MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 06 D’OCTUBRE DE 2020.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ
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REGIDORS:
SRA. CARMEN CASANOVA PLANA
SR. MANEL GÓMEZ CÍSCAR
SRA. DESAMPARADOS PÉREZ DONOSO
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SR. L. ESTEFANO CHAVELI SERRA
SR. JOSEP LLUIS ALBEROLA FERRANDO
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER

S' EXCUSAREN:
SR.

JOSEP ANTONI ESTRUCH CRESPO

NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a sis d’octubre de 2020, essent les vint hores, a la Sala
de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Josep Antoni Alberola Verdú, assistits
per la secretària accidental de l'Ajuntament Sra. Elisa Ferrando Vercher, es reuniren en
primera convocatòria les regidores i els regidors que s'han relacionat, prèviament
convocats per a hui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 30 de setembre de
2020, per a celebrar sessió ordinària i pública.
Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que
formen la Corporació Municipal, el president obre la sessió amb el següent,
ORDRE DEL DIA

1) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2020.
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia 28 de juliol
de 2020, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua
transcripció al llibre d'actes corresponent.
2) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 1 DE SETEMBRE DE 2020.
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Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia 1 de
setembre de 2020, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua
transcripció al llibre d'actes corresponent.
3) APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS
FORESTALS.
Aquest Ajuntament ha de complir amb la vigent normativa sobre prevenció
d’incendis forestals, així, a banda de disposar d'aquesta planificació per poder conciliar i
regular l'ús del foc en el Terme Municipal, s’ha de complir amb el que s'estableix a l'article
48 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de muntanyes, "Totes les zones declarades d'alt
risc d'incendi han de disposar d'un «pla de defensa»".
Per la seua banda la Resolució de 29 de juliol de 2005, de la Conselleria de
Territori i Habitatge, es declara «zona d'alt risc d'incendi al conjunt dels terrenys forestals
de la Comunitat Valenciana».
El terme municipal de Benifairó de la Valldigna, compta amb una superfície
forestal d’unes 1.055 ha. segons el que estableix el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals de
la Demarcació de Polinyà del Xúquer, a la qual pertany.
Davant d’estes dades, de conformitat amb l'article 55.3, de la Llei 311993, de 9 de
desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana: "les entitats locals amb
terrenys forestals en els seus termes municipals redactaran obligatòriament plans locals de
prevenció d'incendis forestals (PLPIF), els enviaran a l’Administració forestal de la seua
demarcació i tindran caràcter subordinat respecte als plans de prevenció d'incendis
forestals de la seu demarcació".

Redactat per Fitoval Natura, S.L., EL PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS
FORESTALS DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA, a l’objecte de complir amb la
vigent normativa forestal, la redacció del mateix li va ser encarregada, segons Resolució
d’esta Alcaldia de data 03 de juny de 2019, segons informe de l’assessor tècnic de
l’Ajuntament (enginyer tècnic agrícola), Sr. Juan Brines Solanes, aquest Pla de Prevenció
compleix amb els requisits de l’article 140 del Decret 98/1995, no contradiu al Pla de
Prevenció d’Incendis Forestals de la Demarcació Forestal de Polinyà de Xúquer, a la que
pertany Benifairó de la Valldigna, i esta formalitzat amb la documentació que regula
l’Ordre 30/2017, de 20 de novembre, de la Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'unifiquen i s'aproven les normes tècniques
per a la redacció de plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF).
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L’Ajuntament en Ple, amb data 03 de juliol de 2019, va aprovar inicialment el Pla
de Prevenció d’Incendis Forestals, publicant en el BOP núm 82 de data 29 de juliol de
2019, Edicte de la seua aprovació, donant audiència a tots els municipis que afronten amb
Benifairó de la Valldigna per a que pogueren presentar suggeriments, al·legacions o
reclamacions davant l’Ajuntament en Ple.
Atés la normativa que es d’aplicació a la redacció d’un Pla de Prevenció d’Incendis
Forestals,
a) Els articles 43, 44 i concordants de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de
forests, com a legislació bàsica estatal en matèria de muntanyes i aprofitaments forestals.
b) Article 55 i concordants de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la
Comunitat Valenciana.
c) Article 138, següents i concordants del Decret 98/1995, de 16 de maig, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993.
d) Ordre 30/2017, de 20 de novembre, de la Consellera d'Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'unifiquen i s'aproven les
normes tècniques per a la redacció de plans locals de prevenció d'incendis forestals
(PLPIF).
e) La Resolució de 30 de juliol de 2013, del Conseller de Governació i Justícia, per
la qual s’aprova el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de la Demarcació Forestal de
Polinyà de Xúquer, a la qual pertany Benifairó de la Valldigna.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar definitivament el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals del
municipi de Benifairó de la Valldigna.

Segon.- Considerar aprovat definitivament el Pla Local de Prevenció d’Incendis
Forestals de Benifairó de la Valldigna, ja que durant els períodes d’informació pública i
audiència als ajuntaments, no es presentaren reclamacions.
Tercer.- Considerar aprovat definitivament el Pla Local de Prevenció d’Incendis
Forestals de Benifairó de la Valldigna, despres de rebre informe favorable proposta de
certificació de subvenció d’incendis forestal (PLPIF), de la Conselleria d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emegència Climàtica i Transició Ecológica.
Quart.- Comunicar a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica, el present acord d’aprovació, per a general
coneixement i efectes oportuns.
4) CANVIAR LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE
L'AJUNTAMENT EN PLE:
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Atès que en sessió de 03 de juliol de 2019, l’Ajuntament en Ple per unanimitat va
acordar que les sessions ordinàries es celebraren el primer dimarts hàbil de cada mes.
Atés l'article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, l'article
47.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i l'article 78 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals.
A continuació cada grup polític fa la seua proposta, sobre el canvi de periodicitat de
les sessions ordinàries a celebrar per l'Ajuntament en Ple, explicant les motivacions de la
mateixa, i que es la següent:
El grup municipal Proposem Esquerra, diu que s’adapta a qualsevol dia.
El grup municipal Partit Popular, diu que també s’adapta a qualsevol dia.
El grup municipal Partit Socialista, proposa el dilluns per a que el Sr. Josep Antoni
Estruch puga assistir al plenaris ja que està traballant a Catalunya.
I per últim el grup municipal Compromís per Benifairó, proposa que no es canvi el
dia, que es quede com està, en dimarts, ja que per assumpte de feina i raons personal hi ha
una regidora que el dilluns no pot assistir.
Després de debatre entre el grups polítics les dos propostes, es pasa a votació,
quedant de la següent manera: quatre vots a favor de que es canvie al dilluns, dels grups
Proposem Esquerra, Partit Popular i Partit Socialista i quatre vots a favor de que es quede
el mateix dia, es a dir el dimarts, del grup Compromís per Benifairó. Es torna a passar a
votació per segona vegada quedant el mateix resultat. Com hi ha un empat, el Sr. Alcalde,

com a president de la Corporació, decideix el desempat, segons la Llei 7/1985, en el artícle
46.2.d).
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favor i quatre en contra acorda:
Fixar, que les sessions ordinàries de l’Ajuntament en Ple es celebren, excepte els
mesos de juliol, agost i desembre, el primer dimarts de cada mes, excepte en gener que
tindrà lloc el segon dimarts, deixant a discreció de l'Alcaldia la fixació de l'hora.
5) MOCIO DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMIS PER BENIFAIRO
SOBRE RECONEIXEMENT I SUPORT A TOT EL SECTOR AGROLIMENTRI
VALENCIÀ.
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Es ret compte de la moció presentada pel Grup Municipal Compromís per Benifairó
de la Valldigna, relativa al reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià,
que literalment diu:
“ MOCIÓ DE RECONEIXEMENT I SUPORT A TOT EL SECTOR
AGROALIMENTARI VALENCIÀ
Segons l’Informe del Sector Agrari Valencià, elaborat per la Conselleria
d’Agricultura, la nostra Comunitat representa aproximadament el 6,3% de la renda
agrària d'Espanya.
El 2019, vam ser la tercera comunitat autònoma de l'estat espanyol en el
rànquing d'exportació de productes agroalimentaris, productes que van constituir
el 18,8 per cent del total de les exportacions valencianes i van representar un 12,5
per cent sobre el total nacional d'exportacions agroalimentàries, el que es va
traduir en un import global de 5.983 milions d’euros, segons la font de dades de
DATACOMEX. el que demostra la importància econòmica del sector i el efecte
arrossegador i multiplicador sobre altres activitats econòmiques
Malgrat això estem davant una contínua crisi de rendibilitat de les
produccions agropecuàries. En els últims anys hem viscut campanyes
desastroses de la taronja i el caqui, per a donar només dos exemples. Esta
situació s'accentua amb les actuals conseqüències i les perspectives que imposen
els tractats de Lliure Comerç entre la UE i tercers països (Sudàfrica, Mercosur,
Vietnam y d’altres que estan per arribar). Estos acords han sigut aprobats per
quasi tots els partits espanyols (concretament PP, PSOE, Ciudadanos i VOX), i

vist tots els precedents no podem dubtar de l'impacte negatiu que aquests acords
tindran en les diverses produccions agrícoles al País Valencià, especialment les
relatives als cítrics i l’arròs.
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Enfront d'aquesta desastrosa situació per la que passen molts dels nostres
agricultors, ha hagut d'aparèixer una pandèmia per a demostrar la importància de
tenir un sector agrari viu. El COVID-19 ha posat en evidència el discurs interessat
de la necessitat de canvis profundament estructurals fonamentats en tractats que
deixen de banda les economies a xicoteta escala. Tractats que beneficien uns
quants i que desmereixen i més no fan impossible la subsistència dels nostres
treballadors agraris.
L'incessant augment dels costos de producció, la utilització de l'agricultura i
la ramaderia valenciana com a moneda de canvi en els acords de la Unió Europea
amb països tercers, la discriminació perpètua de la Política Agrícola Comuna
(PAC) cap als cultius mediterranis, la pràctica deshonesta de venda a pèrdues
que practiquen les grans distribuïdores, o el compliment de la legislació més
rigorosa en matèria fitosanitària, ambiental i de benestar animal front a la laxitud o
inexistència d'aquestes normes, o la utilització de mà d'obra esclava a eixos
mateixos països tercers, dibuixen un panorama angoixant i tràgic per al sector
agropecuari valencià.
El sector que ha patit la disminució de la renda agrària que en 2019 va
descendir un 4,0 % front a 2018, any que ja va patir una reducció situant-se en
1.763 milions d'euros, el que va suposar 108 milions d'euros menys que el 2017.
Tendència que, al llarg del que portem de 2020 no ha fet sinó empitjorar.
Al mateix temps, al País Valencià som líders en superfície agrària
abandonada, patim també la falta de relleu generacional i l'envelliment de la
població agrària, liderem la pèrdua de superfície agrària de regadiu, i patim una
endèmica falta d'inversions en infraestructures. Fets que, tots junts, agreugen la
situació quasi crítica de despoblació que pateixen la pràctica totalitat de les
comarques interiors al nostre territori.
A més a més, cal recordar que les actituds contradictòries salten
immediatament a la vista i desemmascaren als qui aparenten estar defensant als
agricultors i a la nostra agricultura amb el discurs, però perjudicant-la amb els
seus actes, que clarament responen a interessos particulars i no del sector. N'hi
ha prou amb recordar que el Tractat en l’Àfrica Meridional, es va aprovar amb el
vot del seu grup en el Parlament Europeu junt amb altres partits de l’àmbit estatal

espanyol, a conseqüència del qual estem patint i seguirem patint la competència
deslleial de Sud-àfrica contra la nostra citricultura.
Sembla que, no contents amb això, han incorregut en una nova
contradicció d'irreparables conseqüències contra l'arròs valencià. El passat 12 de
febrer els eurodiputats al complet de PP, Ciudadanos, PSOE més el de Vox, han
votat a favor del tractat de lliure comerç amb Vietnam. Un tractat pel qual
s'introduirà arròs sense aranzels a l'Unió Europea, que arruïnarà als nostres
arrossers i acabarà amb l'arrossar de la nostra Albufera, un cultiu mil·lenari i
arrelat en la nostra identitat.
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I per si això no fos suficient per al nostre camp, el 21 de juny del passat
any, la Unió Europea va signar un altre acord comercial amb Mercosur. Aquest
acord permet l'entrada de carn i altres productes, a més de sucs de cítrics, que
com és sabut, suposa una indústria estratègica al País Valencià, necessària per a
gestionar correctament el mercat citrícola espanyol. I tot açò sense oblidar que el
gran beneficiat serà, principalment, el sector automobilístic europeu.
Per això no ens deixa de sorprendre la dualitat del discurs de partits com
PSOE, PP, Ciudadanos i VOX que vira de contingut segons a qui es dirigisca.
Diuen una cosa, però quant toca donar la cara, voten la contrària.
EL Grup Compromís per Benifairó denuncia mitjançant aquesta moció
l’abandonament de la Comissió Europea a polítiques neoliberals que res tenen a
veure amb la defensa de la nostra agricultura.
Finalment, la nova PAC post-2020, manté la distribució de les ajudes en
benefici dels grans productors de un model extensiu i propi d’una agricultura que
no té res a veure amb la nostra. Amb retórica medioambiental, y convincents
arguments teórics, s’empaqueta una PAC que és més del que ja hi havia. El
Ministeri d’Agricultura ha donat suport a este model d’una forma solapada,
passant de manera silenciosa sobre les aportacions que des d'aquesta terra se'ls
ha fet. Sense tenir en compte que una definició d'agricultor genuí ha d'incloure tot
tipus d'agricultura, evidentment la professional, però també la xicoteta i aquella
que es combina amb la pluriactivitat, tret identitari dels nostres agricultors
Per tot açò, davant una situació que amenaça greument el nostre sector
industrial agrari, defensant la subsistència dels nostres llauradors, defensant el
comerç del producte de proximitat, defensant el nostre món rural i a tots els que
viuen de la cadena econòmica que proveeix l’agricultura,

ACORDEM
1. L'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna desitja expressar el seu
reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià.
2. Demanem l'arbitratge de les institucions per tal de fer efectiu un sistema
retributiu més just per a les explotacions agropecuàries.
3. Instem al govern espanyol a què defense, a Europa, els interessos del camp
valencià.
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4. Comunicar aquests acords al Govern d'Espanya i la Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la
Generalitat Valenciana. A més exigir a aquest, el reconeixement que en la
definició d'agricultor genuí no s'excloga a aquest col·lectiu d'agricultors que amb el
seu esforç dignifiquen el treball en uns moments en què els valors predominants
són purament mercantilistes. No podem permetre que l'estructura de propietat,
prova de redistribució de la riquesa en les nostres terres, perille en benefici de la
concentració per empreses com els fons d'inversió.
5. Declarar persones no grates en aquest terme municipal als i les eurodiputades
espanyoles que han votat a favor de tractats de lliure comerç que van contra la
nostra agricultura, com el tractat amb l’Àfrica Meridional i, molt recents, els de
Vietnam i Mercosur.
6. Demanar al Parlament espanyol que aprove una denúncia contra aquests
tractats.
7. Davant de la competència deslleial de les importacions d'altres països, aquest
ajuntament eleva les següents demandes al Govern Central i a la Comissió
Europea, així com als eurodiputats espanyols:
a) Tornar a reiterar l'establiment del tractament en fred a les importacions.
b) Tornar a demandar rigorositat en la inspecció en ports i en les entrades de tota
mena de material vegetal. Que siga realitzada per equips d'inspectors sota un
protocol estricte de seguretat.
c) Prohibició d'entrada en territori europeu de productes tractats amb plaguicides i
fungicides prohibits a la UE. Reciprocitat en matèria fitosanitària.

d) Tancament de fronteres als països que no garantisquen una completa sanitat
vegetal en les seues exportacions; i a la detecció de productes amb una plaga,
tancament immediat a la importació d'aquest país i rebuig en frontera.
e) Establir gravàmens per a les importacions d'aquells països que practiquen
dúmping fiscal, social i contaminen el medi ambient.
f) Establir taxes a les importacions per les emissions de carboni i altres partícules
contaminants que realitza el transport marítim, que estan contribuint a accelerar el
canvi climàtic. Paguem, amb impostos i altres instruments, nosaltres i les nostres
empreses per a contribuir a mitigar el canvi climàtic, però el que ve de fora
contamina i accelera el canvi climàtic, i no paga.
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g) Sol·licitar la denúncia de la signatura dels tractats amb països que realitzen
una competència directa amb l'espanyola, i establir mecanisme de compensació
als agricultors afectats pels actuals tractats.
h) Demandar la traçabilitat i l'etiquetatge de tots els productes importats, el
consumidor té dret a saber la procedència i poder triar lliurement si vol un
producte del seu territori o importat.
i) Tanmateix, demandem canvis en la normativa de competència i en la cadena
alimentària perquè es possibilite l'establiment de preus dignes a l'agricultor,
prohibint la venda a pèrdues i les pràctiques abusives. Demanda a elevar a
l'Administració Central i al Parlament espanyol, però també a la UE.
j) En assegurances agràries, demandar al Ministeri que repose les aportacions i
percentatges que realitzava per mitjà d'Enesa, i prohibir a Agroseguro que aprove
més pujades de primes, que realitza al ser un monopoli sectorial.
k) Demandar a la Comissió de la UE i al Govern Central que en la nova PAC es
veja augmentat el seu pressupost, no el disminuïsca per efecte del Brexit i altres
polítiques, i s'establisquen fons per a gestionar les crisis de preus, i possibilitar
retirades i emmagatzematges preventius i temporals. Que s'establisca la
continuïtat de les actuals ajudes i plans durant el període transitori.
l) Establir plans d'ajudes per a la modernització de les explotacions agràries i les
indústries agroalimentàries.
m) Tanmateix, establir ajudes continuades pel reconeixement que el sector agrari

realitza en la preservació del medi ambient i el territori. Així com pagaments pel
seu paper d'embornal de carboni. Per a això, instem també a la Conselleria a
realitzar els estudis i investigacions que mesuren aquests factors, com poden ser
els apuntats com a embornal de carboni per cada tipus de cultiu, l'aportació
d'oxigen, el manteniment del paisatge, la humitat ambiental i el fre a la
desertització, entre altres.
n) Sobre l’alçament del veto rus. Demandar a la UE i al Govern central perquè
finalitze les divergències amb Rússia i s'òbriga aquest mercat als nostres
productes agraris una altra vegada; no pot pagar l'agricultura europea un
problema polític, quan altres països estan venent productes industrials a Rússia.
Cal aconseguir que s'alce el veto, per a recuperar el mercat rus; que pel veto ha
sigut acaparat pels nostres competidors.
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o) Requerir al Ministeri perquè aporte més pressupost en la lluita contra plagues.
L'entrada de noves plagues per la falta de rigorositat és competència de
l'Administració central, però és l'agricultor qui càrrega amb les despeses de la
lluita per a combatre plagues que no patíem.
En Benifairó de Valldigna, a 28 de setembre de 2020“
Tot seguit el regidor del grup municipal Compromís per Benifairó de la Valldigna,
Sr. Manel Gómez Císcar explica les motivacions de la Moció, llegint els punts que proposa
al ple, explicats anteriorment. Per tant demana a la Corporació Municipal adopte acord
positiu aprovant aquesta moció.
Els altres grups municipals després de debatre la moció, diuen que tots estan
d’acord en la moció, menys en el punt cinquè de lo que s’acorda en la moció.
El Sr. Gómez Císcar, proposa a la resta de regidors de llevar eixe punt si aixina tots
aproven la moció, a lo que estan d’acord tots.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: huit vots
a favor de la moció, esmenant el punt cinquè.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Ratificar i acceptar la Moció presentada pel Grup Municipal
Compromís per Benifairó de la Valldigna, relativa al reconeixement i suport a tot el sector
agrolimentari valencià , ací transcrita, i quedant els acords de la següent manera:

1. L'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna desitja expressar el seu
reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià.
2. Demanem l'arbitratge de les institucions per tal de fer efectiu un sistema
retributiu més just per a les explotacions agropecuàries.
3. Instem al govern espanyol a què defense, a Europa, els interessos del camp
valencià.

https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV7GYWQLZVFMXLGOTQ5CF7YSB4 - Página 11 / 18

(1/2) 23/11/2020 11:09:57
JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDU

(2/2) 23/11/2020 11:56:46
MARIA CARMEN GUILLOT VALLS

4. Comunicar aquests acords al Govern d'Espanya i la Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la
Generalitat Valenciana. A més exigir a aquest, el reconeixement que en la
definició d'agricultor genuí no s'excloga a aquest col·lectiu d'agricultors que amb el
seu esforç dignifiquen el treball en uns moments en què els valors predominants
són purament mercantilistes. No podem permetre que l'estructura de propietat,
prova de redistribució de la riquesa en les nostres terres, perille en benefici de la
concentració per empreses com els fons d'inversió.
5. Demanar al Parlament espanyol que aprove una denúncia contra aquests
tractats.
6. Davant de la competència deslleial de les importacions d'altres països, aquest
ajuntament eleva les següents demandes al Govern Central i a la Comissió
Europea, així com als eurodiputats espanyols:
a) Tornar a reiterar l'establiment del tractament en fred a les importacions.
b) Tornar a demandar rigorositat en la inspecció en ports i en les entrades de tota
mena de material vegetal. Que siga realitzada per equips d'inspectors sota un
protocol estricte de seguretat.
c) Prohibició d'entrada en territori europeu de productes tractats amb plaguicides i
fungicides prohibits a la UE. Reciprocitat en matèria fitosanitària.
d) Tancament de fronteres als països que no garantisquen una completa sanitat
vegetal en les seues exportacions; i a la detecció de productes amb una plaga,
tancament immediat a la importació d'aquest país i rebuig en frontera.
e) Establir gravàmens per a les importacions d'aquells països que practiquen
dúmping fiscal, social i contaminen el medi ambient.

f) Establir taxes a les importacions per les emissions de carboni i altres partícules
contaminants que realitza el transport marítim, que estan contribuint a accelerar el
canvi climàtic. Paguem, amb impostos i altres instruments, nosaltres i les nostres
empreses per a contribuir a mitigar el canvi climàtic, però el que ve de fora
contamina i accelera el canvi climàtic, i no paga.
g) Sol·licitar la denúncia de la signatura dels tractats amb països que realitzen
una competència directa amb l'espanyola, i establir mecanisme de compensació
als agricultors afectats pels actuals tractats.
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h) Demandar la traçabilitat i l'etiquetatge de tots els productes importats, el
consumidor té dret a saber la procedència i poder triar lliurement si vol un
producte del seu territori o importat.
i) Tanmateix, demandem canvis en la normativa de competència i en la cadena
alimentària perquè es possibilite l'establiment de preus dignes a l'agricultor,
prohibint la venda a pèrdues i les pràctiques abusives. Demanda a elevar a
l'Administració Central i al Parlament espanyol, però també a la UE.
j) En assegurances agràries, demandar al Ministeri que repose les aportacions i
percentatges que realitzava per mitjà d'Enesa, i prohibir a Agroseguro que aprove
més pujades de primes, que realitza al ser un monopoli sectorial.
k) Demandar a la Comissió de la UE i al Govern Central que en la nova PAC es
veja augmentat el seu pressupost, no el disminuïsca per efecte del Brexit i altres
polítiques, i s'establisquen fons per a gestionar les crisis de preus, i possibilitar
retirades i emmagatzematges preventius i temporals. Que s'establisca la
continuïtat de les actuals ajudes i plans durant el període transitori.
l) Establir plans d'ajudes per a la modernització de les explotacions agràries i les
indústries agroalimentàries.
m) Tanmateix, establir ajudes continuades pel reconeixement que el sector agrari
realitza en la preservació del medi ambient i el territori. Així com pagaments pel
seu paper d'embornal de carboni. Per a això, instem també a la Conselleria a
realitzar els estudis i investigacions que mesuren aquests factors, com poden ser
els apuntats com a embornal de carboni per cada tipus de cultiu, l'aportació
d'oxigen, el manteniment del paisatge, la humitat ambiental i el fre a la
desertització, entre altres.

n) Sobre l’alçament del veto rus. Demandar a la UE i al Govern central perquè
finalitze les divergències amb Rússia i s'òbriga aquest mercat als nostres
productes agraris una altra vegada; no pot pagar l'agricultura europea un
problema polític, quan altres països estan venent productes industrials a Rússia.
Cal aconseguir que s'alce el veto, per a recuperar el mercat rus; que pel veto ha
sigut acaparat pels nostres competidors.
o) Requerir al Ministeri perquè aporte més pressupost en la lluita contra plagues.
L'entrada de noves plagues per la falta de rigorositat és competència de
l'Administració central, però és l'agricultor qui càrrega amb les despeses de la
lluita per a combatre plagues que no patíem.
SEGON.- Comunicar aquest acord a tots el organismes, segons indica el punt quart
de la moció transcrita literalment en aquesta acta.
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ASSUMPTES INCLOSOS, FORA DE L'ORDRE DEL DIA.
A continuació i abans dels punts de retre compte de les resolucions de l'Alcaldia i,
precs i preguntes, pel Sr. Alcalde, s’informa la Corporació Municipal de la necessitat
d’aprovar la sol·licitud d’ajuda a la Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
sobre ajudes finançades pel FEADER per a l’aplicació de mesures de gestió forestal
sostenible per a l’any 2020, per tant es demana la Corporació Municipal adopte acord
pertinent , si es el cas, en aquesta mateixa sessió, sobre
- Sol·licitud ajuda a la Agència Valencia de Foment i Garantia Agrària sobre ajudes
finançades pel FEADER, per a l’aplicació de mesures de gestió forestal sostenible per a
l’any 2020.
En conseqüència, per l'Alcalde-President, es proposa incloure en l'Ordre del Dia,
l’assumpte mencionat, i així que la Corporació Municipal adopte resolució al respecte i
prenga els acords oportuns.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta
legal preceptiva, acorda incloure en l'Ordre del Dia l’assumpte “Sol·licitud ajuda a la
Agència Valencia de Foment i Garantia Agrària sobre ajudes finançades pel FEADER,
per a l’aplicació de mesures de gestió forestal sostenible per a l’any 2020”, passant tot
seguit a debatre'l.

6) SOL·LICITUD AJUDA A LA AGENCIA VALENCIANA DE FOMENT I
GARANTIA AGRÀRIA SOBRE AJUDES FINANÇADES PEL FEADER, PER A
L’APLICACIÓ DE MESURES DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE PER A
L’ANY 2020.
Atès la Resolució de 20 de maig de 2020, del director de l’Agència Valenciana de
Foment i Garantia Agraria, per la qual es convoquen, per a l’any 2020, les ajudes,
finançades pel FEADER, per a l’aplicació de mesures de gestió forestal sostenible.
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Atès la Resolució de l’Alcaldia de data 29 de juny de 2020, per la qual es va
resoldre formular sol·licitud d’ajuda econòmina davant la Conselleria d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica sobre l’aplicació de
mesures de gestió forestal sostenible.
Atès l’acord Plenari de data 28 de juliol de 2020, on es va donar compter de la
Resolució de l’Alcaldia de 29 de juny de 2020, que els regidors varen quedar assabentats
de la sol·licitud d’ajuda a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per a l’aplicació de mesures de gestió forestal
sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana.
I l’ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
PRIMER.- Sol·licitar ajuda a l’Agència Valencia de Foment i Garantia Agraria per
a demanar ajuda finançada pel FEADER per a l’aplicació de mesures de gestió forestal
sostenible, any 2020.
SEGON.- Comunicar l’acord a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
7) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA, I DE LA
CORRESPONDÈNCIA D’ESPECIAL INTERES.
Amb la finalitat de donar compliment a l'apartat a) de l'article 22 de la Llei 7/1985
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es ret compte a la Corporació
Municipal, del que segueix:
A) De les Resolucions i Decrets de l'Alcaldia, dictats des del dia 01 de
setembre de 2020 fins el dia 30 de setembre de 2020, fent l'extracte
següent,

-ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
De 30/09/2020, convocatòria plenari ordinari per al dia 06 d’octubre de 2020.
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-PERSONAL
De 23/09/2020, concessió de comissió de serveis a agent de la Policia Local, Sr. Jordi
Camarena Serva.
De 25/09/2020, reconeixement i aprovació de triennis al Policia Local Sr. Carlos Tormos
Casamayor.
De 30/09/2020, designa secretària accidental pel període mensual d’octubre, l’auxiliar
administrativa de l’Ajuntament, Elisa Ferrando Vercher, davant la situació de vacant del
lloc de secretaria general.
-LLICÈNCIES URBANISTIQUES
De 07/09/2020, requeriment al Sr. Agustí Pascual Granell sobre llicència d’obres
d’edificació.
De 10/09/2020, a José Vicente Bernat Gil per construcció de guardapols en cotxera i
construcció de barbacoa en terrassa posterior en C/ Sanchis Guarner, 6.
De 10/09/2020, a Antoni Vercher Ferrando per construcció d’entrada i sortida de caixa de
seccionament elèctrica en C/ Joan Fuster, 1.
De 16/09/2020, a Agustí Pascual Granell per obertura d’un espai i col·locació d’una porta
en C/ Doctor Fleming, 16.
De 16/09/2020, a Marta Casanova Cunyat per susbtituciño porta de madera en C/
Marinyen, 8.
De 16/09/2020, a Víctor Ferrando González per reparació fuga d’aigua en la cuina en Plaça
Pintor Sorolla, 4-2-6.
De 23/09/2020, a Benito Fons Ciscar per col·locar una finestra en C/ Reis Catòlics, 19-1.
De 23/09/2020, a Dolores Peris Melo per rehabilitació baixos cuina per fuga d’aigua en C/
Sant Francesc, 21.
De 25/09/2020, requeriment al Sr. Joaquin Estruch Llorca sobre llicència d’obres
d’edificació.
-ACTIVITATS I SERVEIS
De 01/09/2020, sol·licitud subvenció a la Diputació de València per a les actuacions de
“Millorar el cicle integral de l’Aigua”
De 01/09/2020, compromós econòmic per a les obres “Millora del cicle integral del
l’aigua”
De 01/09/2020, compromós entitat per a les obres “Millora del cicle integral del l’aigua”.
De 02/09/2020, sol·licitud subvenció a la Diputació de València per a les actuacions de
“Certificació energètica d’edificis públics municipal”.

De 02/09/2020, sol·licitud subvenció a la Diputació de València per a les actuacions de
“Gestió forestal sostenible i la prevenció d’incendis forestals”.
De 03/09/2020, sol·licitud subvenció a la Diputació de València per a les actuacions de
“Instal·lar energies renovables en edificis i equipaments municipals”.
De 03/09/2020, sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport una subvenció per
a la realització d’activitats de suport educatiu, i altres activitats extraescolars, culturals i
esportives.
De 29/09/2020, inici expedient per a la concessió de gual a David Ruiz Company en C/
Roserets, 1.
-INTERVENCIÓ
De 30/09/2020, petició d’informe per intervenció per tramitació d’expedient de
modificació de crèdits núm. 4 per generació d’ingressos, pressupost 2020.
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-TRESORERIA
De 18/09/2020, a Araceli Alberola Casanova per ocupació de la via pública en C/ Ample,
13.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2020, han tingut entrada 726 escrits, i eixida 783 escrits.
I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
Quedar degudament assabentada de tota la informació rebuda.
8) PRECS I PREGUNTES:
Tot seguit, pel regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l’Alcaldia o als
Regidors amb delegació.
El regidor Sr. Josep Lluis Alberola Ferrando, del grup municipal Proposem
Esquerra, pregunta que en els caixers del bancs que han llevat.
L’Alcalde li respon que això son activitats privades, i que tenen que pagar uns
lloguers. El caixer que han llevat ha decidit no pagar més el lloguer i per això l’han llevat,
però que contra eixes coses l’ajuntament no pot fer res.
També proposa de fer una moció per a que posen una redona en el cruce de la
carretera del Rajolar amb la carretera de Simat, ja que es prou perillós.
L’Alcalde li contesta que eixa carretera es de la Diputació i ja s’ha demanat. Els de
la Diputació consideren que eixe punt no es perillós ni prioritari. De totes maneres es
tornarà a proposar, a veure que mos diuen.

També pregunta sobre les obres de l’entrada del poble de l’embalsament de les
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aigües.
L’alcalde li respon que això son obres que estan dins del Pla d’Invensions de la
Diputació. Que el Plenari de la Diputació les va aprova sobre 20 de setembre i que en
aquestos moments estem en la fase de fer els projectes i enviar-los a la Diputació per a que
els tècnics ens els aproven.
El Sr. Alberola Ferrando, pregunta sobre el tema del Secretari.
L’Alcalde li contesta que el pròxim dijous ve el secretari que el Ministeri li ha
adjudicat la plaça, però que ve a cessar del càrrec amb reserva. Es ha dir, que el lloc es
d’ell però com ell està treballant com a Director en l’Agència Antifrau de la Generalitat
Valenciana pues el lloc de secretari es d’ell, però que seguirà treballant per a la Generalitat
i nosaltres tenim que seguir buscant un nou secretari per a l’Ajuntament de Benifairó.
El Sr. Alberola Ferrando, pregunta que pasa en la borsa de treball dels peons
multiserveis per neteja, que com està.
L’alcalde li diu que està borsa es va crear per a la neteja del poliesportiu i que degut
a la situació del COVID-19, el poliesportiu està tancat, aleshores no necessitem ninguna
persona per a la neteja diària. Per una altra banda la plantilla dels operaris en estos moment
està al complet, ja que tenim aprovat quatre operaris i son els que tenim en aquestos
moments treballant.
El Sr. Jacinto Alberola Vercher, del grup municipal Partit Popular, diu que ha vist
que el pas de vianant de davant l’esglèsia ja l’han pintant, però pregunta que passa amb les
llums de la Plaça Pais Valencià.
El Sr. Alcalde li contesta que el electricista ja està avisat per a que vaja arreglar-les.
També diu que ha vist que el clots del camí Fondo estan senyalats, pregunta si això
vol diu que van arreglar-los.
El Sr. Manel Gómez, regidor d’agricultura li contesta que si.
El Sr. Marc Vercher Alberola, del grup municipal Partit Socialista Obrer Espanyol,
pregunta sobre l’enquesta del pla de mobilitat urbana.
El Sr. Alcalde li explica que la enquesta es per a poder fer millor el Pla de Mobilitat
i que lo que es pretén es preguntar on anem a treballar, en que anem i diverses preguntes.
Que encara que pareix llarg, son preguntes fàcils de contestar i es recomanable fer la
enquesta.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a
les 20:53 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta.
Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 01 de setembre de
2020.
I s'estén en dihuit pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números
ON6973288 (anvers) a ON6973296 (revers), la qual firmen l’Alcalde i el Secretari, de
conformitat amb l’article 110.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, per a la seua enquadernació.
L'Alcalde,
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Josep Antoni Alberola Verdú

La Secretària,

M Carmen Guillot Valls

