MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 09 DE GENER DE 2018.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ

REGIDORS:
SRA. CARMEN CASANOVA PLANA
SR. MANEL GOMEZ CISCAR
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
SR. FRANCESC BATALLER FONS
S' EXCUSAREN:
SRA. LIDIA SOLER PEREZ
SR. DOMÉNEC ESTRUCH LLORCA
NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a nou de gener 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
ahui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 02 de gener 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,
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ORDRE DEL DIA
1) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 07 DE NOVEMBRE DE 2017:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 07 de novembre
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 LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE
DESIGNACIÓ DE SEGON TINENT D'ALCALDE:
Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 20 de desembre de 2017, sobre
designació del Segon Tinent d'Alcalde, la qual literalment diu:
“Atés la presa de possessió del nou regidor Sr. Manel Gomez Ciscar, que ha tingut
lloc en la sessió de 19 de desembre de 2017, açò a conseqüència de la renuncia al càrrec de
regidor que va formalitzar el Sr. Raul Serra Plana.
Per Resolució d’esta Alcaldia de data 15 de juny de 2015, es va determinar
l’existència de dos tinències d’alcaldia, de la segona era titular el Sr. Raul Serra Plana.
Les circumstàncies que concorren en l’equip de govern de l’Ajuntament fan que
siga convenient per l’organització i funcionament de l’administració general d’este
Ajuntament, que continue l’existència d’una segona tinència d’Alcaldia.
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 d’una segona Tinència d’Alcaldia, nomenant com a
titular de la mateixa al regidor Sr. Manel Gomez Ciscar.
2.- Correspondrà a la nomenada substituir a aquesta Alcaldia en 1’exercici de les
seues atribucions en els supòsits legalment previstos.
3.- Notificar aquesta resolució a la persona designada per tal que efectue
l'acceptació del susdit càrrec, si escau.

4.- Remetre anunci del nomenament indicat perquè siga inserit en el Butlletí Oficial
de la Província i també fer-ho públic en el Tauler d’Anuncis i pagina WEB 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.”
La Corporació Municipal, constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta quedar
assabentada de la Resolució de l’Alcaldia ací transcrita, sobre designació de Segon Tinent
d’Alcalde de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna
3) RETRE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE
DELEGACIONS CONFERIDES:
Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 20 de desembre de 2017, 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:
“Atés la presa de possessió del nou regidor Sr. Manel Gomez Ciscar, que ha tingut lloc en
la sessió de 19 de desembre de 2017, açò a conseqüència de la renuncia al càrrec de regidor que va
formalitzar el Sr. Raul Serra Plana.
Atés que es voluntat d’aquesta Alcaldia l’atorgament de la delegació de determinats serveis
municipals o àrees d’activitat municipal, tenint en compte la delegació que es va formalitzar al que
era regidor Sr. Raul Serra Plana, cal formalitzar una Resolució de delegació de competències a
favor del nou regidor Sr. Manel Gomez Ciscar.
De conformitat amb allò disposat en l’art. 21.3 de la llei 7/85, de 2 d'abril í 43, 44 i 45 del
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, Esports i Festes

Regidor/a delegat/da:
Sr. Manel Gomez Ciscar

2.- Les delegacions efectuades abastaran les facultats de direcció, organització interna i
gestió de les corresponents activitats, en particular, sense excloure cap altre, comprendran el servei
de camins rurals, poliesportiu i activitats esportives, medi ambient, festes patronals, amb exclusió
de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers.
3.- Notificar aquesta Resolució al Regidor Delegat per tal que efectue l'acceptació de la
mencionada delegació, si escau.
4.- Donar informació pública de les delegacions indicades, mitjançant anunci que serà
inserit en el Butlletí Oficial de la Província i també fer-ho públic en el Tauler d’Anuncis i pagina
WEB 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 a la data de la present
resolució.”

La Corporació Municipal, constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta quedar
assabentada de la Resolució de l’Alcaldia ací transcrita, sobre delegació conferida de
serveis de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna.
4) SOL·LICITUD D'AJUDA A CONSELLERIA D’EDUCACIÓ,
INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER A REALITZAR OBRES DE
MILLORA EN INSTAL·LACIONS DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL:
Atés la Resolució de 7 de desembre de 2017 de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a realitzar obres de
millora, ampliació o reparació de les instal·lacions esportives en municipis de la
Comunitat Valenciana, a la qual li es d’aplicació l'Ordre 33/2017, de 7 d’agost, de la
mencionada Conselleria.
Atés la memòria descriptiva i constructiva del projecte tècnic de l'obra “Reforma
d’Instal·lacions esportives per habilitar una Pista de Petanca i una Pista de jocs per a
Skate”, amb un pressupost de licitació de 59.752,37 euros, document lliurat per l’arquitecte
tècnic Sr. Domingo Ripoll Miñana.
Atés que aquesta obra esta contemplada entre les que poden ser subvencionables,
segons l'apartat segon de la convocatòria, per a actuacions Tipus A en municipis amb
menys de 5000 habitants de població.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:

a) Acceptar el projecte tècnic de l'obra “Reforma d’Instal·lacions esportives per
habilitar una Pista de Petanca i una Pista de jocs per a Skate”, tal i com esta redactada, en
totes les seues parts.
b) Sol·licitar de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, ajuda
econòmica tan ampla com siga possible, per poder executar l'obra descrita en el projecte
tècnic de l'obra “Reforma d’Instal·lacions esportives per habilitar una Pista de Petanca i
una Pista de jocs per a Skate”, a Benifairó de la Valldigna.
c) Comprometre's, cas de resultar beneficiari de l’ajuda sol·licitada, a complir amb
les obligacions establides en la base quarta de l’Ordre 33/2017 que regula esta
convocatòria.
d) Que per l'Alcaldia es firmen els documents que calguen, inclosa la sol·licitud, i
per al cobrament, el seu dia, de les quantitats corresponents a l'ajuda.
e) 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.
5) APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’ANY 2017,
PRESENTAT PEL SERVEI DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE LA DIPUTACIÓ
DE VALÈNCIA:
Es ret compte de la gestió recaptatòria presentada pel Servei de Recaptació de la
Diputació de València, formalitzada a través del Compte de Recaptació de l’exercici de
2017 dels tributs municipals de Benifairó de la Valldigna, tant per valors rebut com per
valors liquidacions, així com en voluntària com en executiva, amb el següent resum en
euros:
TIPUS

PENDENT
ANY

VALORS

ANTERIOR

CÀRRECS
VOLUNTARIA

INGRESSOS
EXECUTIVA

VOLUNTARIA.

EXECUTIVA

BAIXES

PENDENT
ANY
SEGÜENT

LIQUI
DACIONS

43.378,17

10.838,12

0,00

12.715,03

7.534,69

1.466,81

32.499,76

REBUTS

382.358,49

818.166,02

1.410,10

750.048,01

73.402,11

15.922,98

362.561,51

TOTAL

425.736,66

829.004,14

1.410,10

762.763,04

80.936,80

17.389,79

395.061,27

Atés, pel que respecte a les baixes, que durant l’exercici 2017 el Servei de
Recaptació ha comunicat i relacionat el motiu de les mateixes, d’acord amb el que regula la
vigent Llei General Tributària, Reglament General de Recaptació, Llei General
Pressupostària, en relació amb la prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats, en
relació amb la declaració d’insolvència del deutor, o en relació a la correcció d’errors
materials o de fet.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Acceptar i aprovar el Compte de Recaptació de l’exercici de 2017 dels tributs
municipals de Benifairó de la Valldigna, tal i com la presentat el Servei de Recaptació de
la Diputació de València, per tant aprovar les baixes dels drets reconeguts pendents de
cobrament, segons consta en el Compte presentat.
b) Que per Intervenció i Tresoreria es realitzen els assentaments comptables
escaients segons resulta del Compte de Recaptació aprovat en l’apartat anterior.

6) APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI MUNICIPAL DE
CEMENTERI:
Atés l’expedient tramitat amb motiu de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa pel servei de cementeri municipal.
Atés justificada la necessitat de la modificació de la mencionada ordenança, per a
fer front a les despeses municipals, en particular l'autofinançament del servei municipal a
que fa referència.
Atés que en la tramitació de l’expedient s'han complert els requisits que s'esmenten
en la vigent Legislació reguladora de les Hisendes Locals.
L’Alcalde, demana la Corporació Municipal aprove la modificació proposada amb
els termes que es contenen a l’expedient.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:

A) Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa pel servei de cementeri municipal, tal i com hi figura a l'expedient, en els termes
següents,
- Modificar l’article 6é, afegint un nou epígraf, el número 3, fixant les següents
tarifes:
Epígraf número 3. Assignació de columbaris.
a) Columbaris perpetus ..................................................................... 300,00 euros
b) Segones ocupacions en un columbari ja ocupat ............................ 150,00 euros
Disposició final.- La present modificació d´aquesta ordenança entrarà en vigor,
després de complir amb els tràmits legals previstos, una vegada siga ferma en via
administrativa, i romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.
B) Exposar al públic, per termini de trenta dies, en el Tauler d'Anuncis de
l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, aquest acord i relació de les ordenances
fiscals modificades, amb la finalitat que pels interessats s'examinen els expedients i en el
seu cas presenten les reclamacions que consideren oportunes.
C) Cas que durant el termini d'exposició, a partir de la respectiva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província, no es presenten reclamacions, aquest acord i text de la
mencionada Ordenança Fiscal modificada, quedaran elevats i considerats definitius,
constatant-ho per Decret el Sr. Alcalde, publicant-se el text íntegre de la mateixa als
efectes legals previstos.

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 desembre de
2017 fins el dia 31 de desembre de 2017, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,

De 12-12-17, convocatòria sessió extraordinària a celebrar el dia 19 de desembre
de 2017.
De 20-12-17, determina i designa una Segona Tinença d’Alcaldia en el regidor Sr.
Manel Gomez Ciscar.
De 20-12-17, delega la gestió dels serveis d’agricultura, medi ambient, esports i
festes en el regidor Sr. Manel Gomez Ciscar
- PERSONAL,
De 14-12-17, declara el cessament del funcionari interí al Sr. Alejandro Romero
Garcia, que ocupa lloc d’agent de la policia local, per sol·licitar la renuncia.
De 20-12-17, nomena funcionari interí al Sr. Carlos Tormos Casamayor, per a
ocupar lloc d’agent de la policia local.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 15-12-17, a Consuelo Ferrando Alberola, reformes en C/ Verge dels Angels, 12.
De 15-12-17, a Maria Cunyat Ferrando, reformes en Pl. Pintor Sorolla, 4.
De 15-12-17, a Eleuterio Ferrando Gonzalez, instal·lació maquina en façana, C/
Sant Vicente, 23
De 22-12-17, a Vicente Jesus Ferrando Serra, condicionament accés a la parcel·la
11 del polígon 4.
De 22-12-17, a Maria Carmen Vayá Serrano, reformes en C/ Mestre Serrano, 1.
De 22-12-17, a Inmaculada Ferrando Solanes, reformes en C/ Sant Vicent, 15
- INTERVENCIÓ,
De 11-12-17, inici modificació de crèdits número 4 del pressupost de 2017.
De 12-12-17, determina el pagament a portaveus municipals per assistència a dos
reunions informatives
De 18-12-17, inici modificació Ordenança Fiscal de la Taxa pel Servei de
Cementeri Municipal.
De 20-12-17, aprova la modificació de crèdits núm. 4 del pressupost de 2017,
mitjançant transferències d’unes aplicacions a altres essent de la mateixa àrea de
despesa.
- TRESORERIA,
De 12-12-17, atorga exempció pago IVTM del vehicle 4976KFH, de Pau Estruch
Bellver, per minusvàlua.
De 12-12-17, atorga exempció pago IVTM del vehicle E2028BGT, de Citricos
Bollo, SL, per disposar de cartilla agrícola.

B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a 31 de
desembre de 2017, i des del dia 01-01-2017, han tingut entrada 1076 escrits, i han tingut
eixida 1393 escrits. I que a data d'avui, des del dia 01-01-2018, han tingut entrada 14
escrits, i han tingut eixida 17 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. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup municipal PP, formula els
següents precs o preguntes:
- Comenta que el Club de Futbol Benifairó de la Valldigna pot disposar d’un
desfibril·lador, fer-se càrrec del mateix es mes complicat del que pareixia, si l’Ajuntament
de Benifairó de la Valldigna, a qui li cediríem el mencionat aparell, no es pot fer càrrec del
mateix, resulta que no podrà ser que puga funcionar.
L’Alcalde manifesta, l’Ajuntament no compta amb els recursos humans adequats
per a fer-se càrrec del mencionat desfibril·lador, que el Club de Futbol faça el que
considere oportú, però sense comptar amb l’Ajuntament.
Pregunta respecte del treballador contractat a través del programa EMCORD2017
del SERVEF que recentment ha causat baixa per malaltia, sinó es pot substituir per un altre
de la llista d’aturats baremats.
L’Alcalde manifesta, que mentre el treballador no renuincia al contracte laboral, no
es pot substituir per un altre.
El Sr. Marc Vercher Alberola, regidor del grup municipal PSOE, formula els
següents precs o preguntes:
Prega es revise el funcionament de la manega d’aigua instal·lada al final del carrer
Jaume II, a efectes d’autosubministrament d’aigua pels professionals que es dediquen a
polvoritzar tarongers, ja que sembla que perd aigua.
El Regidor d’Agricultura, Sr. Manel Gomez Ciscar, indica que sols es perd l’aigua
que s’ha quedat en el colze de la manega una vegada s’ha tancar la clau de pas.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a
les 21:50 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 06 de febrer
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

