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NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a dos d’octubre de 2017, 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 26 de setembre de 2017,  
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 04  DE  SETEMBRE DE 2017: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 04 de setembre 
de 2017, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua 
transcripció al llibre d'actes corresponent. 

 
 

2) APROVAR LA BAIXA EN EL SERVEI D’ARXIUS QUE ENS PRESTA 
LA MANCOMUNITAT DE LA SAFOR AMB EFECTES DE L’1 DE GENER DE 
2018: 
  
 Es ret compte la Corporació Municipal, que este Ajuntament en Ple, en sessió de 23 
de novembre de 2006, de conformitat amb el Reglament General Regulador de Prestació 
de Serveis de la Mancomunitat  de la Safor, va acordar l’adhesió al servei d'Arxius  per a 
l'any 2007 i successius. 
 
 L’Alcalde informa que la Mancomunitat de la Valldigna a partir de 2018 va a 
prestar el servei d’Arxius pels municipis que la integren, i amb una més ampla intensitat. 
Aquesta circumstància fa que Benifairó de la Valldigna haja de causar baixa en la prestació 
del servei d’Arxius que fins ara en venia prestant la Mancomunitat de la Safor.  

 
Prèvia deliberació dels regidors i regidores, a proposta del Sr. Alcalde, atés 

l’informe del secretari general, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas 
representa la majoria absoluta necessària, acorda: 
 

A) Causar baixa en el servei d'Arxius de la Mancomunitat de Municipis de la Safor,  
amb efectes del dia 31 de desembre de 2017  

 
B) Comprometre’s al pagament de la corresponent liquidació que resulte per la 

baixa del servei, així com de les responsabilitats econòmiques que es deriven de la 
mencionada baixa. 

 
C) Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor, als efectes 

oportuns. 
 
  



3) 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 setembre de 
2017  fins el dia 30 de setembre de  2017, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I   FUNCIONAMENT, 
De 26-09-17, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 02  d’octubre de 2017. 
 
- PERSONAL,  
De 12-09-17, atorga prorroga comissió de serveis a Jordi Camarena Serva per a 
estar de policia local en l’ajuntament d’Algemesí. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 04-09-17, encomana redacció memòria valorada a l’arquitecte tècnic, Ignacio 
Pastor Enguidanos, d’obres de Rehabilitació de l’Envoltant del “Hospital Romero” 
per a demanar ajuda del programa IFS-2017 de Diputació de València  
De 12-09-17, encomana redacció projecte tècnic i tramitació expedient contractació 
d’obres de Rehabilitació de l’Envoltant del “Hospital Romero”  
 
- ACTIVITATS i SERVEIS, 
De 06-09-17, atorga targeta estacionament vehicles que transporten a Ciro Salvador 
Borras Vercher, per tindre mobilitat reduïda. 
De 08-09-17, inici procediment sancionador, segons legislació de protecció de la 
seguretat ciutadana, a Jaume Hernandez Ballesteros 
De 13-09-17, atorga llicència tinença de gos perillós a Victor Martí Alberola. 
De 18-09-17, sol·licita ajuda a Diputació de València del programa Inversions 
Financerament Sostenibles 2017, per a fer obres de rehabilitació de l’Envoltant de 
l’edifici “Hospital Romero” 
 
- URBANISME,  
De 08-09-17, encomana informes tècnic i jurídic davant la presentació oficial del 
Pla Parcial del Sector Urbanitzable Industrial “B”. 
De 08-09-17, inici restauració legalitat urbanística a Antonio Serra Palomares, 
obres en C/ Alfandec, 5 
 



De 08-09-17, inici restauració legalitat urbanística a Rosa maria Bernal Perea, 
obres en parcel·la 306 del polígon 4 
De 08-09-17, inici restauració legalitat urbanística a Josefa Plana Serra, obres en 
parcel·la 647 del polígon 8 
De 08-09-17, inici restauració legalitat urbanística a Victor Casanova Pellicer, 
obres en parcel·la 75 del polígon 9 
De 08-09-17, inici restauració legalitat urbanística a Juana Losa Milanes, obres en 
parcel·la 124 del polígon 9 
De 08-09-17, inici restauració legalitat urbanística a Juan Salinas Ferrando, obres 
en parcel·la 139 del polígon 11 
De 08-09-17, inici restauració legalitat urbanística a Placido Blasco Mogort, obres 
en parcel·la 584 del polígon 14 
De 08-09-17, inici restauració legalitat urbanística a Josefa Cuñat Pellicer, obres en 
C/ Ricardo Romero, 27 
De 08-09-17, inici restauració legalitat urbanística a Josefa Ruano Altur, obres en 
parcel·la 489 del polígon 9 
De 08-09-17, inici restauració legalitat urbanística a Oscar Llacer Caravaca, obres 
en C/ sant Francesc, 33 
De 08-09-17, inici restauració legalitat urbanística a Maria Jose Artes Peiro, obres 
en C/  Colon, 5 
De 08-09-17, inici restauració legalitat urbanística a Ismael Fons Garcia, obres en 
C/ Ample, 11 
De 08-09-17, inici restauració legalitat urbanística a Vicente Casanova Fons, obres 
en parcel·la 343 del polígon 4 
De 08-09-17, inici restauració legalitat urbanística a Encarna Ferrando Serra, obres 
en parcel·la 11 del polígon 2 
De 08-09-17, inici restauració legalitat urbanística a Jaime Antonio Alvarez 
Forquet, obres en C/ Teodoro Lorente, 17 
De 08-09-17, inici restauració legalitat urbanística a Matilde Company Andres, 
obres en C/  Colon, 19 
De 12-09-17, inici restauració legalitat urbanística a Angela Casanova Fons, obres 
en parcel·la 278 del polígon 4 
De 12-09-17, inici restauració legalitat urbanística a Valvega, S.L., obres en 
parcel·la 113 del polígon 4 
De 12-09-17, inici restauració legalitat urbanística a Vicente Jesús Ferrando Serra, 
obres en parcel·la 121 del polígon 4 
De 12-09-17, inici restauració legalitat urbanística a Ramon Serra Blasco, obres en 
C/ La Xara, s/n 
 
 



De 12-09-17, inici restauració legalitat urbanística a Juan Vicente Linares Solanes, 
obres en parcel·la 455 del polígon 8 
De 18-09-17, sotmetiment a informació pública del Pla Parcial del Sector 
Urbanitzable Industrial “B” 
De 28-09-17, inici restauració legalitat urbanística a Vicente Mansanet Fabregues, 
obres en parcel·la 603 i 648 del polígon 8 
 
- LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES, 
De 05-09-17, a Amparo Basset Martí, reformes, en Pl. Pintor Sorolla, 6 
De 05-09-17, a Vicent Peiro Climent,  reparacions, en C/ Reis Catòlics, 14 
De 05-09-17, a Àngels Alberola Sendra, Reformes, en C/ Primer de Maig, 2 
De 05-09-17, a Carmen Tent Vercher, reparacions, en C/ Ricardo Romero, 21. 
De 05-09-17, a Inmaculada Fons Fons, reformes, en C/ Alfurell, 9 
De 05-09-17, a José Ramón Plana Cunyat, reformes, en C/ Verge dels Angels, 3 
De 05-09-17, a Teresa Cuñat Ferrando,  reparacions, en C/ Verge dels Angels, 14 
De 08-09-17, a Carmen Tent Vercher, tanca solar, en C/ Castell, 31. 
De 08-09-17, la denega a Juan José Pastor López,  tancar solar en C/ Roserets, s/n 
De 18-09-17, a Enrique Sansaloni Martí, soterrar línia elèctrica aèria en “Racó 
Marti” 
De 18-09-17, a Gabriel Ruiz Company, vivenda unifamiliar en C/ Rei En Jaume, 14 
 
- INTERVENCIÓ,  
De 27-09-17, determina el pagament a portaveus municipals per assistència a tres 
reunions informatives 
 
- TRESORERIA,  
De 01-09-17, aprova liquidació període tercer trimestre/2015 a segon 
trimestre/2017 a Viesgo Energia, S.L., taxa d’ocupació del domini públic per 
subministrament elèctric, pel sistema de l’1’5% dels ingressos bruts. 
De 26-09-17, aprova liquidació 16/2017 ocupació via publica amb materials de 
construcció. 
De 26-09-17, aprova liquidació 17/2017 ocupació via publica amb materials de 
construcció. 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2017,  han tingut entrada 787 escrits,  i  eixida  1047 escrits. 

 
 I  la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta: 
 
 Quedar degudament assabentada  de tota la informació rebuda. 
 



 4) RETRE COMPTE DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA, DE 
LA SRA.  ROSANNA PERIS PERIS:  
 
 Es ret compte de l'escrit de la Sra. Rosanna Peris Peris,  de data 12 de setembre de 
2017, pel qual manifesta que renúncia al càrrec de regidora de l'actual Corporació 
Municipal, per motius personals. 
 

Tot seguit per la Regidora, Sra. Peris Peris, es manifesta: 
  
“Per una banda, vull dirigir-me a vosaltres, dir-vos que gràcies per tot el que he 

aprés de vosaltres. Aquests quatre anys llargs, m’han servit per a aprendre de les coses 

bones de cadascú i per tant a créixer com a persona. Gràcies pel respecte i l’estima que 

m’heu demostrat sempre. Sé que alguna vegada hauré fallat en alguna actuació, perquè 

davant de tot som humans. Si ha sigut el cas, vos demane disculpes. 

Per altra banda i d’una forma molt especial vull agrair a totes les persones que 

ara, fa una mica de més de dos anys, van depositar la seua confiança amb mi i el nostre 

col·lectiu. Ara em quede en una segona línia, però seguiré recolzant sempre, estiga on 

estiga el meu partit. 

Per últim, gràcies a les meues companyes i companys d’EU per estar amb mi i 

donar-me suport en aquests moments crítics que estem vivint.  

Vull acabar dient una frase de Robespierre: «Hi ha alguns homes útils, però ningú 

es imprescindible. Sols el poble es immortal».” 

 
 A continuació el Sr. Alcalde, en nom propi i en representació de tota la Corporació 
Municipal, agraeix la Sra. Peris Peris la llavor feta com a regidora en benefici de Benifairó 
de la Valldigna. Com a portaveu del grup municipal COMPROMÍS, i en representació del 
mateix, manifestar que està orgullós d’haver tingut la companyia en aquesta Corporació 
Municipal una dona i a més a més jove, ha estat un plaer.  
 
 Seguidament, el Sr. Domènec Estruch Llorca, portaveu del grup municipal PSOE i 
el Sr. José Luís Ferrando Martí, portaveu del grup Municipal PP, manifesten que també ha 
estat un plaer haver treballat junt a la Sra. Peris Peris pels interessos de Benifairó de la 
Valldigna. 
 
 Finalment, atés que l'indicat càrrec el va obtindré, d'acord amb el resultat de les 
Eleccions Locals de maig 2015, en presentar-se per la candidatura "Esquerra Unida del 
País Valencià: Acord Ciutadà (EUPV:AC)". 
 
 Comprovat que la Sra. Peris 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. Rosanna 
Peris Peris, amb efectes del dia d’ahui. 
 
 b) Declarar vacant el lloc de regidor/a, el qual correspon a la candidatura "Esquerra 
Unida del país Valencià: Acord Ciutadà (EUPV:AC)", presentada a les Eleccions Locals 
de maig 2015. 
 
 c) Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central, perquè nomene regidor 
d'aquesta Corporació Municipal, al següent candidat de EUPV:AC, Sr. Francesc Bataller 
Fons amb DNI 19.813.185 L, d'acord amb l'ordre de col·locació en la indicada candidatura. 
 
 
Finalitzat aquest punt de l'Ordre del Dia, compareix i s'incorpora a la sessió el 

regidor  Sr. Marc Vercher Alberola.  A partir d'aquest moment estan presents 

huit regidors, del total de nou, que formen la Corporació Municipal. 
 
 

5)  PRECS I PREGUNTES: 
 
 Abans d’iniciar els torns de precs i preguntes, pel Sr. Alcalde es llegeix un manifest 
en nom dels Grups Municipals, COMPROMÍS, PSOE i EUPV, que literalment diu,  
 

“Els regidors, representants de Compromís per Benifairó, del PSOE i d’EUPV 
volem manifestar la nostra més enèrgica repulsa a la violència policial viscuda ahir als 
carrers de Catalunya. I esperem que mai més s'utilitze la Policia Nacional i la Guàrdia Civil 
per a resoldre cap conflicte de tipus polític.” 
 
 Davant d’aquesta manifestació, pel portaveu del Grup Municipal PP, Sr. José Luís 
Ferrando Martí, s’indica que el que va ocórrer ahir en Catalunya, era un Referèndum 
il·legal, una manifestació que tos sabíem que era il·legal. Si el Sr. President de la 
Generalitat hagués dit que no es vota, no hagués passat res. 

L’Alcalde, explica sobre l’ordre i la violència, i diu que l’Estat te el poder de la 
violència per a reprimir violència. El que va ocórrer ahir, no va haver-hi proporcionalitat 
respecte dels actes ocorreguts contra la població que estava en actitud pacifica. 



El portaveu del PP, recorda que va presentar una moció per violència a la Guardia 
Civil  en Alsasua, i vosaltres votareu en contra. 

 
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 de les obres a realitzar en la Plaça del Pi. 
 L’Alcalde, manifesta que s’han convocat diversos actes de participació ciutadana, i 
el vostre Grup no heu acudit, per tant no sabeu res. No obstant açò, ara explicaré com van a 
ser les obres a realitzar i quina es la finalitat de les mateixes, entre altres la de relentitzar el 
tràfic rodat, hem de tindre en compte que en eixa plaça existeixen els dos centres escolars 
del municipi.  
 
 
 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 07 de 
novembre de 2017.   I s'estén  en  ............... pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., 
números ......... a .................., 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,                                                                         El Secretari, 
 
 
 
 
 
 
 
         Josep Antoni  Alberola Verdú                                          Salvador  Casanova Ferrer 
 
 
 


