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MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA
EN
PRIMERA
CONVOCATÒRIA
PER
L'AJUNTAMENT EN PLE, EL DIA 03 DE JULIOL DE 2019.

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 tres de juliol 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 juny de 2019, 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 DE 15 DE JUNY DE 2019:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia 15 de juny
de 2019, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua
transcripció al llibre d'actes corresponent.
2) RETRE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE
DESIGNACIÓ DE TINENT D'ALCALDE:
Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 20 de juny de 2019, sobre
designació de Tinents d'Alcalde, la qual literalment diu:
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“Després de les Eleccions Locals del dia 26 de maig de 2019 i constituïda la nova
Corporació Municipal en la sessió de 15 de juny de 2019.
Als efectes previstos a l’article 23.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases del
Règim Local; atés l’article 22 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, i l’article
46 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre,
Fent ús de l’atribució conferida a l’article 21.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local; RESOLC:
1.- Determinar l’existència de dos Tinències d’Alcaldia, nomenant com a titulars
de les mateixes als regidors,
Primera Tinent d’Alcalde, Sra. Carmen Casanova Plana
Segon Tinent d’Alcalde, Sr. Manel Gomez Ciscar.
Tercera Tinent d’Alcalde, Sra. Desamparados Pérez Donoso
2.- Correspondrà als nomenats substituir a aquesta Alcaldia en 1’exercici de les
seues atribucions en els supòsits legalment previstos, i segons l’ordinal que cada un te
assignat.
3.- Comunicar aquesta Resolució a cada Regidor designat per tal que efectue
l'acceptació del susdit càrrec, si escau.

4.- Donar informació publica dels nomenaments indicats, publicant anuncis en el
Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis de l'Ajuntament.
5- Donar compte d'aquesta Resolució a l’Ajuntament en Ple en la primera sessió
que cèlebre.
6.- El nomenament efectuat serà efectiu des del dia següent al de la data d'aquesta
Resolució.”
De la qual la Corporació Municipal, per unanimitat, manifesta quedar assabentada.
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3) RETRE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE
DELEGACIONS CONFERIDES:
Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 26 de juny de 2019, per la qual
l'Alcalde, fent ús de les atribucions que li atorga la Llei de Bases de Règim Local i el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals,
efectua delegacions de direcció, organització interna i gestió de determinats serveis o àrees
municipals, en determinats regidors de la Corporació Municipal, la qual literalment diu:
“Després de les eleccions locals celebrades el dia 26 de maig de 2019 i constituïda
la Corporació Municipal en sessió extraordinària el dia 15 de juny de 2019.
De conformitat amb allò disposat en l’article 21.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de
Bases del Règim Local í, articles 43, 44 i 45 del Reglament d’Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de
novembre, RESOLC:
1.- Efectuar les següents delegacions, respecte de serveis i/o activitats municipals
que s’especifiquen, a favor dels regidors que a continuació s’indiquen:
Servei i/o activitat Municipal:
- Agricultura, Medi Ambient i Esport
- Educació i Benestar Social
- Festes i Joventut

Regidor/a delegat/da:
Sr. Manel Gomez Ciscar
Sra. Carmen Casanova Plana
Sra. Desamparados Pérez Donoso

2.- Les delegacions efectuades abastaran les facultats de direcció, organització
interna i gestió dels corresponents serveis i/o activitats, amb exclusió de la facultat de
resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers.

3.- Comunicar la present Resolució als tinents d’alcalde assenyalats precedentment,
amb entrega d’una còpia de la mateixa, fent-los saber que les delegacions contingudes en
esta resolució s’entenen acceptades tàcitament si en el termini de tres dies hàbils
comptadors des de la comunicació, els interessats no hi renuncien expressament davant
esta Alcaldia.
4.- Donar informació pública de les delegacions indicades, mitjançant anunci a
publicar en el Butlletí Oficial de la Província i també fer-ho públic en el Tauler d’Anuncis i
seu electrònica de l'Ajuntament.
5.- Donar compte de la present Resolució a l’Ajuntament en Ple en la primera
sessió que se cèlebre.
6.- Les delegacions conferides seran efectives des del dia següent al de la data de la
present Resolució.”
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La Corporació Municipal, per unanimitat, manifesta quedar assabentada de la
Resolució ací transcrita sobre delegacions.
4) RETRE COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS:
Es ret compte dels quatre escrits presentats en Secretaria General, signats cadascun
pels regidors de les formacions polítiques que van obtindré representació municipal en les
eleccions del dia 26 de maig de 2019, amb la finalitat de constituir-se en grups polítics
municipals.
Atés l'apartat 3 de l'article 73 de la vigent Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del
Règim Local, l’article 134 de la Llei 8/2010 de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana, i els articles 23 a 29 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Corporacions Municipals.
La Corporació Municipal, per unanimitat, queda assabentada de la constitució dels
següents Grups Polítics de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, els seus regidors
integrants i el respectiu portaveu:
- GRUP Compromís per Benifairó: Compromís (COMPROMÍS). Regidors: Sr.
Josep Antoni Alberola Verdú, Sra. Carmen Casanova Plana, Sr. Manel Gómez Ciscar i
Sra. Desamparados Pérez Donoso. Portaveu.- Sr. Josep Antoni Alberola Verdú, suplent
Sra. Carmen Casanova Plana.

- GRUP Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE). Regidors: Sr. Marc Vercher
Alberola, Sr. L. Estefano Chaveli Serra i Sra. Maria Gil Alvarez. Portaveu.- Sr. Marc
Vercher, suplent Sr. L.Estefano Chaveli Serra.
- GRUP Proposem Esquerra (PE). Regidors: Sr. Josep Lluis Alberola Ferrando,
essent ell mateix el Portaveu.
- GRUP Partit Popular (PP). Regidors: Sr. Jacinto Alberola Vercher, essent ell
mateix el Portaveu.
5) CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:
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Atés l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, l’article 119 de la Llei 8/2010 de
23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i els articles 123 i següents del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Municipals.
Atés la representació política que conforma la Corporació Municipal, resultant de
les eleccions locals del 26 de maig de 2016.
A proposta del Sr. Alcalde, i fetes prèviament les manifestacions oportunes pels
Portaveus de cada Grup Polític, sobre la composició de la Comissió Especial de Comptes
de l'Ajuntament.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Nomenar membres de la Comissió Especial de Comptes als següents regidors:
Pel Grup PP, el Sr. Jacinto Alberola Vercher.
Pel Grup PE, el Sr. Josep Lluis Alberola Ferrando
Pel Grup PSOE, el Sr. Marc Vercher Alberola
Pel Grup COMPROMÍS, la Sra. Carmen Casanova Plana
President, l'alcalde Sr. Josep Antoni Alberola Verdú.
b) El seu funcionament serà l'indicat en la legislació de Règim Local, és a dir
l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de cada exercici pressupostari; el règim de
les decisions que no es produïsquen per unanimitat, serà per votació ponderada o
proporcional en funció del nombre de regidors que, de cada Grup polític, integren la
Corporació Municipal, excepte el del representant de COMPROMÍS, que el seu vot
equivaldrà a tres.

6) FIXAR LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE
L'AJUNTAMENT EN PLE:
Atés l'article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, l'article
47.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i l'article 78 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals.
Es ret compte de la proposta del Sr. Alcalde, sobre periodicitat de les sessions
ordinàries a celebrar per l'Ajuntament en Ple, explicant les motivacions de la mateixa, i
que es la següent:

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
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“- Periodicitat: Cada mes, excepte juliol, agost i desembre de cada any natural.
- Dia del mes: El primer dimarts hàbil de cada mes abans mencionat, excepte en
gener que tindrà lloc el segon dimarts.
- Hora de la sessió: A discreció de l'Alcaldia la fixació de l'hora, que no obstant açò
oscil·larà entre les deneu i les vint hores.”

Fixar, que les sessions ordinàries de l’Ajuntament en Ple se celebren, excepte els
mesos de juliol, agost i desembre, el primer dimarts de cada mes excepte en gener que
tindrà lloc el segon dimarts, deixant a discreció de l'Alcaldia la fixació de l'hora, que no
obstant açò oscil·larà entre les deneu i les vint hores.
7) DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT
MANCOMUNITAT DE LA VALLDIGNA:

MUNICIPAL

EN

LA

Atés l'escrit de la Mancomunitat de la Valldigna, pel qual es demana a l'Ajuntament
la designació del representant que li pertoca com a Municipi membre de l'indicada
Mancomunitat, açò a rel de les eleccions locals de maig-2019.
Constituïda esta Corporació Municipal en la sessió de 15 de juny de 2019, atés
l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que entre
altres regula el nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, i que
de conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local
s’atribueix a l’Ajuntament en Ple els acords relacionats en la participació d’organitzacions
supramunicipals.

Atés que segons l’article 20.2 de la Llei 21/2018, de 16 d'octubre, de mancomunitats
de la Comunitat Valenciana, diu que cada municipi estarà representat en el Ple de la
mancomunitat per l'alcalde o l'alcaldessa i un altre regidor o regidora, triat pel Ple
corresponent i que es mantindrà fins que no el revoque el Ple que el va triar o perda la
condició de regidor.
Pel Sr. Alcalde, es proposa siga designat representant municipal en l'indicada
Mancomunitat, el regidor Sr. Manel Gomez Ciscar.
En conseqüència, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Designar representant d'aquest Ajuntament en el Ple de la Mancomunitat de la
Valldigna, al regidor Sr. Manel Gómez Ciscar del grup municipal COMPROMÍS.
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b) Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de la Valldigna als efectes de la seua
nova constitució.
8)
DESIGNACIÓ DE
REPRESENTANT
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR:

MUNICIPAL

EN

LA

Atés l'escrit de la Mancomunitat de la Safor, pel qual es demana a l'Ajuntament la
designació del representant que li correspon com a Municipi membre de l'indicada
Mancomunitat, arran de les eleccions locals de maig-2019.
Constituïda esta Corporació Municipal en la sessió de 15 de juny de 2019, atés
l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que entre
altres regula el nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, i que
de conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local
s’atribueix a l’Ajuntament en Ple els acords relacionats en la participació d’organitzacions
supramunicipals.
Atés que segons l’article 20.2 de la Llei 21/2018, de 16 d'octubre, de mancomunitats
de la Comunitat Valenciana, diu que cada municipi estarà representat en el Ple de la
mancomunitat per l'alcalde o l'alcaldessa i un altre regidor o regidora, triat pel Ple
corresponent i que es mantindrà fins que no el revoque el Ple que el va triar o perda la
condició de regidor.

El Sr. Alcalde, proposa la Corporació Municipal designar regidora representant
municipal en l'indicada Mancomunitat a la Sra. Desemparados Pérez Donoso.
En conseqüència, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Designar representant d'aquest Ajuntament en el Ple de la Mancomunitat de la
Safor, a la regidora Sra. Desemparados Pérez Donoso, del grup municipal COMPROMÍS.
b) Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor als efectes
de la seua nova constitució.
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9) DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN EL CONSELL
ESCOLAR DEL C.P. JAUME II EL JUST DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA:
Atés el Decret 233/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova
el Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d’Educació Infantil i dels Col·legis
d’Educació Primària, en particular l’article 30 que regula la composició dels Consells
Escolars de Centre, entre els membres dels mateixos ha d'haver un representant de
l'Ajuntament corresponent.
Atés que a Benifairó de la Valldigna sols existeix un centre escolar denominat
“C.P. Jaume II el Just”.
Atés que la designació del representant municipal en el Consell Escolar de Centre,
és competència de l’Ajuntament en Ple.
Pel Sr. Alcalde, es proposa la designació de la regidora Sra. Carmen Casanova
Plana com a representant de l'Ajuntament en el Consell Escolar del C.P. Jaume II el Just.
Tot seguit pel regidor Sr. Josep Lluis Alberola Ferrando es manifesta la voluntat de
ser ell el representant de l'Ajuntament en el Consell Escolar del C.P. Jaume II el Just.
Atés l’existència de dos candidats a ser representants de l'Ajuntament en el Consell
Escolar del C.P. Jaume II el Just, pel Sr. Alcalde es passa l’assumpte a votació, la qual
dona el resultat següent,
Vots a favor de la Sra. Carmen Casanova Plana, quatre, dels quatre regidors del
Grup COMPROMÍS.

Vots a favor del Sr. Josep Lluis Alberola Ferrando, cinc, tres del regidors del Grup
PSOE, un del regidor del Grup PP i un del regidor del Grup PE.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de cinc vots a favor i quatre en contra, acorda:
a) Designar representant de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna en el Consell
Escolar del Col·legi Públic Jaume II el Just, al regidor Sr. Josep Lluis Alberola Ferrando,
del grup municipal PE.
b) Comunicar aquest acord a la direcció del C. P. Jaume II el Just, als efectes
oportuns.

Atés l'escrit del Consorci Provincial de Bombers, pel qual es demana a
l'Ajuntament la designació del representant que li correspon com a Municipi membre de
l'indicat Consorci, com a conseqüència de les eleccions locals de maig-2019.
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10) DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN EL CONSORCI
PROVINCIAL DE BOMBERS:

Constituïda esta Corporació Municipal en la sessió de 15 de juny de 2019, atés
l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que entre
altres regula el nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, i que
de conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local
s’atribueix a l’Ajuntament en Ple els acords relacionats en la participació d’organitzacions
supramunicipals.
Atés que aquest Municipi pertany al Consorci Provincial de Bombers de
València, i segons els seus Estatuts a Benifairó de la Valldigna li correspon la designació
d'un representant de l'ajuntament davant de l'Assemblea General de l'indicat Consorci.
Atés la proposta del Sr. Alcalde, sobre la designació de regidor que ha de
representar l'Ajuntament en el Consorci Provincial de Bombers de València, així com la
del suplent.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Designar a la regidora Sra. Carmen Casanova Plana del grup municipal
COMPROMÍS, representant de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en l'Assemblea

General del Consorci Provincial de Bombers de València. I com a suplent a l’Alcalde, Sr.
Josep Antoni Alberola Verdú del grup municipal COMPROMÍS.
b) Comunicar aquest acord al Consorci Provincial de Bombers de València, als
efectes oportuns.
11) DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN EL CONSORCI
RIBERA-VALLDIGNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
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Atés l'escrit del Consorci RiberaiValldigna, pel qual es demana a l'Ajuntament la
designació del representant que li pertoca com a Municipi membre de l'indicat Consorci,
com a conseqüència de les eleccions locals de maig-2019.
Constituïda esta Corporació Municipal en la sessió de 15 de juny de 2019, atés
l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que entre
altres regula el nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, i que
de conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local
s’atribueix a l’Ajuntament en Ple els acords relacionats en la participació d’organitzacions
supramunicipals.
Atés que aquest Municipi pertany al Consorci esmentat i segons els seus Estatuts
a Benifairó de la Valldigna li correspon la designació d'un representant de l'Ajuntament
davant de l'Assemblea General de l'indicat Consorci.
Atés la proposta del Sr. Alcalde, sobre la designació de regidor que ha de
representar l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna en el Consorci RiberaiValldigna, així
com la del suplent.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Designar al regidor Sr. Manel Gomez Ciscar del grup municipal COMPROMÍS,
representant de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en l'Assemblea General del
Consorci RiberaiValldigna. I com a suplent a l’alcalde Sr. Josep Antoni Alberola Verdú
del grup municipal COMPROMÍS.
b) Comunicar aquest acord al Consorci Ribera i Valldigna, als efectes oportuns.

12) DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN EL FONS
VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT:
Atés l'escrit del Fons Valencià per la Solidaritat, pel qual es demana a l'Ajuntament
la designació del representant que li pertoca com a Municipi soci de l'indicat Fons, açò
arran de les eleccions locals de maig-2019.
Atés que aquest Ajuntament es soci del Fons Valencià per la Solidaritat, al haver
acordat l'adhesió al mateix en sessió plenària de data 31 de maig de 1999.
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Constituïda esta Corporació Municipal en la sessió de 15 de juny de 2019, atés
l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que entre
altres regula el nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats i que
de conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local
s’atribueix a l’Ajuntament en Ple els acords relacionats en la participació d’organitzacions
supramunicipals.
Com a conseqüència de les eleccions locals de maig-2019, el Fons Valencià per la
Solidaritat ha de procedir a la seua nova constitució, ja que molts socis són Ajuntaments, a
l'efecte cal que aquest Ajuntament resolga sobre la designació del representant que li
pertoca.
L'Alcalde formula proposta sobre la designació de representant de l'Ajuntament en
el Fons Valencià per la Solidaritat, així com la del seu suplent
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Designar representant d'aquest Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en
l'Assemblea General del Fons Valencià per la Solidaritat, a la regidora Sra. Desemparados
Pérez Donoso, del grup municipal COMPROMÍS. I com a suplent a l’alcalde Sr. Josep
Antoni Alberola Verdú.
b) Comunicar aquest acord al Fons Valencià per la Solidaritat, als efectes oportuns.
13) DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN LA XÀRCIA DE
MUNICIPIS VALENCIANS CAP A LA SOSTENIBILITAT:

Atés que aquest Ajuntament per acord adoptat en la sessió de data 11 d’abril de
2005 es va adherir a la Xàrcia de municipis valencians cap a la Sostenibilitat.
Atés que aquesta institució esta integrada per municipis, arran de les eleccions
locals de maig-2019 cal comunicar la designació del representant que li pertoca a este
Ajuntament com a Municipi soci de la indicada Xàrcia, amb la finalitat de procedir a la
seua nova constitució, a l'efecte cal que aquest Ajuntament resolga sobre la designació del
representant que li correspon.

L'Alcalde formula proposta sobre la designació de representant de l'Ajuntament en
la Xàrcia de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat, així com la del seu suplent
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Constituïda esta Corporació Municipal en la sessió de 15 de juny de 2019, atés
l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que entre
altres regula el nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, i que
de conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local
s’atribueix a l’Ajuntament en Ple els acords relacionats en la participació d’organitzacions
supramunicipals.

I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Designar a la regidora Sra. Carmen Casanova Plana, representant de
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en l'Assemblea General de la Xàrcia de
Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat. I com a suplent l'Alcalde Sr. Josep Antoni
Alberola Verdú
b) Comunicar aquest acord a la Xàrcia de Municipis Valencians cap a la
Sostenibilitat, als efectes oportuns.
14) DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN L’ASSOCIACIÓ
SOM RURALS:
Aquest Ajuntament des de 2016 forma part de l’Associació Som Rurals, grup
d’acció local LEADER, per a gestionar la mesura 19 del PDR-CV 2014-2020 d’ajudes
europees al desenvolupament local.
Atés que aquesta institució esta integrada en gran part per municipis.

Arran de les eleccions locals de maig-2019 cal comunicar la designació del
representant que li pertoca a este Ajuntament com a Municipi soci de la indicada
Associació, amb la finalitat de procedir a la seua renovació, a l'efecte cal que aquest
Ajuntament resolga sobre la designació del representant que li correspon.
Constituïda esta Corporació Municipal en la sessió de 13 de juny de 2015, atés
l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que entre
altres regula el nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, i que
de conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local
s’atribueix a l’Ajuntament en Ple els acords relacionats en la participació d’organitzacions
supramunicipals.

L'Alcalde formula proposta sobre la designació de representant de l'Ajuntament en
la Xàrcia de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat, així com la del seu suplent
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Arran de les eleccions locals de maig-2015, la Xàrcia de Municipis Valencians cap
a la Sostenibilitat, ha de procedir a la seua nova constitució, a l'efecte cal que aquest
Ajuntament resolga sobre la designació del representant que li correspon.

I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Designar l'Alcalde Sr. Josep Antoni Alberola Verdú, representant de
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en l’Associació Som Rurals.
b) Comunicar aquest acord a l’Associació Som Rurals, als efectes oportuns.
15) DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L'ANY
2020:
Es ret compte que l’Ordenació del Calendari Laboral ve regulat a l'article 37.2 del
Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
de l'Estatut dels Treballadors, i amb la finalitat que el departament de Treball de la
Generalitat Valenciana aprove el corresponent Calendari Laboral per a l’any 2020, cal que
la Corporació Municipal adopte acord sobre les dos festes locals amb caràcter de no
recuperables.
Tot seguit l’Alcalde proposa la Corporació Municipal les dues festes locals amb
caràcter de no recuperables a efectes laborals per a l'any 2020.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Determinar que les dues festes locals amb caràcter de no recuperables per a l'any
2020, siguen les següents,
- Dia 20 d’abril, festivitat de Sant Vicent.
- Dia 03 d'agost, festivitat de Sant Benet.
b) Remetre certificació d'aquest acord a la Conselleria d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball, als efectes previstos.
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16) DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS A EFECTES ESCOLARS
CURS 2019/2020:
Es ret compte de la Resolució de data 10 de juny de 2019 de la Direcció General de
Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic
2019/2020 (DOGV 8569, 13-06-2019), la qual es dicta d’acord amb la normativa vigent
sobre el calendari escolar dels centres docents no universitaris de la Comunitat
Valenciana, regulada per l’Ordre d'11 de juny de 1998 de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esport.
A continuació, l’Alcalde manifesta que la Direcció del C.P. Jaume II el Just es
sabedor de la convocatòria d’aquesta sessió, amb la finalitat que prèviament el seu Consell
Escolar adoptarà acord adient al respecte de les festes locals de caràcter escolar pel curs
2019-2020. A hores d’ara per la Direcció del C.P. Jaume II el Just no s’ha presentat cap
tipus de document al respecte.
Per tant pertoca deixar aquest assumpte sobre la Mesa, per a ser tractar en una
propera sessió plenària.
L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Deixar sobre la Mesa l’assumpte “Determinació de les festes municipals a efectes
escolars pel curs 2019/2020”.
17) ADHESIÓ AL SERVEI
MANCOMUNITAT DE LA SAFOR:

CIRCUIT

CULTURAL

DE

LA

Pel Sr. Alcalde s’informa la Corporació Municipal del funcionament d’un servei de
la Mancomunitat de la Safor, “Circuit Cultural”, que l’adhesió al mateix pot resultat
beneficiós als interessos generals municipals, entre altres motivacions, per quan es poden
economitzar diversos actes culturals que s’ofereixen als veïns i veïnes de Benifairó de la
Valldigna atés la col·laboració de la Mancomunitat, per altra banda també es interessant
l’assessorament i l’ajuda per a l’organització dels diferents actes socio-culturals.
A continuació es ret compte del reglament de funcionament del servei voluntari
“Circuit Cultural” que es presta des de la Mancomunitat de la Safor, que entre altres
demana acord municipal de l’Ajuntament que vol adherir-se.
Prèvia deliberació dels regidors, a proposta del Sr. Alcalde, l'Ajuntament en Ple,
per unanimitat acorda:
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A) Adherir-se al servei Circuit Cultural de la Mancomunitat de Municipis de la
Safor, segons les normes de funcionament del mateix, considerant a partir d’esta data tota
l’anualitat de 2019.
B) Destinar la quantitat de mil (1.000,00) euros a efectes de la participació de
Benifairó de la Valldigna en el servei “Circuit Cultural” i per a l’anualitat de 2019.
C) Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor, als
efectes oportuns.
18) APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS
FORESTALS:
Aquest Ajuntament ha de complir amb la vigent normativa sobre prevenció
d’incendis forestals, així, a banda de disposar d'aquesta planificació per poder conciliar i
regular l'ús del foc en el Terme Municipal, s’ha de complir amb el que s'estableix a l'article
48 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de muntanyes, "Totes les zones declarades d'alt
risc d'incendi han de disposar d'un «pla de defensa»".
Per la seua banda la Resolució de 29 de juliol de 2005, de la Conselleria de
Territori i Habitatge, es declara «zona d'alt risc d'incendi al conjunt dels terrenys forestals
de la Comunitat Valenciana».
El terme municipal de Benifairó de la Valldigna, compta amb una superfície
forestal d’unes 1.055 ha. segons el que estableix el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals de
la Demarcació de Polinyà del Xúquer, a la qual pertany.

Redactat per Fitoval Natura, S.L., EL PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS
FORESTALS DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA, a l’objecte de complir amb la
vigent normativa forestal, la redacció del mateix li va ser encarregada, segons Resolució
d’esta Alcaldia de data 03 de juny de 2019, segons informe de l’assessor tècnic de
l’Ajuntament (enginyer tècnic agrícola), Sr. Juan Brines Solanes, aquest Pla de Prevenció
compleix amb els requisits de l’article 140 del Decret 98/1995, no contradiu al Pla de
Prevenció d’Incendis Forestals de la Demarcació Forestal de Polinyà de Xúquer, a la que
pertany Benifairó de la Valldigna, i esta formalitzat amb la documentació que regula
l’Ordre 30/2017, de 20 de novembre, de la Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'unifiquen i s'aproven les normes tècniques
per a la redacció de plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF).
https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV6Q2IDJF3UJLSPDYIUM67XEIA - Página 17 de 27

(1/2) 05/09/2019 12:46:45
SALVADOR CASANOVA FERRER

(2/2) 05/09/2019 12:47:50
JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDU

Davant d’estes dades, de conformitat amb l'article 55.3, de la Llei 311993, de 9 de
desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana: "les entitats locals amb
terrenys forestals en els seus termes municipals redactaran obligatòriament plans locals de
prevenció d'incendis forestals (PLPIF), els enviaran a l’Administració forestal de la seua
demarcació i tindran caràcter subordinat respecte als plans de prevenció d'incendis
forestals de la seu demarcació".

Atés la normativa que es d’aplicació a la redacció d’un Pla de Prevenció d’Incendis
Forestals,
a) Els articles 43, 44 i concordants de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de
forests, com a legislació bàsica estatal en matèria de muntanyes i aprofitaments forestals.
b) Article 55 i concordants de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la
Comunitat Valenciana.
c) Article 138, següents i concordants del Decret 98/1995, de 16 de maig, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993.
d) Ordre 30/2017, de 20 de novembre, de la Consellera d'Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'unifiquen i s'aproven les
normes tècniques per a la redacció de plans locals de prevenció d'incendis forestals
(PLPIF).
e) La Resolució de 30 de juliol de 2013, del Conseller de Governació i Justícia, per
la qual s’aprova el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de la Demarcació Forestal de
Polinyà de Xúquer, a la qual pertany Benifairó de la Valldigna.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals del
municipi de Benifairó de la Valldigna.

Segon.- Exposar al públic el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals de
Benifairó de la Valldigna, inicialment aprovat, al Tauler d'Anuncis i pagina WEB de
l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, per termini de trenta dies hàbils,
comptats des del següent al de la publicació en aquest; durant aquest termini, els interessats
podran examinar-lo i presentar suggeriments, al·legacions o reclamacions davant
l'Ajuntament en Ple.
Tercer.- Donar audiència per termini de trenta dies, als Ajuntaments dels municipis
que afronten amb Benifairó de la Valldigna, a saber: Simat de la Valldigna, Tavernes de la
Valldigna, Alzira, Carcaixent, Favara, Xeraco i Xeresa, a efectes de presentar
suggeriments, al·legacions o reclamacions davant l'Ajuntament en Ple.
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Quart.- Considerar aprovat el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals de
Benifairó de la Valldigna, si durant els indicats períodes d’informació pública i audiència
als ajuntaments, no es presenten reclamacions, constatant-ho mitjançant Decret el Sr.
Alcalde.
Quint.- Una vegada finalitzats el tràmits d’informació pública i audiència als
Municipis que afronten amb Benifairó de la Valldigna, retre el Pla Local de Prevenció
d’Incendis Forestals de Benifairó de la Valldigna, a la Direcció Territorial de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per a que emeta
informe i done trasllat del mateix a la Direcció General competent amb matèria d’Incendis
Forestals, que elevarà proposta a la Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural, amb la finalitat d'obtindre la respectiva aprovació
definitiva.
Sisè.- Aprovat per la Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural, el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals de Benifairó de la
Valldigna, el mateix estarà a disposició de tots els interessats, per a general coneixement i
efectes oportuns, en la pagina WEB de l’Ajuntament.
19) APROVACIÓ DE LA PRIMERA CERTIFICACIÓ D'OBRA DE “NOU
CEMENTERI MUNICIPAL”:
Atés la primera 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 díhuit mil sis-cents noranta-un euros i huitanta-nou cèntims
(18.691,89 €).

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.
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Seguidament, pel regidor del grup municipal PP, Sr. Jacinto Alberola Vercher,
s’indica que el seu grup votarà en contra, la motivació és que les coses pensem que no
estan ven fetes, entre altres falta construir una passarel·la
El Sr. Alcalde li manifesta que una cosa es construir una nou cementeri, davant la
insuficiència de servei en que es troba l’actual cementeri municipal, i una altra cosa es
realitzar una actuació urbanística, o varies, per poder obtenir el dotacional “Nou
Cementeri” que recull el vigent Pla d’Ordenació Urbana de Benifairó de la Valldigna, i que
entre altres comporta la realització d’una passarel·la per poder creuar el Barranc de Malet.
No obstant açò, hem d’estudiar la possibilitat de realitzar una passarel·la peatonal.
A continuació, pel regidor del grup municipal PE, Sr. Josep Lluís Alberola
Ferrando, manifesta que el sentit de la seua votació va a ser l’abstenció, tot i que hi ha una
qüestió que li preocupa,
la zona d’ubicació del nou cementeri és una zona inundable?
L’Alcalde, manifesta que pot ser inundable, però els informes favorables emesos
per tècnics d’institucions publiques, indiquen que es pot construir.
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 primera 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 primera certificació d’obra.

c) Abonar al contractista adjudicatari, “GRAU PASCUAL, S.A.”, la quantitat de
18.691,89 €, 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.”.
20) APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
PRESSUPOST DE L'EXERCICI DE 2018:

COMPTE

GENERAL

DEL
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Es ret el Compte General del Pressupost de l'exercici de 2018, formalitzat
d'acord amb les disposicions legals vigents; el qual ha estat dictaminat favorablement per
la Comissió Especial de Comptes en sessió del dia 25 d’abril de 2019, i exposat al públic
per termini de quinze dies, sense que durant aquest termini i huit dies més s'hagen
formulat objeccions, observacions o reclamacions, segons ho certifica el Sr. Secretari
General de l’Ajuntament.
Atés que no s'hi troben errors aritmètics ni defectes que esmenar o corregir, que
es troba degudament justificat i d'acord amb els llibres de comptabilitat.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Aprovar el Compte General del Pressupost de l'exercici de 2018, i que se li
donen els tràmits procedents regulats en la vigent legislació de les Hisendes Locals, en
particular posar-lo a disposició de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat.
21) APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
NÚM. 02 DEL PRESSUPOST DE 2019:
Es ret compte de l'expedient Núm. 2 de modificacions de crèdits, en el qual es
proposa la concessió de suplements de crèdits en el Pressupost General de l'Ajuntament
per a l'exercici de 2019.
Atés que analitzades les despeses específiques i determinades que es pretenen
cobrir amb els suplements de crèdits, no permeten que la seua realització es puga demorar
a exercicis futurs.

Atés que la concessió de suplements de crèdits són perquè en determinades
aplicacions de despeses es insuficient la consignació de crèdit existent per poder
comptabilitzar les despeses que s’han de cobrir en l’exercici de 2019.
Atés que s’ha tingut en compte el que regula l’article 7 de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.
Atés que la totalitat dels augments de crèdits en despeses es financen amb els
recursos previstos en l'article 177 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i article 36 i del 43 a 46
del Reial Decret 500/l990, de 20 d'abril, que el reglamenta en matèria pressupostària, per
compromisos firmes d’aportació de persones jurídiques per finançar, en aquest cas sense
afecció, despeses municipals, així com baixes de crèdits d'altres aplicacions del pressupost
vigent no compromesos, les dotacions de les quals s'estimen reduïbles sense pertorbació
del respectiu servei i amb major recaptació d’ingressos dels previstos.
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La Corporació Municipal sense debat, manifesta acceptar aquesta modificació de
crèdits proposada, per tant va a aprovar-la.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Primer.- Declarar la impossibilitat de demorar a exercicis posteriors la realització
de les despeses específiques i determinades que motiven els suplements de crèdits als que
es refereix aquest expedient. I comprometre’s a no executar les mateixes fins que
l’Ajuntament dispose del corresponent ingrés del compromís de transferència.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits proposada en els termes
següents:
a) Concedir suplements de crèdits en l’estat de despeses en les aplicacions
pressupostaries, la relació de les quals a continuació és detalla:
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- Aplicació i denominació pressupostària

Import

155.221 Vies públiques, subministraments

3.000,00

164.212 Cementeri Municipal M.C.R.

2.000,00

165.210 Enllumenat Públic, M.C.R.

3.000,00

170.227 Medi Ambient, treballs tècnics

8.000,00

231.480 a Fons Valencia per la Solidaritat

2.000,00

241.131 Promoció de l’Ocupació

40.000,00

323.221 Escola Infantil, subministraments, llum, etc.

1.000,00

326.481 Promoció estudis

1.200,00

454.210 Camins Rurals, MCR

16.000,00

920.160 Admin. General. Quotes socials

12.000,00

920.220 Admin. General, Material ofician i altres

2.400,00

920.226 Representacions i protocol

1.000,00

920.635 Admin.general, Mobles i equips oficina

3.000,00

Total modificació per suplements de crèdits

94.600,00 €

b) Finançar les modificacions de crèdits expressades amb càrrec a
1.- Ingressos de naturalesa no tributària de l’estat d’ingressos que a continuació
s’indiquen,

Concepte i denominació pressupostària
421 Servei Públic Estatal d’Ocupació,
Pal·liar atur agrícola 2019
450 Generalitat Valenciana, Presidència,
ajuda pluges octubre 2018
461 Diputació València,
Ajuda no condicionada
Total finançament modificació de crèdits,
amb ingressos de naturalesa no tributària,

Import
26.600,00
30.000,00

34.000,00
90.600,00
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2.- Amb nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent,
290 Impost sobre construccions, obres, etc.
4.000,00
Total finançament modificació de crèdits,
amb ingressos de naturalesa no tributària,
Total finançament modificació de crèdits 1) + 2)

4.000,00
94.600,00 €

Tercer.- Exposar al públic aquesta modificació de crèdits inicialment aprovada, al
Tauler d'Anuncis i pagina WEB de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, per
termini de quinze dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació en aquest,
posant-se a disposició del públic la corresponent documentació; durant aquest termini, els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant l'Ajuntament en Ple.
Quart.- Considerar definitivament aprovada aquesta modificació del Pressupost
General per a l'exercici de 2019, si durant l'indicat període no es presenten reclamacions,
constatant-ho, mitjançant decret, el Sr. Alcalde.
22) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÉS:
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 juny de
2019 fins el dia 30 de juny de 2019, fent l'extracte següent,

- PERSONAL,
De 11-06-19, reconeix i aprova el primer trienni a l’empleat municipal, Pau
Badenes Mahiques.
De 19-06-19, autoritza comissió de serveis a l’agent de la policia local, Ruben Puig
Sanz, per a prestar les funcions d’agent en l’Ajuntament de Xeraco.
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- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 05-06-19, convocatòria sessió extraordinària a celebrar el dia 12 de juny de
2019.
De 10-06-19, convocatòria sessió extraordinària a celebrar el dia 15 de juny de
2019.
De 20-06-19, determina el nombre i nomena a tres Tinents d’Alcaldia.
De 26-06-19, delega en cada un dels tres Tinents d’Alcalde, determinats serveis i/o
activitats municipals.
De 27-06-19, convocatòria sessió extraordinària a celebrar el dia 03 de juliol de
2019.

- BENS,
De 03-06-19, autoritza a CEIP Jaume II el Just de Benifairó de la Valldigna, ús del
centre cultural, dia 21 de juny de 2019, per a realitzar acte fi de curs.
De 06-06-19, autoritza a l’AMPA del CEIP Jaume II el Just de Benifairó de la
Valldigna, ús del centre cultural, els dies 18, 19 i 20 de juny de 2019, per a assajar
actes fi de curs.
De 19-06-19, autoritza a Compromís per Benifairó, ús de la via pública (Pl. Major),
dia 23 de juny de 2019, per a realitzar acte cultural de presentació de Llibre.
De 20-06-19, autoritza a Societat Musical l’Entusiasta, ús centre cultural, per a
realitzar festa fi de curs, dia 25 de juny de 2019.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 10-06-19, a Pilar Martínez Fournier, reformes en C/ Marinyen, 1-2n-3r.
De 10-06-19, a Josep Antoni Pelegri Vercher, reformes en C/ Ricardo Romero, 66.
De 10-06-19, a Rafael Martínez Ferrando, tanca finca rústica, parcel·la 90 del
polígon 10.
De 10-06-19, a Rosa Maria Ferrando Mansanet, tanca finca rústica, parcel·la 276 i
277 del polígon 10.
De 10-06-19, a José Luis Ferrando Martí, reformes en Pla. Major, 16.
De 26-06-19, a Maria Carmen Salguero Pérez, caseta de ferramentes agrícoles en
finca rústica, parcel·la 142 del polígon 12.
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- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 05-06-19, s’adhereix al programa de la Diputació de València, la Dipu et Beca
2019.
De 06-06-19, aprova les bases del concurs de mèrits per a atorgar les dos beques
que corresponen a Benifairó de la Valldigna del programa de la Diputació de
València, la Dipu et Beca 2019.
De 06-06-19, atorga targeta estacionament vehicles a Bernardo Plana Ferrando, per
diversitat funcional amb mobilitat reduïda.
De 12-06-19, inici sanció per infracció al Reglament Municipal d’usos en medi
rural, presumpte responsable, Smith Stephen Michael.
De 13-06-19, autoritza la reobertura de la piscina municipal, temporada estiu 2019.
De 13-06-19, determina composició Comissió Baremació programa pal·liar atur
agrícola estiu 2019.
De 13-06-19, determina composició Comissió Baremació programa La Dipu Et
Beca 2019.
De 20-06-19, atorga targeta estacionament vehicles a Antonio Ruiz Vazquez, per
diversitat funcional amb mobilitat reduïda.
De 20-06-19, atorga reserva de nínxol a Amparo Vercher Ferrando.
De 26-06-19, adjudica les dos beques que corresponent a Benifairó de la Valldigna,
del programa La Dipu et Beca 2019.
- CONTRACTACIÓ,
De 03-06-19, contracta la redacció del Pla de Prevenció contra Incendis Forestals, a
FITOVAL Natura, S.L., pel preu cert de 7.865,00 euros.
De 03-06-19, contracta la redacció d’Estudi de viabilitat per a la implantació de
model òptim de recollida de residus urbans, a SPORA, Consultoria Ambiental,
S.L., pel preu cert de 3.547,72 euros.
De 10-06-19, considera definitivament aprovat el projecte d’obra Reforma del
Safareig Públic.
De 11-06-19, contracta el subministrament d’energia elèctrica pels serveis i edificis
municipals, amb Iberdrola Clientes, SAU., acollint-se a l’Acord Marca 12/18/CSIS
de la Diputació de València.
De 13-06-19, contracta la prestació del servei de socorrisme i manteniment de la
piscina municipal, estiu 2019, a “Hermini Pellicer Cors y Otro, C.B.”, pel preu cert
de 17.900,00 euros.
De 18-06-19, contracta la prestació del servei d’interconnexió de edificis i
dependències municipals a través de fibra òptica, amb Wifilinks, S.L., pel preu cert
de 4.999,25 euros.

De 19-06-19, determina composició Mesa Contractació, licitació servei de neteja
d’edificis públics municipals.
De 27-06-19, contracta el servei de control de mosquit tigre campanya 2019, a
SERVIPLAG-SAI, S.L., pel preu cert de 3.200,00 euros més IVA.
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- TRESORERIA,
De 11-06-19, aprova liquidació 01/2019 ocupació via publica amb materials de
construcció.
De 11-06-19, aprova liquidació 02/2019 ocupació via publica amb materials de
construcció.
De 12-06-19, atorga exempció pago IVTM del vehicle V5436HH, de Rosa Maria
Fons Cuñat, per diversitat funcional.
De 12-06-19, atorga exempció pago IVTM del vehicle 7492FVT, de Juan José
Pérez Alberola, per diversitat funcional.
De 13-06-19, atorga exempció pago IVTM del vehicle 7869JBJ, de Miguel Bodi
Molina, per diversitat funcional.
De 13-06-19, aprova liquidació 03/2019 ocupació via publica amb materials de
construcció.
De 20-06-19, atorga exempció pago IVTM del vehicle 1706CRP, de Antonio Ruiz
Vázquez, per diversitat funcional.
- INTERVENCIÓ,
De 27-06-19, inici expedient núm. 02 de modificació de crèdits en el pressupost
municipal de 2019.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2019, han tingut entrada 569 escrits, i eixida 796 escrits.
I l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat de
tota la informació rebuda.

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 03 de
setembre de 2019. I s'estén en vint-i-sis pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a.,
números ON6973128 (revers) a ON6973140 (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,
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Josep Antoni Alberola Verdú

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

