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MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 01 D’OCTUBRE DE 2019.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

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

S' EXCUSAREN:
SRA. MARIA GIL ÁLVAREZ
NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a ú d’octubre de 2019, 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
ahui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 25 de setembre de 2019, 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) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS, RELATIVA AL
FOMENT DE L’ÚS DELS ARIDS RECICLATS EN LES OBRES MUNICIPALS:
Es ret compte de la moció presentada pel Grup Municipal Compromís, relativa al
foment de l’ús dels àrids reciclats en les obres municipals, que literalment diu:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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“Que presenta el Sr. Manel Gómez Ciscar regidor del Grup Municipal COMPROMIS per
BENIFAIRÓ a l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en nom i representació d'aquest,
mitjançant el present escrit, i en ús de les atribucions que li confereix i a l'empara del que
s'estableix per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i de
conformitat amb l'article 97.3 del Reial decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i aprovació, la següent MOCIÓ

Actualment, una gran part dels projectes d’obra, plecs de prescripcions tècniques,
memòries tècniques valorades així com els plecs de clàusules administratives de
contractació d’obres per part del sector públic valencià no contemplen la utilització
d’àrids d’origen reciclat. És més, fins i tot solem trobar l’exigència d’usar àrids provinents
de front de pedrera en usos que podrien ser perfectament substituïts pels àrids reciclats (
rebliments de rases, terraplens, bases i subbases )
El Programa de Prevenció del Pla Integral de Residus de la CV estableix de conformitat
amb el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, l’obligació de fomentar la prevenció i
utilització de productes procedents de la valorització de residus de construcció i
demolició, indicant entre d’altres mesures les següents:
Mesura 4.2. Promoure la inclusió en els plecs dels contractes d’obra que duga a terme
l’Administració de la Generalitat de criteris mediambientals de caràcter objectiu de
prevenció i reutilització per a valoració de l’adjudicació.

D’acord amb això, en els plecs de clàusules administratives particulars que s’elaboren per
a l’adjudicació de contractes d’obra, s’incorporaran com a criteris mediambientals de
caràcter objectiu, sempre que siga possible per la naturalesa del contracte i/o
tècnicament viable l’ocupació de materials procedents de processos de valorització de
residus, en particular la utilització d’àrids reciclats.
Mesura 4.4. Incentivar la utilització de determinats residus de construcció i demolició com
a residus inerts adequats en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb fins
de construcció.
Mesura 4.5. Difusió entre els sectors implicats de les prescripcions tècniques exigides en la
normativa específica per a la utilització d’àrids reciclats en el sector de la construcció.
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Actualment els àrids reciclats s’utilitzen principalment en els ferms de carreteres,
els rebliments i els drenatges. Els àrids han de complir la normativa tècnica que a l’Estat
Espanyol, nacional s’ha desenrotllat en les especificacions tècniques en el plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3) i el plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Conservació de Carreteres (PG-4).
Per altra banda, els àrids reciclats tenen un cost econòmic molt inferior als àrids
naturals, amb la introducció d’estos en les obres no sols aconseguim reduir la quantitat
d’enderrocs en els abocadors –controlats o no- i reduir l’impacte ambiental de les
explotacions d’extracció sinó una millor gestió econòmica reduint el Pressupost
d’Execució Material de les obres públiques.
Per tot això, presentem al plenari els següents ACORDS:
1- Que als projectes, memòries valorades o plecs de prescripcions tècniques que
encomane la Regidoria d’Urbanisme o Alcaldia s’eviten les restriccions per als usos
regulats i permesos dels d’àrids reciclats.
2- Que als plecs de clàusules administratives, elaborats per a l’adjudicació d’obres
s’incorpore com a criteri objectiu, la utilització d’àrids reciclats.
Benifairó de Valldigna 18 de setembre de 2019”

Tot seguit el Regidor de Medi Ambient, Sr. Manel Gomez Ciscar, del Grup
Municipal Compromís, explica les motivacions de la Moció, indicant que es hora que
anem usant els materials reciclats per tal de preservar el medi ambient, en aquest cas,
reduir l’ús de les pedreres en el forest. Per tant demana la Corporació Municipal adopte
acord positiu aprovant aquesta moció.
La Corporació Municipal, sense debatre l’assumpte, manifesta la voluntat
d’aprovar aquesta Moció.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Ratificar i acceptar la Moció presentada pel Grup Municipal Compromís, relativa
al foment de l’ús dels àrids reciclats en les obres municipals, ací transcrita, i reiterar els
acords que la mateixa conté.
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b) Comunicar aquest acord als tècnics que presten assistència tècnica l’Ajuntament.
2) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE
LA CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÈS:
A continuació, i 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 d’agost de 2019
fins el dia 31 d’agost de 2019, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 22-08-19, delega atribucions com a membre de la FEMP, en l’Alcaldessa de
Godella, en XII Assemblea General a celebrar en Madrid el 21 de setembre de
2019.
De 28-08-19, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 03 de setembre de
2019.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 22-08-19, a Caridad Trenor Trenor, reformes en “Casa el Pator”, parcel·la 92
del polígon 13.

De 22-08-19, a Salvador Vercher Alberola, reformes en C/ Pio XII, 12.
De 22-08-19, a Maria Regina Casanova Serra, tanca finca rustica, parcel·la 136 del
polígon 09.
De 22-08-19, a Sonia Ruiz Company, tanca parcial finca rústica, parcel·la 276 del
polígon 14.
De 22-08-19, a Andrés Blasco Ramos, caseta de ferramentes agrícoles i tanca de
finca rústica, parcel·la 182 del polígon 11.
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- CONTRACTACIÓ,
De 09-08-19, contracta la instal·lació de grup de pressió del subministrament
d’aigua a finca dels germans Fons Pla, en compliment del Conveni firmat en 12 de
febrer de 2003, amb Agromecanica del Reg, S.L., pel preu cert de 2.536,40 euros.
De 27-08-19, aprova per a sotmetre’l a informació publica el projecte d’obra
Reforma interior de l’Escola Infantil Municipal.
De 29-08-19, contracta les obres de Pavimentació dels carrers: Sant Francesc,
Blasco Ibañez, Sant Antoni i tram inicial Ricardo Romero, amb PAVASAL, SA,
pel preu cert de 91.315,75 euros.
- INTERVENCIÓ,
De 12-08-19, considera definitivament aprovat expedient núm. 02 de modificació
de crèdits en el pressupost municipal de 2019, al no haver reclamacions.
De 22-08-19, inici Línies Fonamentals del Pressupost per a l’any 2020.
- TRESORERIA,
De 13-08-19, aprova liquidació segon trimestre 2019 a Endesa Energia, SAU, taxa
d’ocupació del domini públic per serveis elèctrics, pel sistema de l’1’5% dels
ingressos bruts.
De 13-08-19, aprova liquidació segon trimestre 2019 a Cide HC Energia, SA, taxa
d’ocupació del domini públic per serveis elèctrics, 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 01-01-2019, han tingut entrada 823 escrits, i eixida 1019 escrits.
I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
Quedar degudament assabentada de tota la informació rebuda.

3) PRECS I PREGUNTES:
Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als
Regidors amb delegació.
El Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup municipal PP, formula els
següents precs o preguntes:
- Prega es repara un forat gran que hi ha al pontet del “Pas de la Galera”.
L’Alcalde manifesta, es demanarà informe tècnic al respecte amb la finalitat de
procedir a reparar el forat esmentat.
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El Sr. Estefano Cahveli Serra, regidor del grup municipal PSOE, formula els
següents precs o preguntes:
- Pregunta quines obres van a fer-se en el carrer Sant Francesc, i en quin termini
estaran fetes.
L’Alcalde manifesta, que bàsicament es tracte de pavimentar el carrer, i esta previst
que la seua duració siga de dos mesos.
- Prega s’adopten mesures de seguretat en la plaça 9 d’Octubre (Oliveres) amb la
finalitat que xiquetes i xiquets que juguen en la plaça, no puguen eixir fora d’ella.
L’Alcalde manifesta, que convertir les places en tancats o “corralets” no es
correcte, el que caldria és que els pares/mares tinguen més cura respecte dels seus fills.
El Sr. Josep Lluís Alberola Ferrando, regidor del grup municipal PE, formula els
següents precs o preguntes:
- Pregunta sobre els contenidors soterrats que hi ha a la plaça Sant Josep, tot
indicant que hi ha un fanal trencat.
L’Alcalde manifesta, esta previst que de forma progressiva van a eliminar-se tots
els contenidors soterrats de residus urbans.
- Prega es preveja una reparació global dels sistema de megafonia municipal, la
mateixa funciona molt mal, hi ha llocs que no se sent res.
L’Alcalde manifesta, que resoldre aquest assumpte ens va a resultar prou car,
justetament tinc a les mans un pressupost que xifra la reparació en uns 23.000 euros amb
opció de poder realitzar-lo per trams o fases, per altra banda tenim funcionat un sistema de
comunicació a través de “wasap”, que llevat de pocs veïns i veïnes, tothom coneix els bans,
avisos i/o missatges que emet l’Ajuntament.

- Prega siguen instal·lats als límits del casc urbà els contenidors de reciclatge.
L’Alcalde manifesta, s’estudiarà esta proposta amb la finalitat de donar una solució
optima per a tots.
A continuació dels precs i preguntes, pel regidor de medi ambient, Sr. Manel
Gomez Ciscar, aprofitant que s’han fet precs o preguntes sobre residus sòlids i el seu
reciclatge, s’informa del pla de recollida de residus porta a porta, que pràcticament ja esta
finalitzat, del qual es donarà la informació que pertoca a tots els Grups Municipals.
Finalment, pel Sr. Alcalde s’informa la Corporació Municipal de la redacció d’un
pla d’acció de mobilitat i espai públic, que segons normes europees te caràcter obligatori
per a totes les administracions locals, i la estimació del seu pressupost esta en 13.000,00
euros.
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I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a
les 20:40 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 15 d’octubre
de 2019.
I s'estén en set pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números
ON6973158 (anvers) a ON6973161 (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

