MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN
PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE, EL
DIA 05 D’OCTUBRE DE 2015.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ

REGIDORS:
SRA. CARMEN CASANOVA PLANA
SR. RAUL SERRA PLANA
SR. DOMÉNEC ESTRUCH LLORCA
SRA. LIDIA SOLER PEREZ
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
SRA. ROSANNA PERIS PERIS
S' EXCUSAREN:
NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a cinc d’octubre de 2015, 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 29 de setembre de
2015, 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 ORDINÀRIA DE 07 DE SETEMBRE DE 2015:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 07 de setembre
de 2015, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua
transcripció al llibre d'actes corresponent.
2) APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT MUNICIPAL SOBRE
USOS I COSTUMS EN EL MEDI RURAL DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA:
Atés l'expedient que es tramita per a l'aprovació del Reglament Municipal sobre
Usos i Costums en el Medi Rural de Benifairó de la Valldigna.
Atés que el contingut del Reglament Municipal sobre Usos i Costums en el Medi
Rural de Benifairó de la Valldigna, complix amb la legalitat vigent i amb la finalitat del
mateix respecte d'unes activitats municipals.
La Corporació Municipal delibera sobre el contingut del Reglament esmentat, i per
tots els Portaveus dels Grups Municipals, es considera necessari més temps per poder fer
un estudi més complet del mateix i del que regula, proposant quede l’assumpte sobre la
Mesa.
El Sr. Alcalde també consiera adient tindre més temps per poder estudir aquest
Reglament Municipal, proposant la Corporació Municipal aacorde deixar sobre la Mesa
aquest assumpte.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Deixar sobre la Mesa l’assumpte relacionat amb l’aprovació inicial del Reglament
Municipal sobre Usos i Costums en el Medi Rural de Benifairó de la Valldigna., per a ser
tractat en una propera sessió.
3) APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 03
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2015:
Es ret compte de l'expedient Núm. 3 de modificacions de crèdits, en el qual es
proposa la concessió de suplements de crèdits i crèdits extraordinaris en el Pressupost
General de l'Ajuntament per a l'exercici de 2015.

Atés que analitzades les despeses específiques i determinades que es pretenen
cobrir amb els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdits, no permeten que la seua
realització es puga demorar a exercicis futurs.
Atés que la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdits són
perquè no existeixen o són insuficients els crèdits existents per poder comptabilitzar les
despeses que s’han de cobrir en l’exercici de 2015.
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 els articles 177.2 i 181 del Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i article 37 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'altres aplicacions
de despeses, i per operacions que són susceptibles d’originar ingressos de naturalesa no
tributària.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Primer.- Declarar la impossibilitat de demorar a exercicis posteriors la realització
de les despeses específiques i determinades que motiven els suplements de crèdit i crèdits
extraordinaris als que es refereix aquest expedient.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits proposada en els termes
següents:
1) Concedir crèdits extraordinaris creant les aplicacions pressupostaries que s’indiquen:
- Aplicació i denominació pressupostària
155.619 Millores en Vials del casc Urbà
933.632 Reparacions en Vestidors del Poliesportiu
a) Total crèdits extraordinaris

Import
42.500,00 €
15.600,00 €
58.100,00 €

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
120.132 Policia, retribucions bàsiques
120.920 Admin. General, retribucions bàsiques
130.323 Escola infantil, personal laboral
131.920 Laboral temporal
210.160 Clavegueram, MCR
210.161 Aigua potable, MCR
220.920 Admin. General, Material oficina i anuncis
221.161 Aigua potable, subministraments
221.330 Biblioteca, subministraments
221.333 Locals culturals, subministraments
226.338 Festes patronals i populars
481.326 Promoció estudis
602.151 Urbanisme. Unitats Execució B1
622.341 Gespa artificial al camp de futbol
632.312 Centre Salut. Obres de reforma
632.342 Millores en el camp de futbol
633.161 Aigua potable, motobomba
633.334 Equipament cultural
b) Total suplements de crèdits
Total modificació de crèdits (a+b)

Import
2.500,00 €
4.000,00 €
7.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
8.000,00 €
2.000,00 €
5.000,00 €
500,00 €
1.500,00 €
9.000,00 €
3.200,00 €
30.000,00 €
9.000,00 €
8.000,00 €
15.000,00 €
7.000,00 €
500,00 €
115.200,00 €
173.300,00 €

3) Finançar les modificacions de crèdits expressades en els punts 1 i 2 anteriors
amb càrrec 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) Ingressos de naturalesa no tributària:
- Concepte i denominació pressupostàri
461 Ajuda la Dipu et Beca de Diputació
761 Ajuda programa IFS, Diputació

Import
3.200,00 €
57.950,00 €

a) Total ingressos de naturalesa no tributària

61.150,00 €

b) Minoracions d’aplicacions.- Per considerar que a data
d’ara no van a realitzar-se les despeses previstes en elles.

- Aplicació i denominació pressupostària
210.150 Vies Públiques MCR
603.151 Urbanisme Unitat Actuació núm. 6
632.920 Millores en Magatzem Municipal
635.920 Admin Gral. Mobiliari i equip d’oficina
913.011 Deute públic. Amortització préstecs
b) Total minoració de crèdits
Total finançament modificació de crèdits (a+b)

Import
12.150,00 €
40.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
112.150,00 €
173.300,00 €

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 núm. 3 del
Pressupost General per a l'exercici de 2015, si durant l'indicat període no es presenten
reclamacions, constatant-ho, mitjançant decret, el Sr. Alcalde.
4) APROVACIÓ DEL COMPTE
MUNICIPAL DE L'EXERCICI DE 2014:

GENERAL

DEL

PRESSUPOST

Es ret el Compte General del Pressupost de l'exercici de 2014, formalitzat
d'acord amb les disposicions legals vigents; el qual ha estat dictaminat favorablement per
la Comissió Especial de Comptes en sessió del dia 12 d’agost de 2015, i exposat al públic
per termini de quinze dies, sense que durant aquest termini i huit dies més s'hagen
formulat objeccions, observacions o reclamacions, segons ho certifica el Sr. Secretari
General de l’Ajuntament.
Atés que no s'hi troben errors aritmètics ni defectes que esmenar o corregir, que
es troba degudament justificat i d'acord amb els llibres de comptabilitat.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Aprovar el Compte General del Pressupost de l'exercici de 2014, i que se li
donen els tràmits procedents regulats en la vigent legislació de les Hisendes Locals, en
particular posar-lo a disposició de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat.

5) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I
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 16 d’agost de 2015
fins el dia 30 de setembre de 2015, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 01-09-15, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 07 de setembre de
2015.
De 08-09-15, inici tramitació Reglament Municipal Usos i Costums en el Medi
Rural de Benifairó de la Valldigna.
De 29-09-15, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 05 d’octubre de 2015.
De 29-09-15, delega en el Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Xeresa, les competències
davant la XIIIa Assemblea General Ordinària de la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies.
- BENS,
De 31-08-15, autoritza ús Vies Públiques, a Associació de Ciclomotors i
Motocicletes antigues i clàssiques “La Valldigna-Safor”, a efectes de la XII Volta a
la Valldigna, el dia 13 de setembre de 2015.
De 15-09-15, autoritza ús Poliesportiu Municipal, a Club d’Atletisme La Valldigna,
per a jornades informatives sobre l’atletisme, el dia 23 de setembre de 2015.
- CONTRACTACIÓ,
De 21-09-15, inici expedient de contractació de les obres: Millores en Vials del
Casc Urbà.
De 21-09-15, inici expedient de contractació de les obres: Reparacions en Vestidors
del Poliesportiu.
De 24-09-15, contracta la redacció del projecte tècnic de les obres: Millores en
Vials del Casc Urbà, a “E.B. Arquitectura i Urbanisme Safor-7, SLP” pel preu cert
de 1.924,37 euros.
De 24-09-15, contracta la redacció del projecte tècnic de les obres: Reparacions en
Vestidors del Poliesportiu, a “E.B. Arquitectura i Urbanisme Safor-7, SLP” pel
preu cert de 852,55 euros.

- URBANISME,
De 07-09-15, declara que una construcció en parcel·la 276 del polígon 14, no
compta amb autorització municipal.
- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS,
De 18-08-15, a Cajamar, oficina bancària en C/ Ricardo Romero, 56
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 01-09-15, a Antonio Peris Ferrando, Habilitació de cambra per a vivenda, en C/
Ferran II, 4.
De 01-09-15, a Carmen Plana Ferrando, Elevació de planta per a cambra, en C/
Ample, 1.
De 15-09-15, a Sonia Ruiz Company, reparacions en edifici, en parcel·la 276 del
polígon 14.
De 17-09-15, a José Alberola Vercher, reformes en C/ Sant Benet, 14.
De 17-09-15, a José Salvador Serra Ferrando, reformes en Av. Valldigna, 9.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 26-08-15, accepta ajuda de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural, per a activitats mediambientals any 2015.
De 10-09-15, demana memòries bàsiques i pressupostos al tècnic municipal, per
poder acollir-se a les ajudes IFS de la Diputació de València, per a les obres:
Millores en Vials del Casc Urbà i, Reparacions en Vestidors del Poliesportiu, i
respectius honoraris de redacció de projectes i de direcció d’obra.
De 15-09-15, sol·licita a Diputació de València l’ajuda prevista en la convocatòria
d’ajudes IFS, per a les obres: Millores en Vials del Casc Urbà i, respectius
honoraris de redacció de projectes i de direcció d’obra.
De 15-09-15, sol·licita a Diputació de València l’ajuda prevista en la convocatòria
d’ajudes IFS, per a les obres: Reparacions en Vestidors del Poliesportiu i, respectius
honoraris de redacció de projectes i de direcció d’obra.
De 15-09-15, desisteix de realitzar activitats mediambientals any 2015, i renuncia a
l’ajuda de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural, en aquesta matèria.
- INTERVENCIÓ,
De 24-08-15, inici tramitació de les Línies Fonamentals del Pressupost per a 2016.
De 27-08-15, aprova indemnitzacions a percebre per part dels Regidors de al
Corporació Municipal, corresponent a agost de 2015.
De 02-09-15, aprova indemnitzacions a percebre per part dels Portaveus dels grups
municipals, corresponents a tres reunions informatives de 2015.

De 15-09-15, aprova factures per a justificar l’ajuda de Diputació de València del
programa “Festes Populars 2015”.
De 22-09-15, inici expedient modificació de crèdits núm. 3 del pressupost de 2015.
- TRESORERIA,
De 24-08-15, aprova distribució entre beneficiaris, quota tramitació i procediment
del programa d’actuació integrada de la Unitat d’Execució B1.
De 08-09-15, aprova liquidació 2n trimestre 2015 a E. On Energia, SL, taxa
d’ocupació del domini públic per electricitat, pel sistema de l’1’5% dels ingressos
bruts.
De 14-09-15, atorga exempció pago IVTM del vehicle 7410 CLC, per
minusvalidesa de Maria Cuñat Serra.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2015, han tingut entrada 925 escrits, i eixida 969 escrits.
I l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat de
tota la informació rebuda.
6) 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, regidora del grup EUPV:AC, formula els següents
precs o preguntes:
- Respecte del servei de biblioteca municipal, ara esta prestat a través del programa
salari jove, a l’estiu pel programa la dipu et beca, però quina es la dinamica del servei per
part de l’Ajuntament.
La Regidora d’Educació explica com a funcionat des d’agost 2015 fins ara, amb la
conclusió que d’una manera precària. Entre altres, per no acomplir amb la vigent
normativa, no podem formar part de la xarxa de Biblioteques de la Generalitat.
L’Alcalde indica que, físicament el lloc que diguem biblioteca és una Agència de
Lectura, actualment des del punt de vista funcional no acompleix la vigent normativa sobre
biblioteques, per a legalitzar el servei hem de disposar dels recursos pertinents tant per a
condicionar el local com per a disposar del personal degudament capacitat. No obstant açò
anem a dinamitzar el servei, tot i estar limitats per l’espai, esta clar que com a lloc cultural
es poden fer activitats diverses al voltant dels llibres.

- Continuant amb el servei de biblioteca municipal, prega es modernitze el fons
bibliogràfic.
L’Alcalde indica que aixó per suposat que poc a poc anirem comprant llibres més
actualitzats.
- Respecte de la borsa de neteja d’edificis municipals, tot i que els actuals
contractes finalitzen dintre de sis mesos, quina es la previsió.
L’Alcalde indica que tot i disposar de temps, ja anem a estudiar el tema.
- Prega la possibilitat d’utilitzar els vestidors del poliesportiu municipal, pels
usuaris de les pistes, en particular de la de pàdel.
L’Alcalde indica que ho mirara i vora la manera d’organitzar aquest assumpte.
El Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup municipal PP, formula els
següents precs o preguntes:
- La tanca del camp de futbol esta instal·lada de tal forma que no pot accedir-hi una
ambulància, prega que es solucione açò el més prompte possible.
El Sr. José Luis Ferrando Martí, portaveu del grup municipal PP, formula els
següents precs o preguntes:
- En relació al camp de futbol caldria col·locar un cartell informador de
determinades prohibicions en llocs d’esta naturalesa, com ara, menjar en el camp, portar
objectes de vidre, etc..
L’Alcalde contesta als dos regidors del PP, efectivament queden determinades
coses que fer per a finalitzar les obres en el camp de futbol, i farem uns cartells per a
informar de determinades prohibicions en aquestos llocs esportius.
El Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup municipal PP, continua formulant
precs o preguntes:
- Els serveis d’aseo, alguns estan trencats, prega s’arreglen per a que puguen ser
usats per tots els públics.
L’Alcalde manifesta que es farà una revisió exhaustiva i es faran els treballs
necessaris per a que funcionen.
- Els focus del camp de futbol, prega es solucione la problemàtica de cada vegada
que es tenen que reparar, caldria abaixar-los uns 10 metres.
L’Alcalde, estem mirant aquest tema per poder solucionar-ho, tot i que es tardarà ja
que inicialment se tenen noticies de que va a ser molt costos.

El Sr. Domènec Estruch Llorca, portaveu del grup municipal PSOE, formula els
següents precs o preguntes:
- Respecte de la solució puntual de que un operari de serveis varis fasa les tasques
en horari de vesprada, al temps que es fa càrrec del control del poliesportiu, considerant
que no usarà el tractor municipal, prega que en una propera borsa de treball, per a aquestos
casos es contemple la possibilitat que opten minusvàlids.
L’Alcalde manifesta que a l’hora de redactar les bases per a la propera borsa de
treball, es tindrà en compte.
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
novembre de 2015. I s'estén en deu pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a.,
números OM2296644 (revers) a OM2296649 (anvers), 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

