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NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a tretze de juny 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 07 de juny 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, 
 
 

ORDRE  DEL  DIA 
 



 1)  APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA  
SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA DE 30 DE  MAIG DE 2016: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia 30 de maig 
de 2016, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua 
transcripció al llibre d'actes corresponent. 

 
 

 2) RETRE COMPTE DE DECRET DE L'ALCALDIA, RELATIU A 
DELEGACIÓ  ESPECIAL EN REGIDORA DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, 
PER A AUTORITZAR UN MATRIMONI CIVIL: 
 
 Es ret compte del Decret de l'Alcaldia de 06 de juny de 2016, pel qual l'Alcalde, de 
conformitat amb allò disposat en l'article 21.3 de la llei 7/85, de 2 d'abril de Bases del 
Règim Local, i articles 43, 44 i 45 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, que 
aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions 
Locals, en relació a l'article 51 del Codi Civil, efectua delegació especial en determinada 
Regidora de la Corporació Municipal per a l’autorització d'un matrimoni civil, el principal 
de la part resolutiva del mateix es la següent: 

 
“Delegar en la Regidor d’este Ajuntament, Sra. Carmen Casanova Plana, la 

competència per a l’autorització de la celebració de matrimoni civil entre el Sr. JOSÉ 
JAVIER LIFANTE SÁNCHEZ i la Sra. CAROLINA FERRANDO ALBEROLA, per al 
dia 25 de juny de 2016 a les 19:30 hores, que tindrà lloc en la Sala de Juntes d’este 
Ajuntament.” 
 
 I  la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta: 
 
 Quedar degudament assabentada  del Decret de l'Alcaldia de 06 de juny de 2016, 
pel qual efectua delegació especial en determinada Regidora de la Corporació Municipal 
per a l’autorització d'un matrimoni civil. 
 

 
 3) APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DEFINITIVA AL 
CONTRACTISTA DE LES OBRES “URBANITZACIÓ DE LA UNITAT 
D’ACTUACIÓ NÚM. 6”: 
 
 Atés l'expedient tramitat a instància de “CANALIZACIONES y DERRIBOS 
SAFOR, S.L.”,   contractista   de   les   obres    “URBANITZACIÓ   DE   LA   UNITAT  
 



D’ACTUACIÓ NÚM. 6”,  el qual sol·licita la cancel·lació i devolució de la respectiva 
fiança definitiva per import de 7.920,00 euros, mitjançant aval bancari, dipositada a l'efecte 
del corresponent contracte administratiu. 
 
 Atés que s'han complit els requisits que es regulen en l’article 102 del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, tot i que s’han quedat extingides les obligacions que exigiren la 
constitució de la indicada garantia. 
 
 Atés que aquest Ajuntament en Ple va ser l’Òrgan que va contractar les obres 
indicades. 
 

L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 Accedir al que s'ha sol·licitat per  “CANALIZACIONES y DERRIBOS SAFOR, 
S.L.”, en relació a les obres “URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 
6”, i que per intervenció es lliure el respectiu document de devolució de 7.920,00 euros, 
import de la fiança dipositada mitjançant aval bancari,  realitzant la  corresponent anotació 
comptable. 
 
 

4) APROVAR INICIALMENT EXPEDIENT NÚM. 1 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST  MUNICIPAL DE  2016: 
 

Es ret compte de l'expedient Núm. 1 de modificacions de crèdits, en el qual es 
proposa la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits en el Pressupost 
General de l'Ajuntament per a l'exercici de 2016. 
 

Atés  que analitzades les despeses específiques i determinades que es pretenen 
cobrir amb els  crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, no permeten que la seua 
realització es puga demorar a exercicis futurs. 
 

Atés  que la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits són perquè 
no hi ha aplicació pressupostaria o es insuficient l’existent per poder comptabilitzar les 
despeses que s’han de cobrir en l’exercici de 2016. 
 

Atés que s’ha tingut en compte el que regula l’article 7 de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. 

 
 



Atés que la totalitat dels augments de crèdits en despeses es financen amb els 
recursos previstos en l'article 177.4 del Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i article 36 i del 43 a 46 

del Reial Decret 500/l990, de 20 d'abril, que el reglamenta en matèria pressupostària, 
concretament amb la reducció de crèdit no compromès d'altra aplicació de despeses, i per 
compromisos firmes d’aportació de persones jurídiques per finançar, juntament amb 
l’Ajuntament, despeses que, per la seua naturalesa, estiguen compresos en els fins o 
objectius dels mateixos, així com disposar del romanent líquid de tresoreria de la liquidació 
del pressupost de 2015, per a reduir part del deute públic de l’ajuntament en compliment de 
l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012. 
 

Seguidament, pel regidor del grup municipal PSOE, Sr. Domenec Estruch Llorca, 
es manifesta que el seu vot va a ser abstenció, al no conèixer amb la seua totalitat les 
aplicacions objecte de modificació. 
 
 A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: sis vots a 
favor, tres dels regidors del grup municipal COMPROMÍS, dos dels regidors del grup 
municipal PP, i un de la regidora del grup municipal EUPV; i una abstenció del regidor del 
grup municipal PSOE. 
 

I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de sis vots a favor i una abstenció, acorda: 
 

Primer.- Declarar la impossibilitat de demorar a exercicis posteriors  la realització 
de les despeses  específiques i determinades que motiven els suplements de crèdit  o crèdits 
extraordinaris als que es refereix aquest  expedient. I comprometre’s a no executar les 
mateixes fins que l’Ajuntament dispose de la corresponent documentació que justifique 
definitivament la concessió de l’ajuda, respecte de les despeses que van a ser finançades 
amb ingressos finalistes. 

 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits proposada en els termes 

següents: 
 
1) Concedir  crèdits extraordinaris en l’estat de despeses creant les aplicacions 

pressupostaries que s’indiquen: 
- Aplicació i denominació pressupostària                                           Import        
601.151  Liquidació Reparcel·lació Unitat Actuació núm. 6            32.000,00 € 
611.155  Reposició de voreres en casc urbà                                      29.000,00 € 
611.171  Reformes en Pl. Pintor Sorolla                                           24.000,00 € 
611.454  Millores en Camins Rurals                                                 84.000,00 € 

a) Total  crèdits extraordinaris                                           169.000,00 €      
 



  2) Concedir suplements de  crèdits en l’estat de despeses en les aplicacions 
pressupostaries, la relació de  les quals a continuació és detalla: 

 
- Aplicació i denominació pressupostària                                           Import        
131.241   Promoció ocupació                                                          24.000,00  € 
160.920  Admin. General, quotes socials                                          6.000,00  € 
210.171  Parcs i Jardins, M.C.R.                                                        3.300,00 € 
227.920  Estudis, informes, treballs tècnics                                      3.500,00 € 
481.326  Promoció estudis                                                                 1.200,00 € 
913.011  Amortització de préstecs                                                   50.000,00 € 

b) Total  suplements de crèdits                                            88.000,00 €      
 

Total  modificació de crèdits (a+b)                                   257.000,00 € 
 
3) Finançar les modificacions de crèdits expressades en els punts 1 i 2 anteriors 

amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de la liquidació del pressupost de 2015, a 
ingressos de naturalesa no tributària de l’estat d’ingressos i de la minoració del crèdit 
disponible en l’estat de despeses que a continuació s’indiquen,  

 
a) Romanent Líquid de Tresoreria de 
     la liquidació de l’exercici de 2015                                                50.000,00 € 
 
b) Ingressos de naturalesa no tributària:  
Concepte i denominació pressupostària                                                   Import         
421  Ajuda SPEE, atur agrícola                                                          30.000,00 € 
461  Ajuda honoraris tècnics PPOS, de Diputació                               9.000,00 € 
761  Ajuda programa PPOS i Camins Rurals, Diputació                 122.320,00 € 

                b) Total  ingressos de naturalesa no tributària                             161.320,00 € 
 
c) Minoracions d’aplicacions.- Per considerar que a data 
 d’ara no van a realitzar-se les despeses previstes en elles. 
- Aplicació i denominació pressupostària                                               Import     
310.011   Interessos de préstecs                                                         11.680,00 € 
480.320   A famílies i entitats educatives                                            4.000,00 € 
602.151  Urbanisme Unitat Execució B1                                           20.000,00 € 
622.164  Nous Nínxols                                                                          6.000,00 € 
633.171  Admin. Gral. Equipament parcs i jardins                              4.000,00 € 

c) Total  minoració de crèdits                                                 45.680,00 € 
 
  Total  finançament modificació de crèdits (a+b+c)                       257.000,00 € 
 



Tercer.- Exposar al públic aquesta modificació de crèdits inicialment aprovada, al 
Tauler d'Anuncis i pagina WEB de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, per 
termini de quinze dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació en aquest, 
posant-se a disposició del públic la corresponent documentació; durant aquest termini, els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant l'Ajuntament en Ple. 
 

Quart.- Considerar definitivament aprovada aquesta modificació del Pressupost 
General per a l'exercici de 2016, si durant l'indicat període no es presenten reclamacions, 
constatant-ho, mitjançant decret, el Sr. Alcalde. 
 
 

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, es manifesta la Corporació Municipal que per la 
Conselleria competent en matèria de Treball s’ha sol·licitat a la major brevetat, una vegada 
feta la convocatòria d’aquesta sessió, l’acord municipal determinant els dos dies festius 
locals per a l’any 2017. 
 

Amb la finalitat de donar resposta a la petició anterior, i aprofitant que en les 
sessions ordinàries es poden introduir punts en l’Ordre del Dia i la Corporació Municipal 
adoptar el corresponent acord,  per l'Alcalde-President, es proposa incloure en l'Ordre del 
Dia,  l’assumpte “Determinació de les Dues Festes Locals per a l'any 2017”, 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 esmentat, passant tot seguit 
a debatre'l. 

 
5) DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2017: 

 
Es ret compte de l'escrit del Servei Territorial de Treball, Economia Social i 

Emprenedoria, relatiu a Ordenació del Calendari Laboral per a l'any 2017, el qual ve 
regulat a l'article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. 
 

Tot seguit l’Alcalde proposa la Corporació Municipal les dues festes locals amb 
caràcter de retribuïbles i  no recuperables a efectes laborals per a l'any 2017. 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
  



a) Determinar que les dues festes locals amb caràcter de retribuïbles i no 
recuperables per a l'any 2017, siguen les següents, 

 
- Dia 24 d’abril, festivitat de Sant Vicent. 

 - Dia 03 d'agost,  festivitat  de  Sant Benet.  
 

b) Remetre certificació d'aquest acord a la Conselleria d'Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball, als efectes previstos. 
 
 

6) 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 maig de 
2016  fins el dia 31 de maig de  2016, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT, 
De 04-05-16, determina llocs i locals municipals a efectes de propaganda i actes de 
campanya electorals. 
De 24-05-16, convocatòria sessió extraordinària a celebrar  el dia 30 de maig de 
2016. 
 
- PERSONAL, 
De 11-05-16, reconeix el tretzè trienni al funcionari Salvador Casanova Ferrer. 
 
- BENS,  
De 23-05-16, autoritza ús Plaça Major, dia 26 de maig de 2016, a Compromís, per a 
realitzar acte social. 
De 24-05-16, autoritza ús Sala Exposicions, pels dies 01 i 02 de juliol de 2016, a 
Lucas Estefano Chaveli Serra, per a celebrar matrimoni civil. 
De 24-05-16, autoritza ús Centre Cultural, pels dies 03 i 04 de juny de 2016, a Elisa 
Gomez Correoso, per a realitzar un taller de dansa. 
De 24-05-16, autoritza ús Sala Exposicions, pels dilluns i dimecres de juny i juliol 
de 2016, a Ivan Oliver Ferrer, per a activitats de zumba. 
De 24-05-16, autoritza ús Poliesportiu Municipal, pels dies 28 i 29 de maig de 
2016, a Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna, per a celebrar el X torneig de 
futbol base. 



 
- CONTRACTACIÓ,  
De 02-05-16, contracta amb Iberdrola Clientes SAU, set subministraments elèctrics 
municipals la sua potència contractada és superior a 10W. 
De 02-05-16, inici devolució de fiança definitiva pel contracte de gestió i 
explotació del bar poliesportiu en 2010. 
De 04-05-16, contracta amb Prevenpyme S.L., el servei aliè de Prevenció de Riscos 
Laborals pels empleats municipals, per termini d’un any i pel preu cert de 1.875,00 
euros IVA no inclòs. 
De 11-05-16, aprova la primera i única certificació d’obra de “Nous nínxols al 
Cementeri Municipal”. 
De 17-05-16, inici contractació del servei de socorrisme, manteniment i altres per a 
l’obertura piscina municipal estiu 2016. 
De 30-05-16, acorda la devolució de fiança definitiva pel contracte de gestió i 
explotació del bar poliesportiu en 2010. 
De 31-05-16, aprova expedient contractació del servei de socorrisme, manteniment 
i altres per a l’obertura piscina municipal estiu 2016, i convoca la respectiva 
licitació. 
 
- LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES, 
De 02-05-16, a Joan Maties Ferrando Perez, tanca de finca rústica, parcel·la 178 del 
polígon 11. 
De 09-05-16, a Diego Alberola Verdú, nou centre transformació, C/ Collidors, 10. 
De 24-05-16, a Juan Vte. Vercher Ferrando, segregació de finca rústica parcel·la 
256 del polígon 9. 
De 24-05-16, a Jean Michel Boquer Rovira, habilitació de cambra per a vivenda, C/ 
Doctor Fleming, 3. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 04-05-16, imposa multa de 50 euros a veïna per infracció al reglament 
municipal del Servei de Recollida de Residus Sòlids Urbans. 
De 04-05-16, inici tràmits per a la reobertura de la piscina municipal estiu 2016. 
De 19-05-16, acorda l’adhesió al programa de la Diputació de València “La Dipu et 
Beca” 2016. 
De 23-05-16, sol·licita ajuda a l’INEM per a pal·liar l’atur agrícola fent 
“Condicionament de camins Rurals, fase I”. 
De 23-05-16, sol·licita ajuda a l’INEM per a pal·liar l’atur agrícola fent 
“Condicionament de camins Rurals, fase II”. 
De 24-05-16, formula preavís a cinc estrangers no comunitaris sense autorització de 
residència permanent, per a que renoven si es el cas el seu empadronament. 



De 31-05-16, aprova les bases i convocatòria per a la concessió de dos beques del 
programa de la Diputació de València “La Dipu et Beca” 2016. 
 
- INTERVENCIÓ,  
De 02-05-16, eleva a definitiu l’acord provisional de modificació de la Taxa pel 
servei del Poliesportiu municipal (piscina). 
De 18-05-16, convoca  a Comissió Especial de Comptes per a dictaminar el compte 
general del pressupost de 2015. 
De 26-05-16, aprova indemnitzacions a percebre per part dels Portaveus dels grups 
municipals, corresponents a tres reunions informatives, realitzades d’abril a maig de 
2016. 
De 26-05-16, posa a informació pública el compte general del pressupost de 2015. 
De 30-05-16, inici expedient núm. 1 de modificació de crèdits del pressupost de 
2016. 
 
- TRESORERIA,  
De 30-05-16, aprova liquidació any 2015 a Dreue Electric SL, taxa d’ocupació del 
domini públic per subministrament elèctric, pel sistema de l’1’5% dels ingressos 
bruts. 
De 30-05-16, aprova liquidació primer trimestre 2016 a Endesa Energia, SAU, taxa 
d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric, pel sistema de l’1’5% 
dels ingressos bruts. 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2016,  han tingut entrada  626 escrits,  i  eixida  655 escrits. 

 
 I  la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta: 
 
 Quedar degudament assabentada  de tota la informació rebuda. 
 
 

7)  PRECS I PREGUNTES: 
  

Tot seguit, pel Sr. Alcalde, amb motiu que justetament hui fa un any de la pressa de 
possessió d’esta Corporació Municipal arran de les eleccions locals del dia 24 de maig de 
2015, vol reconèixer a tots els regidors i regidores el consens i cordialitat que hi ha entre 
tots a l’hora de treballar pels interessos generals de Benifairó de la Valldigna, per tant 
considera que tots podem estar satisfets i felicitar-nos.  

 
A continuació, 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 s’estudie la possibilitat d’instal·lar un aparca bicis en el recinte escolar del 

C.P. Jaume II el Just. 
 L’Alcalde manifesta i considera que aquesta petició l’hauria de formalitzar la 
Direcció del mencionat Col·legi Públic. 

 
El Sr. Jose Luis Ferrando Martí, portaveu del Grup Municipal PP, formula els 

següents precs o preguntes: 
 
- Pregunta si, com la Diputació de València enguany sols finança dos beques del 

programa “La Dipu et Beca”, l’Ajuntament va a finançar-ne dos més amb la finalitat que 
siguen quatre com altre anys. 
 L’Alcalde manifesta que no, però resulta que en 2016 el que hi ha es un altre 
programa per a atorgar beques als que han finalitzat els corresponents estudis universitaris. 

 
El Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del Grup Municipal PP, formula els 

següents precs o preguntes: 
 
- Tot i que agraeix la col·laboració de l’Ajuntament a la “Unió Esportiva Benifairó 

de la Valldigna” per a la celebració del torneig de futbol base, però prega que no es facen 
les normes tan estrictes: que si un pla de seguretat, que si pòlisses d’assegurances, en fi 
massa complicacions per a realitzar un esdeveniment. 
 L’Alcalde manifesta que la col·laboració i assistència ha estat com a totes les 
associacions, així com les exigències, sobre tot quan es vol usar o utilitzar un edifici o 
instal·lació pública municipal. 

 
- De la convocatòria d’ajudes per a jardineria de la Diputació de València, es podria 

destinar una part del finançament per a instal·lar aparells saludables per a majors. 
 L’Alcalde manifesta que primer caldrà parlar amb l’Associació de Jubilats per  a 
saber si tenen interès en eixos aparells. 

 
- Resulta que els arbres de l’Escola Infantil s’han pintat en pintura que no es 

d’aigua, podria ser insegur pels xiquets i xiquetes que assisteixen a l’escoleta. 
 L’Alcalde manifesta que la pintura utilitzada es segura, i no perjudica els arbres. 
 
 
 



- El focus avariat del camp de futbol, no s’hagués pogut reparar amb els focus Led 
instal·lats al recinte del poliesportiu. 
 L’Alcalde manifesta que per una complicada instal·lació del focus avariat, va a 
estar prou difícil poder-lo reparar. 
 

- La Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna, va a adquirir un desfibril·lador , a 
instal·la en algun lloc del poliesportiu, perquè a més d’usar-lo la “Unió Esportiva”, el puga 
usar el personal de l’Ajuntament que prèviament realitze el corresponent curset. 
 L’Alcalde manifesta que una vegada instal·lat el desfibril·lador , s’haurà de fer 
saber als serveis locals de salut, comunicar-ho a la direcció del C.P. Jaume II el Just i als 
membres del Cos de la Policia Local per a que ho sàpiguen i si fa el cas, manifesten interès 
en realitzar el mencionat curset. 
 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a 
les 20:45 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 25 de juliol 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,                                                                         El Secretari, 
 
 
 
 
 
 
 
         Josep Antoni  Alberola Verdú                                       Salvador  Casanova Ferrer 
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