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NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a vint-i-tres de novembre 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 18 de 
novembre de 2015,  per a celebrar sessió extraordinària 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 02  DE NOVEMBRE DE 2015: 
 

Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia  02 de novembre 
de 2015, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua 
transcripció al llibre d'actes corresponent.  
          
 

2) ELECCIÓ DE MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS, PER A LES 
ELECCIONS A CORTS GENERALS, A CELEBRAR EL DIA  20  DE  DESEMBRE 
DE  2015: 

 
Atès que per Reial Decret 977/2015, de 26 d’octubre, s’han convocat Eleccions al 

Congres dels Diputats i al Senat a celebrar el dia 20 de desembre de 2015. 
 

Atés el que disposa l'article 26 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, 
actualment vigent, pel qual correspon als ajuntaments la formació de les Meses Electorals. 

 
L'Ajuntament en Ple procedeix al sorteig de membres de les dos meses electorals 

corresponents a aquest Municipi, el resultat del qual és el següent: 
 

         MESA A: 
 
      PRESIDENT TITULAR:     Sr. Alexandre Gil Chaveli,  DNI 07260288 Q. 
      PRESIDENTA SUPLENT 1ra.:  Sra. Rosa Alberola Ferrando,  DNI 73942661 F. 
      PRESIDENTA SUPLENT 2na.:  Sra. Maria Celina Fons Aznar, DNI  20008410 C. 
 
      1r. VOCAL TITULAR:              Sr. Juan José Fons Gascon, DNI 73898607 K 
      1r. SUPLENT DEL 1r. VOCAL: Sr. Antonio Ferrer Bernat, DNI 20012291 Z 
      2n. SUPLENT DEL 1r. VOCAL: Sr. Ciro Salvador Borras Vercher,  DNI 73909698 A 
 
      2n. VOCAL TITULAR:             Sr. Jose Antonio Ferrando Alberola,  DNI 73938872 J  
      1r. SUPLENT DEL 2n. VOCAL: Sra. Elvira Ferrer Bernat,  DNI 20803752 E  
      2n. SUPLENT DEL 2n. VOCAL: Sra. Maria Teresa Ferrando Serra, DNI 20026961 X 
 
         MESA B: 
 
      PRESIDENT TITULAR:         Sr. Francisco Vercher Cuñat,  DNI  20780722 S. 
      PRESIDENTA  SUPLENT 1ra.:  Sra.  Maria Concepción Peris Fons, DNI 20782535 B 
      PRESIDENTA SUPLENT 2na.: Sra. Ma. Francisca Rodriguez Palomares,  
               DNI   20035474 J 



 
      1r. VOCAL TITULAR:                Sra. Patricia Sanchez Fons,  DNI 20040482 F 
      1r. SUPLENT DEL 1r. VOCAL: Sr. Vicente Perello Vercher,  DNI 19980290 Y 
      2n.SUPLENT DEL 1r.VOCAL:  Sr. Cosme Selfa Plana, DNI 73556343 C  
 
      2n. VOCAL TITULAR:                Sr.  Jose Salvador Serra Alberola, DNI 20787250 B 
      1r. SUPLENT DEL 2n. VOCAL: Sra. Maria Luisa Vercher Cors, DNI 20789078 E 
      2n.SUPLENT DEL 2n.VOCAL:   Sra. Laura Soler Company, DNI 20036631 C 
  

I  l'Ajuntament en Ple per unanimitat declara formades les dos Meses Electorals 
que s'han indicat, amb les persones esmentades per a cadascun dels càrrecs. 

 
 I que es trasllade la corresponent comunicació a la Junta Electoral de Zona d'Alzira 
als efectes previstos en la vigent  legislació del Règim Electoral General. 
 
 
 3) APROVAR LA QUARTA CERTIFICACIÓ D’OBRA DE 
“URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ B1”: 
 
 Atés  la  Quarta certificació d'obra de "Urbanització de la Unitat d’Execució B1", 
lliurada pel  Sr. Joaquim Egea i Martínez, tècnic director de les esmentades obres,  a la 
qual  s'acredita que s'ha invertit la quantitat de vint-i-un mil cent quaranta-quatre euros i 
setze cèntims (21.144,16 €). 
 
 Atés que en la mateixa certificació consta la conformitat en el contingut de la 
mateixa, en els seus propis termes, per part del contractista de les obres mencionades. 
 
           Atés la vigent normativa sobre contractes del sector públic, i el respectiu expedient 
de contractació. 
  
 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 que no era imprescindible la 
realització d’estes obres.  
  
 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: 
 



 a) Aprovar la referida quarta certificació d’obra de "Urbanització de la Unitat 
d’Execució B1",   en totes les seues parts. 
 
 b) Abonar al contractista adjudicatari, "Canalizaciones y Derribos Safor, S.L.", la 
quantitat de 21.144,16 €, en funció de la disponibilitat de fons de la Tresoreria Municipal, i 
de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives que regulen el corresponent 
contracte. 
 
 c) Notificar aquest acord a "Canalizaciones y Derribos Safor, S.L.". 
 

 
4) APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ 

D’ORDENANCES FISCALS PER A 2016: 
 

Atés l’expedient tramitat amb motiu de la modificació de l’ordenança fiscal 
municipal de la Taxa servei Poliesportiu Municipal (Piscina).  

 
Atés justificada la necessitat de la modificació de la mencionada ordenança fiscal, 

per a adaptar-la a les vigents circumstàncies socioeconòmiqes de la població. 
 

Atés que en la tramitació de l’expedient s'ha complert amb els requisits que regula 
la vigent legislació  reguladora de les Hisendes Locals. 

 
L'Alcalde, demana la Corporació Municipal aprove la modificació proposada en els 

seus propis termes. 
 
 Tot seguit, pel regidor del grup municipal PP, Sr. José Luis Ferrando Martí, 
s’indica que encara troba car el preu del passi familiar en 50 euros, temporada estiu.  
 El Sr. Alcalde proposa fixar aquesta quota en 60 €, a la que el Sr. Ferrando martí 
manifesta estar conforme. 
 
 Seguidament, pel regidor del grup municipal PSOE, Sr. Domenec Estruch LLorca, 
es manifesta que el seu grup s’abstindrà, davant que la proposta no guarda relació amb el 
que esta ara en vigor, i que va estar aprovat pel Grup PSOE durant l’anterior legislatura.  
  
 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:AC; i dos abstencions dels 
regidors del grup municipal PSOE. 
 
 



I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de sis vots a favor i dos abstencions, acorda: 
 
A) Aprovar  provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del 

tribut següent, tal i com  hi figura a l'expedient, i que farà efecte a partir de l'u de gener de  
2016, 
 

- Taxa servei del Poliesportiu Municipal (Piscina).- Fixar les següents tarifes per 
l'ús de la piscina municipal:   

 
Per cada entrada personal a la piscina (siga pel mati o per la vesprada) .....   2 euros. 
Passis d'estiu, des de la data de sol·licitud fins el tancament de la piscina: 

                       Familiars ........ 60 euros,  
                       Individual ....... 40 euros,  
                       Jubilat ............. 20 euros. 

 
B) Exposar al públic, per termini de trenta dies, en el Tauler d'Anuncis de 

l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, aquest acord i l’ordenança fiscal 
modificada, amb la finalitat que pels interessats examinen l’expedient i en el seu cas 
presenten les reclamacions que consideren oportunes. 
 

C) Cas que durant el termini d'exposició, a partir de la respectiva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província, no es presente cap reclamació, aquest acord i text de 
l’ordenança fiscal  modificada, quedaran elevats i considerats definitius, constatant-ho el 
Sr. Alcalde, publicant-se el text íntegre de la mateixa als efectes legals previstos. 
 
 

5) RETRE COMPTE DELS COSTOS EFECTIUS DELS SERVEIS QUE 
PRESTA L’AJUNTAMENT, CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2014: 

 
Es ret compte de l’informe emés per Secretaria-Intervenció, amb data 05 de 

novembre de 2015,  en virtut del que es regula a l'article 116.Ter de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, el qual ja ha estat 
comunicat en temps i forma a l’Administració de l’Estat a través de la Plataforma 
electrònica del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i que resulta ser el 
següent, 
 
“EL SECRETARI-INTERVENTOR de l’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA 
VALLDIGNA, que subscriu,  
 



Atés el Decret de l'Alcaldia de data 15 d’octubre de 2015,  pel qual s'ha ordenat la 
incoació d'expedient per al càlcul del cost efectiu dels serveis municipals d’aquest 
Ajuntament en  l'exercici de 2014. 
 

Atés la informació obtinguda del programa de comptabilitat municipal, relativa a 
l’execució del pressupost municipal de l’any 2014, l’objecte es formalitzar el càlcul del 
cost efectiu dels serveis municipals d’aquest Ajuntament en  l'exercici de 2014. En 
compliment de les funcions que li són pròpies, emet el següent, 
 
INFORME: 
 

Primer. L'article 116.Ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local -LRBRL-, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local -LRSAL-, disposa que: 
 
“1. Totes les entitats locals calcularan abans del dia 1 de novembre de cada any el cost 
efectiu dels serveis que presten, partint de les dades contingudes en la liquidació del 
pressupost general i, si és el cas, dels comptes anuals aprovades de les entitats vinculades o 
dependents, corresponent a l'exercici immediat anterior. 
2. El càlcul del cost efectiu dels serveis tindrà en compte els costos reals directes i 
indirectes dels serveis d'acord amb les dades d'execució de gastos mencionats en l'apartat 
anterior. Per Orde del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques es desenrotllaran 
estos criteris de càlcul. 
3. Totes les entitats locals comunicaran els costos efectius de cada un dels serveis al 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per a la seua publicació.” 
 

Segon. En desplegament de l'esmentat article es dicta l'Orde HAP/2075/2014, de 6 
de novembre, per la que s’estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis 
prestats per les entitats locals. Així com la Resolució de 23 de juny de 2015, de la 
Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, per la qual s’especifiquen els 
elements inclosos en els annexos de la mencionada Orde HAP/2075/2014. 

 
Per això, el càlcul efectuat es basa en els criteris disposats en la citada normativa, 

per la qual cosa s'ha tingut en compte: 
 
a) Gastos directes imputables al servei: 
- Gastos de personal: articles 10 a 16 de la classificació econòmica del gasto, aprovada per 
l'Orde EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels 
pressupostos de les entitats locals. 
- Gastos corrents en béns i serveis: articles 20 a 26 de la classificació econòmica del gasto. 



- Gastos derivats de l'amortització de la inversió realitzada en l'exercici i en els anteriors, 
degudament periodificats en funció del nombre d'anualitats de la vida útil de 
l'immobilitzat. 
- Les operacions d'arrendament financer (Concepte 648). 
- Les transferències corrents i de capital (articles 48 i 78). 
- I qualsevol altre gasto no financer que tinga relació amb la prestació del servei. 
 
b) Gastos indirectes imputables al servei: 
Els gastos arreplegats en els grups de programes relatius a l'Administració General de les 
polítiques de gasto s'han imputat proporcionalment a cada grup de programes o programa 
atenent al seu volum de gasto. 
 
c) Gastos en el cas de gestió indirecta del servei. 
En el cas que la prestació del servei es realitza per mitjà de gestió indirecta, s'ha determinat 
per la totalitat de les contraprestacions econòmiques que l'Entitat Local ha abonat al 
contractista, incloses les contraprestacions en concepte de preu del contracte, així com, si 
és el cas, les subvencions d'explotació o de cobertura del preu del servei 
En el cas que la retribució del contractista s'ha percebut directament per este dels usuaris, 
el cost efectiu ve determinat pels ingressos derivats de les tarifes que aquells abonen, 
segons la informació facilitada pel contractista, així com, si és el cas, per les subvencions 
de cobertura del preu del servei que pogueren correspondre a l'entitat local a què correspon 
la titularitat del servei. 
 
d) S'han tingut en compte, també, les obligacions pendents d'aplicar al pressupost 
imputables al servei. 
  

Tercer. L'estudi econòmic es confecciona tenint com a base la informació 
proporcionada per la comptabilitat pressupostària de l'Ajuntament. El càlcul dels costos 
efectius dels  serveis s'ha realitzat tenint en compte les dades comptables de l'exercici 
2014, havent obtingut el següent estudi quantificat del cost efectiu. 

 
 

PROGRAMA SERVEI 
COST EFECTIU DEL 

SERVEI 

165 ENLLUMENAT PÚBLIC 24.655,85 

164 CEMENTERI 60,81 

1621 RECOLLIDA DE RESIDUS 48.155,91 

163 NETEJA VIARIA 10.000,00 



161 
SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI DE AGUA 

POTABLE 
70.042,83 

160 CLAVEGUERAM 3.000,00 

1531/150P ACCÉS AL NUCLI DE POBLACIÓ 8.000,00 

1532/150P PAVIMENTACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES 16.271,90 

171/170P PARC PÚBLIC 2.581,45 

3321/330P BIBLIOTECA PUBLICA 1.936,10 

342/340P INSTAL·LACIONS ESPORTIVES D’US PÚBLIC 8.503,10 

160 
EVACUACIÓ I TRACTAMENT DE AIGÜES 

RESIDUALS 
300,00 

45 

INFRAESTRUCTURA VIARIA I  ALTRES 
EQUIPAMENTS DE TITULARITAT DE LA ENTITAT 

LOCAL (Camins Rurals) 
28.347,36 

132/130P POLICIA LOCAL  95.667,92 

341/340P PROMOCIÓ DE L’ESPORT 18.884,64 

342/340P INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 19.836,90 

334/330P PROMOCIÓ DE LA CULTURA 92.250,38 

333/330P EQUIPAMENTS CULTURALS 6.191,61 

325/320P 

PARTICIPAR EN LA VIGILÀNCIA DEL 
COMPLIMENT DE LA ESCOLARITAT 

OBLIGATÒRIA. Escola Infantil 
73.403,56 

323/324/320P 

CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA 
DELS EDIFICIS DE TITULARITAT LOCAL 

DESTINATS A CENTRES PÚBLICS  D’EDUCACIÓ 
INFANTIL, DE EDUCACIÓ PRIMÀRIA O 

D’EDUCACIÓ ESPECIAL 

9.242,95 

 
 

Quart. Respecte de l’Òrgan municipal competent a efectes de la respectiva 
aprovació o acceptació dels càlculs efectuats, la legislació esmentada no disposa que una 
vegada efectuat el càlcul del cost efectiu del servei, haja de ser formalment aprovat, no 
obstant això, pareix lògic que haja un acte administratiu de prendre nota i acceptació del 



càlcul efectuat i, per tant, del cost efectiu dels serveis municipals, en aquest cas, 
corresponent a l’exercici de 2014. 
 
Per això, basant-se en la competència residual que estableix l'article 21.1.s) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, l'òrgan competent per a la 
seua aprovació/acceptació és el Sr.Alcalde, això sense perjuí que es puga donar compte al 
Ple de la Corporació Municipal. 
 

Quint. Finalment, de conformitat amb el que disposa l'article 4.1.b) de l'Orde 
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, correspon a la Intervenció Municipal 
la remissió de la informació economico financera corresponent a la Corporació Municipal. 
 
Pel que, efectuat el càlcul corresponent, esta Intervenció Municipal procedirà a remetre al 
Ministeri, a través de la plataforma web habilitada a este efecte, la dita informació en els 
terminis assenyalats en la norma. 
 

Es quan ha d’informar en compliment del càrrec que desenvolupa, i propose la 
Corporació Municipal prenga coneixement del mateix i adopte resolució escaient, en 
concret que accepte el càlcul del cost efectiu dels serveis municipals en l’exercici de 2014. 
  
          Aixó  no  obstant, l'Ajuntament en Ple  acordarà el  que  considere oportú.” 
 
 I  la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta: 
 
 a) Quedar assabentada de l’informe ací transcrit, relatiu al càlcul del cost efectiu 
dels serveis municipals d’aquest Ajuntament en  l'exercici de 2014, tot i això, acceptant-lo. 
 
 b) Quedar assabentada del compliment de l’obligació de comunicar el càlcul del 
cost efectiu dels serveis municipals d’aquest Ajuntament en  l'exercici de 2014, a 
l'Administració de l'Estat. 
 
 c) Retre certificació d’aquesta informació, a la Generalitat, als efectes oportuns. 
 
 
 6) PROPOSTA DE L’ASSOCIACIÓ DE JURISTES VALENCIANS, 
RELACIONADA AMB EL DRET CIVIL VALENCIÀ:  
 
 



•              J

 Es ret compte de la proposta presentada per l'Associació de Juristes Valencians 
(AJV), relacionada amb Lleis de Dret Civil Valencià, que han estat objecte de recursos 
d’inconstitucionalitat, amb la finalitat que este Ajuntament, si ho considera adient, adopte 
l’acord que estime oportú, proposta que literalment diu: 

 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS. 
 
Un dels principals objectius de la Llei Orgànica 1/2006, de Reforma de l'Estatut 

d'Autonomia, en la que es reconeix als valencians la condició de Nacionalitat Històrica,  és 
restablir la competència sobre el dret privat per als valencians i igualar-nos a la resta de 
pobles espanyols no castellans (navarresos, catalans,  bascos, balears i aragonesos), i 
acabar en tan injusta discriminació. 
 

Com a conseqüència d'esta "nova" competència reestablida, Les Corts Valencianes, 
han aprovat  les  Lleis següents: 
 
- Llei 10/2007, de  20 de març  del regim econòmic matrimonial valencià. 
- Llei 5/2011, d'1 d' abril, de relacions familiars (La llei valenciana de custodia 
compartida).  
- Llei  5/2012, de 15 d'octubre d'Unions de fet de la Comunitat Valenciana. 
 

Totes estes Lleis, varen ser objecte de Recurs d' inconstitucionalitat presentat pel 
President del Govern de l’Estat, sense que a dia de hui, s'haja  pronunciat el Tribunal  
Constitucional de la primera Llei recorreguda (del  regim  econòmic matrimonial valencià), 
fa 7 anys. 
 

Un pronunciament del Tribunal Constitucional determinant  la inconstitucionalitat 
d'estes  normes  generaria greus  conseqüències jurídiques i  augment de litigiositat  en 
àmbits  tan importants  com el règim  econòmic   matrimonial dels  valencians casats  a  
partir  del  25 d'abril  de 2008, en matèria  de custodia  compartida   i també  respecte de les 
unions de  fet de parelles  valencianes. 
 

El dret  valencià, possibilita donar una  resposta àgil,  moderna  i pròpia  als 
problemes actuals dels valencians,  i permet concloure la discriminació que  patim  com  a 
poble  des de  fa  més de  tres  segles després  de l'abolició dels  furs en  1707,  que 
requereix de  forma inajornable,  la  retirada   per  part   del  govern estatal dels  recursos 
d'inconstitucionalitat  contra  les normes de dret  civil valencià. 
 
 
 



Com es prou habitual  la pràctica de retirar recursos d’inconstitucionalitat  per mig  
de pactes entre Govern  Estatal i Autonòmic, la Comunitat Valenciana ha  de  rebre el 
mateix  tracte que han  rebut  altres  comunitats autònomes per a casos semblants  si no es 
vol incórrer  en arbitrarietat i tracte  discriminatori. 
 

L'ASSOCIACIÓ DE JURISTES VALENCIANS (AJV) ha elaborat  un Manifest,  
que figura  en el document adjunt,  en el que,  pels  motius exposats,  se demana la retirada 
dels  recursos  d’inconstitucionalitat contra   les normes  de dret civil valencià. 
 

Per  tot  l'anterior, volem fer la  següent proposició al Ple  de l'Ajuntament: 
 

PROPOSTA: 
 

PRIMER: Que l'Ajuntament s'adherisca al manifest promogut  per L'ASSOCIACIÓ   
DE JURISTES VALENCIANS (AJV) per qual  es demana  la retirada  dels recursos 
d'Inconstitucionalitat contra les normes  de dret civil  valencià. 
 

SEGON: Remetre  l'adhesió a: 
- Les Corts  Valencianes. 
- La Presidència de la Generalitat. 
- Les Corts  Generales. 
- La Presidència del Govern  Espanyol” 

 
 A continuació el Sr. Alcalde demana la Corporació Municipal adopte acord 
recolzant la proposta presentada per “l'Associació de Juristes Valencians”, sobretot, cas 
que el pronunciament del Tribunal Constitucional determinara la inconstitucionalitat de les 
normes mencionades, perquè generaria greus conseqüències jurídiques i  augment de 
litigiositat. 
 

I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
Acceptar la proposta presentada per l'Associació de Juristes Valencians (AJV), 

relacionada amb Lleis de Dret Civil Valencià, que han estat objecte de recursos de 
inconstitucionalitat, ací transcrita, i reiterar els acords que la mateixa conté. 
 
 

7)  PRECS I PREGUNTES: 
  

Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als 
Regidors amb delegació. 
 



El Sr. José Luis Ferrando Martí, portaveu del grup municipal PP, formula els 
següents precs o preguntes: 

- Ha eixit en premsa la noticia de que la Diputació de València a atorgat una ajuda 
a Benifairó de la Valldigna per import de 10.000,00 euros per a l’esport. Que va a fer-se 
amb aquestos diners? 
 L’Alcalde manifesta que eixa ajuda ja esta compromesa en l’adquisició 
d’equipament esportiu i la pintura de les pistes esportives.  
 

El Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup municipal PP, formula els 
següents precs o preguntes: 
 - Prega que els serveis del poliesportiu estiguen oberts al públic que ve de fora i que 
es senyalitzen uns de “Homes” i altres de “Dones”. 
 L’Alcalde manifesta que aquest tema hi ha esta contemplat i a més a més es 
posaran els senyals  
 
 - Al principi del carrer Colon, la vorera esta tan baixeta que quan plou s’inunda. 
 L’Alcalde manifesta que es mirarà i buscarem una solució.  
 
 - Els lavabos del poliesportiu es podrien obrir per tal de donar més servei, en el seu 
cas, es farien càrrec els del Club de Futbol. 
 L’Alcalde manifesta que s’estudiarà per tal de donar més servei.  

 
 - La porta que ha d’haver entre vestidors i camp de futbol quan s’ha de instal·lar. 
 L’Alcalde manifesta que ja esta encomanada, i no es tardarà en col·locar.  

 
 - El logo de l’Ajuntament en facebook podria canviar-se. 
 L’Alcalde manifesta que com no acaba de ser oficial, de moment ja esta bé. 
  

 
- La carrera Sant Silvestre per a enguany esta programant-se. 

 A aquesta pregunta li contesta la regidora Sra. Carmen Casanova Plana, i manifesta 
que l’equip de govern ja porta temps programant-la i s’està preparant tot per a realitzar-la. 
  

El Sr. Doménec Estruch Llorca, portaveu del grup municipal PSOE, formula els 
següents precs o preguntes: 
 - El vigent contracte de gestió del bar del poliesportiu prompte va a finalitzar, ja 
estan redactant-se els corresponents plecs de condicions per a una nova licitació. 
 L’Alcalde, manifesta que estan pràcticament redactats i molt prompte es donarà 
informació pública dels mateixos. 
 



 - Les portes del Centre Cultural, quan es realitzen esdeveniments, no haurien 
d’estar tancades, ho dic perquè  l’altre dia va haver un acte cultural i les portes estaven 
tancades. 
 L’Alcalde, manifesta que el pany no funciona bé, i pot ser açò fera que les portes 
estigueren tancades, però per suposat que durant els esdeveniments les portes no han 
d’estar tancades i així es farà saber als responsables que usen el local mencionat. 
 

El Sr. Marc Vercher Alberola, regidor del grup municipal PSOE, formula el 
següent prec: 
 - Al recinte del camp de futbol hi ha una paret de prou dimensions de color blanc, 
es proposa pintar l’escut del “Benifairó Club de Futbol”. 
 L’Alcalde manifesta que el camp es de tots, no soles de la Unió Esportiva, si de 
cas, el que caldria seria pintar l’escut del poble. 
 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a 
les 21:00 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta. 
 
 
 

L'Alcalde,                                                                         El Secretari, 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Josep Antoni  Alberola Verdú                                       Salvador  Casanova Ferrer 
 
 


