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MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 04 DE JUNY DE 2019.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ

https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV6QUCS6HBJ26VPLZU74ONQP4Q - Página 2 de 6

(1/2) 13/06/2019 12:58:59
SALVADOR CASANOVA FERRER

(2/2) 13/06/2019 12:59:51
JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDU

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

A Benifairó de la Valldigna, a quatre de juny 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 29 de maig de 2019,
per a celebrar sessió ordinària i pública.
Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que
formen la Corporació Municipal, el president obre la sessió amb el següent,

ORDRE DEL DIA
1) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 07 DE MAIG DE 2019:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 07 de maig 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 LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE
LA CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÈS:
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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 maig de
2019 fins el dia 31 de maig de 2019, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 29-05-19, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 04 de juny de 2019.
- PERSONAL,
De 08-05-19, reconeix i aprova el catorze trienni a l’empleat municipal, Salvador
Casanova Ferrer.
- BENS,
De 10-05-19, autoritza a SCVL Transportes Alfandech, ús del centre cultural, dia
01 de juny de 2019, per a realitzar junta general.
De 14-05-19, autoritza a Compromís per Benifairó, ús vies publiques activitat
Bicibirra, dia 19 de maig de 2019,
De 15-05-19, autoritza a Proposem Esquerra, ús Albereda per a taller infantil, dia
16 de maig de 2019.
De 17-05-19, autoritza a Societat Musical l’Entusiasta, ús centre cultural, per a
realitzar concert, dia 25 de maig de 2019.
De 20-05-19, autoritza a Proposem Esquerra, ús plaça Major, per a una reunió
pública, dia 22 de maig de 2019.
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- CONTRACTACIÓ,
De 02-05-19, demana informe tècnic respecte del projecte d’obra Reforma del
safareig Públic.
De 06-05-19, aprova el projecte d’obra Reforma del safareig Públic.
De 08-05-19, inici licitació servei socorrisme i manteniment piscina municipal estiu
2019.
De 08-05-19, inici licitació de les obres Pavimentació de carrers Sant Francesc i
tres més.
De 14-05-19, aprova expedient i disposa obertura licitació de les obres
Pavimentació de carrers Sant Francesc i tres més.
De 16-05-19, inici licitació servei de neteja d’edificis públics municipals.
De 21-05-19, aprova primera i final certificació d’obra de Renovació paviments i
equipament en la plaça País Valencià, a favor de Grau Pascual, S.L., per import de
47.916,00 euros.
De 21-05-19, aprova expedient i disposa obertura licitació servei socorrisme i
manteniment piscina municipal estiu 2019.
De 27-05-19, aprova expedient i disposa obertura licitació servei neteja edificis
públics municipals.
De 29-05-19, Determina les persones per a la composició de la Mesa de
Contractació de les obres Pavimentació de carrers Sant Francesc i tres més.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 02-05-19, atorga reserva de nínxol a Amparo Basset Martí.
De 08-05-19, inici expedient per a la reobertura de la piscina municipal estiu 2019.
De 29-05-19, sol·licita a Diputació de València ajuda per a poder contractar
assistències tècniques.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 29-05-19, a L. Estefano Chaveli Serra, tanca finca rústica, parcel·la 175 del
polígon 11.
- INTERVENCIÓ,
De 06-05-19, aprova factura de Juan Brines Solanes per honoraris direcció
facultativa de les obres Pavimentació tram Camí Castell, per import de 1.173,59
euros.
De 21-05-19, aprova factura de Juan Brines Solanes per honoraris direcció
facultativa de les obres Pavimentació Camí Meló i Camí Vell del Moli, per import
de 1.371,29 euros.
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De 21-05-19, aprova factura de Juan Brines Solanes per honoraris redacció projecte
de les obres Pavimentació Camí Racó del Cambro, per import de 999,19 euros.
De 29-05-19, aprova factura de Jose Aldeguer Muñoz per honoraris direcció
facultativa de les obres Renovació paviments i equipament en la plaça País
Valencià, per import de 2.087,39 euros.
De 29-05-19, acorda transferir a Fons Valencia per la Solidaritat la quota de soci
per l’any 2019, per import de 2.000,00 euros.
De 29-05-19, acorda transferir a Associació Som Rurals la quota de soci per l’any
2019, per import de 400,00 euros.
De 29-05-19, determina el pagament a portaveus municipals per assistència a tres
reunions informatives
- TRESORERIA,
De 16-05-19, modifica liquidació per un any ocupació via publica a CAJAMAR
per activitat bancaria no sedentària.
De 29-05-19, aprova liquidació primer trimestre 2019 a Cide HC Energia, SA, taxa
d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels
ingressos bruts.
De 29-05-19, aprova liquidació primer trimestre 2019 a Viesgo Energia, SL, taxa
d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels
ingressos bruts.
De 29-05-19, aprova liquidació primer trimestre 2019 a Endesa Energia XXI, SLU,
taxa d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5%
dels ingressos bruts.
De 29-05-19, aprova liquidació primer trimestre 2019 a Endesa Energia, SAU, taxa
d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels
ingressos bruts.
De 29-05-19, aprova padrons tributaris a recaptar durant el segon semestre de 2019:
Taxa servei subministrament d’aigua potable primer semestre de 2019, Cànon
Sanejament de la Generalitat primer semestre de 2019 i Taxa servei de clavegueram
primer semestre 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 438 escrits, i eixida 650 escrits.
I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
Quedar degudament assabentada de tota la informació rebuda.

3) PRECS I PREGUNTES:
Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als
Regidors amb delegació.
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El Sr. José Luís Ferrando Martí, portaveu del grup municipal PP, formula els
següents precs o preguntes:
- Com esta el procediment d’expropiació dels terrenys per a l’ampliació del Camí
rural canaleta de Pedra, s’ha aplegat a algun tipus d’acord?
L’Alcalde, manifesta que acord explícit a hores d’ara no hi ha, però l’expedient
continua avant en la seua tramitació.
- El Sr. Alcalde te coneixement del cartell “PP lladres” pintat en un mur de la zona
de la creueta. El nostre Grup considera que estes coses venen pels comentaris en les xarxes
socials, de vegades per part de Compromís de Benifairó, contra el PP en general, no es
centren en les persones verdaderament corruptes.
L’Alcalde, manifesta que es totalment lamentable la realització d’eixe cartell en
concret, en general tots els que emeten missatges semblants i per la part que puga
correspondre a Compromís de Benifairó respecte de comentaris en xarxes socials contraris
al PP demane disculpes. Per altra banda es donaran les ordres escaients perquè els operaris
municipals esborren la pintada mencionada.
- Davant els resultats de les eleccions locals del passat 26 de maig, l’Alcalde ha
convocat a reunions a les candidatures polítiques que han obtingut representació en la
Corporació Municipal, excepte a la del PP.
L’Alcalde, manifesta que si han tingut reunions, a hores d’ara no hem parlat amb el
PP, però això no vol dir que no es parle en un dia d’aquests.
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 12 de juny de
2019.
I s'estén en cinc pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números
OM8802838 (revers) a OM8802840 (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,
El Secretari,
Josep Antoni Alberola Verdú
Salvador Casanova Ferrer

