MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 02 D’ABRIL DE 2019.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ
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REGIDORS:
SRA. CARMEN CASANOVA PLANA
SR. MANEL GOMEZ CISCAR
SR. DOMÉNEC ESTRUCH LLORCA
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
SR. FRANCESC BATALLER FONS
S' EXCUSAREN:
SRA. LIDIA SOLER PEREZ
NO S'EXCUSAREN:

A Benifairó de la Valldigna, a dos d’abril 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
avui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 27 de març 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) ELECCIÓ DE MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS, PER A LES
ELECCIONS A CORTS GENERALS i PER A LES ELECCIONS A CORTS
VALENCIANES, A CELEBRAR EL DIA 28 D’ABRIL DE 2019:
Atès que per Reial Decret 129/2019, de 04 de març, s’han convocat Eleccions al
Congres dels Diputats i al Senat a celebrar el dia 28 d’abril de 2019.
Atés que per Decret 2/2019, de 04 de març, del President de la Generalitat, s’han
convocat eleccions a Corts Valencianes a celebrar el dia 28 d’abril de 2019.
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.
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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:
PRESIDENTA TITULAR

Sra. Encarnación Ferrando Llorca

20791583C

1r
SUPLENT
de
PRESIDENTA
2a
SUPLENT
de
PRESIDENTA
PRIMER
VOCAL
TITULAR
1a SUPLENT DEL 1r.
VOCAL
2n SUPLENT DEL 1r.
VOCAL
SEGONA
VOCAL
TITULAR
1r. SUPLENT DE LA 2na.
VOCAL:
2n. SUPLENT DE LA 2na.
VOCAL:

Sr. Federico Cuñat Cors

20018304R

Sra. Elvira Ferrer Bernat

20803752E

Sr. Alejandro Diosdado Bataller

20056897T

Sra. Ma. Debora Gil Peris

20029315H

Sr. Gerard Beriguete Cors

20010095A

Sra. Eva Català Fons

20040628S

Sr. Jorge Cerveron Plasencia

20807814J

Sr. Antonio Ignacio Ferrando Cors

20807812B
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MESA B:
PRESIDENT TITULAR

Sra. Maria Teresa Marti Casanova

20784570E

1r
SUPLENT
de
PRESIDENTA
2n
SUPLENT
de
PRESIDENTA
PRIMER
VOCAL
TITULAR
1r SUPLENT DEL 1r.
VOCAL
2n SUPLENT DEL 1r.
VOCAL
SEGON VOCAL TITULAR

Sr. Francisco Miguel Serra Company

20788397P

Sr. Salvador Serra Sanchis

20788650P

Sr. Bernardo Plana Vercher

20777451X

Sr. Juan Emilio Plana Ferrando

20018135Q

Sr. Joaquin Mahiques Montagut

20010163W

Sra. Maria Carmen Ramis Alario

20807480R

1r. SUPLENT DE LA 2na. Sr. David Vera Gregori
VOCAL:
2na. SUPLENT DE LA 2na. Sra. Angela Torres Bertomeu
VOCAL:

73580166S
73102425F

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.
2) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 05 DE FEBRER DE 2019:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 05 de febrer de
2019, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció
al llibre d'actes corresponent.
3) APROVACIÓ DE
D’HABITANTS A 01-01-2019:

LA

REVISIÓ

DEL

PADRÓ

MUNICIPAL

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
01-01-2019, 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 2018 fins l'1 de gener de 2019,
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 2019, amb el següent resultat:
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Població de dret a 01-01-2018 .................... 1.591 hab.
Població de dret a 01-01-2019 ................... 1.592 hab.
dels quals 793 són homes i 799 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.
4) AVOCACIÓ SINGULAR DE GESTIÓ RECAPTATORIA DELEGADA
EN DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA:
Aquest Ajuntament en Ple en la sessió de 07 de novembre de 2017, entre altres va
acordar, ampliar la delegació en la Diputació de València, a les facultats que aquesta entitat
local té atribuïdes en les SANCIONS ADMINISTRATIVES, en particular les de
TRÀNSIT, a l'empara del que preveu l'article 106.3 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases de Règim Local i l'article 7 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, al temps que
s’acceptaren les Bases reguladores dels serveis tributaris i altres ingressos de Dret públic
prestats per la Diputació de València als ajuntaments i altres ens públics aprovades pel Ple
de la Corporació Provincial, i on consta l'abast, límits, contingut i condicions de la
delegació a la qual es refereix el present acord, publicades al Butlletí Oficial de la
Província núm. 173, de data 07 de setembre de 2017.

L’anterior acord va estar complementat per altre adoptat en la sessió de 06 de
febrer de 2018, en el sentit que la mencionada ampliació abastava també a la recaptació
executiva d'altres ingressos de dret públic i de les sancions de trànsit.
Per acord de la Diputació de València, adoptat en sessió de 24 d’abril de 2018, es
va acceptar la delegació acordada per aquest Ajuntament en matèria de gestió tributaria i
de gestió recaptatòria tant en voluntària com en executiva. Acord que va estar publicat en
el Butlletí Oficial de la Província núm. 85 de data 04 de maig de 2018.
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Aquest Ajuntament en relació a unes quotes urbanístiques pendent de cobrament,
de les quals eren subjectes passius els veïns de Benifairó de la Valldigna, va demanar a la
Diputació de València la corresponent recaptació en via executiva, quedant enregistrades
amb les referències expedients 2016/49530-EJE i 2016/51727-EJE. Després, pels titulars
d’aquestes executives, van tramitar la seua voluntat d’abonar les mencionades quotes
urbanístiques de forma fraccionada, quedant els respectiu fraccionaments enregistrats amb
les referències 2017/9236-APLAFRACC i 2017/9234-APLAFRACC.
Pels subjectes passius d’eixes quotes urbanístiques i aquesta Alcaldia s’ha
aconseguit un mutu acord respecte d’ingressar la totalitat del deute pendent d’ingrés, el
qual ja ha estat efectuat a data d’ara.
De conformitat amb el que disposa l’article 116 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals en relació amb l’article 10 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, l’Ajuntament pot avocar en
qualsevol moment la competència delegada quan circumstàncies d’índole social, tècnica,
econòmica, jurídica o territorial ho facen convenient, demanar i atraure per a si, mitjançant
l’adopció del respectiu acte administratiu, el coneixement i decisió d’un assumpte concret
la matèria del qual haja sigut prèviament delegada.
Per la seua banda, segons l’article 2 de l’Ordenança general de gestió, recaptació i
inspecció dels ingressos de dret públic de la Diputació de València, aprovada en sessió del
dia 30 d’octubre de 2018, publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 08, de data 11
de gener de 2019, es regula que
“Les entitats públiques locals es reserven el dret de dur a terme, per elles mateixes i
per mitjà de avocació expressa, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars
de recaptació, concedir ajornaments o fraccionaments, concedir beneficis fiscals, dur a
terme liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o
parcial, de les liquidacions respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic, la
gestió dels quals haja sigut delegada en la Diputació de València, quan les circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facen
convenient. En aquests casos, l’entitat pública local estarà obligada a comunicar a la

Diputació de València, amb caràcter previ, la voluntat d’executar qualsevol de les
actuacions anteriors, i haurà de remetre l’acord corresponent adoptat per l’òrgan
competent.
Considerant que el mutu acord respecte de l’ingrés de la totalitat de la resta de
quotes urbanístiques efectuat pels respectiu subjectes passius és una actuació singular de
recaptació que la pot gestionar el propi Ajuntament, amb els seus propis recursos tècnics i
administratius, davant de les circumstàncies d’índole social, econòmica, inclòs humanitària
que concorren en els subjectes passius, ho fan convenient.
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Per tant cal demanar i atraure per a si, mitjançant l’adopció del respectiu acord
municipal, el coneixement i decisió de recaptar amb caràcter singular, la totalitat de la resta
de quotes urbanístiques enregistrades en via executiva davant la Diputació de València
segons els expedients 2016/49530-EJE i 2016/51727-EJE, les quals, li han estat
prèviament delegades.
Per tot això, l’Alcalde-President demana la Corporació Municipal adopte el
corresponent acord positiu per a avocar singularment la gestió recaptatòria de les quotes
urbanístiques enregistrades en via executiva davant la Diputació de València segons els
expedients 2016/49530-EJE i 2016/51727-EJE.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Primer.- Avocar singularment per a si, la gestió recaptatòria de les quotes
urbanístiques enregistrades en via executiva davant la Diputació de València segons els
expedients 2016/49530-EJE i 2016/51727-EJE, la qual li va ser delegada de conformitat
amb les Bases reguladores dels serveis tributaris i altres ingressos de Dret públic prestats
per la Diputació de València als ajuntaments i altres ens públics aprovades pel Ple de la
Corporació Provincial, publicades al Butlletí Oficial de la Província núm. 173, de data 07
de setembre de 2017.
Segon.- Demanar la Diputació de València, que done de baixa els expedients
d’executiva 2016/49530-EJE i 2016/51727-EJE, respecte dels imports que resten en
comparació als ingressos ja efectuats en virtut dels expedients de fraccionaments
2017/9236-APLAFRACC i 2017/9234-APLAFRACC, causant baixa aquests també, tots
ells relacionats amb quotes d’urbanització per la Urbanització de la Unitat d’Execució
núm. 6, els subjectes passius de les mateixes són els veïns de Benifairó de la Valldigna.
Tercer.- Comunicar el present acord al Servei de Gestió Tributaria i Recaptatòria de
la Diputació de València, als efectes adients, així com també als subjectes passius de les
quotes urbanístiques de raó.

5) SUPORT A LA FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA ALS PREMIS PRINCESA D’ASTÚRIES:
La Corporació Municipal de Benifairó de la Valldigna, per mitjà del seu President,
l’Alcalde Sr. Josep Antoni Alberola Verdú, manifesta tindre coneixement de la
candidatura de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV)
als Premis Princesa d'Astúries en la seua categoria d’Arts, i es voluntat de la mateixa, a
través del present acord transmetre l’adhesió i suport expressa a la dita candidatura, a
l’efecte cal indicar,
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La FSMCV representa a les societats musicals de la Comunitat Valenciana, una de
les pràctiques culturals amb més recorregut i importància en el territori valencià. El
sistema valencià de societats musicals està sustentat per més de 550 entitats voluntàries
que, sense ànim de lucre, mantenen més de 600 centres educatius de música, compten
amb 200.000 persones associades, 40.000 músics i 60.000 alumnes, convertint la música
instrumental en uns dels principals vertebradors culturals del territori.
Es tracta d’entitats sense ànim de lucre que tenen com a finalitat la difusió i posta
en valor de la música de banda. Les societats musicals, presents en el 95% dels municipis
d’Alacant, Castelló i València de més de 500 habitants, conformen un projecte social i
educatiu únic en el món i són el principal agent cultural de la Comunitat Valenciana
segons els diversos estudis de la Universitat de València, tenint per objecte la unió entre
les associacions que l’integren per a promoure, difondre, i protegir l'ensenyança i
pràctica de la música.
L’acció pedagògica de les societats musicals ha creat en les seues estructures
escoles de música on s’imparteixen diverses especialitats musicals que són la base
fonamental per al desenvolupament dels diferents grups artístics de les societats
musicals de la Comunitat Valenciana. Les que es nodreixen dels músics formats en les
nostres escoles, i que han suposat des d’una perspectiva social, la possibilitat que en
molts municipis s’accedira a la formació cultural i musical de qualitat.
Des de fa 50 anys, la FSMCV aglutina a aquests agents culturals valencians,
vetlant per la millora i continuïtat de la pràctica musical amateur. Per això, els seus
esforços s’han centrat en l’estudi, la innovació i la posta en valor del sistema valencià de
societats musicals, aconseguint que en l’actualitat trobem més agrupacions musicals que
mai a la Comunitat Valenciana.
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Entre les diferents llavors portades a cap per la FSMCV destaca la creació de tres
congressos generals comptant amb experts en branques com l'educació, la gestió
cultural i l’associacionisme, així com l'organització d’espais d'interacció entre les
societats musicals. El treball en l’edició de publicacions com Música i Poble, revista amb
una trentena d’anys de trajectòria, i altres estudis i llibres editats amb temes de caràcter
divulgatiu o tècnic i que han tingut com objecte d'anàlisi el fet social, pedagògic i cultural
que són les societats musicals en la Comunitat Valenciana, són altres dels outputs
obtinguts per l’entitat.
La FSMCV, també compta amb les sues pròpies unitats artístiques, la Jove Banda
Simfònica, la Jove Orquestra Simfònica i la Banda Simfònica de Dones, que es planteja
com formacions musicals d’alt rendiment formades per una selecció de músics de totes
les societats musicals. D’aquesta forma, els joves músics tenen l’oportunitat de treballar
sota la direcció de distingits directors i directores, així com interpretar repertoris d’alta
qualitat i dificultat junt amb companys i companyes d’altres localitats valencianes amb
els mateixos interessos e inquietuds artístiques. Finalment destaquem que la Federació,
dins dels seus projectes genera espais per a la igualtat de gènere, on es destaca la Banda
de Dones la finalitat de la qual és consolidar el paper de la dona en totes les vessants que
comporta la música (direcció, interpretació, composició, gestió...).
La Federació busca mantenir els alts estàndards de qualitat en si mateix i els seus
projectes internacionals. Per això es manté un procés constant d’evolució i projecció
mundial que s’evidencia en la seua integració en institucions d'educació musical com les
reunions anuals d’ISME «International Society for Music Education» i una participació
activa en fòrums internacionals com «The Midwest Clinic» en Chicago, a la que ha assistit
com expositora en cinc ocasions. D’igual manera ha sigut convidada a altres països com
la Xina, a través de CASBE «China Association for Symphonic Band and Ensembles». Així
mateix, la FSMCV manté com a línia de treball la col·laboració internacional mitjançant
projectes d'àmbit europeus e internacionals. La línia de col·laboració directa amb països
com Colòmbia o República Dominicana permeten que la FSMCV exercisca un paper actiu
en la transformació del model sociocultural d’altres països aportant la visió de les
societats musicals de la Comunitat Valenciana a la resta del món.
Per aquestes raons, considerem que la Federació de Societats Musicals de la
Comunitat Valenciana (FSMCV) reuneix les condicions necessàries per a ser premiada per
la Fundació Princesa d'Astúries en la categoria de les Arts, donada la seua important
tasca i el paper crucial de la FSMCV en el desenvolupament i estructuració d’aquest
patrimoni intangible materialitzat en el moviment associatiu musical representat per les
societats musicals de la Comunitat Valenciana.

I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Considerar que la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana
(FSMCV) reuneix les condicions necessàries per a ser premiada per la Fundació Princesa
d'Astúries en la categoria de les Arts, donada la seua important tasca i el paper crucial de
la mateixa en el desenvolupament i estructuració del patrimoni intangible materialitzat en
el moviment associatiu musical representat per les societats musicals de la Comunitat
Valenciana.
b) Retre certificació d’aquest acord a la Federació de Societats Musicals de la
Comunitat Valenciana (FSMCV), per a coneixement i efectes adients.
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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 març de
2019 fins el dia 31 de març de 2019, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 06-03-19, determina llocs on col·locar cartells i on fer mítings electorals, amb
motiu d’eleccions Generals i Autonòmiques, a celebrar el 28 d’abril de 2019.
De 27-03-19, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 02 d’abril de 2019.
- BENS,
De 04-03-19, autoritza a Societat Musical Entusiasta, ús centre cultural, els dies 08,
13 i 15 de març de 2019, per a realitzar assajos i un concert.
De 06-03-19, autoritza a Associació Cultural Falla Portal de la Valldigna, de
Tavernes de la Valldigna, us de vials per a XII Matinal Motera.
- CONTRACTACIÓ,
De 11-03-19, adjudica contracte de les obres Renovació de paviments i equipament
en la Plaça País Valencià, a GRAU PASCUAL, SA, pel preu cert de 47.916,00
euros.
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De 11-03-19, contracta la prestació del servei de Manteniment d’Equips de
Cloració de l’aigua potable, any 2019, a EGEVASA SA, pel preu cert de 1.281,52
euros.
De 11-03-19, contracta la prestació del servei Control Analític de Qualitat de
l’aigua potable, any 2019, a EGEVASA SA, pel preu cert de 4.340,23 euros.
De 11-03-19, contracta la prestació del servei d’AutoControl Vessaments de
l’EDAR al riu Vaca, any 2019, a EGEVASA SA, pel preu cert de 365,90 euros.
De 12-03-19, considera definitivament aprovats els projectes tècnics de les obres
“Renovació de paviments i equipament en la Plaça País Valencià” i “Desviament
de línia elèctrica de mitja tensió en zona del nou cementeri municipal”.
De 14-03-19, contracta la prestació del servei de Neteja d’Edificis Municipals
públics, del 16 de març de 2019 a 15 de juliol 2019, a TROYANO SERVICIOS
GENERALES, SL, pel preu cert de 4.228,95 euros al mes.
De 20-03-19, aprova pla de seguretat i salut de les obres Renovació de paviments i
equipament en la Plaça País Valencià, presentat per GRAU PASCUAL, SA.
De 25-03-19, aprova primera i final certificació d’obres de l’obra Pavimentació
Camí Meló i Camí Vell del Molí, a Guerola Transer, SLU, per import de 41.045,78
euros.
De 27-03-19, aprova primera i final certificació d’obres de l’obra Pavimentació
tram Camí Castell, a Guerola Transer, SLU, per import de 43.841,75 euros.
De 27-03-19, considera definitivament aprovat el projecte tècnic de les obres
“Pavimentació Camí Racó del Cambro”
De 28-03-19, adjudica contracte de les obres “Desviament de línia elèctrica de
mitja tensió en zona del nou cementeri municipal” , a VALLDIGLLUM, SLL, pel
preu cert de 14.142,48 euros.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 04-03-19, demana informe a metgessa titular, respecte de possible infravivenda
en carrer Pare Alberola, 23.
De 05-03-19, atorga 11 autoritzacions de llocs fixes en mercat setmanal no
sedentari.
De 12-03-19, declara la caducitat de la borsa de treball temporal, lloc operari de
neteja viaria casc urbà, per haver-se esgotat la seua vigència de dos anys.
De 13-03-19, declara la caducitat de la sol·licitud de responsabilitat patrimonial del
Sr. Mogort Ferrando, per desistiment tàcit de l’interessat
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 04-03-19, a Santiago Escribano Ucendo, reformes en C/ Tavernes, 23.
De 04-03-19, a Paco Bañuls Serra, reformes en C/ Sant Francesc, 29
De 04-03-19, a Amparo Mores Vercher, reformes en C/ Sant Francesc, 50

De 04-03-19, a Antonio Diaz Pérez, reformes en C/ Ample, 13
De 11-03-19, a Ma Rosa Melis Torrents, reformes en C/ Cervantes, 14
De 12-03-19, a Antonio Plana Pérez, caseta ferramentes agrícoles, en parcel·la 257
del polígon 08.
De 12-03-19, a Frutas Bollo, SA, ampliació nau magatzem, Central Hortofruticola,
en Avinguda de la Valldigna, 10 i 12
De 13-03-19, declara la caducitat de la sol·licitud de llicència d’obres de la Sra.
Fons Cuñat, per desistiment tàcit de la interessada
De 13-03-19, declara la caducitat de la sol·licitud de llicència d’obres del Sr. Llacer
Caravaca, per desistiment tàcit de la interessada
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- INTERVENCIÓ,
De 13-03-16, determina el pagament a portaveus municipals per assistència a tres
reunions informatives.
De 14-03-19, considera definitivament aprovat expedient modificació de crèdits
número 01 del pressupost de 2019.
De 25-03-19, inici aprovació compte general del pressupost de l’any 2018.
- TRESORERIA,
De 14-03-19, esmena errada patida en liquidació any 2018 a Gas Natural
Comercializadora, SA, taxa d’ocupació del domini públic per subministrament
elèctric, pel sistema de l’1’5% dels ingressos bruts.
De 14-03-19, esmena errada patida en liquidació any 2018 a Comercializadora
Regulada Gas i Power, taxa d’ocupació del domini públic per subministrament
elèctric, pel sistema de l’1’5% dels ingressos bruts.
De 14-03-19, esmena errada patida en liquidació any 2018 a Naturgy Iberia, SA,
taxa d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric, pel sistema de
l’1’5% dels ingressos bruts.
De 14-03-19, esmena errada patida en liquidacions taxa servei aigua potable, amb
devolució d’ingressos indeguts, pel subministrament a l’immoble situat parcel·la 97
del polígon 12, del Sr. Alberola Pellicer.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2019, han tingut entrada 243 escrits, i eixida 420 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, 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:
- Pregunta respecte del desfibril·lador si ja se te la solució per a la seua posada en
funcionament.
L’Alcalde manifesta ha tingut reunions amb la metgessa titular de Benifairó de la
Valldigna per trobar una solució al respecte, però a hores d’ara encara falta aplegar a la
concreció de la mateixa.
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- Pregunta respecte d’una moció presentada per la Societat de Caçadors de
Benifairó de la Valldigna per a ser tractada en una sessió plenària.
L’Alcalde manifesta es tracta d’un document que ve redactat a nivell provincial i
amb un caris polític, en conseqüència hem decidit no passar-ho per una sessió plenària.
I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a
les 21:20 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 28 d’abril de
2019. I s'estén en dotze pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números OM8802816
(anvers) a OM8802821(revers), 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

