MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 03 D’OCTUBRE DE 2016.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ

REGIDORS:
SRA. CARMEN CASANOVA PLANA
SR. RAUL SERRA PLANA
SR. DOMÉNEC ESTRUCH LLORCA
SRA. LIDIA SOLER PEREZ
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
SRA. ROSANNA PERIS PERIS
S' EXCUSAREN:
NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a tres d’octubre de 2016, 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 28 de setembre de 2016,
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
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1) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 05 DE SETEMBRE DE 2016:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 05 de setembre
de 2016, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua
transcripció al llibre d'actes corresponent.
2)
DESIGNAR
COMPROMISSARI
PER
A
ELEGIR
REPRESENTANTS DE LA JUNTA D’EXPLOTACIÓ SERPIS, DE
CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER:

ALS
LA

Es ret compte de l'escrit de data 08 de setembre de 2016, de la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, relatiu a la renovació dels representants dels usuaris en les Juntes
d’Explotació, açò de conformitat amb el Reial Decret 927/1988, de 29 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de l’Administració Pública de l’Aigua i de la Planificació
Hidrològica.
Atés que el procés comença amb la designació d’un compromissari de cada entitat
que forma part d’una Junta d’Explotació, per a que procedeix-ca el dia que pertoque a
elegir als representants dels usuaris de la Junta d’Explotació, en el cas de Benifairó de la
Valldigna, la Junta d’Explotació SERPIS.
El Sr. Alcalde demana la Corporació Municipal la designació del compromissari de
l’Ajuntament, en defecte serà el propi Alcalde.
Les senyores i senyors Regidors/res declinen la designació, manifestant estar
conforme en que ho siga el Sr. Alcalde.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Designar compromissari de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna per a
elegir als representants dels usuaris en la Junta d’Explotació SERPIS, a l’Alcalde, Sr. Josep
Antoni Alberola Verdú, amb DNI. 20.808.105 M.
b) Retre certificació d’aquest acord a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, als
efectes previstos.

3) RECOLZAMENT DE L’ACORD DE LA MANCOMUNITAT DE LA
VALLDIGNA, RELATIU A SOL·LICITUD A LA GENERALITAT DE
RECONEIXEMENT A LA VALLDIGNA DE LA CONDICIÓ D’ÀREA URBANA
INTEGRADA:
Es ret compte de la petició formalitzada per la Mancomunitat de la Valldigna de
recolzar acord adoptat pel seu Plenari en sessió de 13 de setembre de 2016, pel qual es
sol·licita a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori que es
modifique puntualment l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana en el sentit
d’incorporar el municipi de Tavernes de la Valldigna a l’Àrea Urbana Integrada de
Benifairó de la Valldigna i Simat de la Valldigna, acord que la part expositiva literalment
diu:
“ANTECEDENTS
1. Per acord del Ple d’esta Mancomunitat de 15 de desembre de 2015, es va acordar per
unanimitat demanar la modificació de l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV) en
el sentit de configurar a la Valldigna com Àrea Urbana Integrada.
2. Notificat este acord a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
Territori, s’ha rebut escrit del Subdirector General d’Ordenació del Territori i Paisatge de 22 de
juliol de 2016 (RE núm. 122, de 29-07-16) al qual s’adjuntava l’informe de la Direcció General
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de 19 de juliol de 2016 (expt. ET_2016_006) en el
qual es manifesta que “els objectius exposats per la Mancomunitat de la Valldigna poden ser
desenvolupats per aquesta Mancomunitat sense necessitat de modificar l’ETCV. Creiem que la
iniciativa que aquest organisme pretén dur a terme és un projecte interessant i vertebrador, que
contribuirà a definir amb major precisió les determinacions de l’ETCV, i pot ser de gran ajuda per a
l’obtenció de finançament dels projectes que es proposen en l’instrument de planificació”.
3. Estem d’acord en remarcar el potencial que te el projecte i la seua capacitat de
contribuir, des del coneixement de la nostra realitat, a una millor vertebració territorial.
Això no obstant, discrepem de l’afirmació que els objectius exposats per esta
Mancomunitat poden ser desenvolupats sense modificar l’ETCV. Sense el reconeixement formal
de la condició d’Àrea Urbana Integrada és impossible accedir-hi a la principal font de finançament
de les accions en la matèria, constituïda pels fons europeus que després s’esmentaran.
4. La Valldigna està composta per les poblacions de Benifairó de la Valldigna, Tavernes de
la Valldigna i Simat de la Valldigna, a mes de Barx. Configura una autèntica comarca natural a
causa de la seua especial topografia, completament envoltada de muntanyes a excepció de l’est,
on s’obri al mar Mediterrani.
Els municipis que integren la Valldigna conformen un espai de característiques territorials,
econòmiques, culturals, demogràfiques i logístiques pròpies, comunes i, al seu torn, clarament
diferenciades de les àrees urbanes adjacents. El tractament que es dóna a la Valldigna no respon
a la realitat ressenyada. Així, es configuren dos centres de polaritat complementària: Tavernes i,
d’una altra part, com a Àrea Urbana Integrada a Benifairo i Simat de la Valldigna.
Si les Àrees Urbanes Integrades constitueixen el primer nivell de planificació
supramunicipal i són entorns adequats per a l’ordenació de, entre uns altres, els sistemes de
transport públic, la Infraestructura Verda, els equipaments supramunicipals, les formules de

cooperació i govern intermunicipalH, si no s’atén en el seu conjunt a la realitat que constitueix la
Valldigna, aqueix primer nivell de planificació naixerà ja amb deficiències i mancat de la necessària
coherència.
Si no ja com a Àrea Funcional, almenys com a Àrea Urbana Integrada haurien d’englobarse els municipis de la Valldigna (Tavernes, Simat i Benifairó), atès que per criteris morfològics, de
mobilitat, d’activitat econòmica, mercat de treball, logístics, administratius (Mancomunitat de la
Valldigna integrada precisament per aquests tres municipis i el de Barx) etc. poden considerar-se
amb independència dels seus límits administratius, com una cèl·lula territorial de funcionament
conjunt.
FONAMENTS JURÍDICS
A) La Directriu 5 del Decret 1/2011, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova
l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, diu que l’Estratègia Territorial de la Comunitat
Valenciana formula uns objectius i uns principis directors de l’ordenació del territori vinculants per
al conjunt de les administracions públiques amb àmbit competencial a la Comunitat Valenciana.
Per a la seua consecució es formulen unes directrius que han de ser tingudes en compte en totes
les accions que tinguen incidència en el territori. Apartar-se del que estableixen les directrius
requerirà una adequada justificació basada en el compliment dels objectius i principis directors.
B) La Directriu 9 disposa que són modificacions els canvis en les directrius que no afecten
els objectius i principis directors de l’estratègia territorial.
Correspon al conseller amb competències en ordenació del territori la iniciativa en les
modificacions a proposta del Comitè Estratègic de Política Territorial. A aquest efecte, el Comitè
ha d’emetre cada 2 anys com a mínim un dictamen sobre l’evolució de l’estratègia territorial.
La modificació de l’estratègia territorial està subjecta al procediment establit per a
l’aprovació en l’article 41 de la Llei d’Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge, tal com
estableix l’article 42.3, i no requereix avaluació ambiental de plans i programes.
C) La Directriu 71 indica que les àrees urbanes integrades són àmbits territorials formats
per agrupacions de municipis definits per criteris morfològics, de mobilitat, d’activitat econòmica i
mercat de treball, entre altres, que poden considerar-se, amb independència dels seus límits
administratius, com a cèl·lules urbanes de funcionament conjunt.
En el citat acord del Ple d’esta Mancomunitat es justifica clarament el compliment d’estos
requisits que legitimen la necessitat de reconèixer el caràcter d’AUI a la Valldigna. Per a un estudi
mes pormenoritzat, s’adjunta el llibre “VALLDIGNA: noves dinàmiques territorials a debat”, elaborat
per Juan Tormo Flores (arquitecte municipal de Tavernes de la Valldigna) Vicente Oller Bertomeu i
Vicente Oller Vives, primer premi dels XII Premis Valldigna 2011, editat per esta Mancomunitat,
ISBN 978-84-695-3490-8.
Les àrees urbanes integrades de la Comunitat Valenciana i els municipis que les
componen, estan identificats en l’annex corresponent de l’estratègia territorial, sense perjudici que
la seua delimitació puga ser ajustada per un pla d’acció territorial.
Aquests àmbits constitueixen el primer nivell de la planificació supramunicipal i són els
espais adequats per a l’ordenació, entre altres, dels sistemes de transport públic, la infraestructura
verda, els bulevards metropolitans, els processos de conurbació, els equipaments
supramunicipals, l’habitatge amb algun tipus de protecció pública i les fórmules de cooperació i
govern intermunicipal.
D) Conseqüentment, com que la modificació de l’àmbit de l’Àrea Urbana Integrada de
Benifairó de la Valldigna i Simat de la Valldigna que es proposa no afecta ni als objectius ni als

principis directors de l’estratègia territorial i, addicionalment, tampoc canvía l’àmbit de l’àrea
funcional corresponent, i s’ajusta plenament als criteris de l’Estratègia Territorial de la Comunitat
Valenciana, la seua aprovació correspon al conseller o consellera amb competències en ordenació
del territori. La modificació de l’Àrea Urbana Integrada –mitjançant la incorporació de Tavernes de
la Valldigna,- s’ha justificat en l’acord de la Mancomunitat de la Valldigna de 15 de desembre de
2015. S’hi adjunta còpia d’estes document i es donen per reproduïts els arguments descrits en
recolzament de la modificació plantejada.
E) Per una altra part, la condició d’Àrea Urbana Integrada pels municipis de Tavernes de la
Valldigna, Simat de la Valldigna i Benifairó de la Valldigna és conditio sine qua non per tal
d’accedir, en base al criteri de població, a les ajudes previstes per les convocatòries d'Estratègies
de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (DUSI) durant el període de programació 20142020 amb fons FEDER. Des d’esta perspectiva, el reconeixement d’AUI és imprescindible per als
interessos dels municipis que integren esta Mancomunitat.
Aquestes estratègies hauran de justificar de forma coherent i raonada l'existència de
problemes comuns, demostrar la continuïtat física urbana, així com l'explicació que l'escala urbana
supramunicipal és l'òptima per a abordar les solucions a aquests problemes.
En el moment en que es va publicar la convocatòria, es va elevar consulta a la FEMP i ens
van indicar la necessitat de constituir l’AUI per tal d’accedir a les ajudes de l’estratègia DUSI.”

Pel Sr. Alcalde es proposa la Corporació Municipal adopte acord escaient en el
sentit que Benifairó de la Valldigna recolze la iniciativa de la Mancomunitat de la
Valldigna de que l’Àrea Urbana Integrada de Benifairó de la Valldigna i Simat de la
Valldigna, estiga formada amb la inclusió o incorporació de Tavernes de la Valldigna.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
PRIMER. Sol·licitar a la Sra. Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori que es modifique puntualment l’Estratègia Territorial de la
Comunitat Valenciana en el sentit d’incorporar el municipi de Tavernes de la Valldigna a
l’Àrea Urbana Integrada de Benifairó de la Valldigna i Simat de la Valldigna.
SEGON. Traslladar certificació del present acord a la Sra. Consellera d’Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració del Territori, als efectes escaients.
TERCER. Traslladar certificació del present acord a la Mancomunitat de la
Valldigna per a coneixement i efectes oportuns.
4) APROVACIÓ DE LA NO DISPONIBILITAT DE CRÈDIT
PRESSUPOSTARI EN PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2016, A EFECTES DEL
PLA ECONÒMIC FINANCER 2016-2017:

Per l’Alcaldia es ret compte la Corporació Municipal que, per l’Administració de
l’Estat s’ha constatat que l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna ha incomplit un dels
objectius fiscals que regula la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en concret la Regla de la Despesa, amb motiu de
la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2015, en conseqüència es requereix la
formalització d’un Pla Econòmic Financer conforme a l’article 21 de la mencionada Llei
Orgànica 2/2012, que permeta entre 2016 i 2017 el compliment de la Regla de Despesa.
Entre les solucions possibles per a complir amb la Regla de la Despesa i que
podrien adoptar-se en el Pla Econòmic Financer, està la de adoptar l’acord escaient de NO
disponibilitat de determinats crèdits de determinades aplicacions del vigent Pressupost de
despeses de 2016.
Fet l’anàlisi pertinent de les aplicacions del Pressupost de Despeses de 2016, sobre
la viabilitat de declarar no disponible el crèdit pressupostari en varies d’elles, resulta que
els respectius crèdits no estan compromesos, i els imports que s'estimen reduïbles no van a
pertorbar el respectiu servei.
Per l’Alcaldia, es proposa aprovar la NO disponibilitat del crèdit pressupostari de
les aplicacions pressupostàries que es relacionen a continuació,

Aplicació pressupostària
Programa

Euros

Descripció

Econòmica

3321

131

Laboral temporal. Retribucions
Auxiliar Biblioteca

5.000,00

342

131

Laboral temporal. Retribucions
Conserge Poliesportiu

7.000,00

454

210

Manteniment,
conservació
reparacions camins rurals.

i

6.000,00

932

250

Servei recaptació de tributs locals,
per Diputació de València.

7.000,00

011

310

Deute públic, interessos de préstecs

155

611

Reposició de voreres en casc urbà

29.000,00

454

611

Millores en camins rurals

30.000,00

TOTAL

33.000,00

117.000,00

Tot seguit pels portaveus dels Grups Municipals, PSOE, PP i EUPV:AC, demanen
l’Alcalde deixar l’assumpte sobre la Mesa per a poder fer un estudi més minuciós, i si de
cas, fer passat demà una sessió plenària per a resoldre aquest assumpte.

L’Alcalde, com a portaveu del Grup COMPROMÍS, també pensa que seria bo
ajornar aquest assumpte fins el proper dimecres, acceptant en conseqüència la proposta
dels altres Grups Municipals.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Deixar sobre la Mesa l’assumpte “Aprovació de la NO disponibilitat del crèdit
pressupostari en pressupost municipal de 2016, a efectes del Pla Econòmic Financer 20162017” per poder realitzar un estudi més minuciós.
5) APROVAR PLA ECONÒMIC FINANCER 2016-2017 PER A LA
CORRECCIÓ DE LA REGLA DE LA DESPESA DERIVADA DE LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2015:
Es ret compte la Corporació Municipal que amb ocasió de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2015, es va informar per la intervenció municipal que el mateix
incomplia l’objectiu de la regla de la despesa. D’acord amb allò establert a l’article 21 de
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, i l’article 19 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001 d’Estabilitat Pressupostària, en la seua
aplicació a les Entitats Locals, és precisa l’aprovació per l’Ajuntament en Ple d’un pla
econòmic financer amb una projecció temporal per assolir el reequilibri en un any comptat
a partir de l’inici de l’any següent al què es pose de manifest el desequilibri.
A l’efecte, per la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic en escrit de data 19 de
setembre de 2016, comunica l'Ajuntament, que per l’Administració de l’Estat s’ha
constatat que l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna ha incomplit un dels objectius
fiscals que regula la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, (LOEPSF), en concret la Regla de la Despesa, amb motiu de la
Liquidació del Pressupost de l’exercici 2015, i requereix la formació i aprovació del
corresponent Pla Econòmic Financer 2016-2017.
A continuació es ret compte de la formalització i contingut del Pla Econòmic
Financer 2016-2017.
Tot seguit pels portaveus dels Grups Municipals, PSOE, PP i EUPV:AC, demanen
l’Alcalde deixar l’assumpte sobre la Mesa per a poder fer un estudi més minuciós, i si de
cas, fer passat demà una sessió plenària per a resoldre aquest assumpte.

L’Alcalde, com a portaveu del Grup COMPROMÍS, també pensa que seria bo
ajornar aquest assumpte fins el proper dimecres, acceptant en conseqüència la proposta
dels altres Grups Municipals.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Deixar sobre la Mesa l’assumpte “Aprovar Pla Econòmic Financer 2016-2017, per
a la correcció de la regla de la Despesa derivada de la Liquidació del Pressupost de 2015”
per poder realitzar un estudi més minuciós.
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 16 d’agost de 2016
fins el dia 30 de setembre de 2016, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 30-08-16, delega en la primer Tinent d’Alcalde Sra. Carmen Casanova Plana, la
competència per a autoritzar un matrimoni civil el dia 03 de setembre de 2016.
De 31-08-16, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 05 de setembre de
2016.
De 28-09-16, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 03 d’octubre de 2016.
- PERSONAL,
De 26-09-16, reconeix el huité trienni a l’emplat municipal Esteban Gil Alberola.
De 27-09-16, autoritza comissió de serveis per a prestar les funcions pròpies en
l’Ajuntament d’Algemesí, a l’agent de la policia local Jordi Camarena Serva.
- BENS,
De 29-08-16, autoritza a Associació de Ciclomotors i Motocicletes antigues i
clàssiques “La Valldigna-Safor” a usar vials municipals per a l’activitat de “XIII
Vuelta a la Valldigna” el dia 11 de setembre de 2016.
De 27-09-16, autoritza a Parròquia Sant Juan Evangelista de Benifairó de la
Valldigna a usar vial Sant Francesc per a realitzar activitat religiosa el dia 04
d’octubre de 2016.

- CONTRACTACIÓ,
De 16-08-16, encarrega la redacció del projecte tècnic de les obres “Pavimentació
de camins rurals: Ronda Moli, Casa Pastor i Castell”
De 30-08-16, encarrega la redacció del projecte tècnic de les obres “Renovació de
l’Asfaltat del camí Rajolar”
De 30-08-16, encarrega la redacció del projecte tècnic de les obres “Reposició de
Voreres en casc Urbà”
De 30-08-16, encarrega la redacció del projecte tècnic de les obres “Reformes en la
Plaça Pintor Sorolla”
De 02-09-16, demana informe tècnic respecte del contingut del projecte tècnic de
les obres “Pavimentació de camins rurals: Ronda Moli, Casa Pastor i Castell”
De 06-09-16, aprova el projecte tècnic de les obres “Pavimentació de camins rurals:
Ronda Moli, Casa Pastor i Castell”
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 12-09-16, a Paul Daniel Dannenmuller Frantz, reforma en bany, C/ Sant Roc,
36.
De 12-09-16, a Antonio Serra Verdú, reforma en bany, C/ Cervantes, 2.
De 30-09-16, a Carmen Vercher Ferrando, reformes en vivenda, C/ Sant Francesc,
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- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 29-08-16, autoritza a Ma. Carmen Correoso Correoso a instal·lar ruscos per
termini d’un any en parcel·la propietat de l’Ajuntament.
De 29-08-16, concedeix targeta d’estacionament per a vehicles que transporten a
Antonio Vercher Cuñat per tindre la condició de mobilitat reduïda.
De 29-08-16, concedeix targeta d’estacionament per a vehicles que transporten a
Gema Basset Martí per tindre la condició de mobilitat reduïda.
De 05-09-16, declara “Fusta Bernat, S.L.” responsable per una infracció lleu del
Reglament Municipal de Residus Sòlids.
De 07-09-16, sol·licita subvenció del programa camins rurals 2016/2017 de la
Diputació de València per a realitzar les obres “Pavimentació de camins rurals:
Ronda Moli, Casa Pastor i Castell”.
De 09-09-16, atorga reserva de nínxol a favor de Isabel Alberola Peris.
De 15-09-16, inicia expedient sancionador per una infracció lleu del Reglament
Municipal de Residus Sòlids, a la presumpte responsable Pilar Ferrando Alberola.
De 15-09-16, autoritza a Miguel Mahiques Chumillas a instal·lar ruscos per termini
de dos anys en parcel·la propietat de l’Ajuntament.
De 19-09-16, inicia expedient sancionador per una infracció de la Llei sobre
protecció d’animals de companyia de la Generalitat Valenciana, al presumpte
responsable Angel Casado Hernandez.

De 22-09-16, inicia expedient sancionador per una infracció lleu del Reglament
Municipal de Residus Sòlids, a la presumpte responsable Felicidad Palomares
Aznar.
De 27-09-16, inicia expedient sancionador per una infracció de la Llei sobre
protecció d’animals de companyia de la Generalitat Valenciana, al presumpte
responsable Salvador Peris Cuñat.
De 29-09-16, autoritza lloc fixe en mercat no sedentari per a la venda de xurros.
- INTERVENCIÓ,
De 22-08-16, inici elaboració de les Línies Fonamentals del Pressupost per a l’any
2017.
De 22-09-16, aprova factura del subministrament de projector per al centre cultural,
realitzat per Cesar Puig Escriva per import de 4.353,88 euros.
De 23-09-16, inici elaboració del Pla Econòmic Financer 2016-2017 de
l’Ajuntament.
De 28-09-16, determina el pagament a portaveus municipals per assistència a tres
reunions informatives
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2016, han tingut entrada 963 escrits, i eixida 981 escrits.
I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
Quedar degudament assabentada de tota la informació rebuda.
6) PRECS I PREGUNTES:
Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als
Regidors amb delegació.
El Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup municipal PP, formula els
següents precs o preguntes:
- Prega s’adopten les mesures escaients amb al finalitat que es reparen els focus del
poliesportiu.
L’Alcalde, manifesta que esta prevista i manat, de totes maneres es parlarà amb
l’empresa que fa el manteniment.
El Sr. Domènec Estruch Llorca, portaveu del grup municipal PSOE, formula els
següents precs o preguntes:

- Pregunta quina relació hi ha entre el centre de transformació existent en “Escola
Infantil Municipal” i el nou centre de transformació ubicat en carrer Jaume II.
L’Alcalde, explica que no tenen relació de dependència, però si a efectes de
millorar la prestació de subministrament elèctric a Benifairó de la Valldigna per part de
IBERDROLA Distribución.
A continuació explica tota una sort de peripècies a efectes de posar en
funcionament el nou C.T., que fins a tres vegades han tingut que vindre operaris
d’Iberdrola per a aconseguir el mencionat objectiu, posar-lo en funcionament, entre altres
motius ha estat la falta de responsabilitat de prendre nota de les circumstàncies que
envoltaven la situació física dels elements amb els que anaven a treballar, a més a més de
les exigències requerides a les mercantils existents en la zona industrial de la entrada al
poble per a evitar no tindre subministrament elèctric mentre es realitzaven els treballs de
posada en funcionament del nou C.T.
- Pregunta si s’ha contractat un nou operari de serveis municipals diversos, de la
respectiva borsa de treball temporal, ho pregunta perquè no ha tingut cap tipus
d’informació al respecte.
L’Alcalde, manifesta que si s’ha contractat un nou operari ja que l’actual finalitza
la contractació el proper dia 20 d’este mes. La Borsa de treball temporal una vegada esta
conformada, la seua gestió es porta per l’administració general de l’Ajuntament sense més
tràmits. Ara si el seu Grup esta interessat de com va la gestió de la mencionada Borsa tan
sols ha de demanar la informació a l’empleat municipal que s’encarrega de la mateixa.
I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a
les 20:30 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 2016. 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

