MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 11 D’ABRIL DE 2016.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ

REGIDORS:
SRA. CARMEN CASANOVA PLANA
SR. RAUL SERRA PLANA
SR. DOMÉNEC ESTRUCH LLORCA
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
SRA. ROSANNA PERIS PERIS
S' EXCUSAREN:
SRA. LIDIA SOLER PEREZ
NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a onze d’abril de 2016, essent les vint hores, a la Sala
de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Josep Antoni Alberola Verdú, assistits
pel secretari general de l'Ajuntament Sr. Salvador Casanova Ferrer, es reuniren en primera
convocatòria les regidores i els regidors que s'han relacionat, prèviament convocats per
avui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 06 d’abril de 2016, 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,
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ORDRE DEL DIA
1) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA D’11 DE FEBRER DE 2016:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 11 de febrer de
2016, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció
al llibre d'actes corresponent.
2) APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ
MUNICIPAL D’HABITANTS A 01-01-2016:
Atés l'article 81 del Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es
modifica el Reglament de Població i Demarcació de les Entitats Locals; així com les
instruccions de l'Institut Nacional d'Estadística dictades conjuntament amb la Direcció
General per a l'Administració Local segons Resolució de 17 de novembre de 2005, sobre
revisió del Padró d'Habitants a 01 de gener de cada any.
Atés la revisió del Padró d'Habitants de Benifairó de la Valldigna amb referència a
01-01-2016, el resum numèric de la mateixa sobre la gestió continuada del mateix, recull
les actualitzacions dutes a terme des de l'1 de gener de 2015 fins l'1 de gener de 2016,
elaborada pels serveis municipals.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Aprovar provisionalment la gestió del padró municipal d'habitants, i el resum
numèric del mateix a l'1 de gener de 2016, amb el següent resultat:
Població de dret a 01-01-2015 ................... 1.625 hab.
Població de dret a 01-01-2016 .................... 1.609 hab.
dels quals 795 són homes i 814 són dones.
b) Que es trameta aquesta revisió del Padró Municipal d'Habitants en suport
informàtic, amb la documentació administrativa pertinent, a la Delegació Provincial de
l'Institut Nacional d'Estadística, als efectes previstos.

3) APROVAR CONVENI BÀSIC BILATERAL AMB LA PREFECTURA
CENTRAL DE TRÀNSIT, EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIAL:
Es ret compte del contingut del Conveni Bàsic Bilateral entre l’organisme autònom
Prefectura Central de Trànsit i l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, pel qual es
formalitza l’adhesió d’este Ajuntament al Conveni Específic de Col·laboració subscrit
entre la Prefectura Central de Trànsit i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en
matèria de seguretat.
Atés que l'objectiu del mencionat Conveni és la col·laboració entre la Prefectura
Central de Trànsit i l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna en el desenvolupament de
determinades accions en matèria de trànsit i seguretat vial, concretament les relatives a
transmissió de dades i accés a registres.
Considerant que es convenient per a aquest Ajuntament acceptar l'indicat Conveni
redactat per la Prefectura Central de Trànsit, ja que a través del mateix es podran millorar
determinades funcions i tasques administratives municipals i de la policia local. Conveni
de Col·laboració del qual s'ha adonat, i que esta integrat per set paràgrafs en la part
expositiva, deu clàusules en la part dispositiva, un annex I relatiu a Document de Seguretat
i un Annex IV relatiu a “Cessió de vehicles i/o equips mesuradors.
L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Acceptar i aprovar el Conveni Bàsic Bilateral entre l’organisme autònom
Prefectura Central de Trànsit i l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, pel qual es
formalitza l’adhesió d’este Ajuntament al Conveni Específic de Col·laboració subscrit
entre la Prefectura Central de Trànsit i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en
matèria de seguretat, en virtut del qual queda regulat el desenvolupament de determinades
accions en matèria de trànsit i seguretat vial, concretament les relatives a transmissió de
dades i accés a registres entre la Prefectura Central de Trànsit i l’Ajuntament de Benifairó
de la Valldigna. Un exemplar del mateix serà diligenciat i rubricat pel Secretari General de
l'Ajuntament.
b) Facultar l'Alcalde per a la firma del Conveni abans esmentat, així com per a la
gestió d'aquest acord.
c) Remetre certificació d'aquest acord a la Direcció Provincial de Trànsit als efectes
previstos.

4) INFORMAR FAVORABLEMENT L’AMPLIACIÓ DE L’ÀREA DE
PRESTACIÓ CONJUNTA DE LA SAFOR PER ALS SERVEIS DE TRANSPORT
PÚBLIC DE VIATGERS EN AUTOMÒBILS DE TURISME:
Es ret compte del contingut del Projecte d’Ordre de la Conselleria d’Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració del Territori, per a l’ampliació de l’àrea de prestació
conjunta de la Safor per als serveis de transport públic de viatgers en automòbils de
turisme, en la qual s’inclou el municipi de Benifairó de la Valldigna perquè forme part de
la mencionada Àrea de la Safor; indicant la Conselleria que ha tingut en compte l’acord de
la Comissió Permanent del Consell del Taxi de la Comunitat Valenciana adoptat en la seua
sessió de 14 de gener de 2016.
Atés que este Ajuntament en Ple en la seua sessió de 12 de novembre de 2012,
entre altres va adoptar l’acord per unanimitat de sol·licitar de l’Agència Valenciana de
Mobilitat la inclusió del municipi de Benifairó de la Valldigna en l’Àrea de Prestació
Conjunta del Taxi de la Safor, creada per Resolució de 9 de juliol de 2012 per la
Presidència de l’Agència Valenciana de Mobilitat.
Atés el que regula l’article 1 del Decret 18/1985, de 23 de febrer, del Consell de la
Generalitat Valenciana, sobre la creació d’Arees de Prestació Conjunta per als serveis de
transport públic de viatgers en automòbils de turisme, que al seu apartat 3 indica que cal
l’informe favorable almenys de les dues terceres parts dels municipis que hom es propose
d’incloure en dites arees.
L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Acceptar i informar favorablement el Projecte d’Ordre de la Conselleria
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per a l’ampliació de l’àrea de
prestació conjunta de la Safor per als serveis de transport públic de viatgers en automòbils
de turisme, en la qual s’inclou, entre altres, el municipi de Benifairó de la Valldigna.
b) Facultar l'Alcalde per a la firma dels documents que siguen oportuns en execució
d'aquest acord.
c) Remetre certificació d'aquest acord a la Subdirecció General de Transport de la
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, als efectes previstos.
5) APROVAR CONVENI AMB EL CLUB “UNIÓ ESPORTIVA BENIFAIRÓ
DE LA VALLDIGNA”, PER L'ANY 2016:

Es ret compte del contingut del conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i
“Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” de Benifairó de la Valldigna, la finalitat del
qual es la promoció d'activitats esportives en l'àmbit municipal relacionades amb el futbol
en particular, per a l'anualitat de 2016.
L'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, considera que ha de col·laborar a través
de les seues possibilitats econòmiques, amb les organitzacions que promouen i/o
promocionen sectors de l'Esport d’interès general municipal, en aquest cas, desenvolupant
un constant foment i suport al Futbol, entre els ciutadans i ciutadanes del seu entorn més
pròxim, o siga a Benifairó de la Valldigna.
D'acord amb els seus Estatuts, “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna”
s'inscriu i participa en activitats o competicions locals, comarcals i/o autonòmiques,
col·labora en la preparació de futurs futbolistes i estimula la pràctica de l'esport en
general i la del futbol en particular. “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” es troba en
una posició única a Benifairó de la Valldigna, desenvolupant activitats que satisfan
l'objecte d'una subvenció, tret la seua experiència, especialització i contrastada trajectòria
en l'àmbit futbolístic.
Basant-se en les referides circumstàncies, resulta aconsellable i convenient optar
pel procediment de concessió directa d'atorgament d'una subvenció, perquè ser l'única
entitat d'estes característiques dificulten la seua convocatòria pública.
És per això que s'ha fet precís subvencionar nominativament “Unió Esportiva
Benifairó de la Valldigna” a fi de finançar les seues activitats desenvolupades pel
moviment futbolístic durant l'exercici de 2016.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, estableix en
l'article 22.2.c la possibilitat de concedir, de forma directa i amb caràcter excepcional,
entre altres, aquelles subvencions en què concorreguen raons d’interès públic, social o
altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública.
D'acord amb l'article 28.1 de la Llei 38/2003 esmentada, l'Ajuntament en Ple, a
proposta de l'Alcaldia o de la Regidoria de l'àrea competent, adoptarà resolució pertinent
respecte de les subvenciones nominatives previstes en l'article 22.2.c de la mateixa Llei.
Per la seua banda, el seu article 28.3 estableix que la Resolució del plenari
contindrà, com a mínim, els punts següents: la definició de l'objecte de les subvenciones,
amb indicació del seu caràcter singular i les raons que acrediten l’interès públic,
social, econòmic o humanitari i aquelles que justifiquen la dificultat de la seua
convocatòria pública; el règim jurídic aplicable; els beneficiaris i les modalitats de l'ajuda;

el procediment de concessió i el règim de justificació de l'aplicació donada a les
subvencions pels beneficiaris i, si és el cas, entitats col·laboradores.
En virtut d'això, a proposta del Sr. Alcalde, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat
acorda:
a) Beneficiari i definició de l'objecte de la subvenció:
S'autoritza la concessió d'una subvenció de caràcter singular a “Unió Esportiva
Benifairó de la Valldigna” de Benifairó de la Valldigna, amb l'objecte de finançar
activitats exercides pel mateix durant l'any 2016, promovent i promocionant un sector de
l'Esport, en aquest cas, desenvolupant un constant foment i suport al Futbol, entre els
ciutadans i ciutadanes de Benifairó de la Valldigna, d'acord amb el que preveuen els
articles 28.3 i 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
b) Procediment de concessió, raons d’interès públic que concorren en la seua
concessió i dificultat de la seua convocatòria pública.
1.- La subvenció es concedirà de forma directa, a l'empara del que preveu l'article
22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i s'instrumentarà
pel conveni retut, el qual s'accepta i ratifica i que ha de regular la relació de les dues
entitats per a la finalitat descrita, a subscriure entre l'òrgan concedent i l'entitat beneficiària,
i que establirà les condicions i compromisos aplicables de conformitat amb el que disposa
l'article 28.1 de la mencionada Llei.
2.- L’interès públic de la subvenció radica en la necessitat de fomentar, amb
caràcter solidari, la realització d'actuacions lligades a la promoció del Futbol a Benifairó de
la Valldigna, d'activitats relacionades amb la participació i representació de Benifairó de la
Valldigna en certàmens o competicions de caràcter autonòmic, comarcal i/o local al llarg
de 2016, o vinculades a l'organització material d'eixe tipus d'esdeveniments. La
particularitat que revisten les dites actuacions i ser l'única entitat sense finalitat lucrativa
dificulten la convocatòria pública d'esta subvenció.
c) Quantia i pagament.
1. Amb este fi, es concreta l'ajuda econòmica en un import total de 7.000,00 euros,
que serà finançada a càrrec del pressupost municipal de 2016.
2. El pagament de la subvenció es realitzarà, en els termes establits en el conveni de
col·laboració a què s’al·ludeix en el paràgraf anterior.
d) Règim de justificació de la subvenció.
1. Abans del 20 de desembre del 2016, “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna”
justificarà la subvenció, per mitjà de declaració de les activitats realitzades, no declarades
per a justificar altres subvencions, i del seu cost, acompanyada d'una relació de cada un
dels gastos en què haguera incorregut i una declaració que els originals de les factures o

documents de valor probatori equivalent estan a disposició de la Intervenció Municipal de
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna.
2. “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” assumirà el compliment de les
obligacions que, per als beneficiaris de subvencions, s’estableixen per l'article 14 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a més de les establides en l'article
30 per a la justificació de les subvencions públiques.
3. En cas d'incompliment de l'objecte per al que es concedeix esta subvenció, “Unió
Esportiva Benifairó de la Valldigna” estarà obligat al seu reintegrament.
e) Règim jurídic aplicable.
La subvenció a “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” es regirà pel que
disposa este acord i Conveni regulador, i per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
f) Facultar l'Alcalde per a la firma de l'esmentat conveni.
g) Remetre certificació d'aquest acord a “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna”
de Benifairó de la Valldigna, i que es done informació pública de conformitat amb la Llei
General de Subvencions.
6) APROVAR
CONVENI
L'ENTUSIASTA”, PER L'ANY 2016:

AMB

LA

“SOCIETAT

MUSICAL

Es ret compte del contingut del conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i
la Societat Musical l'Entusiasta de Benifairó de la Valldigna, la finalitat del qual es la
promoció d'activitats culturals i artístiques en l'àmbit municipal i relacionades amb la
música, per a l'anualitat de 2016.
L'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, considera que ha de col·laborar a través
de les seues possibilitats econòmiques amb les organitzacions que promouen i/o
promocionen sectors de la Cultura d'interés general municipal, en aquest cas,
desenvolupant un constant foment i suport a la Música, entre els ciutadans i ciutadanes del
seu entorn més pròxim, o siga a Benifairó de la Valldigna.
D'acord amb els seus Estatuts, la Societat Musical l'Entusiasta s'inscriu i
participa en activitats o certàmens locals, comarcals, autonòmiques, nacionals i
internacionals, col·labora en la preparació de futurs músics i estimula la pràctica de les
activitats musicals. La Societat Musical l'Entusiasta es troba en una posició única a
Benifairó de la Valldigna, desenvolupant activitats que satisfacen l'objecte d'una

subvenció, tret la seua experiència, especialització i contrastada trajectòria en l'àmbit
musical.
Basant-se en les referides circumstàncies, resulta aconsellable i convenient optar
pel procediment de concessió directa d'atorgament d'una subvenció, perquè ser l'única
entitat d'estes característiques dificulten la seua convocatòria pública.
És per això que s'ha fet precís subvencionar nominativament La Societat Musical
l'Entusiasta a fi de finançar les seues activitats desenvolupades pel moviment musical
durant l'exercici de 2016.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, establix en l'article
22.2.c la possibilitat de concedir, de forma directa i amb caràcter excepcional, entre
altres, aquelles subvencions en què concorreguen raons d'interès públic, social o altres
degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública.
D'acord amb l'article 28.1 de la Llei 38/2003 esmentada, l'Ajuntament en Ple, a
proposta de l'Alcaldia o de la Regidoria de l'àrea competent, adoptarà resolució pertinent
respecte de les subvenciones nominatives previstes en l'article 22.2.c de la mateixa Llei.
Per la seua banda, el seu article 28.3 estableix que la Resolució del Plenari contindrà,
com a mínim, els punts següents: la definició de l'objecte de les subvenciones, amb
indicació del seu caràcter singular i les raons que acrediten l'interès públic, social,
econòmic o humanitari i aquelles que justifiquen la dificultat de la seua convocatòria
pública; el règim jurídic aplicable; els beneficiaris i les modalitats de l'ajuda; el
procediment de concessió i el règim de justificació de l'aplicació donada a les subvencions
pels beneficiaris i, si és el cas, entitats col·laboradores.
En virtut d'això, a proposta del Sr. Alcalde, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat
acorda:
a) Beneficiari i definició de l'objecte de la subvenció.
S'autoritza la concessió d'una subvenció de caràcter singular a La Societat Musical
l'Entusiasta de Benifairó de la Valldigna, amb l'objecte de finançar activitats exercides per
la mateixa durant l'any 2016, promovent i promocionant un sector de la Cultura, en aquest
cas, desenvolupant un constant foment i suport a la Música, entre els ciutadans i ciutadanes
del seu entorn més pròxim, o siga a Benifairó de la Valldigna, d'acord amb el que
preveuen els articles 28.3 i 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
b) Procediment de concessió, raons d'interès públic que concorren en la seua
concessió i dificultat de la seua convocatòria pública:

1.- La subvenció es concedirà de forma directa, a l'empara del que preveu l'article
22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i s'instrumentarà
pel conveni retut, el qual s'accepta i ratifica i que a de regular la relació de les dues entitats
per a la finalitat descrita, a subscriure entre l'òrgan concedent i l'entitat beneficiària, i que
establirà les condicions i compromisos aplicables de conformitat amb el que disposa
l'article 28.1 de la mencionada Llei.
2.- L'interès públic de la subvenció radica en la necessitat fomentar, amb caràcter
solidari, la realització d'actuacions lligades a la promoció de la Música a Benifairó de la
Valldigna, en particular la gestió d'una escola d'educands, d'activitats relacionades amb la
participació i representació de Benifairó de la Valldigna en certàmens musicals de caràcter
internacional, nacional, autonòmic, comarcal i/o local al llarg de 2016, o vinculades a
l'organització material d'eixe tipus d'esdeveniments. La particularitat que revisten les dites
actuacions i ser l'única entitat sense finalitat lucrativa dificulten la convocatòria pública
d'esta subvenció.
c) Quantia i pagament.
1. Amb este fi, es concreta l'ajuda econòmica en un import total de 13.000,00 euros,
que serà finançada a càrrec del pressupost municipal de 2016.
2. El pagament de la subvenció es realitzarà, en els termes establerts en el conveni
de col·laboració a què s'al·ludeix en el paràgraf anterior.
d) Règim de justificació de la subvenció.
1. Abans del 20 de desembre de 2016, la Societat Musical l'Entusiasta justificarà la
subvenció, per mitjà de declaració de les activitats realitzades, no declarades per a
justificar altres subvencions, i del seu cost, acompanyada d'una relació de cada un dels
gastos en què haguera incorregut i una declaració que els originals de les factures o
documents de valor probatori equivalent estan a disposició de la Intervenció Municipal de
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna.
2. La Societat Musical l'Entusiasta assumirà el compliment de les obligacions que,
per als beneficiaris de subvencions, s'estableixen per l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, a més de les establides en l'article 30 per a la
justificació de les subvencions públiques.
3. En cas d'incompliment de l'objecte per al que es concedeix esta subvenció, la
Societat Musical l'Entusiasta estarà obligada al seu reintegrament.
e) Règim jurídic aplicable.
La subvenció a la Societat Musical l'Entusiasta es regirà pel que disposa este acord
i Conveni regulador, i per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

f) Facultar l'Alcalde per a la firma de l'esmentat conveni.
g) Remetre certificació d'aquest acord a la Societat Musical L'Entusiasta de
Benifairó de la Valldigna, i que es done informació pública de conformitat amb la Llei
General de Subvencions.
7) APROVAR LA REALITZACIÓ D’OBRES COMPLEMENTARIES EN
“URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ B1”:
En data 03 de novembre de 2014, s'adjudica a l'empresa "Canalizaciones y Derribos
Safor, S.L." l'execució de les obres d’Urbanització de la Unitat d’Execució B1, pel preu
cert de 164.082,92 euros. El contracte es va formalitzar en data 05 de desembre de 2014 i
es formalitza acta de comprovació del replanteig amb conformitat del contractista en data
09 de desembre de 2014.
Per l'arquitecte, Director tècnic de les obres d’urbanització de la Unitat d’Execució
B1, s’ha emès informe al qual es justifica la necessitat d'escometre certes obres,
necessàries per executar l'obra com cal, no previstes al projecte ni al contracte, però sense
modificar-los. Les obres estan descrites a la memòria valorada que acompanya a l’informe
i tenen un pressupost d'execució de 13.077,91 euros IVA inclòs. Obres que tenen la
consideració de complementàries per a la finalització i posada en servei de les
mencionades obres d’urbanització en Benifairó de la Valldigna de les quals es contractista
"Canalizaciones y Derribos Safor, S.L.", ja que compleixen els requisits previstos
a l’article 171.b) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Les mencionades obres sorgeixen, com a conseqüència de la no previsió de les
mateixes ni al projecte tècnic de l’obra principal ni al contracte.
Del contingut de l’informe del Director Tècnic de les obres d’Urbanització de la
Unitat d’Execució B1, és desprèn que no són separables tècnica ni econòmicament del
contracte principal, ja que amb l’execució de les mateixes, les parcel·les integrants de la
Unitat d’Execució adquiriran la condició de solar i podran ser edificables.
Atés que el seu pressupost no ultrapassa el 50% del preu primitiu del contracte.
Atés que hi ha crèdit adequat i suficient per a l'execució d'aquestes obres a
l’aplicació pressupostaria 151.602 de l’estat de despeses del pressupost municipal de 2016.

Atés que l'òrgan competent per a l'aprovació d’aquestes obres complementaries és
l'òrgan de contractació de l'obra principal, sent en aquest cas l’Ajuntament en Ple.
Tot seguit, per la regidora del grup municipal EUPV:AC, Sra. Rosanna Peris Peris,
s’indica que el seu grup s’abstindrà de votar, per considerar, com a dit sempre, que no era
imprescindible la realització d’estes obres d’urbanització.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: set vots a
favor, tres dels regidors del grup municipal COMPROMÍS, dos dels regidors del grup
municipal PSOE i dos dels regidors del grup municipal PP; i una abstenció de la regidora
del grup municipal EUPV:AC.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de set vots a favor i una abstenció, acorda:
PRIMER.- Acceptar l’informe emès per l'arquitecte, Director tècnic de les obres
d’urbanització de la Unitat d’Execució B1, al qual es justifica la necessitat d'escometre
certes obres, necessàries per executar l'obra com cal, no previstes al projecte ni al
contracte, però sense modificar-los, i aprovar la memòria valorada d'obres
complementàries redactada a l’efecte, el pressupost de licitació de la qual ascendeix a
13.077,91 euros IVA inclòs.
SEGON.- Autoritzar la despesa de 13.077,91 euros amb càrrec a l’aplicació
151.602 del vigent Pressupost municipal de 2016.
TERCER.- Traslladar a "Canalizaciones y Derribos Safor, S.L.", el mencionat
informe i memòria valorada, perquè en el termini de tres dies naturals ens manifesten la
seua conformitat amb el contingut del mateix, a fi de seguir amb la tramitació de
l'expedient d'execució d'obres complementàries de conformitat amb les instruccions del
Director Tècnic de les obres d’urbanització de la Unitat d’Execució B1 i el que estableix
l'art. 171.b) del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
QUART.- Facultar l’Alcalde tan amplament com en Dret siga admès, per a
formalitzar la contractació d’estes obres complementaries amb "Canalizaciones y Derribos
Safor, S.L.", si es el cas, una vegada manifeste positivament que accepta realitzar dites
obres i amb pressupost aprovat.
8) CESSIÓ A IBERDROLA DEL TERRENYS ON ESTA UBICAT EL C.T.
DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ B1:

Es ret compte que per l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, per gestió directa
s’ha dut endavant la urbanització de la Unitat d’Execució B1, i entre altres obligacions
urbanitzadores ha estat la construcció d’un Centre de Transformació per a millorar el
subministrament elèctric, la situació del mateix tot i no estar dins del perímetre de la
Unitat d’Execució B1, si que esta en el perímetre del Sector Urbanitzable Residencial “B”,
concretament en un resto de camí rural de titularitat municipal cantonada al carrer Reis
Catòlics i carrer Jaume II.
Atés que tot i ser l’Ajuntament el promotor de les obres urbanitzadores, el titular
del Centre de Transformació va a ser IBERDROLA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA SAU,
de conformitat amb la vigent normativa d’instal·lacions elèctriques, la qual cosa es
formalitzarà una vegada es demane la posada en funcionament del Centre esmentat
redactant els corresponents documents de cessió, i entre altres documents es menester la
formalització de la cessió d'ús del terreny en la superfície delimitada en el conveni amb
IBERDROLA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA SAU per a la instal·lació del centre de
Transformació.
Atés que la cessió d'ús dels béns demanials de les entitats locals esta regulada en les
disposicions següents:
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Reglament de Béns de les Entitats Locals
Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques (arts. 84 i
següents).
Reglament de la Llei de Patrimoni de les Administracions Publiques, aprovat per Reial
Decret 1373/2009, de 28 d'agost.
Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana
(arts 184 i següents)
- Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric.
Atés que en les actuacions urbanístiques, el sòl necessari per a subestacions i el sòl
o locals destinats a centres de transformació, no computen als efectes de volumetria, es
defineixen com a servicis dotacionals, si és el cas, infraestructures bàsiques de
subministrament, han de ser cedits pel promotor o l'urbanitzador.
D'acord amb estes normes, la cessió proposada té les següents característiques:
- És una cessió d'ús, no de propietat.
- És una cessió d'ús privatiu, en quant determina l'ocupació d'una porció del domini públic
de manera que limita o exclou la utilització del mateix pels altres interessats.
- L'ús privatiu es pot adjudicar directament en els supòsits de l'article 137.4 de la Llei
33/2003.

- L'article 137.4 d'esta Llei 33/2003 disposa que es pot acordar l'adjudicació directa: "c)
Quan l'immoble siga necessari per a complir a una funció de servici públic o a la
realització d'un fi d'interés general per persona diferent de les previstes en els paràgrafs a) i
b)", com seria, en este cas, la companyia lberdrola en tant que explotadora del servici
públic essencial de subministrament d'energia elèctrica.
- La gratuïtat de la cessió (permesa per l'article 93.4 de la Llei 33/2003), ve determinada
per les exigències de la companyia lberdrola, ja que sense eixe requisit no accepta les
instal·lacions i no realitza el subministrament.
Tot seguit, per la regidora del grup municipal EUPV:AC, Sra. Rosanna Peris Peris,
s’indica que el seu grup s’abstindrà de votar, per considerar, com a dit sempre, que no era
imprescindible la realització d’estes obres d’urbanització.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: set vots a
favor, tres dels regidors del grup municipal COMPROMÍS, dos dels regidors del grup
municipal PSOE i dos dels regidors del grup municipal PP; i una abstenció de la regidora
del grup municipal EUPV:AC.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de set vots a favor i una abstenció, que en tot cas
represewnta la majoria absoluta legal preceptiva, acorda:
PRIMER.- Cedir a lberdrola Distribució Elèctrica, S.AU., l'ús i gaudi, no la
propietat, del terreny situat en la cantonada del carrer Reis Catòlics i carrer Jaume II, en la
superfície de 23’12 metres quadrats, detallat en els plànols de la instal·lació d'un centre de
transformació d'energia elèctrica, considerat infraestructura bàsica de subministrament, per
a la Unitat d’Execució B1, autoritzant el seu emplaçament en eixe punt i garantint la
permanència de les instal·lació mentre es destine a l'ús de subministrament d'energia
elèctrica, sense pagament de taxa o cap cànon.
SEGON.- Comunicar este acord a lberdrola Distribució Elèctrica S.A.U.
9) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE LA
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÈS:
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 març de
2016 fins el dia 31 de març de 2016, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 02-03-16, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 07 de març de 2016.
- PERSONAL,
De 08-03-16, aprova bases convocatòria de la Borsa de Treball d’auxiliars
administratius pel Consultori Local de Salut.
De 14-03-16, determina la composició de la Comissió de Baremació, per a baremar
als aspirants a integrar la Borsa de Treball temporal d’auxiliars administratius pel
Consultori Local de Salut.
De 14-03-16, determina la composició de la Comissió de Baremació, per a baremar
als aspirants a integrar la Borsa de Treball temporal d’operaris de serveis
municipals bàsicament dedicats a la neteja de vials urbans.
De 14-03-16, determina la composició de la Comissió de Baremació, per a baremar
als aspirants a integrar la Borsa de Treball temporal d’operaris de serveis
municipals multiples.
- BENS,
De 01-03-16, autoritza ús Sala Exposicions, pel dia 04 de març de 2016, a Societat
de Caçadors de Benifairó de la Valldigna, per a realitzar una reunió.
De 14-03-16, autoritza ús Sala Exposicions, pel dia 08 d’abril de 2016, a Comunitat
Regants “Pozo Virgen del Pilar”.
De 30-03-16, autoritza ús Sala Exposicions, dies 18 i 25 d’abril de 2016, a
Prevenpyme, per a realitzar curset sobre fitosanitaris.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 04-03-16, a Salvador Martinez Pellicer, reformes, C/ Ricardo Romero, 25.
De 14-03-16, requeriment a Victor Martí Ferrando, aporte documents per poder
tramitar llicència d’obres en C/ Sant Francesc, 18.
De 15-03-16, a Buildingcenter SAU, instal·lació xarxa elèctrica baixa tensió en C/
Jaume II, per a servei de l’edifici situat en C/ Juan de Juanes, 9.
De 21-03-16, a Jordi Martí Perelló, d’ocupació d’habitatge situat en parcel·la 559
del polígon 14.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 07-03-16, declara per caducitat la baixa d’inscripció en el padró d’habitants a
tres estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent.

De 07-03-16, declara per caducitat la baixa d’inscripció en el padró d’habitants a
set estrangers comunitaris per no confirmar la mencionada inscripció.
De 21-03-16, autoritza instal·lació de ruscos en parcel·la 87 del polígon 3, propietat
de l’Ajuntament, a Mari carmen Correoso Correoso.
- CONTRACTACIÓ,
De 01-03-16, adjudica el contracte del servei de manteniment, gestió i explotació
del bar del poliesportiu, a Rosario Calvillo Caravaca pel cànon mensual de 701,50
euros.
De 22-03-16, aprova certificació d’obra justificativa de la realització de les millores
oferides al contracte de l’obra “Reparacions en Vestidors del Poliesportiu
Municipal”.
De 22-03-16, aprova certificació d’obra justificativa de la realització de les millores
oferides al contracte de l’obra “Millores en Vials del casc urbà”.
- INTERVENCIÓ,
De 03-03-16, reconeix el pagament del resto de la paga extra de nadal de 2012, als
empleats municipals que estaven en actiu en desembre de 2012.
De 08-03-16, aprova indemnitzacions a percebre per part dels Portaveus dels grups
municipals, corresponents a tres reunions informatives, realitzades de gener a març
de 2016.
De 22-03-16, aprova justificació de la subvenció municipal any 2015, presentada
per Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna.
De 22-03-16, aprova justificació de la subvenció municipal any 2015, presentada
per Societat Musical l’Entusiasta.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2016, han tingut entrada 405 escrits, i eixida 377 escrits.
I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
Quedar degudament assabentada de tota la informació rebuda.
10) PRECS I PREGUNTES:
Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als
Regidors amb delegació.
La Sra. Rosanna Peris Peris, portaveu del grup municipal EUPV:AC, formula els
següents precs o preguntes:

- Prega, que el proper dia 14 d’abril es penge en el balco de l’ajuntament la bandera
republicana, en memòria de la II República en Espanya.
L’Alcalde manifesta que es un tema a estudiar, i ara en este moment voldria
escoltar l’opinió dels altres Grups Municipals.
Tot seguit pel Grup PP es manifesta que no estan conforme en eu es penge. Pel Grup PSOE
es manifesta que s’abstenen. I pel grup COPMPROMÍS es manifesta la voluntat de penjar
la bandera.
L’Alcalde continua dient que en memòria dels que lluitaren durant la Guerra Civil sota la
bandera republicana, cal penjar-la.
El Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup municipal PP, formula els
següents precs o preguntes:
- Que passa amb la Borsa de Treball d’operaris de serveis municipals múltiples que
encara no esta executant-se tot i que fa falta contractar ja a un operari.
L’Alcalde manifesta que esta previst contractar pel dia 16 d’abril pròxim.
El Sr. Marc Vercher Alberola, regidor del grup municipal PSOE, formula els
següents precs o preguntes:
- S’ha assabentat que en festes de 2016 van a fer-se bous al carrer. Pregunta, en
Benifairó de la Valldigna hem de fer una consulta popular com es va dir en campanya
electoral per Compromís.
L’Alcalde, manifesta que fer una consulta popular o referèndum es complicadíssim,
i fer una enquesta vinculant, ens podrien dur al jutjat.
I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a
les 20:30 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 02 de maig de
2016. I s'estén en ............... pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números .........
a .................., 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,

Josep Antoni Alberola Verdú

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

