MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 02 DE JUNY DE 2020.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

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

S' EXCUSAREN:
NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a dos de juny de 2020, essent les tretze hores, a la
Sala de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Josep Antoni Alberola Verdú,
assistits per la secretària accidental de l'Ajuntament Sra. Elisa Ferrando Vercher, es
reuniren en primera convocatòria les regidores i els regidors que s'han relacionat,
prèviament convocats per a hui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 27 de maig
de 2020, 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 19 DE MAIG DE 2020:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia 19 de maig
de 2020, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua
transcripció al llibre d'actes corresponent.
2) RETRE COMPTE DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA, DE
LA SRA. MARIA GIL ALVAREZ
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Es ret compte de l'escrit de la Sra. Maria Gil Alvarez, de data 27 de maig de 2020,
pel qual manifesta que renúncia al càrrec de regidora de l'actual Corporació Municipal, per
motius de treball.
A continuació el Sr. Josep Antoni Alberola Verdú, com a Alcalde, i en
representació de Compromís, agraeix a la Sra. Gil Alvarez la llavor feta com a regidora en
benefici de Benifairó de la Valldigna.
Seguidament, el Sr. Josep Lluis Alberola Ferrando, portaveu del grup municipal
Proposem Esquerra i el Sr. Jacinto Alberola Vercher, portaveu del grup Municipal PP,
manifesten que també ha estat un plaer haver treballat junt la Sra. Gil Alvarez pels
interessos de Benifairó de la Valldigna.
Seguidament, atés que l'indicat càrrec el va obtindre, d'acord amb el resultat de les
Eleccions Locals de maig 2019, en presentar-se per la candidatura "Partit Socialista Obrer
Espanyol (PSOE)".
Comprovat que la Sra. Maria Gil Alvarez ha formulat la respectiva declaració
d’interessos i de bens, amb motiu de cèsar del càrrec de regidora.
Atés la vigent normativa legal, tant l'electoral com la de règim local, en relació a les
renúncies dels membres de les Corporacions Locals.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Prendre nota de la renúncia al càrrec de regidora formulada per la Sra. Maria Gil
Alvarez, amb efectes del dia d’ahui.

b) Declarar vacant el lloc de regidor, el qual correspon a la candidatura "Partit
Socialista Obrer Espanyol (PSOE)", presentada a les Eleccions Locals de maig 2019.
c) Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central, perquè nomene regidor
d'aquesta Corporació Municipal, al següent candidat del PSOE, Sr. Josep Antoni Estruch
Crespo amb DNI 20039026T, d'acord amb l'ordre de col·locació en l'indicada candidatura.
3) APROVAR LA DESENA CERTIFICACIÓ D’OBRA DE “NOU
CEMENTERI MUNICIPAL”
Atés la desena certificació d'obra de "Nou Cementeri Municipal", lliurada pel Sr.
Pablo Aldeguer Muñoz, director facultatiu de les esmentades obres, a la qual s'acredita
que s'ha invertit la quantitat de quatre mil quatre-cents vint-i-cinc euros i quaranta-huit
cèntims (4.425,48 €).
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Atés que en la certificació d’obra consta la conformitat en el contingut de la
mateixa, en els seus propis termes, per part del contractista de les obres mencionades.
Atés que aquestes obres estan finançades pel Conveni Singular 21/2017 signat a
l’efecte amb la Diputació de València.
Atés la vigent normativa sobre contractes del sector públic, i el respectiu expedient
de contractació.
Seguidament, pel regidor del grup municipal PE, Sr. Josep Lluís Alberola Ferrando,
manifesta que el sentit de la seua votació va a ser l’abstenció.
A continuació, pel regidor del grup municipal PP, Sr. Jacinto Alberola Vercher,
s’indica que el seu grup votarà en contra, pels motius indicats en altres sessions, en relació
a les obres del Nou Cementeri Municipal.
L’Alcalde, manifesta als dos portaveus anteriors, que ara del que es tracta, és pagar
una feina feta en compliment d’un contracte administratiu.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: set vots a
favor, quatre dels regidors del grup municipal COMPROMÍS i tres dels regidors del grup
municipal PSOE; un vot en contra del regidor del grup municipal PP; i una abstenció del
regidor del grup municipal PE.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de set vots a favor, un vot en contra i una
abstenció, acorda:

a) Aprovar la referida desena certificació d’obra de "Nou Cementeri Municipal",
en totes les seues parts.
b) Sol·licitar de la Diputació Provincial de València, la quantitat proporcional de
l’ajuda concedida en virtut del Conveni Singular 21/2017 per a la indicada obra, i que és
l'aportació de la Diputació Provincial per a aquesta novena certificació d’obra.
c) Abonar al contractista adjudicatari, “GRAU PASCUAL, S.A.”, la quantitat de
4.425,48 €, 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.
d) Remetre certificació d’aquest acord a la Diputació de València, a efectes del
Conveni Singular 21/2017; i notifiques al contractista “GRAU PASCUAL, S.A.”.
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4) APROVACIÓ DE
D’HABITANTS A 01/01/2020.

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
01-01-2020, 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 2019 fins l'1 de gener de 2020,
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 2020, amb el següent resultat:
Població de dret a 01-01-2019 .................... 1.592 hab.
Població de dret a 01-01-2020 ................... 1.590 hab.
dels quals 792 són homes i 798 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.
6) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA, I DE LA
CORRESPONDÈNCIA D’ESPECIAL INTERES.
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:
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A) De les Resolucions i Decrets de l'Alcaldia, dictats des del dia 01 de maig de
2020 fins el dia 30 de maig de 2020, fent l'extracte següent,
-ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
De 04/05/2020, suspensió de la convocatòria ordinària del mes de maig de 2020 a causa de
l’Estat d’Alarma.
De 13/05/2020, convocatòria sessió extraordinària a celebrar el dia 19 de maig de 2020.
De 15/05/2020, pagament indemnitzacions als portaveus del grups polítics per assistència a
reunions informatives.
De 27/05/2020, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 02 de juny de 2020.
-PERSONAL
De 11/05/2020, nomenament com a funcionari interí d’agent de la Policia Local a Miguel
Sánchez Gimenez.
De 29/05/2020, designa secretària accidental pel període mensual de juny, l’auxiliar
administrativa de l’Ajuntament, Elisa Ferrando Vercher, davant la situació de vacant del
lloc de secretaria general.
-BENS
De 07/05/2020, exoneració del pagament del cànon de la mensualitat del mes de maig de
2020 a la Sra. Rosario Calvillo Caravaca, del servei de gestió i explotació del Bar del
Poliesportiu Municipal.
De 07/05/2020, exoneració del pagament del cànon de la mensualitat del mes de maig de
2020 a la Sra. Encarnación Selfa Talens, del servei de gestió i explotació del Bar de la Llar
dels Jubilats.
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-LLICÈNCIES URBANISTIQUES
De 06/05/2020, a Jesús Pérez Gil, per col·locació de porta i cristalera d’accés al local en C/
Mestre Lluís Blanes, 4.
De 15/05/2020, a Carmen Plana Ferrando, per canvi de finestra i reforma de la cuina en
Pol. 2 Parc. 11 Racó de la Bassa.
De 15/05/2020, a Landcompany 2020, S.L., per reparació e impermeabilització de
cobertura en C/ Ricardo Romero, 35.
De 21/05/2020, inici expedient per a la restauració de la legalitat urbanística en Pol. 13 Par.
102.
De 21/05/2020, inici expedient per a la restauració de la legalitat urbanística en Pol 11
Parc. 324.
De 27/05/2020, inici expedient per a la restauració de la legalitat urbanística en Pol. 11
Parc. 175.
De 27/05/2020, atorgament de llicència de divisió horitzontal tombada a Juan Antonio
Verdú Alvarez.
De 28/05/2020, a José Antonio Ferrando Gil, per substitució de la porta de la cotxera en C/
Sant Antoni, 21.
-ACTIVITATS I SERVEIS
De 12/05/2020, inici expedient per a llicència de guals a Immaculada Pilar Cunyat Plana.
-INTERVENCIÓ
De 13/05/2020, convocar la Comissió de Comptes, per emitir dictamen exercici 2019.
De 19/05/2020, emissió informe de l’interventor per a emetre modificació de crèdits per
generació de crèdits núm. 2 pressupost 2020.
De 20/05/2020, emetre anunci per a la seua publicació en el BOP sobre examen del
Compte General exercici 2019.
De 21/05/2020, aprovació expedient modificació de crèdits per generació de crèdits 2/2020
en l’estat de despeses del pressupost 2020.
-TRESORERIA
De 05/05/2020, liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local constituït en el sòl, subsol i vol de la via pública del primer trimestre
de 2020 a Endesa Energia, S.A.U..
De 05/05/2020, liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local constituït en el sòl, subsol i vol de la via pública del primer trimestre
de 2020 a Endesa Energia XXI, S.L.U.
De 05/05/2020, liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local constituït en el sòl, subsol i vol de la via pública del primer trimestre
de 2020 a Repsol Comercializadora de Electricidad y Gas, S.L.U.

De 20/05/2020, liquidació de la taxa d’entrada de vehicles a través de les voreres i reserva
de via pública (GUAL) en Plaça Nou d’Octubre, 11.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2020, han tingut entrada 356 escrits, i eixida 428 escrits.
I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
Quedar degudament assabentada de tota la informació rebuda.
7) PRECS I PREGUNTES:
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Tot seguit, pel regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l’Alcaldia o als
Regidors amb delegació.
El Sr. Josep Lluis Alberola Ferrando pregunta perquè no s’ha agafat a ningún de la
borsa de treball que ja està creada i s’ha fet una nova.
L’Alcalde li contesta que la borsa de treball que està creada es per operaris de
neteja i com que el poliesportiu està tancat i on fan falta operaris es pel matí pues ha segut
per això el motiu de la creació de una borsa d’operaris de serveis múltiples.
El Sr. Alberola Ferrando pregunta sobre els arbres del Pi que estan molt mal.
L’Alcalde li contesta que no s’ha pogut fer la poda de la primavera a conseqüència
del COVID-19, que lo mes es puga es netejaran tots el arbres.
El Sr. Alberola Ferrando pregunta si les subvencions, concretament a la banda de
música, degut a la suspensió de les festes del poble no van a pagar-se.
L’Alcalde li respon que fan tindre una reunió, ajuntament i banda música i es va
explicar que si que es pagaria.
El Sr. Jacinto Alberola Vercher pregunta per la barana de darrere de les porteries
del camp de fútbol.
El Sr. Manel Gòmez, com a regidor d’esports li contesta que això ja està demanat e
inclòs altres coses per al camp de fútbol.
El Sr. Alberola Vercher pregunta si no pot arreglar un poc el Camí Fondo, perquè
té molts forats.

Els Sr. Manel Gòmez, com a regidor de medi ambient, li contesta que ja s’ha
demanat un pressupost que arreglar-lo.
El Sr. Alberola Vercher pregunta si s’ha demanat pressupost del gel hidroalcohòlic.
El Sr. Alcalde li contesta que s’ha parlat amb la Treballadora Social per a veure les
famílies mes vulnerables de Benifairó i estes famílies li s’ha donarà una caixa amb tota
classe de material.
A continuació el Sr. Marc Vercher Alberola, pasa a llegir un escrit que ha el·laborat
el seu partit que diu literalment:
“Abans d’entrar en matèria, volem donar les gràcies a l’equip de govern perquè sembla
que s’estan adonant de la importància de les iniciatives que el PSPV de Benifairño hem
proposat els últims mesos.
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En primer lloc, quan es van aprovar els pressupostos per a l’any 2020 el PSPV de
Benifairó va proposar que estos havien de ser consensuats entre tots els partits, proposta
que va ser considerada pel govern del poble.
I, en segon lloc, també vam plantejar que cadascun dels partits amb representació a
l’ajuntament aportàrem la nostra visió d’on hem d’invertir els diners rebuts de les
subvencions donades per les administracions valencianes que, recordem, estan governades
pel PSPV, i que ens han aportat més de 400.000 euros. Aquesta proposta també l’han
acceptada i és el que anem a exposar a continuació.
Hi ha tres projectes que portàvem al nostre programa electoral i que, pensem, són
imprescindibles a dia de hui.
1. La primera proposta és executar el projecte per evitar l’entada d’aigua al poble
fent la canalització pel barrans dels Codonyers que la desvia al riu. Hem de
recordar i deixar clar que això no implica en cap cas urbanitzar la zona on està
projectada l’obra, tal com van voler fer creure alguns en època d’eleccions. Com
que és una proposta que va imitar l’equip de govern al seu programa electoral,
estem segurs que la podrem tirar endavant.
2. La segona proposta és desmuntar tot l’amiant que hi ha a l’edifici antic de
l’escola. La seguretat dels més menuts és primordial.
3. Per últim, continuar i acabar la via de servei del polígon industrial cap a l’ermita.
Això en evitarà l’entrada d’aigua per l’Avinguda de la Valldigna i es resoldrà el
problema dels embassaments al pàrquing de camions”
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A continuació el Sr. Alcalde li contesta que en primer lloc l’equip de govern accepta
totes les iniciatives de tots els partits polítics.
En segon lloc, a la primera primera proposta, es una obra que ja està pressupostada en
lo referent a la canalització de les aigues i que espera fer-se prompte. Que el barranc de
Codonyers ja s’ha arreglat, però que l’obra gran la té que fer la Conferació Hidrogràfica
del Xúquer, el problema es que aquesta Confederació té uns recursos molts limitats.
En lo referent a la segona proposta, l’amiant mentre no es toque no es tòxic i això entra
en un pla edificant que té que fer la Conselleria d’Educació en les escoles. Per a este curs
la Conselleria va a canviar la caldera i a posar un ascensor que fa molta falta.
I per últim, la tercera proposta ja sabem tots que eixe via de serveis no es pot fer
mentre no es urbanitze el polígon industrial i això en aquestos moments, degut a la situació
econòmica no es possible.
A continuació el Sr. Alcalde llig una publicació que s’ha fet en les reds socials criticant
al equip de govern, aquest escrit ha segut fet pel Sr. Estéfano Chaveli.
El Sr. Alcalde explica que durant el seu mandat s’han fet moltes obres amb
subvencions les qual es poden veure, ja que totes les obres han segut informades als
regidors, be en les comissions informatives o en el plenaris. També cada obra porta el seu
cartell informant lo que costa, qui la subvenciona, el nom de l’obra, per lo tant dir que
l’equip de govern està enganyant a la població això es mentira.
A més a mes som persones públiques que mos tenim que respetar i venim tots a
treballar pel poble, sigam del partit que sigam, perquè no treballen sols per les persones
que mos han votat sinó per tota la població.
A continuació el Sr. Estéfano Chaveli diu que demana disculpes per les paraules que va
dir i ho sent molt.
L’Alcalde accepta les sues disculpes.
I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a
les 13:41 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 de juliol de
2020. I s'estén en nou pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números ON6973244
(anvers) a ON6973248 (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

La Secretària acctal,

Elisa Ferrando Vercher

