MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 05 DE JUNY DE 2017.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ

REGIDORS:
SRA. CARMEN CASANOVA PLANA
SR. RAUL SERRA PLANA
SR. DOMÉNEC ESTRUCH LLORCA
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
S' EXCUSAREN:
SRA. LIDIA SOLER PEREZ
SRA. ROSANNA PERIS PERIS
NO S'EXCUSAREN:

A Benifairó de la Valldigna, a cinc de juny 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 30 de maig 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
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1) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 08 DE MAIG DE 2017:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 08 de maig de
2017, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció
al llibre d'actes corresponent.
2) RETRE COMPTE DE DECRET DE L'ALCALDIA, RELATIU A
DELEGACIÓ ESPECIAL EN REGIDORA DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL,
PER A AUTORITZAR UN MATRIMONI CIVIL:
Es ret compte del Decret de l'Alcaldia de 16 de maig de 2017, pel qual l'Alcalde, de
conformitat amb allò disposat en l'article 21.3 de la llei 7/85, de 2 d'abril de Bases del
Règim Local, i articles 43, 44 i 45 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, que
aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions
Locals, en relació a l'article 51 del Codi Civil, efectua delegació especial en determinada
Regidora de la Corporació Municipal per a l’autorització d'un matrimoni civil, el principal
de la part resolutiva del mateix es la següent:

“a) Delegar en la Regidora d’este Ajuntament, Sra. Rosanna Peris Peris, la
competència per a l’autorització de la celebració de matrimoni civil entre el Sr.
Francesc Benavent Cors i la Sra. Alba Company Solanes, per al dia 04 de juliol de
2017 a les 12:00 hores, que tindrà lloc en la Sala de Juntes d’este Ajuntament.”
I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
Quedar degudament assabentada del Decret de l'Alcaldia de 16 de maig de 2017,
pel qual efectua delegació especial en determinada Regidora de la Corporació Municipal
per a l’autorització d'un matrimoni civil.
3) DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2018:
Es ret compte de l'escrit del Servei Territorial de Treball, Economia Social i
Emprenedoria, relatiu a Ordenació del Calendari Laboral per a l'any 2018, el qual 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.

Tot seguit l’Alcalde proposa la Corporació Municipal les dues festes locals amb
caràcter de retribuïbles i no recuperables a efectes laborals per a l'any 2018.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Determinar que les dues festes locals amb caràcter de retribuïbles i no
recuperables per a l'any 2018, siguen les següents,
- Dia 09 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.
4) SOL·LICITUD D'AJUDA A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ,
INVESTIGACIÓ, CULTURA i ESPORT, PER A REALITZAR OBRES DE
MILLORA EN BÉ DE
RELLEVÀNCIA LOCAL “EDIFICI HOSPITAL
ROMERO”:
Atés la Resolució de 12 de maig de 2017 de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a realitzar obres
de conservació i protecció de béns immobles del Patrimoni Cultural de la Comunitat
Valenciana, exercici de 2017, les quals estan regulades per l'Ordre 6/2017, de 23 de febrer,
de la mencionada Conselleria.
Atés el document tècnic redactat per l’arquitecte, Sr. Pablo Aldeguer Muñoz, per a
realitzar obres de millora, per a conservació i protecció, en l’immoble de rellevància local
“Edifici Hospital Romero”, el qual a més de la documentació que recull el Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, conté la documentació relacionada en l’annex III de la
convocatòria d’estes subvencions, amb un pressupost de licitació de 13.791,71 euros.
Atés que aquestes obres estan contemplades entre les que poden ser
subvencionables, segons l'apartat article 3, l'Ordre 6/2017, de 23 de febrer, de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:

a) Acceptar el document tècnic redactat per l’arquitecte, Sr. Pablo Aldeguer
Muñoz, per a realitzar obres de millora, per a conservació i protecció, en l’immoble de
rellevància local “Edifici Hospital Romero”, tal i com esta redactat, en totes les seues parts.
b) Sol·licitar de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
subvenció tan ampla com siga possible, per poder executar l'obra descrita en el projecte
tècnic per a realitzar obres de millora, per a conservació i protecció, en l’immoble de
rellevància local “Edifici Hospital Romero” a Benifairó de la Valldigna, la qual
representarà la quantitat de 11.722,95 euros.
c) Manifestar que actualment no hi ha aplicació en l’estat de despeses del
pressupost municipal de 2017 per a finançar les obres abans mencionades. A l’efecte la
Corporació Municipal es compromet a dotar en el pressupost de 2017, l’oportuna aplicació
de despeses per a finançar l’execució de les obres de millora, per a conservació i protecció,
en l’immoble de rellevància local “Edifici Hospital Romero, sempre i quan les mateixes
siguen subvencionades per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
d) Comunicar aquest acord a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, amb tota la resta de documents que s'han d'adjuntar a la sol·licitud.
e) Facultar l’Alcalde, Sr Josep Antoni Alberola Verdú, per a formalitzar la
corresponent sol·licitud de subvenció a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, junt als documents que la convocatòria requereix.
5) PRESA EN CONSIDERACIÓ i SOTMETIMENT A INFORMACIÓ
PÚBLICA DEL DOCUMENT URBANÍSTIC “PLA PARCIAL DEL SECTOR
URBANITZABLE INDUSTRIAL “B”:
Atés el projecte de Pla Parcial relatiu al Sector Urbanitzable Industrial “B”,
d'iniciativa municipal, en el marc del Pla General d’Ordenació Urbana de Benifairó de la
Valldigna, amb l'objecte de procedir a l'ordenació detallada del mencionat Sector “B”,
classificat com a sòl urbanitzable, encarregada la seua redacció per dos Resolucions de
l’Alcaldia de data 31 de març de 2015, una contractant a un equip tècnic i altra a un equip
jurídic.
Atés l’acord adoptat per la Comissió d’Avaluació Ambiental en sessió de 17 de
desembre de 2015, relatiu a l’emissió de l’informe Ambiental i Territorial Estratègic al Pla
Parcial Sector B, urbanitzable industrial, del PGOU de Benifairó de la Valldigna, emes en
sentit favorable. Informe que va estar sol·licitat a la Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient, mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 24 d’abril de 2015; i va

estar publicat per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 7736 de data
08 de març de 2016.
Tot seguit pel Sr. Alcalde s’informa la Corporació Municipal que, tot i estar aquest
punt en l’Ordre del Dia, pels tècnics municipals s’han detectat unes errades en el
Document Tècnic “Pla Parcial relatiu al Sector Urbanitzable Industrial “B””, que cal
esmenar abans de sotmetre’l al tràmit d’informació pública que regula la Llei 5/2014, de
25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la
Comunitat Valenciana, al temps que també, els tècnics tinguen més temps per a estudiar-lo.
Per tant proposa la Corporació Municipal que aquest assumpte quede sobre la Mesa per a
ser tractat en una propera sessió plenària, si es el cas, s’iniciaria per Decret d’esta Alcaldia
atès que es competència de l’Alcaldia.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Deixar sobre la Mesa aquest assumpte per poder estudiar-lo en més deteniment,
així com esmenar les errades detectades en el Document Tècnic “Pla Parcial relatiu al
Sector Urbanitzable Industrial “B””.
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 01 de maig de
2017 fins el dia 31 de maig de 2017, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 02-05-17, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 08 de maig de 2017.
De 16-05-17, delega en la Regidora Sra. Rosanna Peris Peris, per a l’autorització de
matrimoni civil a celebrar el dia 04 de juliol de 2017.
De 30-05-17, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 05 de juny de 2017.
- PERSONAL,
De 11-05-17, convoca Comissió Baremació de la Borsa de treball temporal
“Auxiliar Administratiu en Consultori Local de Salut” per a estudiar reclamació
presentada a la baremació realitzada el dia 12-04-2017.

De 18-05-17, no admet l’al·legació formulada a la baremació realitzada per la
Comissió Baremació de la Borsa de treball temporal “Auxiliar Administratiu en
Consultori Local de Salut”, el dia 12-04-2017.
- BÉNS,
De 10-05-17, autoritza ús Centre Cultural, dia 24 de juny de 2017, a SCVL
Transportes Alfandech”, per a celebrar assemblea general.
De 29-05-17, autoritza ús Sala Exposicions, dia 06 de juny de 2017, a Societat de
Caçadors, la Senyera per a celebrar reunió.
- CONTRACTACIÓ,
De 02-05-17, aprova el Pla de seguretat i salut de les obres “Pavimentació de
Camins Rurals”.
De 04-05-17, aprova el Pla de seguretat i salut de les obres “Reposició de voreres
en casc urbà”.
De 04-05-17, aprova el Pla de seguretat i salut de les obres “Reformes en la Plaça
Pintor Sorolla”.
De 04-05-17, inici contractació d’arrendament de solar urbà per a pàrquing públic.
De 10-05-17, contracta servei d’assessorament tècnic en matèria d’urbanisme a
l’arquitecte, Pablo Aldeguer Muñoz, per termini de sis mesos, amb inici l’ú de maig
de 2017, pel preu cert de 500,00 euros IVA no inclòs al mes.
De 10-05-17, aprova primera i final certificació d’obra de “Renovació de l’asfaltat
del Camí Rajolar”.
De 11-05-17, inici devolució fiança definitiva a contractista de les obres
“Urbanització de la Unitat d’Execució B1”.
De 15-05-17, aprova primera i final certificació d’obra de “Pavimentació de
Camins Rurals”.
De 22-05-17, aprova primera i final certificació d’obra de millores al contracte de
les obres “Renovació de l’asfaltat del Camí Rajolar”.
De 22-05-17, aprova primera i final certificació d’obra de millores al contracte de
les obres “Pavimentació de Camins Rurals”.
De 22-05-17, inici contractació servei de socorrisme i funcionament piscina
municipal, estiu 2017.
De 25-05-17, aprova expedient contractació servei de socorrisme i funcionament
piscina municipal, estiu 2017.
De 29-05-17, contracta amb Iberdrola Clientes, SAU, per termini d’un any, el
subministrament elèctric per a locals i instal·lacions municipals amb una potencia
contractada superior a 10 KV.

- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS,
De 15-05-17, declara conformitat de la Declaració Responsable formalitzada per
Irina Ferrando Baset, en relació a activitat de cafeteria en Pl. 9 d’Octubre, 2.
De 24-05-17, inici reobertura piscina municipal, estiu 2017.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 15-05-17, a Ma. Pilar Serra Casanova, reparar teulada, en C/ Purissima, 16.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 08-05-17, autoritza lloc fixe en mercat no sedentari.
De 08-05-17, atorga llicència de tinença de gos perillós a Damian Huguet Cuñat.
De 09-05-17, autoritza lloc fixe en mercat no sedentari.
De 15-05-17, designa lletrada per a defensa i representació de l’Ajuntament en
procediment judicial “Diligencies Prèvies 157/2017” del Jutjat de Primera Instancia
i Instrucció núm. 4 de4 Sueca, per un robatori en instal·lacions municipals.
De 17-05-17, sol·licita ajuda a Diputació de València per a tramitar en programa la
Dipu et Beca 2017.
De 18-05-17, atorga llicència de tinença de gos perillós a Enrique Molero Castelló.
De 22-05-17, sol·licita ajuda a Servei Públic d’Ocupació Estatal, per a pal·liar vatur
agrícola, realitzant “Condicionament de camins Rurals fase I”.
De 22-05-17, sol·licita ajuda a Servei Públic d’Ocupació Estatal, per a pal·liar vatur
agrícola, realitzant “Condicionament de camins Rurals fase II”.
De 24-05-17, aprova bases i convoca concurs mèrits per a atorgar dos beques del
programa la Dipu et Beca 2017.
De 29-05-17, sol·licita ajuda a Diputació de València per a executar obres
“Reurbanització de l’entorn de la Plaça del Pi” a través del PPOS 2017.
- INTERVENCIÓ,
De 29-05-17, aprova factura honoraris redacció projecte tècnic de les obres
“Renovació de l’asfaltat en Camí Rajolar”, per import de 2.486,51 euros.
De 29-05-17, inici tramitació compte general del pressupost de 2016.
- TRESORERIA,
De 02-05-17, atorga exempció pago IVTM del vehicle 6967 FCH, de Vicente
Pellicer Alberola, per minusvàlua.
De 04-05-17, aprova liquidació primer trimestre 2017 a Endesa Energia, SAU, taxa
d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels
ingressos bruts.

De 24-05-17, aprova padrons tributaris a recaptar durant el segon semestre de 2017:
Taxa servei subministrament d’aigua potable primer semestre de 2017, Cànon
Sanejament de la Generalitat primer semestre de 2017 i Taxa servei de clavegueram
primer semestre de 2017.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2017, han tingut entrada 449 escrits, i eixida 516 escrits.
I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
Quedar degudament assabentada de tota la informació rebuda.
7) PRECS I PREGUNTES:
Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als
Regidors amb delegació.
El Sr. Jose Luis Ferrando Martí, portaveu del grup municipal PP, formula els
següents precs o preguntes:
- Demana informació respecte d’una manega d’aigua instal·lada a la part esquerra
eixint del poble en el carrer Jaume II. Es per a tot hom? Com ha de funcionar?
L’abastiment d’aigua va a ser gratuït o s’ha de gastar algun sistema de fitxes amb valor
econòmic?
El Regidor d’Agricultura, Sr. Raul Serra Plana, manifesta que instal·lar un sistema
de fitxes és caríssim. La manega d’aigua esta connectada a la xarxa municipal d’aigua per
a reg, en absolut de la xarxa general de subministrament d’aigua potable. Pel que fa al seu
finançament, tot i que serà usada per un grup reduït de llauradors, haurem de fer un estudi
per saber si resulta ser una càrrega o no per a la hisenda municipal.
El Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup municipal PP, formula els
següents precs o preguntes:
- L’encreuament del Camí Fondo amb el Barranc de Malet, esta ple de canyes que
impedeixen la circulació vial per l’indicat punt, demane una aclarida de canyes.
L’Alcalde manifesta que açò es assumpte de la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer. Explica la reunió en Madrid amb responsables de la conca del Xúquer, en la qual
es va manifestar que anaven a netejar tot el que fera falta.

El Sr. Domènec Estruch Llorca, regidor del grup municipal PSOE, formula els
següents precs o preguntes:
- Respecte de la manega d’aigua instal·lada al final del carrer Jaume II, una vegada
es pose en funcionament, caldria disposar d’un sistema de vessaments de residus dels
productes que usen els llauradors per a polvoritzar els tarongers.
El Regidor d’Agricultura, Sr. Raul Serra Plana, manifesta que sí, una vegada
funcione aquest servei, s’estudiarà disposar d’un sistema de vessaments de residus dels
productes que usen els llauradors per a polvoritzar els tarongers.
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 24 de juliol 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,

Josep Antoni Alberola Verdú

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

