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NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a dos d’octubre 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 26 de setembre 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, 
 
 



ORDRE  DEL  DIA 
 
 

1) APROVACIÓ EXPEDIENT I PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA LICITACIÓ DE LES OBRES 
“NOU CEMENTERI MUNICIPAL”:  
 

Atés que per Decret d’esta Alcaldia de data 14 de setembre de 2018 s'inicia 
expedient per a la contractació de les obres de NOU CEMENETRI MUNICIPAL,  amb 
base en la proposta d’aquesta Alcaldia segons Informe de justificació de contracte i de 
conformitat amb allò que regula la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, i amb el projecte tècnic aprovat per L’Ajuntament en Ple en la sessió de 04 de 
setembre de 2018. 
 

Atés que el pressupost de la present licitació, 247.520,66 euros, més 21% d'IVA 
que ascendeix a 51.979,34 euros, suposa un import de 299.500,00 euros IVA inclòs. El 
termini d'execució de les referides obres és de deu mesos.  

 
Atés el Plec de Clàusules Administratives Particulars, que van a regular la licitació i 

contractació de les obres de referència pel procediment obert simplificat, tramitació 
ordinària, el qual inclou les condicions definidores dels drets i obligacions que assumiran 
les parts del contracte i les altres mencions requerides per la mencionada Llei 9/2017. 

 
 Atés que aquestes obres estan finançades per  la Diputació de València, en virtut de 
Conveni Singular 2017/21. 
 
 Atés que en l'expedient consta l'informe jurídic de secretaria i la fiscalització 
d'intervenció, quedant acreditada l'existència de crèdit per a la realització del gasto derivat 
del contracte. 
 
 Atés que de l'expedient tramitat resulten prou justificades les causes que motiven la 
necessitat l'execució de les obres projectades i la tramitació de l'expedient de contractació, 
així com l'elecció del procediment i la dels criteris que es tindran en consideració per a 
valorar les ofertes que es presenten i adjudicar el contracte. 
 
 Tot seguit pel portaveu del Grup Municipal PP, Sr. José Luís Ferrando Martí, es 
manifesta la disconformitat del seu grup en dur endavant aquesta licitació, per tant votaran 
en contra.  

 



 Davant d’esta manifestació, passa l’assumpte a votació, la qual dona el resultat 
següent: sis vots a favor, tres dels regidors del Grup  COMNPROMÍS, dos dels regidors 
del Grup PSOE i un del regidors del Grup EUPV; i dos vots en contra dels regidors del 
Grup PP.  
 
 En conseqüència, i de conformitat amb el que estableixen els articles 116 i 117, i la 
Disposició Addicional Segona i la Disposició Addicional Tercera de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic, l’Ajuntament en Ple, per majoria de sis vots 
a favor i dos en contra,  acorda: 
 

PRIMER.- Aprovar l'expedient per a la contractació de les obres de NOU 
CEMENTERI MUNICIPAL, així com el Plec de Clàusules Administratives Particulars 
que han de regir el contracte. El procediment de tramitació serà obert simplificat, de 
tramitació ordinària. 
 

SEGON.- Autoritzar el gasto corresponent que comporta el present contracte, amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària 164.622  del vigent pressupost municipal.  
 

TERCER.- Anunciar la licitació pública en el Perfil del Contractant d’este 
Ajuntament. 
 
  

2) APROVAR EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 02 
DEL PRESSUPOST  MUNICIPAL DE  2018: 
 

Es ret compte de l'expedient Núm. 2 de modificacions de crèdits, en el qual es 
proposa la concessió de crèdits extraordinaris i 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 crèdits extraordinaris i 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, i que els crèdits extraordinaris ho son per poder comptabilitzar noves 
despeses no previstes i 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 recollides en aquest 

expedient 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, nous o majors ingressos dels previstos o baixes de crèdits en l’estat de despeses que 
no estan compromesos,  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 crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit als que es refereix aquest  expedient. Comprometre’s a no executar 
les mateixes fins que l’Ajuntament dispose del corresponent ingrés del compromís de 
transferència. Considerar la relació d’inversions que comporten els crèdits extraordinaris 
en el capítol 6é., com inversions integrants del pressupost municipal de 2018. 

 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits proposada en els termes 

següents: 
 

A)   Concedir suplements de crèdits en les aplicacions pressupostaries, la relació de  
les quals a continuació és detalla: 

 

 

              Aplicació i denominació pressupostària                   Import euros 
151.227  Urbanisme, treballs tècnics                                                 

 

20.000,00  
 

161.210  Aigua potable, M.C.R.                                                        
 

10.000,00  
 

164.622  Nou Cementeri Municipal                                                 
 

30.000,00  
 

170.210  Medi Ambient, M.C.R.                                                       
 

1.000,00  
 



171.210  Parcs i Jardins, M.C.R.                                                       
 

5.000,00  
 

342.212 Poliesportiu M.C.R.       
 

7.000,00  
 

342.221  Poliesportiu subministraments, llum, etc.                                                       
 

1.000,00  
 

454.611  Millores en Camins Rurals                                          
 

231.700,00  
 

 

                     2A) Total  modificació per suplements de crèdits                  305.700,00 € 
 

B)   Concedir crèdits extraordinaris en les noves aplicacions pressupostaries, la 
relació de  les quals a continuació és detalla: 

 
Aplicació i denominació pressupostària 

 

Import euros 

155.612  Renovació Pl. País Valencià                                                        
 

52.700,00  
 

155.613  Pavimentació Carrer Sant Francesc, i tres més                                   
 

116.800,00  
 

161.614  Millores en xarxa aigua potable                                                        
 

78.000,00  
 

164.629  Desviament línia elèctrica en nou cementeri                                                       
 

34.000,00  
 

165.623  Smart city, enllumenat públic                                                       
 

20.000,00  
 

170.227  Pla prevenció incendis forestals, redacció                                                        
 

8.000,00  
 

454.600  Compra terrenys ampliació camí Canaleta Pedra                                                         
 

10.200,00  
 

920.624  Compra cotxe elèctric serveis municipals                                                         
 

34.000,00  
 

933.632  Remodelació del safareig Públic                                                       
 

40.600,00  
 

 

           2B)  Total  modificació per crèdits extraordinaris                      394.300,00 € 
 

Total  modificació crèdits  2A) + 2B)      700.000,00 € 
 
 



Tercer.- Finançar les modificacions de crèdits expressades en el punt SEGON  
anterior amb càrrec a ingressos de naturalesa no tributària, compromesos però pendent 
d’ingrés, i per anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres aplicacions del 
pressupost vigent no compromesos, les dotacions de les quals s'estimen reduïbles sense 
pertorbació del respectiu servei, també amb operació de crèdit a llarg termini, que a 
continuació s’indiquen,  

 
A)  Ingressos de naturalesa no tributària:  
 

Concepte i denominació pressupostària   Import euros 
450 de Conselleria Agricultura,  

Redacció pla prevenció incendis forestals                                                       
 

6.300,00  
 

461  De Diputació de València,  
ajuda contracte assessors tècnics 2018                                                          

 

12.000,00  
 

720 de l’Administració de l’Estat,  
Programa pluges torrencials nov. des. 2016                            

 

24.000,00  
 

750  de Conselleria Agricultura,  
Programa millores en camins rurals 2018                                                       

 

40.000,00  
 

761  de Diputació de València,  
Programa Smart city, enllumenat públic 

Programa cotxe elèctric 
Programa millores en xarxa aigua potable 

Pla vials i camins 2018 
Programa SOM 2018-2019 (PPOS) 

Programa IFS 2018                                                     
 

406.460,00 
  16.000,00  
  20.000,00 
  56.000,00 
  29.110,00 
192.900,00 
  92.450,00 

 

              3A) Total  finançament modificació de crèdits,  
                                 amb ingressos de naturalesa no tributària,          488.760,00 € 
 
 

B) Baixes de crèdits de despeses d'altres aplicacions  
 
 

 



Aplicació i denominació pressupostària Import euros 

155.611  Reurbanització de la Plaça del Pi                                                        
 

10.000,00  
 

163.131  Operari neteja viaria                                                         
 

5.000,00  
 

171.633  Equipament parcs i jardins                                                       
 

2.000,00  
 

312.227  Neteja Centre Salut                                                       
 

3.000,00  
 

323.131  Operari neteja escoles                               
 

2.000,00  
 

323.227 Neteja edificis educatius                                                         
 

10.000,00  
 

 
3B)  Total  baixes de crèdits                                        32.000,00 € 

 

C) Ingressos per operació de crèdit a llarg termini:  
 

Concepte i denominació pressupostària   Import euros 
913 Préstec per a finançar inversions                                    

 

179.240,00  
 

 

                          3C) Total operació de crèdit a llarg termini                    179.240,00 € 
 

Total  finançament modificació per crèdits extraordinaris 
                   i suplements de crèdits  3A) + 3B) + 3C)          700.000,00 € 

 

Quart.- 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. 
 

Quint.- Considerar definitivament aprovada aquesta modificació del Pressupost 
General per a l'exercici de 2018, si durant l'indicat període d’informació pública  no es 
presenten reclamacions, constatant-ho, mitjançant decret, el Sr. Alcalde. 

 
 
 



3) RETRE COMPTE  DE  LES  RESOLUCIONS  DE L'ALCALDIA, I  DE 
LA CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÈS: 
 
 A continuació, i 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 16 d’agost de 2018  
fins el dia 30 de setembre de  2018, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I   FUNCIONAMENT, 
De 28-08-18, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 04  de setembre de 
2018. 
De 30-08-18, acorda l’adhesió a la plataforma electrònica GEISER/ORVE, sistema 
d’interconnexió de registres a través de la Diputació de València. 
De 18-09-18, designa a l’empleat municipal, Ernesto Garcia Navarro, persona 
idònia pel càrrec de Secretaria del Jutjat de Pau de Benifairó de la Valldigna. 
De 26-09-18, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 02 d’octubre de 2018. 
 
- PERSONAL,   
De 20-08-18, inici modificació plantilla personal i relació llocs de treball  amb 
motiu de la nova Llei de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat 
Valenciana. 
De 20-08-18, reconeix el desè trienni a l’empleada municipal, Sra. Inés Mahiques 
Mahiques 
De 24-09-18, atorga Comissió de Serveis a l’agent de la policia local, Sr. Jordi 
Camarena Serva, per a treballar a l’ajuntament d’Algemesi. 
 
- BENS,   
De 03-09-18, autoritza a Comunitat regant Pou Virgen del Pilar, ús del centre 
cultural, dia 30 de setembre de 2018, per a realitzar junta general. 
De 10-09-18, autoritza a Ferrando Blasco, S.L., ús del centre cultural, dia 03 
d’octubre de 2018, per a realitzar jornada sobre riscos laborals. 
De 26-09-18, autoritza a Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna, ús del 
poliesportiu, dia 06 d’octubre de 2018, per a realitzar un partit de futbol. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 23-08-18, sol·licita canvi d’obra  inclosa en el programa SOM 2018-2019. 



De 27-08-18, atorga targeta d’estacionament per diversitat funcional a Rosa Serra 
Magraner, per mobilitat reduïda. 
De 03-09-18, inici gual en carrer Juan de Juanes, 2. 
De 06-09-18, sol·licita ajuda de Diputació de València, del programa IFS 2018, per 
a realitzar obres de Reforma en Safareig Públic. 
De 06-09-18, sol·licita ajuda de Diputació de València, del programa IFS 2018, per 
a realitzar obres de Pavimentació del Camí Racó del Cambro. 
De 07-09-18, atorga llicencia de gual a Jesús Alvarez Cuñat, en C/ Juan de Juanes, 
2. 
De 10-09-18, sol·licita ajuda de Diputació de València, del programa IFS 2018, per 
a realitzar obres de Reforma en Plaça del País Valencià. 
De 10-09-18, atorga reserva de nínxol a Bautista Fons Vercher. 
 
- CONTRACTACIÓ,   
De 20-08-18, demana informe tècnic respecte del projecte de les obres Nou 
Cementeri Municipal. 
De 20-08-18, demana informe tècnic respecte del projecte de les obres 
Pavimentació de tram del Camí Pinar. 
De 20-08-18, accepta el desestiment de “Marques i Soler S.LP.” de continuar 
prestant el servei d’assistència jurídica en matèria de dret local, resolguent el 
contracte per mutu acord, amb efectes de 31 d’agost de 2018. 
De 21-08-18, aprova el Pla de Seguretat i Salut per a les obres “Reurbanització de 
l’entorn de la Plaça del Pi”, presentat per  PABOGAR, S.L. 
De 30-08-18, inici per a la devolució de quatre garanties definitives, per finalització 
del termini de garantia de quatre obres. 
De 30-08-18, contracta amb la lletrada, Clara Espinós Marqués, el servei 
d’assistència jurídica en matèria de dret local, per un any amb inici l’1 de setembre 
de 2018, i un preu cert de 1.245,00 euros al mes, més l’IVA corresponent. 
De 05-09-18, inici expedient contractació de les obres Pavimentació de tram del 
Camí Pinar. 
De 14-09-18, inici expedient contractació de les obres Nou Cementeri Municipal. 
De 18-09-18, aprova expedient contractació de les obres Pavimentació de tram del 
Camí Pinar, i les licita per contracte menor 
De 18-09-18, contracta la redacció del projecte de les obres “Renovació de ferms 
dels camins rurals: Cambró, de Simat, Canaleta de Pedra i Comba”, al tècnic Juan 
Brines Solanes, pel preu cert de 1.606,34 euros, IVA inclòs. 
De 18-09-18, contracta la redacció del projecte de les obres “Ampliació del Camí 
Rural Canaleta de Pedra”, al tècnic Jose Aldeguer Muñoz, pel preu cert de 2.378,37 
euros, IVA inclòs. 



De 18-09-18, contracta la redacció del projecte de les obres “Pavimentació dels 
carrers: Sant Francesc, Blasco Ibañez, Sant Antoni i tram inicial Ricardo Romero”, 
a la tècnica Cristina Fortanet Gomez, pel preu cert de 5.160,50 euros, IVA inclòs. 
De 18-09-18, contracta la redacció del projecte de les obres “Pavimentació Camí 
Vell del Molí i Camí Meló”, al tècnic Juan Brines Solanes, pel preu cert de 
2.677,58 euros, IVA inclòs. 
De 24-09-18, contracta la direcció tècnica de les obres “Pavimentació de tram del 
Camí Pinar”, al tècnic Juan Brines Solanes, pel preu cert de 605,00 euros, IVA 
inclòs. 
De 26-09-18, demana informe tècnic respecte del projecte de les obres “Ampliació 
del Camí Rural Canaleta de Pedra”. 
De 26-09-18, demana informe tècnic respecte del projecte de les obres “Renovació 
de ferms dels camins rurals: Cambró, de Simat, Canaleta de Pedra i Comba”. 
De 26-09-18, demana informe tècnic respecte del projecte de les obres 
“Pavimentació dels carrers: Sant Francesc, Blasco Ibañez, Sant Antoni i tram 
inicial Ricardo Romero”. 
 
- LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES, 
De 10-09-18, a Adrian Doner Donet, reformes en vivenda en C/ Sant Antoni, 8 
De 10-09-18, a Jesús Perez Gil, reformes en C/ Mestre Lluis Blanes, 4 
De 17-09-18, a Pilar Plana Serra, reformes en C/ Sant Benet, 18. 
De 24-09-18, a Teresa Plana Plana, reformes en C/ Ricardo Romero, 64. 
 
- INTERVENCIÓ, 
De 21-08-18, inici elaboració Línies Fonamentals del Pressupost de 2019. 
De 18-09-18, inici modificació crèdits núm. 2 del pressupost de 2018.  
 
- TRESORERIA, 
De 20-08-18, atorga exempció pago IVTM del vehicle E6963BGX, de Finca la 
Rebolla, S.L., per disposar de cartilla agrícola. 
De 20-08-18, atorga exempció pago IVTM del vehicle E5036BGK, de Rafael Cors 
Vercher, per disposar de cartilla agrícola. 
De 20-08-18, atorga exempció pago IVTM del vehicle V95596VE, de Dionisio 
Calvillo Carvaca, per disposar de cartilla agrícola 
De 20-08-18, atorga exempció pago IVTM del vehicle 5956 JCN, de Jose Fco. 
Casanova Cuñat, per diversitat funcional. 
De 20-08-18, atorga exempció pago IVTM del vehicle 5146 BTF, de Rocio Ripoll 
Marti, per diversitat funcional. 



De 05-09-18, atorga exempció pago IVTM del vehicle E3136BGY, de Citrover, 
S.L., per disposar de cartilla agrícola. 
De 07-09-18, aprova liquidació 09/2018 ocupació via publica amb materials de 
construcció. 
De 07-09-18, aprova liquidació 10/2018 ocupació via publica amb materials de 
construcció. 
De 07-09-18, aprova liquidació 11/2018 ocupació via publica amb materials de 
construcció. 
De 12-09-18, aprova liquidació 12/2018 ocupació via publica amb materials de 
construcció. 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2018,  han tingut entrada 801 escrits,  i  eixida 1005 escrits. 

 
 I  la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta: 
 
 Quedar degudament assabentada  de tota la informació rebuda. 
 
 

4)  PRECS I PREGUNTES: 
 
Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als 

Regidors amb delegació. 
 

El Sr. Domenech Estruch Llorca, regidor del grup municipal PSOE, formula els 
següents precs o preguntes: 

- Pregunta que ha passat amb la gespa del passeig de l’Albereda. 
L’Alcalde manifesta, que una plaga de fongs ha provocat la mort de la gespa 

sembrada, en conseqüència s’ha de tornar a plantar. 
- Pregunta, quina solució va a donar-se a la inundació del pàrquing de vehicles que 

hi ha a la avinguda de la Valldigna, 15. 
L’Alcalde manifesta, que de moment s’aportarà més sorra. 

 
El Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup municipal PP, formula els 

següents precs o preguntes: 
- Pregunta si es podria aparcar uns minuts en el pàrquing per a minusvàlids, entrar i 

eixir del cementeri. 
L’Alcalde manifesta, que no, excepte si es disposa de targeta corresponent per 

poder aparcar, on es pot estacionar o aparcar és en el carrer La Pau. 



 
 

El Sr. José Luis Ferrando Martí, regidor del grup municipal PP, formula els 
següents precs o preguntes: 

- Prega es col·loquen plaques de prohibit aparcar camions en el carrer Castell, fa 
pocs dies va haver un accident entre un camió i un cotxe.  
 L’Alcalde manifesta, es tracta d’un assumpte delicat, els camions necessiten 
aparcar, si pot ser, on no hi ha vivendes, de totes maneres estudiarem com posar senyals en 
eixe carrer. 
 

El Sr. Marc Vercher Alberola, regidor del grup municipal PSOE, formula els 
següents precs o preguntes: 

- Prega es facen més tractaments contra el mosquit tigre 
L’Alcalde manifesta, que l’Ajuntament ja ha gastat uns 5000 euros fent tractaments 

contra el mosquit tigre per les zones més vulnerables. Al final per molts tractaments que es 
facen, com es fan a nivell localitzat, en poc dies torna a estar plagat perquè acudeixen 
d’altres llocs on no es fan tractaments. 

- Pregunta, en la plaça 9 d’Octubre es posen unes tanques entre “Bar l’Estoreta i la 
pròpia plaça” que resulta que ningú les lleva i no pot passar ningú pel vial. 
 L’Alcalde manifesta, que són els policies els que tenen encomanada la tasca de 
posar i llevar les tanques. 
 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a 
les 20:40 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 18 de 
desembre  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,                                                                         El Secretari, 

 
 
 
 
 
         Josep Antoni  Alberola Verdú                                          Salvador  Casanova Ferrer 
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