MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 05 DE JUNY DE 2018.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ

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 cinc de juny de 2018, 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
ahui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 29 de maig de 2018, 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,
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ORDRE DEL DIA

1) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 08 DE MAIG DE 2018:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 08 de maig de
2018, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció
al llibre d'actes corresponent.
2) DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2019:
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 2019, 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 2019.
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 2019, siguen les següents,
- Dia 29 d’abril, festivitat de Sant Vicent.
- Dia 02 d'agost, festivitat de Verge dels Àngels.
b) Remetre certificació d'aquest acord a la Conselleria d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball, als efectes previstos.
3) APROVAR CONVENI AMB EL CLUB “UNIÓ ESPORTIVA BENIFAIRÓ
DE LA VALLDIGNA”, PER L'ANY 2018:
Es ret compte del contingut del conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i
“Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” de Benifairó de la Valldigna, la finalitat del
qual es la promoció d'activitats esportives en l'àmbit municipal relacionades amb el futbol
en particular, per a l'anualitat de 2018.

L'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, considera que ha de col·laborar a través
de les seues possibilitats econòmiques, amb les organitzacions que promouen i/o
promocionen sectors de l'Esport d’interès general municipal, en aquest cas, desenvolupant
un constant foment i suport al Futbol, entre els ciutadans i ciutadanes del seu entorn més
pròxim, o siga a Benifairó de la Valldigna.
D'acord amb els seus Estatuts, “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna”
s'inscriu i participa en activitats o competicions locals, comarcals i/o autonòmiques,
col·labora en la preparació de futurs futbolistes i estimula la pràctica de l'esport en
general i la del futbol en particular. “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” es troba en
una posició única a Benifairó de la Valldigna, desenvolupant activitats que satisfan
l'objecte d'una subvenció, tret la seua experiència, especialització i contrastada trajectòria
en l'àmbit futbolístic.
Basant-se en les referides circumstàncies, resulta aconsellable i convenient optar
pel procediment de concessió directa d'atorgament d'una subvenció, perquè ser l'única
entitat d'estes característiques dificulten la seua convocatòria pública.
És per això que s'ha fet precís subvencionar nominativament “Unió Esportiva
Benifairó de la Valldigna” a fi de finançar les seues activitats desenvolupades pel
moviment futbolístic durant l'exercici de 2018.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, estableix en
l'article 22.2.c la possibilitat de concedir, de forma directa i amb caràcter excepcional,
entre altres, aquelles subvencions en què concorreguen raons d’interès públic, social o
altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública.
D'acord amb l'article 28.1 de la Llei 38/2003 esmentada, l'Ajuntament en Ple, a
proposta de l'Alcaldia o de la Regidoria de l'àrea competent, adoptarà resolució pertinent
respecte de les subvenciones nominatives previstes en l'article 22.2.c de la mateixa Llei.
Per la seua banda, el seu article 28.3 estableix que la Resolució del plenari
contindrà, com a mínim, els punts següents: la definició de l'objecte de les subvenciones,
amb indicació del seu caràcter singular i les raons que acrediten l’interès públic,
social, econòmic o humanitari i aquelles que justifiquen la dificultat de la seua
convocatòria pública; el règim jurídic aplicable; els beneficiaris i les modalitats de l'ajuda;
el procediment de concessió i el règim de justificació de l'aplicació donada a les
subvencions pels beneficiaris i, si és el cas, entitats col·laboradores.

Per tots els Grups Municipals es manifesta la conformitat amb el Conveni de
col·laboració entre aquest Ajuntament i “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” de
Benifairó de la Valldigna, la finalitat del qual es la promoció d'activitats esportives en
l'àmbit municipal relacionades amb el futbol en particular, per a l'anualitat de 2018, no
obstant açò, pel Regidor Sr. Jacinto Alberola Vercher es manifesta que s’absté de votar
davant la circumstancia de tindre un interès personal en el mencionat Club de Futbol, ja
que es Vocal de la mencionada associació.
En virtut d'això, a proposta del Sr. Alcalde, l'Ajuntament en Ple, per majoria de set
vots a favor i una abstenció, acorda:
a) Beneficiari i definició de l'objecte de la subvenció:
S'autoritza la concessió d'una subvenció de caràcter singular a “Unió Esportiva
Benifairó de la Valldigna” de Benifairó de la Valldigna, amb l'objecte de finançar
activitats exercides pel mateix durant l'any 2018, promovent i promocionant un sector de
l'Esport, en aquest cas, desenvolupant un constant foment i suport al Futbol, entre els
ciutadans i ciutadanes de Benifairó de la Valldigna, d'acord amb el que preveuen els
articles 28.3 i 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
b) Procediment de concessió, raons d’interès públic que concorren en la seua
concessió i dificultat de la seua convocatòria pública.
1.- La subvenció es concedirà de forma directa, a l'empara del que preveu l'article
22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i s'instrumentarà
pel conveni retut, el qual s'accepta i ratifica i que ha de regular la relació de les dues
entitats per a la finalitat descrita, a subscriure entre l'òrgan concedent i l'entitat beneficiària,
i que establirà les condicions i compromisos aplicables de conformitat amb el que disposa
l'article 28.1 de la mencionada Llei.
2.- L’interès públic de la subvenció radica en la necessitat de fomentar, amb
caràcter solidari, la realització d'actuacions lligades a la promoció del Futbol a Benifairó de
la Valldigna, d'activitats relacionades amb la participació i representació de Benifairó de la
Valldigna en certàmens o competicions de caràcter autonòmic, comarcal i/o local al llarg
de 2018, o vinculades a l'organització material d'eixe tipus d'esdeveniments. La
particularitat que revisten les dites actuacions i ser l'única entitat sense finalitat lucrativa
dificulten la convocatòria pública d'esta subvenció.
c) Quantia i pagament.
1. Amb este fi, es concreta l'ajuda econòmica en un import total de 7.000,00 euros,
que serà finançada a càrrec del pressupost municipal de 2018.
2. El pagament de la subvenció es realitzarà, en els termes establits en el conveni de
col·laboració a què s’al·ludeix en el paràgraf anterior.

d) Règim de justificació de la subvenció.
1. Abans del 31 de desembre del 2018, “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna”
justificarà el cent per cent de la subvenció, per mitjà de declaració de les activitats
realitzades, no declarades per a justificar altres subvencions, i del seu cost, acompanyada
d'una relació de cada una de les despeses, com a mínim del total de la subvenció de
7.000,00 euros, en què haguera incorregut i una declaració que els originals de les factures
o documents de valor probatori equivalent estan a disposició de la Intervenció Municipal
de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna.
2. “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” assumirà el compliment de les
obligacions que, per als beneficiaris de subvencions, s’estableixen per l'article 14 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a més de les establides en l'article
30 per a la justificació de les subvencions públiques.
3. En cas d'incompliment de l'objecte per al que es concedeix esta subvenció, “Unió
Esportiva Benifairó de la Valldigna” estarà obligat al seu reintegrament.
e) Règim jurídic aplicable.
La subvenció a “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” es regirà pel que
disposa este acord i Conveni regulador, i per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
f) Facultar l'Alcalde per a la firma de l'esmentat conveni.
g) Remetre certificació d'aquest acord a “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna”
de Benifairó de la Valldigna, i que es done informació pública de conformitat amb la Llei
General de Subvencions.
4) APROVAR DEFINITIVAMENT CONVENI PER A RESERVA
D’APROFITAMENT URBANÍSTIC DE LA PARCEL·LA 05 DEL POLÍGON 12, A
EFECTES DEL DOTACIONAL NOU CEMENTERI MUNICIPAL:
Atés la proposta de conveni urbanístic, signada amb data 24 de gener de 2018, de
cessió i reserva d'aprofitament per a la construcció del nou cementeri amb els actuals
propietaris de la parcel·la 005 del polígon 12, Sr. Juan José Pastor López i Sra. Maria
Amparo Bellver Vercher, amb una superfície de 1.564,94 m2 segons recent mesurament
que consta en l’alçament topogràfic efectuat el 23 de gener de 2018, i te de referència
cadastral 46059A012000050000DL, en què els cedents es reserven l'aprofitament
urbanístic subjectiu corresponent als mateixos, el qual es materialitzarà una vegada es
tramite la corresponent gestió urbanística del Sector urbanitzable residencial “A”.

Atés que l'Ajuntament compta amb un PGOU aprovat en data el 04 d’agost de 2005
per la Comissió Territorial d'Urbanisme de València, i que al mateix es preveu la
realització d’un nou cementeri municipal, dotacional públic que s’ha de obtindré per la
gestió urbanística dels Sectors Urbanitzables Residencial “A”, Residencial “C” i Industrial
“B”.
Atés que, en aplicació de l'article 79 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana;
que subjecta la dita reserva d'aprofitament urbanístic a l'aprovació municipal.
Atés els informes emesos per la Secretaria municipal i els servicis Tècnics
assessors en matèria d'urbanisme d'esta Corporació, sent este últim favorable a l'aprovació
de la reserva d'aprofitament urbanístic que se sol·licita.
Atés que queda justificat que durant el tràmit d’informació pública de l’aprovació
inicial i del contingut del Conveni, no s’ha formulat cap tipus de reclamació.
Pel Sr. Alcalde, proposa la Corporació Municipal, per interès municipal, s’aprove
el conveni esmentat tal i com esta redactat, així com la reserva d’aprofitament que
comporta el mateix.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el conveni urbanístic, signat amb data 24 de gener de 2018, de
cessió i reserva d'aprofitament per a la construcció del nou cementeri amb els actuals
propietaris de la parcel·la 005 del polígon 12, parcel·la afectada de dotacional públic “Nou
Cementeri Municipal” segons el Pla General d’Ordenació Urbana de Benifairó de la
Valldigna; reserva d’aprofitament que resulta aprovada en els termes en què la mateixa
queda referida en el conveni de referència.
SEGON.- Inscriure a nom de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna en el
Registre de la Propietat d’Alzira I, la cessió del terrenys abans mencionats, així com la
reserva d’aprofitament a favor dels actual propietaris, sent a càrrec de l’Ajuntament les
despeses que s’ocasionen per aquest tràmit.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que
siguen procedents en Dret.
QUART.- Facultar l'Alcalde per a que en nom i representació de l'Ajuntament
firme els documents que calguen en execució d’aquest acord.

5) APROVAR DEFINITIVAMENT CONVENI PER A RESERVA
D’APROFITAMENT URBANÍSTIC DE LA PARCEL·LA 103 DEL POLÍGON 12,
A EFECTES DEL DOTACIONAL NOU CEMENTERI MUNICIPAL:
Atés la proposta de conveni urbanístic, signada amb data 24 de gener de 2018, de
cessió i reserva d'aprofitament per a la construcció del nou cementeri amb els actuals
propietaris de la parcel·la 103 del polígon 12, la mercantil RAJAMI, S.L., amb una
superfície de 2.281,99 m2 segons recent mesurament que consta en l’alçament topogràfic
efectuat el 23 de gener de 2018, i te de referència cadastral 46059A012001030001FY, en
què els cedents es reserven l'aprofitament urbanístic subjectiu corresponent als mateixos, el
qual es materialitzarà una vegada es tramite la corresponent gestió urbanística del Sector
urbanitzable residencial “C” amb una superfície de 827,50 metres quadrats, i la
corresponent gestió urbanística del Sector urbanitzable industrial “B” amb una superfície
de 1.454,49 metres quadrats.
Atés que l'Ajuntament compta amb un PGOU aprovat en data el 04 d’agost de
2005 per la Comissió Territorial d'Urbanisme de València, i que al mateix es preveu la
realització d’un nou cementeri municipal, dotacional públic que s’ha de obtindré per la
gestió urbanística dels Sectors Urbanitzables Residencial “A”, Residencial “C” i Industrial
“B”.
Atés que, en aplicació de l'article 79 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana;
que subjecta la dita reserva d'aprofitament urbanístic a l'aprovació municipal.
Atés els informes emesos per la Secretaria municipal i els servicis Tècnics
assessors en matèria d'urbanisme d'esta Corporació, sent este últim favorable a l'aprovació
de la reserva d'aprofitament urbanístic que se sol·licita.
Atés que queda justificat que durant el tràmit d’informació pública de l’aprovació
inicial i del contingut del Conveni, no s’ha formulat cap tipus de reclamació.
Pel Sr. Alcalde, proposa la Corporació Municipal, per interès municipal, s’aprove
el conveni esmentat tal i com esta redactat, així com la reserva d’aprofitament que
comporta el mateix.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el conveni urbanístic, signat amb data 24 de gener de 2018, de
cessió i reserva d'aprofitament per a la construcció del nou cementeri amb els actuals
propietaris de la parcel·la 005 del polígon 12, parcel·la afectada de dotacional públic “Nou

Cementeri Municipal” segons el Pla General d’Ordenació Urbana de Benifairó de la
Valldigna; reserva d’aprofitament que resulta aprovada en els termes en què la mateixa
queda referida en el conveni de referència.
SEGON.- Inscriure a nom de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna en el
Registre de la Propietat d’Alzira I, la cessió del terrenys abans mencionats, així com la
reserva d’aprofitament a favor dels actual propietaris, sent a càrrec de l’Ajuntament les
despeses que s’ocasionen per aquest tràmit.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos que
siguen procedents en Dret.
QUART.- Facultar l'Alcalde per a que en nom i representació de l'Ajuntament
firme els documents que calguen en execució d’aquest acord.
6) APROVAR INICIALMENT EXPEDIENT NÚM. 1 DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2018:
Es ret compte de l'expedient Núm. 1 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 2018.
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 es insuficient la
consignació de crèdit existent per poder comptabilitzar les despeses que s’han de cobrir en
l’exercici de 2018.
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 177.4 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.

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 crèdit 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:
- Aplicació i denominació pressupostària
161.227 Aigua potable, treballs tècnics
221.162 Complement en situació de IL
241.131 Promoció de l’ocupació il
320.212 Col·legi Públic, M.C.R.
326.481 Promoció estudis
334.226 Promoció cultura, despeses diverses
337.226 Acció social, despeses diverses
338.226 Festes patronals i populars
342.212 Poliesportiu, M.C.R.
454.210 Camins Rurals, M.C.R.
454.611 Millores en camins rurals
920.160 Admin. Gral. Quotes socials
920.212 Edificis generals, M.C.R.
920.635 Admon. Gral. Mobiliari i equip oficina
Total modificació per suplements de crèdits

Import
4.000,00 €
2.000,00 €
98.000,00 €
2.000,00 €
1.200,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
13.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
14.500,00 €
46.000,00 €
5.000,00 €
3.700,00 €
198.400,00 €

b) Finançar les modificacions de crèdits expressades amb càrrec a ingressos de
naturalesa no tributària de l’estat d’ingressos que a continuació s’indiquen,
Concepte i denominació pressupostària
421 SPEE, programes ocupacionals per a agrícoles
450 Presidència Generalitat, pluges 2016
451 SERVEF, programes ocupacionals per a joves
761 de Diputació de València, pluges 2016

Import
28.000,00 €
22.000,00 €
120.000,00 €
12.400,00 €

Total finançament modificació de crèdits,
amb ingressos de naturalesa no tributària,

182.400,00 €

c) I amb Baixes de crèdits de despeses d'altres aplicacions,
- Aplicació i denominació pressupostària

323.227 Neteja edificis educatius
334.480 Promoció cultura, banda Entusiasta
Total baixes de crèdits
Total finançament modificació per crèdits, 2b) + 2c)

Import

3.000,00 €
13.000,00 €
16.000,00 €
198.400,00 €

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 2018, si durant l'indicat període no es presenten reclamacions,
constatant-ho, mitjançant decret, el Sr. Alcalde.
7) 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
2018 fins el dia 31 de maig de 2018, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 02-05-18, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 08 de maig de 2018.
De 22-05-18, designa provisionalment delegat de protecció de dades personals de
l’ajuntament.
De 29-05-18, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 05 de juny de 2018.

- BENS,
De 24-05-18, autoritza a Penya Valencianista ús del vial Avinguda de la Valldigna,
dia 2 de juny de 2018, per a realitzar sopar de germanor.
- CONTRACTACIÓ,
De 02-05-18, contracta amb PREVENPYME S.L., el servei de prevenció de riscos
laborals per als empleats de l’Ajuntament, per un any comptador des de l’1 de maig
de 2018, pel preu cert de 1.875,00 euros IVA no inclòs.
De 21-05-18, inici contractació servei de socorrisme i manteniment de la piscina
municipal estiu 2018.
De 24-05-18, aprova expedient contractació servei de socorrisme i manteniment de
la piscina municipal estiu 2018, i convida cinc professionals a presentar oferta.
De 29-05-18, manifesta la voluntat de resoldre contracte, per mutu acord, amb “EB
Arquitectura i Urbanisme Safor, 7, SLP” per a la realització dels treballs i
documents tècnics per a la redacció del Pla Parcial del Sector urbanitzable
residencial “A”.
De 29-05-18, manifesta la voluntat de resoldre contracte, per mutu acord, amb “P
Abogados, gestión y planificación urbanistica, SL” per a la realització dels treballs i
documents jurídics per a la redacció del Pla Parcial del Sector urbanitzable
residencial “A”.
De 29-05-18, aprova expedient contractació de les obres “Reurbanització de
l’entorn de la Plaça del Pi” i convoca la corresponent licitació.
De 29-05-18, contracta amb G2G Consultores, Geotecnia y Medio Ambiente, S.L.,
el servei de “Estudi Geotècnic i Estudi Hidrogeològic” per a la redacció del
projecte tècnic del nou cementeri municipal, pel preu cert de 2.435,00 euros IVA
no inclòs.
De 30-05-18, contracta amb Iberdrola Clientes, SAU, el subministrament elèctric
per a set instal·lacions municipals amb potencia contractada superior a 10 Kw, per
termini d’un any, de conformitat amb l’Acord Marc tramitat per la Diputació de
València.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 10-05-18, adhesió al pla d’ocupació 2018 de la Diputació de València.
De 15-05-18, adhesió al programa la Dipu te Beca 2018 de la Diputació de
València.
De 15-05-18, sol·licita de Diputació de València la inclusió d’obres en el Pla de
Camins i Vials 2018-2019.
De 16-05-18, aprova bases i convocatòria concurs de mèrits selecció beneficiaris
programa la Dipu te Beca 2018 de la Diputació de València.

De 24-05-18, inici responsabilitat patrimonial sol·licitada per la Sra. Ma. Carmen
Canet Molla.
De 28-05-18, inici gual en carrer Redessan, s/n (a) per a Simat Agricola, SL.
De 28-05-18, inici gual en carrer Redessan, s/n (b) per a Simat Agricola, SL.
De 28-05-18, inici reserva vial per a carrega i descarrega en carrer Redessan, s/n
per a Simat Agricola, SL.
De 29-05-18, inici procediment sancionador a Jose Casanova Bataller per una
infracció al Reglament Municipal d’usos i costums en el medi rural, en parcel·la
157 del polígon 9.
- URBANISME,
De 14-05-18, inici restauració legalitat urbanística per obres en parcel·les 164, 167,
168, 171, 476, i 553 del polígon 8.
De 29-05-18, declaració respecte d’obra nova en carrer Puríssima, 10, a efectes del
seu enregistrament en el Registre de la Propietat d’Alzira I.
De 29-05-18, donar per restaurada la legalitat urbanística de les obres realitzades en
parcel·la 121 del polígon 4.
De 29-05-18, donar per restaurada la legalitat urbanística de les obres realitzades en
parcel·la 113 del polígon 4.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 15-05-18, a Stefana Vrenicu, caseta ferramentes agrícoles en parcel·la 105 del
polígon 8.
De 15-05-18, a Jose Vicente Cors Alberola, reformes en Plaça País Valencià, 2
De 28-05-18, a Daniel Pérez Serra, tanca finca rústica, parcel·la 198 polígon 11
- LLICÈNCIES AMBIENTALS,
De 22-05-18, inici reobertura piscina municipal per a l’estiu 2018
- INTERVENCIÓ,
De 22-05-18, inici modificació crèdits núm. 1 en pressupost de 2018
De 22-05-18, inici expedient compte general del pressupost de l’exercici de 2017.
De 24-05-18, ordena el pagament de la quota 2018 al Fons Valencià per la
Solidaritat.
De 29-05-18, ordena el pagament de la quota 2018 a l’Associació “Som Rurals”
- TRESORERIA,
De 25-05-18, aprova liquidació primer trimestre 2018 a Endesa Energia, SAU, taxa
d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels
ingressos bruts.

De 25-05-18, aprova liquidació primer trimestre 2018 a Viesgo Energia, SL, taxa
d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels
ingressos bruts.
De 25-05-18, aprova liquidació primer trimestre 2018 a Cide HC Energia, SA, taxa
d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels
ingressos bruts.
De 25-05-18, aprova liquidació primer trimestre 2018 a EDP Comercializadora
Ultimo Recurso, SA, taxa d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel
sistema de l’1’5% dels ingressos bruts.
De 30-05-18, anul·la la liquidació 02/2018 ocupació via publica amb materials de
construcció, per haver patit una errada.
De 30-05-18, aprova liquidació 08/2018 ocupació via publica amb materials de
construcció.
De 31-05-18, aprova padrons tributaris a recaptar durant el segon semestre de 2018:
Taxa servei subministrament d’aigua potable primer semestre de 2018, Cànon
Sanejament de la Generalitat primer semestre de 2018 i Taxa servei de clavegueram
primer semestre de 2018.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2018, han tingut entrada 441 escrits, i eixida 563 escrits.
I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
Quedar degudament assabentada de tota la informació rebuda.
8) PRECS I PREGUNTES:
Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als
Regidors amb delegació.
El Sr. Marc Vercher Alberola, regidor del grup municipal PSOE, formula els
següents precs o preguntes:
- El Camí Fondo esta invadit de canyes, prega s’adopte alguna solució, del contrari
no es pot circular per l’indicat Camí
L’Alcalde manifesta, que estem farts de demanar per escrit a Confederació
Hidrogràfica del Xúquer que compleix-ca amb les seues obligacions, el funcionament de
l’esmentat organisme es prou lamentable.

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 17 de juliol de
2018. 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

