ACTA NÚM.6/16 SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 30 DE JUNY
DE 2016

Secretària:
Dña. Olivia Martínez García
També assitix el Coordinador D. Jorge Pastor Roca
ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTÒRIA
 PUNT 6.1- Lectura i aprovació de l’acta núm. 5 de 31 de maig de 2016.
 PUNT 6.2- (Personal, Règim Interior, Seguretat Ciutadana, Obres i Servicis) Aprovar, si
procedix l’acceptació de la delegació per a la contractació de les obres incloses al Pla
Provincial d’Obres i Serveis 2016 de l’Excma- Diputació Provincial de València (Expdt452/216).
 PUNT 6.3- (Personal, Règim Interior, Seguretat Ciutadana, Obres i Servicis) Determinar de
manera especifica la data i denominació de les dos festes locals que en caràcter no
recuperable tindran lloc a Benifaió per al proper 2017 (Expdt. 1359/2016).
 PUNT 6.4- (Hisenda) Exp. Núm. 15/16 Modificació crèdits: Suplement de crèdit a càrrec del
romanen de tresoreria (Exp. 597/16).
 PUNT 6.5- (Hisenda) Reclamació d’interessos de demora Insigna Uniformes, S.L (R.G.E. núm.
3718 de data 23 de maig de 2016 (Expdt.1275).
 PUNT 6.6- (Esports) Aprovar, si procedix, el reglament regulador de Premis i Distincions al
mèrit esportiu.
 PUNT 6.7- (Serveis Socials Sanitat i igualtat) Moció del Grup Municipal Gent Per Benifayó
N.R.E 4366 de data 9 de juny.
 PUNT 6.8- (Serveis Socials Sanitat i igualtat) Moció del Grup Municipal Esquerra Unida del
País Valencià N.R.E. 4414 de data 10 de juny de 2016.
 PUNT 6.9- Despatxos extraordinaris, si procedixen.
CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
 PUNT 6.10- Informar sobre els Decrets d’Alcaldia del mes de maig 2016.
 PUNT 6.11- Precs i preguntes.

Número : 2016-0006 Data : 29/07/2016

Regidors i regidores:
Don Xavier Martínez Fontestad (PSPV-PSOE)
Don Andrés Blázquez Gallego (PSPV-PSOE)
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Doña Bibiana Piles Rovira (PSPV-PSOE)
Doña Julia Manuel Naranjo (PSPV-PSOE)
Doña Amparo Arcís Martínez (PP)
Don José Vicente Alepuz Guillén(PP)
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Doña. Marta Grau i Rovira (Compromís per Benifaió)
Don Adrià Grau i Martínez (Compromís per Benifaió)
Don Victor García García (G.B)
Doña Maria José Martínez Más (G.B)
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ACTA

Marta Ortiz Martínez ( 2 de 2 )
Alcaldessa
Data Signatura : 29/07/2016
HASH: 223bff8d0ba557c9ab0973443bc5bce8

Olivia Martínez García ( 1 de 2 )
Secretaria
Data Signatura : 29/07/2016
HASH: b2fdf9644a162e0a84beb097d83c3138

Alcaldessa-Presidenta:
Doña Marta Ortiz Martínez

En el Saló de Sessions de la
Casa Consistorial de Benifaió
sent les 19 hores i 35 minuts
del dia 30 de juny de 2016, es
van reunir els senyors al marge
relacionats, Regidors I Regidor
o Regidores de l'Ajuntament
Benifaió, prèvia convocatòria
cursada a este efecte i assistint
en número suficient, davall la
presidència
de
la
sra.
Alcaldessa
Marta
Ortiz
Martínez, actuant com a
secretaria
general,
Olivia
Martínez García que dóna fe.
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ASSISTENTS:

PART RESOLUTÒRIA
PUNT 6.1- Lectura i aprovació de l’acta núm. 5 de 31 de maig de 2016..
Plantejat per la sra. Alcaldessa si hi ha alguna rectificació o objecció respecte acta núm. 5 de 31 de maig de
2016 s’aprova per amb les següents modificacions:
El sr. Botello demana que en la pàgina 9, últim paràgraf, línia 10 que es sustituisca “No es que hi ha que fer
un informe local i sectorial de la nacional 520” per “Es que hi ha que fer un informe local i sectorial de la
nacional 520”. En la pàgina 25 afirma que va dir “però va a qüestionar una cosa que no li sembla bé i és que
haguen memòries valorades fetes per personal extern del Ajuntament”. En la pàgina 35 deu figurar “No li
pareix un tema delictiu i per això li agradaria que es mantinguera la manutenció durant l’estiu”. En la pàgina
43 afirma que hi ha una errada de transcripció de forma que cal canviar “eds mantinga” per “es mantinga”.
Per últim, en la pàgina 44 matisa que va dir” en el portal de transparència municipals de 32 apartatas en 16
no hi ha res”.
La sra. Arcís demana que en el punt 5.18 en la seua intervenció es sustituisca la referència “fallida” per
“quiebra”

Considerant que es objete de este Pla l’inclusió d’inversions associades a les obres o servicis que siguen de
competència municipal segon l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.

Descripció de la inversió
Remodelació de la zona per adaptats Parc Valmontone
Remodelació Parc infantil la Ribera
Remodelació zona 1 del parc infantil Blasco Ibáñez
Adequació vestuaris Poliesportiu municipal
Remodelació zona ajardinada de la Avinguda Marcelina
Automatització rec per goteig en zones verds Pla de les Clotxes
Instal·lació i automatització rec per goteig zones verds piscines municipals
TOTAL

Import €
49.358,93 €
20.522,57 €
12.115,97 €
30.138,68 €
47.758,22 €
2.102,50 €
2.173,77 €
164.170,64 €

Considerant que d’acord amb allò disposat en la Base Octava del Pla “Es delega en els Municipis i
Mancomunitats la contractació de les obres i servicis del PPOS. Les entitats beneficiàries faran constar
l’acceptació expressa de dita delegació per acord plenari.
L’acceptació de la delgació serà vinculant per a les entitats beneficiàries de les ajudes, i es realitzarà en un
termini màxim de 3 mesos desde la publicació de la concessió d’ajuda al BOP”.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Personal, Règim Interior, Seguretat Ciudadana, obres i
servisis de data 23 de juny de 2016.
Inicia el torn d’intervencions el portaveu d’ Esquerra Unida, el sr. Botello, que diu que en la mateixa línea
que sempre ha dit ací considera que açò no deuria fer-se d’esta manera. Opina que deuria fer-se un procés
de participació ciutadà i donar peu a que la gent haguera opinat i presentar altre tipus d’obres. També ho
vaig dir en la comissió informativa, probablement totes les obres son necessàries però poden haver altres
mes prioritàries. Considera que el tema de la participació és substancial i tenen que començar ja d’una
vegada.

ACTA

Considerant que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 822 de 7 de juny de 2016 es va sol·licitar a l’Excma.
Diputació Provincial de València l’inclusió en el Pla Provincial d’Obres i Servicis les següents inversions amb
el detall que s’indica:
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Considerant que el passat 2 de maig de 2016 es publicà l’anunci de l’Excma. Diputació Provincial de
València sobre les bases del Pla Provincial de Cooperació d’Obres i Servicis Municipals per a l’exercici 2016
(BOP núm. 82).

Número : 2016-0006 Data : 29/07/2016

PUNT 6.2- (Personal, Règim Interior, Seguretat Ciutadana, Obres i Servicis) Aprovar, si procedix
l’acceptació de la delegació per a la contractació de les obres incloses al Pla Provincial d’Obres i
Serveis 2016 de l’Excma- Diputació Provincial de València (Expdt- 452/216).

El portaveu de Gent per Benifayo, sr. García diu, en este punt se trata d’acordar la delegació per a
contractar les obres i servicis del Pla Provincial d’Obres i Serveis 2016 de l’Excma- Diputació Provincial de
València. Les obres objecte de la inclusió en el mencionat pla no han segut consensuades en ningun grup
polític; temps hi havia des de el 2 de maig al 10 de juny per haver fer una Comissió Informativa i poder
haver aportat alguns nous projectes, sen se haver donat opció a modificació. Per tant, Gent per Benifayó se
va ha abstindré.
El portaveu de Compromís per Benifaió, el sr. Gómez, votarà a favor de la proposta de delegar la
contractació de les obres del PPOS en l’Ajuntament. Es tracta d’executar obres en parcs, zones verdes, la
Marcelina i la piscina. Li semblen d’interés públic. L’import de la subvenció ascendix a poc més de 160.000
euros.

Per a conclore el torn d’intervencions la sra. Alcaldessa informa que no totes les inversions que es van a
executar este any aniran amb càrrc el PPOS.
El Ple de la Corporació per 14 vots a favor (7 dels regidors i regidores del PSPV-PSOE, 4 del PP, 3 de
Compromís per Benifaió) i 3 abstencions (2 de G.B i 1 del regidor de EUPV) adopta els següents
ACORDS:

ACTA

El portaveu del Partit Socialista, sr. Martínez, diu que no s’està debatint sobre la proposta d’acord, la qual
parla de delegació de competències. Pensa que s’està aprofitant l’ocasió per a fer una critica d’una qüestió
que ja parlaren. La majoria de les obres son propostes tècniques que han anat ajustant-se. S’han fet 4 o 5
reunions durant 10 dies a les 7 del matí on es van aportant pressupostos i son els tècnics els que han
concretat les prioritats. Les propostes de l’equip de govern han sigut poques. Li pareix bé que es facen
propostes. Cada departament ha fixat les necessitats i a partir d’ahí es seleccionen segons l’interés públic
existent. No té cap problema en que assistan els portaveus municipals si bé deurà ser a les 7 del matí ja que
per la vesprada no estàn els tècnics.

Número : 2016-0006 Data : 29/07/2016

La portaveu del Partit Popular, la sra. Arcís, està d’acord amb la proposta. No obstant això, destaca que han
segut obres seleccionades per l’equip de govern. Pensa que es podia... bueno ja tinguérem una junta de
portaveus on el sr. Martínez els va dir que apremiava, que havia segut tot molt ràpid. No està en la mateixa
línia que el sr. Luis perquè pensa que els regidors han segut elegits pel poble i el representen i els correspon
decidir les obres prioritàries. Les obres incloses li pareixen bé però tal i com va dir José Alepuz ja en la
comissió seria convenient anar treballant en obres en les comissions i anar aportant idees per tal de tindre
memòries valorades fetes i en un moment determinat poder triar entre els diferents grups politics les obres
que consideraren mes prioritàries. No obstant allò exposat va a recolzar esta proposta

SEGON. Remetre telemàticament el present acord a l’Excma. Diputació Provincial de València en el
moment procedimental en que es requerisca el mateix.
PUNT 6.3- (Personal, Règim Interior, Seguretat Ciutadana, Obres i Servicis) Determinar de manera
especifica la data i denominació de les dos festes locals que en caràcter no recuperable tindran lloc
a Benifaió per al proper 2017 (Expdt. 1359/2016).
Vist que el Cap del Servici Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria de la Conselleria d'
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per mitjà d'escrit de data 10 de juny de 2016
(registre d´entrada núm. 4443), va requerir a este Ajuntament perquè determinara de manera específica la
data i la denominació de les dos festes locals que, amb caràcter no recuperable, tindran lloc a Benifaió per
al proper any 2017.
Considerant que l'article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, i disposicions concordants establix que les festes laborables,
que tindran caràcter retribuït i no recuperable, no podran excedir catorze a l'any, de les quals dos seran
locals.
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PRIMER. Acceptar expressament la delegació per a contractar les obres i servicis incloses al Pla Provincial
d’Obres i Servicis 2016 de l’Excma. Diputació Provincial de València.

Considerant que el passat 17 de juny de 2016 es va proposar que els festius locals 2016 foren el dilluns 21
d’agost de 2017 (Divina Aurora) i el dimarts 22 d’agost de 2017 (festa de Santa Bárbara), ambdós amb
caràcter no recuperable.
Considerant que s'ha detectat un errada de transcripció ja que la data correcta de la festivitat local de la
Divina Aurora per al 2017 és el 23 d'agost i no el 21 d'agost.
Considerant que l´Administració pot rectificar d´ofici d´errades materials, de fet o artimètiques, d´acord allò
disposat per l´article 105.2 de la Llei 30/1992, de 16 de novembre, de Règim Jurídic i Procediment
Administratiu Comú (LRJPAC).
Inicia el torn d’intervencions el portaveu d’ Esquerra Unida, el sr. Botello, qui afirma no tindre clar la
separació de la vida laica i la pública amb la religiosa. No entén per què es parla de festes patronals en
compte de festes locals. Li pareix bé que l’esglèsia fique les seues festivitats. Destaca que la festivitat de
santa Bàrbara és en desembre però açí es celebra en agost. Pensa que cal separar estos aspectes tal i com
preveu la Constitució Espanyola.
El portaveu de Gent per Benifayó, sr. García, diu que li pareix bé la rectificació que s’ha fet de la proposta
inicial.

La portaveu del Partit Popular, la sra. Arcís, diu que es tracta de determinar dos dades per a festes locals.
Ací tradicionalment eren el 20 i 22, en el 2017 per conforme cau seran 22 i 23. Des de el grup popular
esperen que durant molts anys puguen disfrutar d’estes festes patronals i d’estos dies.

El Ple de la Corporació per 16 vots a favor (7 dels regidors i regidores del PSPV-PSOE, 4 del PP, 3 de
Compromís per Benifaió i 2 de G.B) i 1 abstenció (del regidor de EUPV) adopta els següents
ACORDS:
PRIMER. Determinar que la festa de Santa Bárbara tinga lloc el dimarts 22 d’agost de 2017 i la de la Divina
Aurora el dimecres 23 d’agost de 2017, ambdós amb caràcter no recuperable.

ACTA

El portaveu socialista, el sr. Martínez, considera que no estan parlant d’allò que ha exposat el sr. Botello. Es
tracta de determinar 2 dies festius i no laborables.

Número : 2016-0006 Data : 29/07/2016

El portaveu de Compromís per Benifaió, el sr. Gómez, comenta que en l’Estatut del Treballador es preveu
l’existència de 14 dies de vacances i 2 festes locals. Normalment el que es fa és que quan una festivitat cau
en diumenge es passa a un dia entre setmana per tal que els treballadors puguen gaudir d’una dia festiu.

PUNT 6.4- (Hisenda) Exp. Núm. 15/16 Modificació crèdits: Suplement de crèdit a càrrec del romanen
de tresoreria (Exp. 597/16).
Vist el Decret d’Alcaldía núm. 446 de data 31 de març de 2016, aprovació liquidació pressupost general
municipal de l’exercici 2015.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 78/2015, de data 13 d’abril de 2016
Vista la providència de l’Alcaldía, de data 12 de maig de 2016.
Vist l’informe d’Intervenció de data 14 de maig de 2016, de modificació pressupostària 15-2016: suplement
de crèdit fianançat amb romanent de tresoería.
Vista la proposta dela regidoria d’hisenda de data 16 de maig de 2016.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 23 de juny de 2016.
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SEGON. Notificar el present acord al Servici Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria de la
Conselleria d' d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Inicia el torn d’intervencions el portaveu d’ Esquerra Unida, el sr. Botello, que pregunta en relació a la
modificació si hi ha una part substancial que es a càrrec del deute... es a dir, disminuir part del deute que
encara te l’Ajuntament. Des de eixe punt de vista ho considera correcte.
El portaveu de Gent per Benifayó, sr. García, diu que s’informa de la obligació de destinar 268.939,34 a
l’amortització del deute vist l’informe favorable d’intervenció 117/2016. Gent per Benifayó esta d’acord de
que se destine a la amortització de pagar el préstecs.
El regidor de Compromís per Benifaió, el sr. Grau, manifesta estar a favor de la proposta.
La portaveu del Partit Polular, sr. Arcís, explica que es tracat de modificar a càrrec del romanent de
tresoreria amb la finalitat d’amortitizar el préstec de la Caixa.L’informe de l’interventor és favorable i a més
és obligatori. Per tant, ho aprovarà.

El Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 dels regidors i regidores del PSPV-PSOE, 4 del PP, 3 de
Compromís per Benifaió, 2 de G.B i 1 del regidor de EUPV) adopta els següents ACORDS:
PRIMER: L’aprovació provisional de l’expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit
segons el detall següent:
PRIMER.- Aprovar el suplement de crèdit:

100

011

Concepte
Import
AMORTIZACIÓN RDL8/2014 LA CAIXA
91116 REFINANC. RDL4-2012
TOTAL

268.939,34 €
268.939,34 €

SEGON.- Fianançar l’expressada modificació amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoeria per
import de 268.934,34 €.

ACTA

Aplicació pressupostària

Número : 2016-0006 Data : 29/07/2016

El portaveu del Partit Socialista, sr. Martínez, diu que esta modificació és fa amb càrrec del romanent de
tresoreria de la liquidació del pressupost. Este romanent permetrà fer inversions financerament sostenibles i
amortitzar el préstec, ja que la llei els obliga.

PUNT 6.5- (Hisenda) Reclamació d’interessos de demora Insigna Uniformes, S.L (R.G.E. núm. 3718
de data 23 de maig de 2016 (Expdt.1275).
Vist el R.G.E. núm. 2016003718 de data 23 de maig de 2016, en el que sol·licita el dret de cobrament
d'interessos de demora de les factures pagades pel pla de pagament a proveïdors aprovat pel RDL 4/2012.
Vista la relació de proveedors del pla d’ajust, de data 13 de març de 2012.
Vista la relació de pagaments de Bankia Plan Proveïdors RDL4-2012 de data 30 de maig de 2012.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 152/2016, de data 13 de juny de 2016, amb el següent tenor literal:
“Visto el registro de Entrada 2016003718 de 23 de mayo de 2016 de D. Antonio Gil Moreno con DNI número 52637360C
en nombre y representación de la mercantil INSIGNA UNIFORMES S.L. en el que solicita que, el derecho de cobro de
intereses de demora por importe de 2.296,56 de las facturas pagadas a través del Plan de pago de proveedores
aprobado por el RDL 4/2012
“INFORMO:
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SEGON: Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord de modificació de crèdits i simultàniament
posar a disposició del públic la correspoenent documentació en el termini de 15 dies hàbils, durant els quals
podran examinar-ho i presentar reclamacions dabant del Ple.

PRIMERO.- Actualmente, la compatibilidad del Plan de Pago a Proveedores con la Directiva 2011/7/UE está siendo
enjuiciada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE en adelante) en la Cuestión prejudicial 555/14. Ésta
responde a una petición de decisión prejudicial planteada por un juzgado de Murcia que tenía dudas sobre si la renuncia
a los intereses de demora que establece el citado mecanismo era compatible con las directivas comunitarias que
incluyen medidas contra la morosidad en operaciones comerciales.
A este respecto, el pasado 12 de mayo la Abogado General de la Unión Europea presentó ante el TJUE sus
conclusiones en las que propone a dicho tribunal que responda al juzgado de Murcia que lo establece el Plan de
Pagos a Proveedores del Gobierno de España no se opone a las directivas comunitarias. Las conclusiones de la
Abogado están alineadas con la posición defendida por el Gobierno Español.

Es más, la Abogado General señala que los acreedores que se sumaban al Plan de Pago a Proveedores se acogían a
un nuevo derecho: “el derecho al pago inmediato”, a cambio de renunciar a los derechos al pago de intereses de
demora y a la compensación por los costes de cobro. En su opinión, en la Directiva 2011/7, nada se opone a que un
acreedor celebre legalmente un acuerdo voluntario con el deudor “por el cual ha de recibir el pago inmediato del
principal adeudado con arreglo al contrato a cambio de renunciar a los derechos a los que podría de otro modo tener en
relación con los intereses de demora y con la compensación de los costes de cobre”. A su juicio, las disposiciones de tal
acuerdo no constituyen “una cláusula contractual o una práctica abusiva”, a los efectos de los apartados 1 a 3 del
artículo 7 de la Directiva, ni, por extensión, son “manifiestamente abusivas”, siempre que el derecho a esperar el pago
total “fuera real y no ilusorio”. Simplemente, se trata de una práctica comercial habitual.

Que el Ayuntamiento de Benifaió aprobó en sesión plenaria extraordinaria y urgente en fecha 29 de marzo de 2012 un
plan de Ajuste para el pago a proveedores de acuerdo con el
Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinaban obligaciones de información y procedimientos
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

ACTA

SEGUNDO.- Que en escrito del solicitante hace referencia a unos pagos realizados el 30-05-2016. Teniendo en cuenta
que se hace referencia al Plan de Ajuste de 2012 se sobreentiende que los pagos sobre los que se solicita los intereses
son los realizados por el Ayuntamiento el 30-05-2012.

Número : 2016-0006 Data : 29/07/2016

A grandes rasgos, la Abogado General señala ante el TJUE que la adhesión al plan era voluntaria y que los acreedores
podían optar por no hacerlo y conservar su derecho al pago de intereses de demora, así como a la compensación por
los costes de cobro, a cambio de esperar más para cobrar. En particular, la Abogado General recuerda que el
mecanismo de financiación preveía el pago “acelerado” del principal adeudado por una Administración Pública siempre
que el acreedor renunciara a su derecho al pago delos intereses de demora y a la compensación por los costes de
cobro. Puesto que la adhesión a dicho mecanismo era voluntaria por parte del acreedor, éste podría optar por no
sumarse al mismo y conservar de esta manera su derecho a recibir intereses de demora y la compensación por los
costes de cobro.

En sesión plenaria de 15 de mayo de 2012 se aprobó plenariamente una operación de crédito a largo plazo para el pago
a proveedores acogidos voluntariamente al Plan de Proveedores (Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero). El
Ayuntamiento de Benifaió suscribió contrato con la Entidad Bancaria BANKIA un préstamo el pago a proveedores
acogidos voluntariamente al plan de pago de pago. Que de acuerdo extracto bancario de BANKIA se constata que todas
y cada una de las facturas que se relacionan y por las que la que se solicitan intereses de demora fueron pagadas el 30
de mayo de 2012 a la mercantil INSIGNA UNIFORMES S.L.
FECHA
PAGO
30-may-12
30-may-12
30-may-12
30-may-12
30-may-12
30-may-12

CONCEPTO
IMPORTE
FA09001045- VESTUARIO PARA POLICIA LOCAL.
FA09001196- VESTUARIO PARA POLICIA LOCAL.
FA09001293- VESTUARIO PARA POLICIA LOCAL. AGENTE 43.
FA10000177- VESTUARIO PARA POLICIA LOCAL.
FA10000248- VESTUARIO PARA LA POLICÍA LOCAL.
FA10000315- VESTUARIO PARA POLICIA LOCAL.
FA11000390- ADQUISICION DE 5 BASTONES DE MANDO CON
30-may-12 BORLAS PARA CORPORACIÓN LOCAL.
FA10001504- TRAJES DE GALA PARA LA POLICÍA LOCAL DE
30-may-12 BENIFAIÓ.

634,79
394,55
437,22
133,98
203,00
208,80
991,20
7.231,91
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Que la mercantil INSIGNA UNIFORME S.L. se acogió al Plan de Proveedores de acuerdo con la relación individualizada
del Interventor Municipal de fecha 14 de marzo de 2012 que se acompaña a este documento de acuerdo con el
siguiente detalle.

30-may-12 FA10000736- VESTUARIO PARA POLICIA LOCAL.
FA10000870- VESTUARIO PARA POLICIAS NUEVOS (DAVID GIL
30-may-12 GARRIGOS, FERNANDO MTEZ.CONESA Y ROSA SANZ).
30-may-12 FA10000172- VESTUARIO PARA POLICIA LOCAL.
30-may-12 FA10000592- VESTUARIO PARA POLICÍA LOCAL.
30-may-12 FA10000666- VESTUARIO PARA POLICIA LOCAL (JAUME TENT).
FA11001455- VESTUARIO PARA POLICIA LOCAL (BOTAS,
30-may-12 ESCUDOS PECHO Y PANTALONES BIELASTICOS).
FA10000871- VESTUARIO PARA PARA PERSONAL DE
30-may-12 PROTECCIÓN CIVIL.
TOTAL

551,37
1.738,60
916,92
673,26
587,40
4.997,91
2.864,71
22.565,62

El
Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, señala en su artículo 9.4 lo siguiente
1. Los contratistas que figuren en la relación prevista en el artículo 3 y aquellos que tengan derecho al cobro de acuerdo
con el artículo 4, podrán voluntariamente hacerlo efectivo mediante presentación al cobro en las entidades de crédito.

Primero.- Desestimar la reclamación de la empresa INSIGNA UNIFORMES S.L.. ya que se acogió voluntariamente al
Plan de Proveedores establecido en el El
Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero lo que significaba de acuerdo con el articulo 9.2 que e l abono a favor del
contratista conlleva la extinción de la deuda contraída por la entidad local con el contratista por el principal, los
intereses, costas judiciales y cualesquiera otros gastos accesorios.

Vista la proposta del regidor d’hisenda de data 14 de juny de 2016.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 23 de juny de 2016.
Inicia el torn d’intervencions el portaveu d’ Esquerra Unida, el sr. Botello, qui diu açó ja es va debatir també
en el Ple passat. Exactament és el mateix plantejament. Els tecnics estan d’acord en que no procedix
acceptar la reclamació. Per a tindre la posibilitat de cobrar havia que renunciar als interessos i acceptaren i
cobraren. Per tant no hi ha més. A nivell particular és una cosa molt normal entre empreses fer quites al
deute i ningu s’escandalitza. No enten ara el plantejament d’estes empreses que voler reclamar els
interessos. El sr. Botello està completament en desacord en l’empresa i demana aclaració en relació als
termes de la votació.
La sra. Alcaldessa li contesta que la proposta sotmesa a votació es per a desestimar la reclamació de
l’empresa.
El portaveu de Gent per Benifayo, sr. García, diu en el plenari passat ja es tractaren unes propostes similars
a estes i estigueren tots d’acord en desestimar-les. Es reclamen 2.296 euros d’interessos de demora, les
factures que porten a lloc estos interessos foren pagades el 30 de maig del 2012. El acollir-se al pla indicat
anteriorment suposava, segons diu l’article 9.4/22, l’extinció del deutes contraguts en la entitat local en el
contractista per el principal, els interessos, costos judicials i altres gestos. Per tant, vist l’informe
d’intervenció, Gent per Benifayo esta d’acord en desestimar la reclamació d’interessos de la mercantil
Insignia Unformes S.L.
El portaveu de Compromís per Benifaió, sr. Gómez, votarà a favor de desestimar la reclamació ja que es
buscà una solució concreta amb càrrec el pla de proveïdors.

ACTA

Segundo.- Notificar a la empresa interesada a los efectos oportunos.”
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3. Las entidades de crédito facilitaran a las entidades locales y al contratista documento justificativo del abono, que
determinará la terminación del proceso judicial, si lo hubiere, por satisfacción extraprocesal de conformidad con lo
señalado en el artículo 22.1 de la Ley 1/2001, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

Número : 2016-0006 Data : 29/07/2016

2. El abono a favor del contratista conlleva la extinción de la deuda contraída por la entidad local con el contratista por el
principal, los intereses, costas judiciales y cualesquiera otros gastos accesorios.

La portaveu del Partit Popular, sra Arcis, diu son empreses que s’acolliren al Pla de pagament de
proveedors renunciant als interssos de demora......
El portaveu del Partit Socialista, sr. Martínez, recorda que en l’anterior Ple ja es va mantindre´s esta línia.
L’origen de tot està en la normativa europea. No obstant això, destaca l’existència d’un informe de
ladvocacia de l’estat que recolça la postura municipal. També la FVMP va en la mateixa línia. Ara quedaran
a expenses del Tribunal Europeu i la seua interpretació.
El Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 dels regidors i regidores del PSPV-PSOE, 4 del PP, 3 de
Compromís per Benifaió, 2 de G.B i 1 del regidor de EUPV) adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Desestimar la reclamació d'interessos de la mercantil INSIGNA UNIFORMES, S.L. de data 23 de
maig del 2016 en el que sol·licita que, el pagament d'interessos de demora per un import de 2.296,56 €
basant-se en l'Informe de l'Interventor Municipal.
SEGON. Notificar el present acord a INSIGNA UNIFORMES, S.L. als efectes oportuns.
PUNT 6.6- (Esports) Aprovar, si procedix, el reglament regulador de Premis i Distincions al mèrit
esportiu.

Vist l’informe de la secretaria número 2016-0116 de data 22/06/2016 relatiu a la proposta de reglament
regulador de les distincions al mèrit esportiu.

Inicia el torn d’intervencions el portaveu d’ Esquerra Unida, el sr. Botello, qui pregunta si una vegada aprovat
inicialment hi haurà un període d’un mes, per a presentar al·legacions al mateix i desprès faran l’aprovació
definitiva. El regidor diu que ho va aprovar inicialment però te un seriós dubte ja que no l’agrada massa les
votacions telemàtiques, ja que pot ser un mecanisme que no es pot controlar massa be i pot hi haure fraude
o persones que voten dues vegades. Pensa que això no ho poden controlar. Per altra banda, ja ha passat
en alguna altra votació telemàtica que no necessariament guanya el que te mes qualitat té sinó el que te
més xarxa social o el que esta afiliat a la falla mes nombrosa,perquè es la que dona el recolzament. Per tant
pensa que seria mes convenient evitar eixe punt de la votació telemàtica. Les altres deixar-les o donar més
puntuació.No obstant els dubtes que li palnteja la votació telemàtica ho aprovarà.

ACTA

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Esports de data 27 de juny de 2016.
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Vista la proposta de Reglament regulador dels Premis i Distincions al mèrit esportiu.

El portaveu de Compromís per Benifaió, sr. Gómez, votarà a favor de la proposta. Hi haurà un període de
reclamacions. Li pareix positiu ja que es premia a les entitats i es potencia l’esport. Entén que el vot
telemàtic genere desconfiança però és una forma de donar més participació. Caldrà perfeccionar-ho. El
regidor apunta que la puntuació de la votació telemàtica serà inferior a la presencial.
El regidor del Partit Popular, sr. Angel Maño diu, com es tracta de aprovar un reglament que ha segut
passat per Consell i Comissió d’Esports. Estand’acord i votaran a favor.
El regidor del Partit Socialista, sr. Rosaleny diu que este reglament té com a objectiu regular els premis i
distincions al mèrit esportiu i reconèixer la pràctica esportiva, l’esforç i la dedicació. Hi ha 4 categories.
En definitiva es tracta de fer un reconeixement a nivell institucional i lligar-ho a través de la participació
ciutadana mitjançant la presentació de candidatures i les votacions. Qualsevol podrà presnetra
candidatures. D’esta forma es dona participació a la gent. Opina que no hi ha que tindre por a la
modernització ja que hi ha mecanismes per a controlar als participants. No vol que es desafse molt la
votació telemàtica per això valdrà 15 punts. S’ha canviat el format del sopar de l’esport. Pensa que és un
pas important a nivell esportiu. El document està obert. Finalment el regidor d’esports agraix les
aportacions realitzades.
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La regidora de Gent per Benifayó, sra. Martínez, qui recorda al sr. Botello que la votació telemàtica és una
part, un percentatge de la votació. De fet fins a última hora no es sabrà qui és el guanyador, perquè la intriga
la guardaran. Serà en el mateix sopar de la gala d’esport quan es vol fer la votació insitu, es a dir es un
percentatge hi ha varis percentatges. Des de gent per Benifayó els pareix correcte i votaran a favor.

El Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 dels regidors i regidores del PSPV-PSOE, 4 del PP, 3 de
Compromís per Benifaió, 2 de G.B i 1 del regidor de EUPV) adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament regulador dels Premis i Distincions al mèrit esportiu amb el
següent tenor literal:

A.

MENCIONS ESPECIALS

-

Distinció institucional a les entitats esportives que celebren el 25é, 50é, 75é, centenari, etc.

-

B. MILLOR ESPORTISTA LOCAL DE L’ANY
Podran ser candidats/es als premis, aquells/es esportistes que s’hagen distingit amb la millor
trajectòria esportiva durant la temporada anterior a l’atorgament del premi.
La presentació dels nominats al premi de millor esportista de l’any, es farà mitjançant la presentació
de candidatures per part d’una entitat esportiva que estiga donada d’alta en el Registre Municipal de
l'Ajuntament de Benifaió, o per part d'algun ciutadà atenent a allò disposat en l'Article 3 de les
presents bases.
C. MILLOR ENTITAT ESPORTIVA DE L’ANY
Podran ser candidates al premi, aquelles entitats esportives que s’hagen distingit amb la millor
trajectòria esportiva i/o consecució d’èxits importants durant la temporada anterior a l’atorgament del
premi.
La presentació dels nominats als premis esportius, es farà mitjançant la presentació de candidatures
per part d’una entitat esportiva que estiga donada d’alta en el Registre Municipal de l'Ajuntament de
Benifaió, o per part d'algun ciutadà atenent a allò disposat en l'Article 3 de les presents bases.
D. TRAJECTÒRIA ESPORTIVA
Podran ser candidats/es als premis, aquells/es esportistes, entrenadors, directius o persones que
hagen contribuït durant la seua trajectòria esportiva, a la millora de la pràctica física i esportiva o a la
consecució d’èxits dins de la pràctica al seu esport.
La presentació dels nominats als premis esportius, es farà mitjançant la presentació de candidatures
per part d’una entitat esportiva que estiga donada d’alta en el Registre Municipal de l'Ajuntament de
Benifaió, o per part d'algun ciutadà atenent a allò disposat en l'Article 3 de les presents bases.
PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
Totes les sol·licituds, a excepció de les mencions especials, s’hauran de realitzar mitjançant el
Registre Municipal, situat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) en la planta baixa de l’Ajuntament de
Benifaió, fins al dia establert del mateix any de l’atorgament dels premis que es regulen en aquestes
bases.

ACTA

Distinció institucional a una persona relacionada amb el món de l’esport local.
Aquestes distincions seran proposades per la Presidència del Consell Municipal d’Esports i/o per les
pròpies entitats esportives que celebren el seu aniversari.
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PREMIS I DISTINCIONS
S'estableixen els següents apartats per als premis i les distincions:
A.- Mencions especials
B.- Millor Esportista de l'any
C.- Millor Entitat Esportiva de l'any
D.- Trajectòria Esportiva
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“PREÀMBUL
L'objectiu d’aquest reglament en el qual es regularan la concessió de les distincions i els premis
esportius, és potenciar el reconeixement social de la pràctica esportiva al nostre poble, i posar de
manifest l’esforç i la dedicació dels esportistes, les entitats esportives, els directius i les persones
vinculades al món de l’esport local i es distingisquen pel desenvolupament de l’activitat física i
esportiva en la localitat de Benifaió, concorrent en ells, els mèrits que els facen mereixedors de la
distinció esportiva del nostre municipi.
D’acord amb allò exposat anteriorment, el Consell Municipal d’Esports exposa el reglament pel qual
es regularan les distincions i els premis al mèrit esportiu que es lliuraran en el Sopar de l’Esport, dintre
de la programació de les festes patronals.

Article 1. Valoració de les candidatures
En l’elecció dels/les esportistes i entitats més destacades de l’any es valorarà el període comprés
entre agost de l’any anterior i juny de l’any de la valoració dels premis.
En l’elecció del premi a la millor trajectòria esportiva, es valoraran les sol·licituds presentades en
funció dels anys de les tasques o els èxits realitzats.
Article 2. Requisits de les candidatures
Article 2.1. Millor esportista de l’any:
Per a optar al premi a millor esportista de l'any, és requisit indispensable complir amb almenys un dels
següents requisits:

Nascut a Benifaió, o en el seu cas estar empadronat al municipi, com a mínim, durant els darrers
3 anys a l’entrega dels premis.

Formar part d’una entitat esportiva, com a mínim, durant els darrers 3 anys.

No es podrà obtindre el premi durant dos anys consecutius.

Únicament es podrà obtindre el premi una vegada.
Article 3. Presentació i documentació per a les candidatures
Totes les sol·licituds, a excepció de les mencions especials, s’hauran de realitzar mitjançant el
Registre Municipal, situat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) en la planta baixa de l’Ajuntament de
Benifaió, fins al dia establert a la convocatòria del mateix any de l’atorgament dels premis que es
regulen en aquestes bases.
Al registre d’entrada s’haurà d’especificar que la documentació que s’aporta és la “Proposta per a la
distinció o premis al mèrit esportiu que atorga el Consell Municipal d’Esports per a l’any ……….”, així
com el model adjunt a aquest reglament.
En el cas que la candidatura siga presentada per una persona, a més de la següent documentació,
s'haurà d'aportar junt a la sol·licitud un model amb un mínim de 50 signatures on s'especifique el nom
i el DNI dels signants.
A. Model de presentació de candidatura per a la distinció o premis al mèrit esportiu que atorga el
Consell Municipal d’Esports.
B. Currículum esportiu de la persona i/o entitat. (Acreditant els mèrits esportius mitjançant
certificacions i acreditacions acompanyats de documentació gràfica –fotos, retalls de premsa, videos,
webs- ).
En el cas de que en alguna de les modalitats no es presentaren propostes per a la concessió del
premi, aquesta podrà quedar deserta.
No obstant, en aquest cas, el President del Consell Municipal d’Esports, en la mateixa sessió plenaria
del Consell Municipal d'Esports del mes especificat a la convocatòria, podrà proposar com a mínim a
3 esportistes, i/o entitats que considere mereixedors del premi.
Article 4. Resolució de candidatures
Una vegada comprovats que es compleixen els requisits de les diferents candidatures, es notificarà
als interessats.

ACTA

Article 2.3. Trajectòria esportiva:
Per a optar al premi a millor esportista de l'any, és requisit indispensable complir amb el següent
requisit:

Aquells esportistes, directius, entrenadors, o persones que hagen contribuït a la millora de la
pràctica esportiva al nostre poble, o a la consecució d’èxits esportius.
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Article 2.2. Millor entitat esportiva de l’any:
Per a optar al premi a millor esportista de l'any, és requisit indispensable complir amb almenys un dels
següents requisits:
1) L’entitat haurà d’estar inscrita al Registre Municipal de l’Ajuntament de Benifaió, com a entitat
esportiva, com a mínim 1 any abans de la data d’entrega dels premis.
2) Aquelles entitats esportives que tinguen el domicili social i que exercisquen la seua activitat
esportiva al municipi de Benifaió.

Número : 2016-0006 Data : 29/07/2016

No es podrà rebre el premi durant dos anys consecutius, i es podran valorar tots aquells esports
reconeguts oficial o oficiosament.

En el cas que alguna candidatura no complira amb els requisits establerts en aquestes bases, es
notificarà a l’interessat. Establint un màxim de 3 dies hàbils per a la correcció d’errors.
Article 5. Elecció dels premis
L’elecció dels premis es realitzarà durant dos fases:
- Al Consell Municipal d’Esports que es celebrarà al mes de juliol i mitjançant el vot telemàtic a les
xarxes socials i/o pàgina web.
- Al Sopar de l'Esport que es realitzarà dins de la programació de les Festes Patronals.
S'estableixen tres puntuacions màximes entre les diferents fases de l'elecció, sent el màxim establert
de 100 punts:
Primera fase: votació del consell + votació telemàtica

-

15 punts: S'estableix una puntuació per a les diferents candidatures, depenent de la seua
posició en la votació telemàtica.
· Candidatura més votada: 15 punts
· 2a candidatura més votada: 10 punts
· 3a candidatura més votada: 5 punts
· La resta de candidatures: 2 punts

· Candidatura més votada: 50 punts
· 2a candidatura més votada: 30 punts
· 3a candidatura més votada: 20 punts
· La resta de candidatures: 10 punts

ACTA

Segona fase: votació presencial al Sopar de l'Esport
Les 5 candidatures més valorades de l'anterior fase, podran optar a aquesta segona fase.
- 50 punts: On es realitzarà una votació presencial per part dels assistents al Sopar de l'Esport de
l'any de la convocatòria. Establint les següents puntuacions per a cadascuna de les candidatures:
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- 35 punts: S'estableix una puntuació per a les diferents candidatures, depenent de la seua posició en
la votació de cadascun dels membres del Consell Municipal d'Esports.
· Candidatura més votada: 35 punts
· 2a candidatura més votada: 25 punts
· 3a candidatura més votada: 15 punts
· La resta de candidatures: 10 punts

Les mencions especials que seran a proposta del President del Consell Municipal d’Esports no
requeriran la seua votació.
Article 6. Resolució dels guardonats
Una vegada comprovades les candidatures als mèrits esportius vàlides es publicaran al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament de Benifaió i es notificarà a les persones candidates, així com se'ls
formularà la invitació al Sopar de l’Esport, on es realitzarà l’entrega dels premis i distincions.
Article 7. Casos excepcionals
L’òrgan competent podrà declarar desert qualsevol de les distincions o premis, així com concedir-ne
de nous de forma excepcional i seguint a tal efecte el procediment establert en aquestes bases.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Els nominats als premis, acceptaran aquestes bases i el seu compliment.
Segona. Als efectes de garantir la igualtat i la concurrència del Consell Municipal d’Esports i
l’Ajuntament de Benifaió divulgaran de forma periòdica el contingut d’aquestes bases. “
SEGON. Sotmetre este Reglament a informació pública i audiència als interessats, prèvia publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la Corporació per un període de trenta dies, perquè
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En el cas citat anteriorment, si no es presenta ninguna candidatura, i aquesta és presentada pel
President en la mateixa sessió requerirà la majoria absoluta dels participants del Consell Municipal
d’Esports.

puguen presentar les reclamacions i suggeriments que estimen oportunes. En cas que no es presente cap
reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional.

PUNT 6.7- (Serveis Socials Sanitat i igualtat) Moció del Grup Municipal Gent Per Benifayó N.R.E 4366
de data 9 de juny.
Vista la moció presentada per Grup Municipal Gent per Benifayó el 9-06-2016 amb R.E. 4366 del següent
tenor literal:

El DESA es un menut equip mèdic, capaç d'analisar el ritme cardiac de forma automàtica o semiautomàtica i
desfibrilar el cor. Els DESA han segut dissenyats per a ser empleats per persones sense formació sanitària,
per a utilisació en camps de futbol, aeroports, gimnasis i grans superficies, i han permés acostar el
tractament elèctric de les arritmies cardiaques a llocs a on potencialmente ocorre una parada cardíaca.
L'obligatorietat d'instalar desfibriladors en els estadis de futbol, i en general en edificis públics, data d'un
Decret que el Govern aprovà mesos després de la mort d'Antoni Porta, jugador de futbol de Primera Divisió.
Gràcies a un acort entre la Lliga de Futbol Professional i algunes empreses, tos els camps de Primera i
Segona Divisió de futbol conten en dispositius d'este tipo de manera obligatoria.
Pero, ¿qué ocorre en el restant de categories? Creem necessari que, seguint el Real Decret, se garantise la
presencia del material necessari, en este cas desfibriladors, i de personal format en la seua utilisació en
centres deportius municipals sempre que en ells se practique deport. Se tractaria de desfibriladors portàtis
semiautomàtics, per a que estos puguen ser utilisats pel propi personal de servicis deportius, en una mínima
formació al respecte, donat que els dispositius automàtics dirigixen la maniobra a realisar per a la resucitació
cardiaca. Son innumerables els casos en que la presència d'un desfibrilador ha salvat una vida, per això
cada dia son mes els ajuntament que doten les seues intalacions públiques en este tipo de dispositius per a
no tindre que llamentar futures desgracies.
Després de tot lo expost anteriorment, queda demostrat que estos dispositius sanitaris son una ferramenta
molt valiosa per a preservar la vida fins l'aplegada de l'assistència sanitaria. L'objectiu es poder actuar en
celeritat davant qualsevol incidència i previndre una mort subita en deportistes, aficionats i professionals
usuaris de les intalacions deportives municipals, fent el seu us extensiu a qualsevol event públic en gran
assistencia que se realise en esta localitat. Es per açò que l'iniciatia d'adquisició de desfibriladors deu anar
acompanyada de l'adecuada formació del personal i de tot ciutadà que ho desige i que puga aplegar a tindre
al seu alcanç estos dispositius.
Per tot això, el GRUP MUNICIPAL GENT PER BENIFAYO propon al Ple per a la segua aprovació la següent
PROPOSTA D'ACORT

ACTA

La desfibrilació elèctica consistix en aplicar sobre la paret toràcica un pols de corrent continua que
despolarisa les cèdules cardíaques i restaura el ritme normal. Normalment s'aplica per mig de desfibriladors
manuals en els quirofans, UVLS movils o servicis d'emergències, pero durant els últims anys s'han
desenrollat desfibriladors externs automàtics (o semiautomatics) (DESA), que poden utilisar-se facilment
sense un entrenament específic.
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El Decret 220/2007 de 2 de Novembre del Consell de la Generalitat Valenciana, en el seu preàmbul, indica
entre altres coses lo següent: “obliga a l'administració sanitària a garantisar la tutela general de la salud
pública per mig de l'establiment de mides preventives, actuacions de promoció de la salut i la prestació de
l'atenció sanitària”. “La causa mes freqüent de parada cardiorrespiratoria en l'adult, en el mig
extrahospitalari, es la fibrilació ventricular, i requerix d'atenció immediata, ya que per cada minut que se
retarda el seu tractament adequat se reduix en un 10% la possibilitat de supervivència de la persona que la
patix”.

Número : 2016-0006 Data : 29/07/2016

“La mort súbita es un problema sanitari de primera magnitut i representa un 12% de totes les morts.
Actualment en Espanya hi ha mes de 24.500 parades cardiaques extrahospitalaries a l'any, i un número
important d'elles sorgixen de forma inesperada, en població jove i molts d'ells mentres fan practica
deportiva, lo que genera un enorme impacte familiar i social. En estos últims casos, el 80% de les morts per
insuficiencies cardiovasculars podrien evitar-se si els afectats reberen una desfibrilació adequada.

1.- Que des de la Regidoria de Sanitat se porte al Centre de Salut la proposta per a dissenyar, junts als
colectius i agents socials, actuacions de concienciació i formació en este municipi en tècniques de Primers
Auxilis i de reanimació cardiopulmonar.
2.- Que des de l'Ajuntament s'evalüen els espais públics i deportius i s'adquirixquen els desfibriladors
necessaris, en l'objecte d'incrementar la seguritat ciutadana en el municipi, aixina com la posada a
disposició dels mateixos a nostres equips, en especial quan juguen fora, en instalacions que no garantisen
tindre mitjos suficientes per a poder atendre urgencies d'este tipo.
3.- Que se pose en marcha la realisacio de cursos de formació necessaris per al personal competent, en
compliment del Decret 220/2007 de 2 de Novembre del Consell, POF el que se regula l'utilisacio de
desfibriladors semiautomatics externs per personal no medic en tot el territori de la Comunitat Valenciana.
4.- Que este Ajuntament, en colaboració en el professionals del Centre de Salut, el Consell Escolar
Municipal i els centres educatius del municipi, organise jornades de formació en Primers Auxilis, oferint
formació en Primers Auxilis, RCP i us de desfibriladors per al personal municipal que ho desitge, i de forma
preferent per als membres de la Policia Local.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socials i Sanitat de data 27 de juny de 2016.

La regidora de Gent per Benifayo, sra. Martínez, serà breu en la meua intervenció degut a la premura
que teen per acabar el Ple a ser possible en un hora. La regidora llig la part inicial de l’exposciió de
motius. Ha parlat en sanitaris del ambulatori de ací Benifaió i l’han comentat, la regidora Mª Jose Piles
també ho va nomenar en la comissió Informativa, que hi han alguns que son bàsics. Simplement hi ha
que seguir les instruccions la veu mateixa te va dient de quina manera es pot gastar. Açò hi hauria que
consultar-ho en els auxiliars del ambulatori de Benifaió que son els mes entesos en estos casos i pensa
igual que altres pobles com puga ser Almussafes, Alberic, Motril, Ribarroja... hi han molts pobles que ja
ho han sol·licitat. Almussafes ho ha sol·licitat per al seu Centre de Salut per al poliesportiu.

ACTA

Inicia el torn d’intervencions el portaveu d’Esquerra Unida Botello, qui està completament d’acord. No hi
ha cap problema i és perfecte tot el que signifique formació sanitària més control a nivell de poliesportiu
centres públics i demes pues molt be. Te entès que hi havia un en el poliesportiu, no hi havia cap?, creu
que en alguna reunió Samu l’havia comentat alguna cosa de que se volia posar o alguna cosa d’estes. El
sr. Botello està completament d’acord.

Número : 2016-0006 Data : 29/07/2016

Pel Grup Municipal PSPV-PSOE es presenta una esmena verbal al punt 2 la qual consistix en llevar del punt
la part final del mateix que comença en «en especial quan juguen fora...» i del punt 3 la paraula
«competent» en relació al personal.

La portaveu del Partit Popular, sr. Arcis, està d’acord. Destaca que foren els centres esportius els primers en
instal·lar sobre tot perquè es pot previndré perquè ocorre quan es fa un esforç i també seria molt convenient
en els centres educatius, sobre tot en l’institut, per el deport que pugen fer allí.
La regidora del partit Socialista sra. Piles, votarà a favor de la proposta i destaca que es comentà que
s’estaven mirant. Destaca que hi ha un treball fet abans de la comissió junt la Mutua i el centre de salut,
els quals oferiren informació i formació a pesar que el monitor del desfibril·lador guia en relació als pasos
a seguir. La sra. Piles votrarà a favor de la moció.
La sra. Alcaldessa informa que desde l’Ajuntament s’han fet cursos de primers auxilis. La sra. Ortiz
comenta que, aprofitant el treball fet desde la regidoria, es valorarà el cost.
El Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 dels regidors i regidores del PSPV-PSOE, 4 del PP, 3 de
Compromís per Benifaió, 2 de G.B i 1 del regidor de EUPV) adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Que des de la Regidoria de Sanitat se porte al Centre de Salut la proposta per a dissenyar, junts
als colectius i agents socials, actuacions de concienciació i formació en este municipi en tècniques de
Primers Auxilis i de reanimació cardiopulmonar.
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El portaveu de Compromís per Benifaió, sr. Gomez, votarà a favor de la proposta.

SEGON. Que des de l'Ajuntament s'evaluen els espais públics i deportius i s'adquirisquen els desfibriladors
necessaris, en l'objecte d'incrementar la seguretat ciutadana en el municipi, així com la posada a disposició
dels mateixos a nostres equips.
TERCER. Que es pose en marxa la realització de cursos de formació necessaris per al personal, en
compliment del Decret 220/2007 de 2 de Novembre del Consell, POF el que es regula l'utilització de
desfibriladors semiautomàtics externs per personal no mèdic en tot el territori de la Comunitat Valenciana.
QUART. Que este Ajuntament, en col·laboració en el professionals del Centre de Salut, el Consell Escolar
Municipal i els centres educatius del municipi, organitze jornades de formació en Primers Auxilis, oferint
formació en Primers Auxilis, RCP i us de desfibriladors per al personal municipal que ho desitge, i de forma
preferent per als membres de la Policia Local.
PUNT 6.8- (Serveis Socials Sanitat i igualtat) Moció del Grup Municipal Esquerra Unida del País
Valencià N.R.E. 4414 de data 10 de juny de 2016.
“Vista la moció presentada per Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià el 10-06-2016 amb R.E.
4414 del següent tenor literal:

 Demanar a la direcció de l'hospital de la Ribera que repose el metge d'urgències tant a partir de les
10 de la nit com durant el període diürn de consultes, per evitar que els metges titulars es vegen obligats a
desatendre als malalts de la seva quota diari.
 Sol·licitar al govern valencià que aprove aquesta proposta.
3 En el cas que en un període raonable de temps, no haja contestació afirmativa per part de l'UTE de
l'Hospital de La Ribera, els grups polítics es reserven la potestat d'iniciar aquelles mobilitzacions que
considerin oportunes.
4. Enviar còpia de la present moció als ajuntaments afectats”
Vista la nova moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida del País Valencià el 24-06-2016 amb
R.E. 4826 relativa al mateix, del següent tenor literal, quedant definitivament amb el següent tenor literal:
“A nivell local les retallades en els serveis públics han suposat entre altres coses, la supressió d'un metge i
una infermera del servei d'urgències de la nostra població així com en altres poblacions de la nostra
comarca, entre les 22 hores i 8 hores del dia següent.
D'altra banda la nostra població gran, ha tingut un creixement sense precedentes a l’augmentar l'edat de les
persones, fent que augmenten les patologies, i per tant que hi haja més necessitat d'atenció per part de la
població.
Portem ja gairebé 5 anys sense un dels dos metges i una infermera del servei d'urgències que ens
correspon per atendre a: Benifaió, Almussafes, Sollana i el Romaní. Poblacions que representen més de
25.000 habitants i amb una gran dispersió geogràfica, la qual cosa dificulta l'assistència domiciliària dels
malalts greus en cas d'urgència vital o que es tiga que deixar el servei sense atenció durant llargs periodes
de temps mentre s’aten als malats d’altres poblacions.

ACTA

Davant la negativa de la UTE que gestiona el departament de salut de la Ribera, a solucionar aquest
problema, és pel que presentem als grups municipals de l'Ajuntament de Benifaió per al seu debat i si
procedeix la seva aprovació el següent acord:
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D'altra banda la nostra població gran ha tingut un creixement sense precedentes, i al augmentar l'edat de les
persones, augmenten les patologies, fent que hi hagi més necessitat d'atenció per part de la població.
Portem ja gairebé 5 anys sense un dels dos metges d'urgències que ens corresponen per atendre a:
Benifaió, Almussafes, Sollana i el Romaní. Poblacions que representen més de 25.000 habitants i amb una
gran dispersió geogràfica, la qual cosa dificulta l'assistència domiciliària dels malalts greus en cas d'urgència
vital.

Número : 2016-0006 Data : 29/07/2016

“A nivell local les retallades en els serveis públics han suposat entre altres coses, la supressió d'un metge
del servei d'urgències, havent de ser realitzades aquestes pels propis metges en el seu temps d'atenció als
malats del seu cupo.

Davant les reiterades negatives de la UTE que gestiona el departament de salut de la Ribera, a
solucionar aquest problema, és pel que presentem als grups municipals de l'Ajuntament de Benifaió per al
seu debat i si procedeix la seva aprovació el següent acord:
1.- Demanar a la direcció de l'hospital de la Ribera que repose el metge d'urgències i la infermera a partir
de les 22 hores fins les 8 del dia següent.
2.- Sol·licitar al govern valencià que aprove la nostra petició, enviant còpia del present accord a tots els
grups parlamentaris del parlament valencià.
3.- En el cas que en un període raonable de temps, no haja contestació afirmativa per part de l'UTE de
l'Hospital de La Ribera, els grups polítics es reserven la potestat d'iniciar aquelles mobilitzacions que
considerin oportunes.
4.- Enviar còpia de la present moció als ajuntaments afectats: Sollana i Almussafes.”
Per part del regidor de Esquerra Unida pasa a retirar-se la primera moció presentada el 10 de juny de 2016.

La regidora del Compromís per Benifaió, la sra. Grau, expon que és una conseqüència de les retallades
del PP. Per això 25.000 persones deuen ficar-se d’acord per a no posar-se mals a la vegada. La regidor
afirma que arribaran fins on faça falta.
La portaveu del Partit Popular , sra. Arcís diu, la moció d’Esquerra Unida va en la línea de restablir el
metge de urgències de 10 de la nit a 8 del mati. És una reivindicació constant històrica que féren,
restabliren el cap de setmana al menys una tempora, perquè deien que el servici el havien disminuït
perquè no hi havia tant afluència de gent. Esta va ser la resposta des de la UTE. És cert que son 3
poblacions i es una població molt gran més de 25.000 persones i consideren que tenen que demanar
que es restablixca este servici.
La regidora del Partit Socialista, sr. Piles, recolçarà la moció. Recorda que ja presentaren fa 4 anys al
Ple ja que es tracta d’una reivindicació de tots els partits. Recorda que els jóvens socialistes
arreplegaren firmes. Per la població poden demanar altre metge ja que és extensa inclús alguna cosa
més. La sra. Piles diu que és un plaer tornar a recolçar esta moció.
La sra. Alcaldessa, diu el que ja ha comentar la regidora. Exposa que açò va eixir el passat Ple on
s’explicà el treball fet per part d’esta Alcaldia i equip de govern. El sr. Botello continua presentant-ho per
escrit. Li pareix mol be. Ara ho presentaran per escrit sense cap problema. Però vol recordar que fa 4
anys que venen demanant-ho. L’anterior plenari es donà compte de les reunions fetes en l’hospital. Si hi

Número : 2016-0006 Data : 29/07/2016

La regidora de Gent per Benifayo, sra. Martinez, està totalment d’acord en esta proposta. Realment és una
proposta històrica. Si sumen la població de Benifaió, Sollana, Almussafes, i el Romani pasen perfectament
del que ens debia de correspondre dos metges i dos sanitaris. Quan el metge i el sanitari es tenen que
desplaçar per una urgència, el serveis d’açí es queden desprotegit. Li pareix bé allò de les mobilitzacions si
no els fan cas.
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Inicia el torn d’intervencions el portaveu d’Esquerra Unida Botello, afirma que la sintesis és que el servei
d’urgències en les hores estes que s’han anomenat de 10 de la nit a 8 de la matinada está sense un metge i
ni infermera perquè han retallat. Han decidit llevar a un metge i una infermera, dels 2 metges i 2
enferemeres queda soles un metge i una enfermera per atrendre a una població de mes de 25.000 habitans
de Benifaió, Almussafes, Sollana i el Romani. Això implica que en el moment que el metge té un urgència té
que desplaçar-se ( a Almussafes o a Sollana) i es queda el servei d’urgencies sense atendre. Es a dir tu
pots anar ahí en una urgència i no trobar-te a ningú i tindre que esperar el que siga. Això suposa una
merma del servici. Es demana que se faça extens este acord als ajuntamentes afectats de la mateixa
manera que se envien copies a tots el grups politics del Govern Valencià a vore si este últim te més
capacitat de pressió. En el cas de que la cosa continue exactament igual després de un temps prudencial
plantejarien de manera totalment democràtica (no van a segrestar a ningú), ni van a reivindicar la lluita
armada, buscaran la manera de fer pressió davan de la UTE més que res per que s’anoden de que no
estan d’acord en el que estan fent ja que s’estan jugant la salut de tots.

ACTA

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socials i Sanitat de data 27 de juny de 2016.

ha que eixir a reivindicar reivindicaran però la moció fa 4 anys va ser traslladada per Esquerra Unida i
defensada pel partit socialista i els que finalment anaren a recollir firmes a Almussafes, Sollana i Benifaió
varen ser els joves socialistes i els partit socialista. Té molt d’interès tal i com s’ha demostrat en el seu
dia i si se esta demostrant ara però es farà per escrit que ens contesten els seus arguments i a partir de
ahí ja valoraran les actuacions a fer a partir de ahí.

El Ple de la Corporació per UNANIMITAT (7 dels regidors i regidores del PSPV-PSOE, 4 del PP, 3 de
Compromís per Benifaió, 2 de G.B i 1 del regidor de EUPV) adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Demanar a la direcció de l'hospital de la Ribera que repose el metge d'urgències i la infermera a
partir de les 22 hores fins les 8 del dia següent.
SEGON. Sol·licitar al govern valencià que aprove la nostra petició, enviant còpia del present accord a tots
els grups parlamentaris del parlament valencià.
TERCER. En el cas que en un període raonable de temps, no haja contestació afirmativa per part de l'UTE
de l'Hospital de La Ribera, els grups polítics es reserven la potestat d'iniciar aquelles mobilitzacions que
considerin oportunes.

No hi ha cap despatx extraordinari.
CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
PUNT 6.10- - Informar sobre els Decrets d’Alcaldia del mes de maig de 2016.

PUNT 6.11- Precs i preguntes.
La portaveu del grup popular, sra. Arcís diu, el mes passat van comentar el tema de les panderoles de Reis
Catòlics, la Creu, tota eixa zona, li comentaren que el dia 2 començaven els tractaments i estos dies van de
passeig totes les nits per les voreres.
El regidor, sr. Blazquez confirma que es va fer el tractament, s’han remés a l’empresa les reclamacions i
tornaran a fer el tractament.
El regidor popular, sr. Mañó, pregunta quan rebran els clubs la quantitat de la subvenció que els correspon.
El portaveu del partit socialista, el sr. Martínez, contesta que hi ha un termini de presentació de sol·licituds,
després es valoraran i s’adjudicaran. Cal seguir el procediment i fins que no es valore no es sabrà la
quantitat que correspon a cada club.
El regidor socialista d’esports, el sr. Rosaleny, informa que les entitats saben que s’ha ampliat el termini.
Fina que no finalitze no es poden valorar.
La portaveu popular, la sra. Arcís, pregunta per la previsió que hi ha.
La sr. Alcaldessa diu, que faran el possible per a que cobren el mes aviat possible perquè saben que
necessiten la subvenció per a poder funcionar.
El portaveu de Gent per Benifayó, el sr. García, afirma que en els informes d’intervenció de 2014 i anteriors
diu que no existix inventari de bens actualitzats per lo tant en el balanç no es reflecteix l’actual situació del
immobilitzat això com la seua valoració no s’han efectuat amortitzacions i pregunta quan es pensa fer
l’inventari de bens.
El portaveu del partit socialista, el sr. Martínez, diu es una de les coses que queda pendent. Expon que el
departament de secretaria té carències importants i certes dificultats en el dia a dia, això és una prioritat.
Han detectat possibles solucions, van a traure bases i fer algunes modificacions. El regidor conclou que tot
està damunt la taula.

ACTA

S’informa als membres de la Corporació dels decrets d’Alcaldia, corresponents del mes de maig de 2016
quedant els regidors assabentats.
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PUNT 6.9- Despatxos extraordinaris, si procedixen.

Número : 2016-0006 Data : 29/07/2016

QUART. Enviar còpia de la present moció als ajuntaments afectats: Sollana i Almussafes.

No havent-hi més assumptes que tractar, l'Alcaldessa-Presidenta dóna per acabada la sessió sent les 23
hores i 29 minuts, de la qual cosa com a Secretària done fe.
En Benifaió, document signat electrònicament al marge.
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La portaveu popular, sra. Arcis, recorda que fa uns anys es va traure la licitació de la contractació per a fer
l’inventari, se li adjudica a una empresa i desprès de molt de temps, es va rescindir el contracte per
incompliment. Pensa que la secretaria pot informar al respecte, sinó ara en el seu despatx perquè veu que
molts grups no tenien ni idea. Per tant, si s’havia fet una faena, s’havia contractat però tinguéren que
rescindir el contracte perquè no es feia com per els tècnics del ajuntament consideraven que devia fer-se.
La sra. Alcaldessa considera que el passat ha passat. Pensa que cal pelear per a tindre l’Inventari com cal.

ACTA

El portaveu de EUPV, el sr. Botello, exposa que el tema del inventari és un tema històric, probablement
porten 10 anys sense actualitzar. Opina que és una cosa vergonyosa. A continuació, el sr. Botello fa uns
precs. Opina que és una pena que no se haja aprofitat l’execució d’obres en la Plaça del Progrés per a llevar
el monument als caiguts per dues raons, una per allò que simbolitza ja que hi ha moltíssima gent d’este
poble que ha sofrit la repressió i dues perquè esta molt malament, està en ruïna una part d ela creu ja ha
caigut i l’altra part de la creu esta badada i esta a punt de caure en qualsevol moment. Un altre prec és el
tema de les cases del mestres, jo no se com esta organitzat però fa uns dies un dissabte en concret anava a
la casa de la cultura i es va girar a vore la casa a on ha viscut un munto d’anys i es va trobar que estaven
les finestres obertes de par en par i no hi havia ningú perquè esteva la porta de baix tancada. Era dissabte
per la vespra i va tocar per telèfon a la policia i li digueren que era impossible anar perquè estaven en la
carrera, quedaren que quan acabaren es passarien. Passaren els dies i les finestres continuen totalment
obertes. Ha tornat a parlar en altre policia i li va dir el que passava. Este mati ha intentat parlar amb el cap
de la policia però està de vacances, aleshores en el numero dos però no hi ha número dos sino 8 oficials.
No sap exactament qué és el que esta passant, però no li sembla correcte en principi que estiguen en eixa
situació les cases dels mestres, tampoc l’agrada que la policia es prenga nota i ahí es quede la cosa. El
regidor afirma que no és la primera vegada que li passa sinó la segona. Per tant, hi han 2 qüestions, una
què està passant, el procediment que esta tenint la policia en este tipo de coses i dos quina responsabilitat
tenen les associacions. Finalment un altre prec, lamenta moltíssim que altra vegada el període
d’al·legacions del PGU torne a coincidir en període de vacances, en la primera també va passar exactament
el mateix, creu que desprès es va prorrogar un mes o uns quans dies però va ser fatal.
La sr. Alcaldessa pregunta, sr. Botello quin es el prec este últim o la pregunta ja que eixe punt es tracta en el
plenari passat.
El sr. Botello respon negativament, ja que en l’anterior plenari no es sabia el període d’al·legacions amb
exactitud ja que això ha eixit recentment.
La sra. Alcaldessa considera que, si tant li preocupava que estiguera la finestra de la Casa dels Mestres
oberta, podria haver-la tocat a ella que haguera ficat totes les mesures per a solucionar-ho. La sra. Ortiz
apunta que les associacions normalment fan un bon ús dels locals municipals. No obstant estarà damunt.
Demana al sr. Botello que si li torna a passar cride al regidor per a solventar-ho.
El sr. Botello opina que ho he fet de la manera correcta. En eixe moment es considerava un ciutadà normal,
no un regidor. Si qualsevol ciutadà de peu es dirigix a la policia local del seu poble i te el mateix tracte que
ha tingut ell... evidentment si a partir d’ara la policia no en te que fer cas pues anirà als membres de l’equip
de govern.
La sra. Alcaldessa considera que no és que no li façen cas sinó que s’ha demorat la solució. Recorda que
hui se contesten peticions veïnals per escrit que abans no es contestaven i s’està intentant millorar el servei.

