua intenció no es que presentara per cap partit politic sino
que es fera extensiu a tots.
A continuació la Presidenta solicita que es vote la inclusió en l’ordre del dia, la qual es denega per 2 vots a
favor (GB) i 15 en contra (PP-PSPV-PSOE- C.M COMPROMIS)

CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
PUNT 1.15- Informar sobre els Decrets d’Alcaldia corresponents al mesos de desembre de 2013 i
gener de 2014.
S’informa als membres de la Corporació dels decrets d’Alcaldia, corresponents als mesos desembre de
2013 i gener de 2014 quedant els regidors assabentats.

PUNT 1.16 Dació de compte 4t trimestre de morositat de 2013.
Es dona compte al membres del Ple de l’informe de tresorería relatiu al 4t trimestre de mosositat de 2013.
Els membres del Ple queden assabentats.
PUNT 1.17- Dació de compte d’informe anual 2013 de seguiment del Pla d’ Ajust del art. 7 R.D. Llei
4/12 de 24 de Febrer.
Es dona compte als membres del Ple de l’informe de la Intervenció Municipal núm. 10/2014 de data 23 de
gener de 2014, relatiu al Pla d’Ajust del art. 7 del R.D. Llei 4/2012, de 24 de febrer. Informe de seguiment
del Pla.
Els membres del Ple queden assabentats.

PUNT 1.18- Dació de compte informe intervenció d’ ejecució del pressupost 2013 4t. trimestre

Es dona compte als membres del Ple de l’informe de la Intervenció Municipal núm. 24/2014 de data 3 de
febrer de 2014, relatiu al compliment de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de la
Llei 2/2012 LOEPSF, desenvolupada per l’ordre HAP/2105/2012.
Els membres del Ple queden assabentats.

PUNT 1.19- Precs i preguntes.
El Regidor del PSPV-PSOE, Alejandro Gomez, abandona la sessió plenaria.
A continuació la Sra. Alcaldessa, obri el torn de precs i preguntes.
SR. EDUARD GOMEZ (C.M. COMPROMIS). Prega a la Sra. Alcaldessa, que es tinga en compte a tots els
membres de la Corporació en la Comissió de Festes. Concrement fa referència a l’acte d’acomiadament de
la Fallera Major de Benifaió, acte al qual no han tingut ocasió de participar .
La Sra. Presidenta contesta que en una reunió de la Junta Local Fallera, es va decidir fer la despedida, però
no va ser cap acte formal. No obstant això, potser tinga raó.

SR. EDUARD GOMEZ (C.M. COMPROMIS). Pregunta al Sr. Alepuz sobre l’estat del Banc de Terres.
El Sr. Alepúz contesta que el cens està en en el tauler d’anuncis. Actualment hi ha molta demanda de
camps per a llogar però a llarg termini ( 13 anys), ja que és el termini considerat per a traure-li rendiment.
La major demanda és per a plantar quequis.
SRA. MARTA GRAU (C.M. COMPROMIS) Pregunta sobre si l’Ajuntament ha rebut l’informe de l’INVASSAT
( Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball) ja que consta que han visitat el centre del Trullas.
SRA. MERCEDES GOMEZ (PP) Contesta que li consta que han tornat a vindre, però no s’ha rebut a
l’Ajuntament l’informe.
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SRA. MARTA GRAU (C.M COMPROMIS) Pregunta sobre una parcel·la que hi ha pel Barranc, al qual s’ha
tirat diferents ensers.
SR. JOSE VICENTE ALEPUZ (PP) Contesta que al no tindre constància de la persona que ha fet
l’abocament, tot el que hi ha en una parcel·la es considera de l’amo i serà ell el que ho tindrà que netejar.
SRA. MARTA GRAU (C.M. COMPROMIS) Pregunta sobre les losetes del col·legi Santa Barbara.
SRA. MERCEDES GOMEZ (PP) Contesta que estan en fase de sol·licitud de pressupost
SRA. Mª JOSE MARTINEZ (GB) Pregunta sobre si s’ha cridat al conserge del Col·legi Trullás per a
comunicar-li l’horari
SRA MERCEDES GOMEZ (PP) Contesta que no té coneixement.
SR. XAVIER MARTINEZ (PSPV-PSOE) Pregunta sobre l’estat de la Campanya de concienciació de la
ordenança d’animals.
SRA. MERCEDES GÓMEZ (PP) Està prevista dur-la a terme la semana abans de falles, però depen de la
confirmació dels centres educatius. De moment s’implantarà en 4t de primaria i 1º ESO amb la idea
d’amplar-ho progresivament a la resta de cursos.
SR. XAVIER MARTINEZ (PSPV-PSOE) Pregunta en relacio a les factures sense contractació concretament
les relatives anunci de Nadal en TeleRibera i demana que no es fajen despeses sense la previa contractació
SRA. PRESIDENTA (PP) Contesta que TeleRibera està a disposició de qualsevol persona que es vuiga
anunciar.
SR. XAVIER MARTINEZ (PSPV-PSOE) Comenta que últimament, hi ha diferents decrets de l’Alcaldia,
concretament el 24 i 111 de l’any 2014, pels quals es resolen per silenci administratiu. Es per això, que
sol·licita un canvi en la forma de resolució del procediment.
SRA. MARTA ORTIZ (PSPV-PSOE) Pregunta si hi ha alguna decisió en relació a la font de la Plaça.
SRA. PRESIDENTA (PP) Contesta que esta setmana han estat en Benifaió, els tècnics de Patrimoni i es va
proposar les dues opcions: Cobrició definitiva o provisionalment. Els tècnics deien que qualsevol de les dues
propostes era correcta. No obstant, l’arquitecta estudiarà la més viable.
SRA. MARTA ORTIZ (PP) Pregunta sobre si s’han solucionat les deficiències de la Pista d’Atletisme
SR. JOSE ALEPUZ (PP) Contesta que la maquina agranadora passa de tant en tant i la neteja i els
conserges tenen ordre d’agranar-ho.
SRA. MARTA ORTIZ (PP) Prega que s’ instal·le protecció per als més menuts en les cistelles de basquet
SR VILLANUEVA (PP) Contesta que estudiarà la proposta.

}(^iAib9]"?4~
Identificador documento: 07617232726524600130
Para comprobar autenticidad: https://carpeta.benifaio.es/sta/pages/utils/documentCheck.jsp

SRA. MARTA ORTIZ (PSPV-PSOE) Pregunta a la Sra. Presidenta quan té previst que es solucionen tots
els temes nous que hi ha en matèria de personal.
SRA. PRESIDENTA (PP) La taula haurà de ser en breu. Serà necessari que el tècnic faiga treball
comparatiu, a continuació passar-ho per taula i posteriorment per comissió.
SRA. MARTA ORTIZ (PSPV-PSOE) Pregunta si l’aire condicionat del centre cultural funciona.
SRA. MERCEDES GOMEZ (PP) Contesta que ha de vindre una empresa que faiga el manteniment de tots
els centres.
SRA. MARTA ORTIZ (PSPV-PSOE) Pregunta sobre el manifest sobre el sida que no ha passat per el Ple.
Té registre d’entrada número 7167
SRA. MARTA ORTIZ (PSPV-PSOE) Pregunta sobre quina és la solució al problema dels bassals d’aigua
que es formen anant al pabelló.
SR. DAVID VILLANUEVA (PP) Contesta que es va intentar fer uns forats per a que passara l’aigua, però
que la solució definitiva serà fer una regadora.
SRA. GEMMA ARMERO (PSPV-PSOE) Pregunta quantes persones s’han contractat per a fer els treballs
del col·legi Santa Barbara.
SRA. MERCEDES GOMEZ (PP) Contesta que en són 5 les persones contractades, però no sap dir-li si són
tots del poble.
SRA. GEMMA ARMERO (PSPV-PSOE) Pregunta sobre les fons d’aigua d’osmosis dels centres educatius.
SRA. MERCEDES GOMEZ (PP) Contesta que els centres educatius no tenen fonts d’osmosi, es llevaren
quan es va derivar el manteniment i vist que l’aigua de la xarxa és potable ja no s’han tornat a instal·lar-les.
Les actuals són fonts connectades a la xarxa d’aigua potable.
SR. ALEPUZ (PP) Prega al grup municipal PSPV-PSOE que el próxim “buzoneo”
condicions, per tal que no s’embrute la via pública.

es milloren les

SRA. MARTA ORTIZ ( PSPV-PSOE) Contesta que el “buzoneo” es va fer per mitjançs propis i que el fet
que s’embrutara la vía pública és per les inclemències del temps, ja que va coincidir en un dia de molt de
vent.

No havent-hi més assumptes que tractar, l'alcaldessa-presidenta dóna per acabada la sessió sent les vint-itres hores cinquanta minuts, de la qual cosa com a secretaria accidental done fe.

ViP
L’alcaldessa-presidenta

Firmat. Amparo Arcís Martínez

La secretaria accidental

Firmat. Amparo Martinez Ferrando

OLIVIA MARTINEZ GARCIA Secretària de l'Ajuntament de Benifaió estenc la present DILIGÈNCIA per a fer
constar el següent:
Que la present acta va ser aprovada en sessió plenària ordinària de 31 de març de 2014 amb la inclusió de les
rectificacions següents:
La sra. Martínez (G.B) demana que conste la seua pregunta i prec relatiu als horaris del C.P Trullás.
El regidor socialista, el sr. Blázquez demana que en la pàgina 26 es corregisca el seu cognom ja que figura “Vlazquez” i
“Vazquez” en lloc de “Blázquez”.

La sra. Alcaldessa demana que, igualment, es corregisca en la pàgina 28 el cognom del portaveu popular ja que figura
“Monrabla” en lloc de “Monrabal”.
El portaveu de CM Bloc Compromís demana que en les seues intervencions figure el seu nom en valencià i no castellà.
El que pose de manifest als efectes legals oportuns en Benifaió a 04 d’abril de 2014.

Vº Bº

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

La secretaria general

Olivia Martínez García
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