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     S' EXCUSAREN:  
SRA.  LIDIA SOLER PEREZ 

 
 NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a dotze de desembre 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 05 de desembre de 
2016,  per a celebrar sessió  extraordinària  i  pública. 
 
 Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que 
formen la Corporació  Municipal, el  President obri la sessió  amb el següent, 
 

ORDRE  DEL  DIA  

 
 



 
 Únic)  APROVAR LA SOL·LICITUD D’AJUDA PER A L’ESTRATÈGIA 
DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE I INTEGRAT DENOMINADA 
“VALLDIGNA”: 
 
 Es ret compte de la proposta del Sr. Alcalde-President per la qual es demana la 
Corporació Municipal adopte els acords oportuns per tal de sol·licitar al Ministeri 
d’Hisenda l’aprovació i la concessió d’ajuda escaient per l’estratègia de desenvolupament 
urbà sostenible i integrat “Valldigna”. 

 
 Tenint en compte els següents ANTECEDENTS, 

 
1. S'ha publicat en el BOE núm. 243, de 7 d'octubre, l'Orde HAP/1610/2016, de 6 

d'octubre, per la que s'aprova la segona convocatòria per a la selecció d'Estratègies de 
Desenrotllament Urbà Sostenible i Integrat que seran cofinançades per mitjà del programa 
operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020. 

 
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de quaranta-cinc dies hàbils des 

de la publicació en el «Boletín Oficial del Estado» de la present convocatòria, finalitzant el 
termini a les 14:00 hores del dia que corresponga. A fi de donar un correcte servici 
informàtic, les sol·licituds es podran pujar a la plataforma electrònica durant els trenta 
últims dies del termini habilitat per a la presentació de sol·licituds. 

 
2. Es fa constar que la Mancomunitat de la Valldigna, de la que forma part este 

Ajuntament, ha sol·licitat, amb el suport dels municipis que la integren, la iniciació de la 
modificació del Decret 1/2011, de 13 de gener, del Consell, pel que s'aprova l'Estratègia 
Territorial de la Comunitat Valenciana, en el sentit de modificar l'Àrea Urbana Integrada 
de Benifairó de la Valldigna i Simat de la Valldigna, en el sentit d'incloure en el seu àmbit 
al municipi de Tavernes de la Valldigna. 

 
3. En data 18 de novembre de 2016, per la Direcció General d’Ordenació del 

Territori, Urbanisme i Paisatge, s’emet Informe en el qual es fa pales el compliment dels 
requisits de l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana per a considerar 
l’existència d’una àrea urbana integrada entre els municipis de Tavernes de la Valldigna, 
Simat de la Valldigna i Benifairó de la Valldigna. 

 
4. La població dels municipis esmentats, segons les xifres oficials de població a 1 

de gener del 2015 publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (www.Ine.és), són les 
següents: 

 
 



 

Municipi 
Xifres oficials de població resultants  

de la revisió del Padró municipal  
a 1 de gener del 2015 

Barx 1.264 
Benifairó de la Valldigna 1.622 

Simat de la Valldigna 3.362 
Tavernes de la Valldigna 17.734 

TOTAL 23.982 
 

 5. El document redactat de Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i 
Integrat per a l'Àrea Urbana Integrada de la Valldigna, que consta de 114 fulls de paper 
comú a una cara. 

 
 Tenint en compte els següents FONAMENTS JURÍDICS, 

 
A) En l'article sext de la indicada Orde HAP/2427/2015 se regula l'àmbit territorial 

per al desenvolupament de les Estratègies DUSI: 
 

«1 Les Estratègies DUSI hauran de desenrotllar-se en les ciutats o àrees funcionals 

urbanes segons es defineixen en l'annex I d'esta convocatòria. La determinació del nombre 

d'habitants es realitzarà d'acord amb el Reial Decret 1007/2014, de 5 de desembre, pel 

que es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal 

referides a 1 de gener del 2014. 

 

2. Les àrees funcionals que es constituïsquen hauran d'estar formades per 

municipis pertanyents a la mateixa comunitat autònoma.» 

 
B) L'annex I de l'esmentada Orde HAP/2427/2015 se defineixen les tipologies 

d'Àrees Funcionals susceptibles de ser beneficiàries de les ajudes. Al punt 4 s’estableix: 
 
«4. Conurbacions de població superior a 20.000 habitants, constituïdes per 

agrupacions de municipis de menys de 20.000 habitants. 

 

Les conurbacions de més de 20.000 habitants constituïdes per dos o més municipis 

de menys de 20.000 habitants que presenten una continuïtat urbana física, de manera que 

constituïsquen morfològicament un únic nucli urbà, podran presentar Estratègies DUSI 

conjuntes de manera d'acord amb la definició de l'àrea funcional urbana objecte. 

 

 



Esta tipologia engloba «àrees policèntriques» caracteritzades per l'existència d'uns 

quants centres que coexisteixen en un territori amb relacions tant de competència com de 

complementarietat. Són àrees urbanes funcionals que no tenen una dependència marcada 

d'un nucli central i comparteixen problemes comuns de divers orde. 

 

Estes 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 als dits problemes. 

 

Els ajuntaments participants hauran de definir un únic òrgan de gestió 

administrativa per a les estratègies, que podria ser un dels dits ajuntaments o un òrgan 

supramunicipal existent o de nova constitució.» 

 
C) L'article octau de la dita Orde HAP/2427/2015 s’estableixen els requisits 

generals i contingut de les Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat, en els 
termes següents: 

 
1. Les Estratègies hauran de respondre al contingut especificat en l'annex II, 

incloent els elements següents: 

a) La identificació inicial dels problemes o reptes urbans de l'àrea. 

b) Una anàlisi del conjunt de l'àrea urbana des d'una perspectiva integrada. 

c) Un diagnòstic de la situació de l'àrea urbana, així com la definició dels resultats 

esperats i la seua quantificació: valor actual i valor objectiu al final del 31 de desembre 

del 2022 basant-se en els indicadors de resultat inclosos en l'annex III. 

d) La delimitació de l'àmbit d'actuació. 

e) Un Pla d'Implementació de l'Estratègia que inclourà les línies d'actuació. 

S'entendrà per línia d'actuació: una mesura que instrumenta una política d'interés públic 

enquadrada en un objectiu específic, gestionada per una única entitat (beneficiari o 

organisme amb senda financera assignada) i caracteritzada per uns objectius concrets i 

uns procediments de gestió i esquemes de finançament homogeni. 

f) La descripció dels mecanismes de participació ciutadana i dels agents socials. 

g) La garantia de la capacitat administrativa per a la seua implementació. 

h) Referència als principis horitzontals i objectius transversals. 

 

2. L'Estratègia DUSI ha de tindre un caràcter integrat i abordar en tot cas els cinc 

aspectes següents: econòmics, ambientals, climàtics, demogràfics i socials, que 

afavorisquen un Desenrotllament Urbà Sostenible i Integrat. 

 

3. El document presentat no excedirà de 250.000 caràcters amb espais, incloent en 

el total dels 250.000 caràcters els annexos que es consideren necessaris, traduccions, etc. 

Només s'admetran gràfics i plans explicatius a més dels 250.000 caràcters.  



L'Estratègia es podrà presentar en qualsevol dels idiomes oficials d'Espanya, 

incloent en qualsevol cas un exemplar de tota la documentació en castellà. 

 
D) La Directriu 19 del Decret 1/2011, de 13 de gener, del Consell, pel que s'aprova 

l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, estableix el següent: 
 
1. Per a la consecució dels objectius establits en l'estratègia territorial, els ens 

supramunicipals corresponents a les àrees funcionals o altres àmbits supramunicipals 

definits en l'estratègia territorial, elaboraran programes i projectes coherents i adequats a 

les directrius i pressupostos referits al seu àmbit territorial. 

 

2. Tenint en compte que la delimitació de les àrees funcionals ha tingut molt 

present el mantindre el necessari equilibri entre el medi rural i l'urbà, és pel que estos 

àmbits subregionals es converteixen en els més apropiats perquè els plans, programes i 

projectes que es desenrotllen procuren una discriminació positiva a favor dels municipis 

del medi rural en benefici de l'equitat territorial. 

 

3. Els projectes d'execució en el marc dels programes podran ser realitzats tant per 

les administracions públiques com per la iniciativa privada o per mitjà de modalitats 

mixtes. 

 

4. Els programes contindran el conjunt de mesures a realitzar assignant a cada 

una d'elles objectius concrets que es pretenen aconseguir, identificant per a això 

indicadors sobre la seua execució i eficàcia en relació amb els objectius de l'estratègia 

territorial. 

 

Així mateix els programes assignaran responsabilitats a les administracions 

públiques i al sector privat que participe en la seua execució davall formules de 

col·laboració publicoprivada. 

 

Els programes elaborats i tramitats per les entitats d'àmbit supramunicipal seran 

aprovats per la Generalitat. Els projectes que es presenten per a l'execució de cada un 

dels programes s'aprovaran per l'ens gestor de la planificació supramunicipal. 

 

5. El control de la correcta execució dels programes correspondrà en primera 

instància a l'administració municipal i en segona instància a la Generalitat. 

 

6. L'entitat supramunicipal podrà realitzar funcions de seguiment i assessorament 

als particulars i administracions municipals. 

 



7. Una part dels fons assignats a les àrees funcionals del territori i altres àmbits 

supramunicipals definits en esta estratègia territorial es reservarà per a actuacions 

d'àmbit íntegrament municipal. 

 
E) L'article 3.1 dels Estatuts de la Mancomunitat de la Valldigna, disposa el 

següent: 
 
1. La Mancomunitat es constituïx a fi de prestar els següents servicis, incloent les 

obres necessàries per a la seua prestació: 

a) Turisme. 

b) Polítiques supralocals de promoció cultural, esportiva i de temps lliure. 

c) Recuperació i conservació del patrimoni històric, cultural i arquitectònic de la 

Valldigna. 

d) Actuacions en matèria de medi ambient i urbanisme d'àmbit supralocal. 

e) Foment de l'ocupació i desenrotllament local. 

 
En vista de tot allò que s'ha exposat, la Corporació Municipal accepta la proposta 

de l’Alcaldia i troba conforme el document elaborat EDUSI “Valldigna”.  
 

 I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
PRIMER. Aprovar, en totes les seues parts,  l'Estratègia de Desenvolupament Urbà 

Sostenible i Integrat per a l'Àrea Urbana Integrada de la Valldigna, segons el document 
redactat a l’efecte, i que consta a l’expedient, el qual serà segellat amb d’este Ajuntament. 

 
SEGON. Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda la selecció de l'Estratègia de 

Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat per a l'Àrea Urbana Integrada de la Valldigna, 
en els termes exposats i d'acord amb el document aprovat en l’apartat Primer anterior, dins 
de la segona convocatòria per a la selecció d'Estratègies de Desenvolupament Urbà 
Sostenible i Integrat que seran cofinançades per mitjà del programa operatiu FEDER de 
creixement sostenible 2014-2020. 

 
TERCER. Manifestar formalment els següents compromisos, habilitant al Sr. 

Alcalde-President per a subscriure els documents necessaris regulats per la convocatòria: 
 
- Manifestar el compromís d’aquest Ajuntament en Ple, com òrgan competent per a 

aprovar el seu Pressupost General, d'habilitar crèdit suficient per a finançar les activitats 
que se seleccionen, en el cas que l'Estratègia DUSI “Valldigna” que es presenta a la 
convocatòria siga seleccionada. 

 
 



- Declarar que este Ajuntament: 
I. Compleix amb les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, 
II. Compleix amb les obligacions pel reintegrament de subvencions, 
III. No està incurs en cap de les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei 

38/2003, General de Subvencions, de 17 de novembre, per a obtindre la condició de 
beneficiari. 

 
QUART. Manifestar que esta en tràmit per la Generalitat Valenciana modificar 

l'Àrea Urbana Integrada de la Valldigna, als efectes de la incorporació del municipi de 
Tavernes de la Valldigna  en l’aprovada per Decret 1/2011, de 13 de gener, del Consell.  

 
 QUINT. Comunicar el present acord a la Mancomunitat de la Valldigna i facultar al 
Sr. Alcalde, en el seu cas, al Sr. Secretari General de l’Ajuntament, per a la presentació per 
via electrònica, a través de l'aplicació informàtica desenvolupada pel Ministeri d'Hisenda a 
este efecte en l'adreça https://seu.administracionespublicas. Gov.És/ els models electrònics 
necessaris per a la tramitació de la sol·licitud. 
  
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'Alcalde clou la sessió 
a les 20:25 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 22 de 
desembre 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 
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