
MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN 
PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT  EN  PLE,  EL 
DIA 28 DE JULIOL DE  2020. 

 
 
 
 
 ASSISTENTS: 
 
          ALCALDE:     SR.  JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ  
 

REGIDORS: 
SRA.   CARMEN CASANOVA PLANA 
SR.     MANEL GÓMEZ CÍSCAR      
SRA.   DESAMPARADOS PÉREZ DONOSO   
SR.     MARC  VERCHER  ALBEROLA       
SR.     L. ESTEFANO CHAVELI SERRA    
SR.     JOSEP ANTONI ESTRUCH CRESPO              
SR.    JOSEP LLUIS ALBEROLA FERRANDO  
SR.    JACINTO ALBEROLA VERCHER 
 
 
 

     S' EXCUSAREN:  
 
 

NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a vint-i-huit de juliol de 2020, essent  les vint hores, a 
la Sala de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Josep Antoni  Alberola Verdú, 
assistits per la secretària accidental de l'Ajuntament  Sra. Elisa Ferrando Vercher, es 
reuniren en primera convocatòria les regidores i els regidors que s'han relacionat, 
prèviament convocats per a hui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 21 de juliol 
de 2020,  per a celebrar sessió extra-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, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA  
SESSIÓ  ORDINÀRIA DE 02  DE JUNY DE 2020. 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 02 de juny de 
2020, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció 
al llibre d'actes corresponent. 
 
 2) PRESA DE POSSESSIÓ DE NOU REGIDOR ELECTE. 
 
 Es ret compte que ha estat expedida per la Junta Electoral Central a favor del Sr. 
Josep Antoni Estruch Crespo, la credencial de regidor per a formar part d'esta Corporació 
Municipal, en substitució per renúncia de la Sra. Maria Gil Alvarez, per estar inclòs en la 
candidatura presentada per  Partit Socialista Obrer Espanyol, a les eleccions locals de 26 de 
maig de 2019. 
 
 El Sr. Josep Antoni Estruch Crespo, prèviament citat a l'efecte, compareix davant 
de l'Ajuntament en Ple, a l'objecte de prendre possessió del càrrec de Regidor per al qual 
ha estat designat. Acreditada la seua personalitat, pel Sr. Secretari es manifesta que 
l'indicat regidor electe ha presentat la corresponent declaració d'interessos que regula 
l’article 75 de la Llei de Bases de Règim Local, així com l’article 131 de la Llei 8/2010 de 
Règim Local de la Comunitat Valenciana. 
 
 Tot seguit, i d'acord amb l'article 108.6 de la Llei Orgànica de Règim Electoral 
General, sota la fórmula establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, el regidor Sr. 
Josep Antoni Estruch Crespo  formula, per imperatiu legal,  promesa d'acatament a la 
Constitució, prenent possessió del seu càrrec. 
 

3) DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2021. 
 

Es ret compte que l’Ordenació del Calendari Laboral 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, i amb la finalitat que el departament de Treball de la 
Generalitat Valenciana aprove el corresponent Calendari Laboral per a l’any 2020, cal que 
la Corporació Municipal adopte acord sobre les dos festes locals amb caràcter de no 
recuperables. 
 

Tot seguit l’Alcalde proposa la Corporació Municipal les dues festes locals amb 
caràcter de no recuperables a efectes laborals per a l'any 2020. 



 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

  
a) Determinar que les dues festes locals amb caràcter de no recuperables per a l'any 

2021, siguen les següents, 
 
- Dia 12 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) DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS A EFECTES ESCOLARS 
CURS 2020/2021. 
 

Es ret compte de la Resolució de data 29 de maig de 2020 de la Direcció General 
de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2020/2021 
(DOGV 8826, 03-06-2020), la qual es dicta d’acord amb la normativa vigent sobre el 
calendari escolar  dels  centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, 
regulada per l’Ordre d'11 de juny de 1998 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. 

 
A continuació, l’Alcalde manifesta que la Direcció del C.P. Jaume II el Just es 

sabedor de la convocatòria d’aquesta sessió,  amb la finalitat que prèviament el seu Consell 
Escolar ha adoptar l’acord adient al respecte de les festes locals de caràcter escolar pel curs 
2020-2021. 

 
Atés l'acord del Consell Escolar del Centre “C.P. Jaume II el Just” de data 25 de 

juny de 2020, sobre els dies festius municipals a efectes escolars pel curs 2020/2021, que 
son: 07 de desembre de 2020, 17 i 18 de març de 2021. 

 
 Atés que es competència de l’Ajuntament en Ple, acceptar o no l’acord del Consell 
Escolar respecte dels dies no lectius. 

 
L'Ajuntament  en Ple, per unanimitat acorda: 

 
Primer.- Acceptar l’acord del Consell Escolar del Centre “C.P. Jaume II el Just” de 

Benifairó de la Valldigna, sobre els dies festius municipals a efectes escolars pel curs 
2020/2021, en els següents: 07 de desembre de 2020, 17 i 18 de març de 2021.  



 Segon.- Que es comunique aquest acord a la Conselleria d'Educació, Cultura i 
Esport als efectes oportuns, també al Centre “C.P. Jaume II  el Just” de Benifairó de la 
Valldigna. 
 
 

5) APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DEL 
PRESSUPOST DE L'EXERCICI  DE  2019: 
 
 Es  ret  el  Compte General del Pressupost de l'exercici de 2019 formalitzat  d'acord 
amb les disposicions legals  vigents; el qual ha estat dictaminat favorablement per la 
Comissió Especial de Comptes en sessió del dia  19 de maig de 2020,  i exposat al públic 
per termini de quinze dies, sense que durant  aquest termini  i  huit  dies més  s'hagen   
formulat objeccions, observacions o reclamacions, segons ho certifica la Sra. Secretària 
accidental de l’Ajuntament. 
 
 Atés  que  no  s'hi  troben errors aritmètics ni defectes  que esmenar  o corregir, que 
es troba degudament justificat i d'acord amb els llibres de comptabilitat. 
 
 L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 

Aprovar  el  Compte General del Pressupost de l'exercici  de 2019,  i  que se li 
donen els tràmits procedents regulats en  la vigent legislació de les Hisendes Locals, en 
particular posar-lo a disposició de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat. 

 
6) MOCIO DEL GRUP MUNICIPAL PROPOSEM ESQUERRA RELATIVA 

SUPORT A LES LLUITES PER A L’ELIMINACIÓ DE LA DISCRIMINACIÓ 
RACIAL. 

 
Es ret compte de la moció presentada pel Grup Municipal Proposem Esquerra, 

relativa suport a les lluites per a l’eliminació de la discriminació racial,  que literalment 
diu: 

 
“MOCIÓ DE SUPORT A LES LLUITES PER A L’ELIMINACIÓ DE LA DISCRIMINACIÓ 

RACIAL 

 
L’any 1966 l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el dia 21 de març com el Dia 
Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial. Més de 50 anys més tard d’aquesta proclamació, es 
fa imprescindible continuar reivindicant una societat igualitària i lliure de discriminació racial. 
 



Avui continua sent necessari recordar que dia rere dia tots els ciutadans i ciutadanes tenim l’obligació i 
voluntat de respectar la resta de la ciutadania al marge del seu origen, color de la pell, creença religiosa o 
expressió cultural.  
 
En aquest sentit, reclamem, una vegada més, la necessitat d’avançar i construir futur des d’un compromís 
cívic basat en els valors de la justícia social i la igualtat. Reivindiquem i assumim el valor de la diferència. 
Tenim el convenciment que només des de la diversitat podem enfortir els vincles socials. I, malauradament, 
massa sovint encara, trobem episodis en la nostra societat que ens evidencien que el valor de la diversitat 
no és respectat, sinó al contrari, utilitzat per actuar de forma discriminatòria envers determinades 
persones.  
 
Cal treballar des de tots els àmbits i esferes per combatre les actituds de caràcter racista. Des de l’àmbit 
polític, és fonamental promoure polítiques de caràcter intercultural que facen possible la igualtat efectiva 
entre les persones. Tothom ha de poder gaudir de les mateixes oportunitats de vida, al marge del seu 
origen o creença religiosa. I per això és imprescindible treballar i promoure mesures, programes, i acció 
política, en general, lluny de prejudicis o estereotips.  
 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa al ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Mostrar el rebuig a qualsevol expressió de caràcter racista o que implique discriminació racial. 
 
SEGON. Assumir el compromís de treballar per defensar sempre els valors de la convivència respectuosa 
amb la diversitat de la ciutadania, amb tota la ciutadania d’origen divers.   
 
TERCER. Manifestar l’adhesió a les manifestacions o actes per a l’eliminació de la discriminació racial que se 
celebren al nostre municipi o país.  
 
QUART. Fer arribar aquest acord a la Presidència de la Generalitat i a la Presidència de les Corts 
Valencianes, a la Mesa del Congrés dels Diputats espanyol, a la Federació de Municipis, així com a totes les 
entitats del nostre municipi. “ 
 

Tot seguit el Regidor del grup municipal Proposem Esquerra, Sr. Josep Lluis 
Alberola Ferrando, explica les motivacions de la Moció, llegint els punts que proposa al 
ple, explicats anteriorment. Per tant demana a la Corporació Municipal adopte acord 
positiu aprovant aquesta moció. 

 
La Corporació Municipal, sense debatre l’assumpte, manifesta la voluntat 

d’aprovar aquesta Moció. 
 
I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
a) Ratificar i acceptar la Moció presentada pel Grup Municipal Proposem Esquerra, 

relativa al suport a les lluites per a l’eliminació de la discriminación, ací transcrita, i 
reiterar els acords que la mateixa conté. 



 
 b) Comunicar aquest acord a tots el organismes, segons indica el punt quart de la 
moció transcrita literalment en aquesta acta. 
 
 7) ACORD DE DISPONIBILITAT DE PARCEL·LES MUNICIPALS, 
AUTORITZACIONS I COMPROMIS PER AL MANTENIMENT DE LES OBRES 
DEL CAMÍ DE L’ANTIC TRENET I DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. 
 
 La Mancomunitat de la Ribera i la Mancomunitat de La Safor impulsen el projecte 
de recuperació del traçat de l’”Antic Trenet” com a Camí Natural, dintre del programa 
Camins Naturals del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, sent este Ministeri el 
que executa el projecte fent-se càrrec íntegrament del cost d’execució del mateix. 
 
 Entre els requisits previs exigits pel Programa Camins Naturals abans d’executar 
els projectes constructius, es troba el d’acreditar la disponibilitat dels terrenys per on 
transcorrerà el Camí Natural, així com el d’assumir el compromís de mantenir 
adequadament la infraestructura resultant una vegada executades les obres. 
 
 L’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna disposa dels terrenys següents per on es 
pretén que transcòrrega el Camí Natural: 
  
 

POL PAR CLASIFICACIÓ PROPIETAT NUM. AUT. 
13 9003 Camí Vell d’Alzira Via de comunicació de 

domini públic 
46059A01309003 

9 9109 Camí Via de comunicació de 
domini públic 

46059A00909109 

9 9110 Barranc de l’Alturell Hidrografia natural 46059A00909110 
9 9111 Camí Via de comunicació de 

domini públic 
46059A00909111 

9 9130 Camí Via de comunicació de 
domini públic 

46059A00909130 

9 9141 Camí Via de comunicació de 
domini públic 

46059A00909141 

9 9124 Camí Via de comunicació de 
domini públic 

46059A00909124 

9 9079 Barranc del Castell Hidrografia natural 46059A00909079 
9 9078 Camí Via de comunicació de 

domini públic 
46059A00909078 

9 9075 Camí Via de comunicació de 
domini públic 

46059A00909075 



11 9006 Sèquia mare, camí 
de servei 

Hidrografia 
constructiva 

46059A01109006 

11 9002 Camí de Brucar Via de comunicació de 
domini públic 

46059A01109002 

11 9017 Camí Via de comunicació de 
domini públic 

46059A01109017 

  Urbà Benifairó. 
Carrer Pio XII 

Carrer urbà  

  Urbà Benifairó . 
Carrer Verge dels 

Angels 

Carrer urbà  

  Urbà Benifairó. 
Carrer Ferran II 

Carrer urbà  

  Urbà Benifairó. 
Carrer del Ràfol 

Carrer urbà  

  Urbà Benifairó. 
Carrer del Castell 

Carrer urbà  

  Urbà Benifairó. 
Carrer Sant Roc 

Carrer urbà  

  Urbà Benifairó. 
Carrer Puríssima 

Carrer urbà  

  Urbà Benifairó. 
Carrer Mariano 

Benlliure 

Carrer urbà  

9 9001 Camí Via de comunicació de 
domini públic 

46059A00909001 

9 9016 Camí Via de comunicació de 
domini públic 

46059A00909016 

9 9103 Camí Via de comunicació de 
domini públic 

46059A00909103 

9 9037 Camí Via de comunicació de 
domini públic 

46059A00909037 

9 9024 Riu Vaca Hidrografia natural 46059A00909024 
 
 
 Un dels requisits previs exigits pel programa Camins Naturals abans d’executar el 
projectes constructius, és que els promotors adquirisquen uns compromisos de 
manteniment de les obres, promoció de les mateixes i de responsabilitat patrimonial davant 
l’eventualitat de qualsevol hipotètic dany o sinistre produït a posteriori en els terrenys o 
béns immobles de Camí Natural. 



 
 Vist que aquests compromisos s’adquireixen a partir del moment de lliurament 
formal de les obres per al seu ús públic per part del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, acte que tindrà lloc una vegada efectuada la recepció oficial de les obres. 
 
 Per tot allò exposat anteriorment, l’ajuntament acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Destinar el terreny per on està previst que transcòrrega el Camí Natural de 
l’Antic Trenet a l’objectic del projecte, és a dir, a l’execució dels treballs d’habilitació 
d’aquests com a Camí Natural, per a formar par del “Camí Natural de l’Antic Trenet” i el 
seu posterior destí a l’ús públic eco-recreatiu propi del anomenats Camins Naturals. Aquest 
terrenys forma part de les següents parcel·les cadastrals: 
 
 
 

POL PAR CLASIFICACIÓ PROPIETAT NUM. AUT. 
13 9003 Camí Vell d’Alzira Via de comunicació de 

domini públic 
46059A01309003 

9 9109 Camí Via de comunicació de 
domini públic 

46059A00909109 

9 9110 Barranc de l’Alturell Hidrografia natural 46059A00909110 
9 9111 Camí Via de comunicació de 

domini públic 
46059A00909111 

9 9130 Camí Via de comunicació de 
domini públic 

46059A00909130 

9 9141 Camí Via de comunicació de 
domini públic 

46059A00909141 

9 9124 Camí Via de comunicació de 
domini públic 

46059A00909124 

9 9079 Barranc del Castell Hidrografia natural 46059A00909079 
9 9078 Camí Via de comunicació de 

domini públic 
46059A00909078 

9 9075 Camí Via de comunicació de 
domini públic 

46059A00909075 

11 9006 Sèquia mare, camí 
de servei 

Hidrografia 
constructiva 

46059A01109006 

11 9002 Camí de Brucar Via de comunicació de 
domini públic 

46059A01109002 

11 9017 Camí Via de comunicació de 
domini públic 

46059A01109017 



  Urbà Benifairó. 
Carrer Pio XII 

Carrer urbà  

  Urbà Benifairó . 
Carrer Verge dels 

Angels 

Carrer urbà  

  Urbà Benifairó. 
Carrer Ferran II 

Carrer urbà  

  Urbà Benifairó. 
Carrer del Ràfol 

Carrer urbà  

  Urbà Benifairó. 
Carrer del Castell 

Carrer urbà  

  Urbà Benifairó. 
Carrer Sant Roc 

Carrer urbà  

  Urbà Benifairó. 
Carrer Puríssima 

Carrer urbà  

  Urbà Benifairó. 
Carrer Mariano 

Benlliure 

Carrer urbà  

9 9001 Camí Via de comunicació de 
domini públic 

46059A00909001 

9 9016 Camí Via de comunicació de 
domini públic 

46059A00909016 

9 9103 Camí Via de comunicació de 
domini públic 

46059A00909103 

9 9037 Camí Via de comunicació de 
domini públic 

46059A00909037 

9 9024 Riu Vaca Hidrografia natural 46059A00909024 
 
 
SEGON: Autoritzar a la Mancomunitat de la Ribera Alta i la Mancomunitat de La Safor a 
promoure i executar les obres d’execució de projecte d’habilitació dels terrenys municipals 
com a Camí Naturals. 
 
TERCER.- Comprometre’s juntament amb la Mancomunitat de la Safor i de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta i la resta de municipis per on transcorre el camí natural, a 
realitzar les accions pertinents per a promoure el coneixement i ús d’aquest Camí Natural. 
 
QUART.- Comprometre’s, d’acord amb la Mancomunitat de la Safor, a efectuar el 
manteniment de les obres del Camí Natural de “l’Antic Trenet” segons allò previst en el 
projecte constructiu. 



 
QUINT.- Comprometre’s, d’acord amb la Mancomunitat de la Safor, a assumir la 
responsabilitat patrimonial i extracontractual davant l’eventualitat de qualsevol hipotètic 
dany o sinistre produït en els terrenys o bens immobles integrats del Camí Natural de 
“l’Antic Trenet” o vinculats a ell o que puguen originar-se en les propietats limítrofes, 
usuaris o persones situades en les proximitats per causes imputables al mateix, com a 
conseqüència del manteniment de la infraestructura. 
 
SISÈ.- Remetre un certificat del present acord a la Mancomunitat de la Ribera Alta i la 
Mancomunitat de la Safor. 
 
 8) RETRE COMPTER I RATIFICAR RESOLUCIÓ DEL PLA 
D’INVERSIONS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER AL 2020/2021. 
 
 Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 6 de juliol de 2020, sobre 
sol·licitud del Pla d’Invensions per al bieni 2020-2021 a la Diputació de València, la qual 
literalment diu: 
 
 “Atés l’Anunci sobre aprovació de la convocatòria del Pla d’Inversions per al 
bienni 2020-2021, aprovades per acord del Ple de la Diputació de València en sessió de 
data 28 d’abril de 2020, publicades en el Butlletí Oficial de la Província 88  de data 11 de 
maig de 2020, i l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província 104  de 
data 2 de juny de 2020. 
 

Atés el tipus d'obres a incloure en aquest Pla d’Inversions i resta d'instruccions que 
se contenen en la mencionada convocatòria, la finalitat és acabar o millorar obres i serveis 
municipals. 

 
 Atés la proposta del Sr. Alcalde de les obres concretes a incloure en aquest Pla 
d’Inversions 2020-2021, les quals es relacionaran a la part resolutiva. 
 

En virtut de les atribucions conferides per l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, RESOLC: 
 

PRIMER.- Formular sol·licitud d'ajuda econòmica davant la Diputació de València 
per a la realització de les següents inversions en el marc del Pla d’Inversions del bieni 
2020-2021, 
 

a) Amb càrrec a la línia de finançament general: 
 
 



Descripció de la inversió Import  € Aplicació 
Pressupostaria 

Adequació d’espai multifuncional en antic Hospital 
Romer 

50.099,99 323.611 

Rehabilitació de la planta baixa de la Casa 
Consistorial 

128.805,48 920.611 

Reforma de la Plaça del Pi 100.055,00 155.611 
PUAM. Pla urbà d’actuació municipal 6.829,26 170.227 

 
b) Amb càrrec a la línia de projectes que complisquen algun dels ODS 6, 7, 9, 11, 13 o 

15, d’acord amb el que disposa en la clàusula segona de la convocatòria: 
 

Descripció de la inversió Import  € Aplicació 
Pressupostaria 

Tram ciclista-per als vianants accés al Parc de 
l’Ermita i Cementeri 

55.970,75 454.613 

Projecte canvi a lluminàries led en enllumenat públic 
segons annex 

30.000,00 165.614 

Reforma de tram de calçada d’accés al poble per a 
resoldre la recollida d’aigües pluvials 

27.800,00 155.612 

 
 

c) Sol·licitar ajuda per a la redacció del Pla urbà d’actuació municipal (PUAM) 
 
SEGON.-  Adquirir el compromís de: 

 
- Aportar aquella part de l'import total de les inversions que no estiga cobert per la 
subvenció concedida i que no haja estat finançada d'una altra manera. 
- Reintegrar les quantitats que s'hagueren percebut, en cas de revocació de l'ajuda o 
incompliment de les obligacions establides per la convocatòria reguladora del Pla 
d’Inversions, d’acord amb l’article 34 de l’Ordenança General de Subvencions, com també 
de comunicar a la Diputació les ajudes sol·licitades i/o obtingudes per a la mateixa 
finalitat. 
- Informar, en el moment en què es produïsca, de qualsevol nova petició o concessió 
d’ajuda que se sol·licite o reba per a la mateixa finalitat que la sol·licitada en la present 
convocatòria. 

 
TERCER.- Als efectes previstos en l'article 24.5 de la Llei General de Subvencions, 

acceptar l'ajuda que en el marc del present Pla d’Inversions fora concedida per la Diputació 
de València. 
 



QUART.- Als efectes del que disposa l’article 33.2 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 28 d’abril, Text Refós del Règim Local, SOL·LICITA assumir l’execució de 
les inversions descrites. 
 

CINQUÈ.-  Autoritzar a la Diputació de València que realitze les gestions 
oportunes amb vista a la comprovació que l'entitat es troba al corrent en les obligacions 
tributàries davant de la Hisenda Estatal, Hisenda de la Comunitat Valenciana, i davant la 
Seguretat Social. 

 
SISÉ.- Que es retra compte al Plenari en la pròxima sessió que se celebre.” 

 
L'Ajuntament  en Ple, per unanimitat acorda: 

 
Primer.- Quedar assabentat i Ratificar la Resolució de l’Alcaldia de data 6 de juliol 

de 2020, sobre sol·licitud del Pla d’Inversions bieni 2020-2021 a la Diputació de València. 
 
 Segon.- Que es comunique aquest acord a la Diputació de València als efectes 
oportuns. 
 
 9) RETRE COMPTER I RATIFICAR RESOLUCIO SOBRE AJUDES DE 
LA CONSELLERIA D’AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, 
EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA SOBRE MESURES DE 
GESTIO FORESTAL SOSTENIBLE. 
 
 Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 29 de juny de 2020, sobre 
sol·licitud d'ajuda a conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència 
Climàtica i Transició Ecològica, per a la concessió d’ajudes per a l’aplicació de mesures de 
gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desemvolupament rural de la 
Comunitat Valenciana 2014-2010, la qual literalment diu: 

 
 “Atès la Resolució de 20 de maig, del director de l’Agència Valenciana de Foment i 
Garantia agrària (AVGFA), per la qual es convoquen, per a l’any 2020, les ajudes, 
finançades pel FEADER, per a l’aplicació de mesures de gestió forestal sostenible, 
publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 8821 en sessió de data 27 de 
maig de 2020, i l’Ordre 3/2020 de 12 de febrer, de la Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual 
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a l’aplicació de 
mesures de gestió forestal sostenible en el març del Programa de desenvolupament rural 
de la Comunitat Valenciana 2014-2020. 
 



 En virtut de les atribucions conferides per l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, RESOLC: 
 
 PRIMER.- Formular sol·licitud d’ajuda econòmica davant la Conselleria 
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. 
 SEGON.- Que es retra compte al Plenari en la pròxima sessió que se celebre.” 
 

L'Ajuntament  en Ple, per unanimitat acorda: 
 

Primer.- Quedar assabentat i Ratificar la Resolució de l’Alcaldia de data 29 de juny 
de 2020, sobre sol·licitud d'ajuda a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, 
Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per a l’aplicació de mesures de gestió forestal 
sostenible en el març del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 
2014-2020. 
 
 Segon.- Que es comunique aquest acord a la Conselleria Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica als efectes oportuns. 
 
  
 10) ACORD PER A FORMAR PART DEL CALAIX JOVE 2020 DE LA 
MANCOMUNITAT DE LA SAFOR. 
 

La Mancomunitat de Municipis de la Safor, dins de les actuacions integrades del 
diferents serveis que presta als Ajuntaments de la Safor, està el “Calaix Jove de la Safor”. 

 
Aquest servei és un instrument d’intercanvi i de cooperació de polítiques integrals 

de joventut de tota la comarca, per tal de potenciar el treball de tots el municipis. 
 
La seua intenció és constituir un instrument de cooperació i intercanvi per al 

desenvolupament de les polítiques integrals de joventut amb els municipis de la Safor i 
potenciar el treball en xarxa i la coordinació entre municipis, a fi de generar accions 
d’àmbit supramunicipal i/o comarcal. 
 

 
Consta dels següents projectes: 

 -Pàgina web. 
 -Circuit de música. 
 -Trobada de joves. 
 -Creart jove. 
 -Nit bordes. 
 -Formació. 



 
 L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 PRIMER.- Adherir-se al servei de el “Calaix Jove de la Safor” 2020, de la 
Mancomunitat de Municipis de la Safor. 
  
 SEGON.- Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor, als 
efectes oportuns. 
 
 11) SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT OFICIAL COM A SERVICI 
D’INFORMACIÓ JUVENIL DE LA XARXA VALENCIANA D’INFORMACIÓ 
JUVENIL I INCLUSIÓ EN EL CENS AL INSTITUT VALENCIÀ DE LA 
JOVENTUT. 
 
 L’Institut Valencià de la Joventut compta amb un programa denominat “Xarxa 
Jove” que es per a que en els municipis puguen treballar conjuntament amb el IVAJ sobre 
polítiques de joventut i de programes i campanyes dirigides a joves. 
 
 Els objectius son impulsar les polítiques de joventut locals, recolzar el treball dels 
ajuntament, formentar la creació de xarxes per al treball amb joves, reforçar l’activitat dels 
serveis d’informació juvenil, difondre programes, facilitat la coordinació intermunicipal. 
 
 Per poder realitzar totes aquestes tasques, l’Ajuntament de Benifairó de la 
Valldigna té que sol·licitar a l’Institut Valencià de Joventut el reconeixement oficinal com 
a servici d’informació de la xarxa valenciana juvenil. 
 
 L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
  
 PRIMER. Aprovar i sol·licitar a l’Institut Valencià de Joventut el reconeixement 
oficial com a servivi d’informació juvenil de la xarxa valenciana d’informació juvenil i 
inclusió en el cens. 
 
 12) MOCIO DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE 
DEIXAR PARTICIPAR AL GRUPS POLITICS MUNICIPALS EN LA ELECCIÓ 
D’INVERSIONS A REALITZAR EN EL PIDV 

 
Es ret compte de la moció presentada pel Grup Municipal Partit Popular, relativa a 

deixar participar als grups polítics municipals en la elecció d’inversions a realitzar en el 
PIDV,  que literalment diu: 

 



“D. /Sr. Jacinto Alberola Vercher , regidor del Grup Municipal del Partit Popular a 
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en nom i representació d'aquest, per 
mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que li confereix el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat pel 
Reial decret 2568/1986, de 28 de Novembre), eleva al Ple de la Corporació per al 
seu debat, la següent: 
 
MOCIÓ PERQUÈ L'AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA  DEIXE 

PARTICIPAR ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS EN L'ELECCIÓ 
D'INVERSIONS A REALITZAR EN EL PIDV 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
En l'últim Ple de la Diputació de València celebrat el passat dia 28 d'abril, es va 
aprovar per unanimitat el Pla d'Inversions 2020-2021 dotat amb 144 milions 
d'euros que permetrà finançar obres i serveis dels municipis de menys de 50.000 
habitants i de les Entitats Locals Menors de la província de València, així com de 
les Mancomunitats de Municipis de la província de València jurídicament 
constituïdes, tal com s'indica en la clàusula tercera de la convocatòria, que s'ha 
publicat en el BOP de València número 88 d'11 de maig de 2020. 
 
El Grup Popular de la Diputació de València va donar suport a aquest Pla 
d'Inversions, manifestant en aquest Ple, la satisfacció per la seua aprovació, així 
com per les aportacions extraordinàries del Fons de Cooperació Municipal per 
valor de 40 milions d'euros, que han permés donar als Ajuntaments la liquiditat 
que necessitaven. Així mateix cal assenyalar que va ser inclosa una esmena 
presentada pel Grup Popular per a facilitar l'assessorament tècnic als ajuntaments 
que decidisquen posar en marxa plans d'ocupació locals el que demostra la nostra 
sensibilitat per aquest tema que s'està convertint en una greu conseqüència de la 
crisi sanitària, econòmica i social ocasionada per la COVID-19. 
 
 
Atés  el respecte a l'autonomia municipal en la presa de decisions, treballarem 
tots els grups municipals de Benifairó de la Valldigna conjuntament perquè a 
través de les ajudes d'aquest Pla d'Inversions de la Diputació de València, 
puguem millorar les infraestructures del nostre municipi i sobretot la qualitat de 
vida dels nostres veïns i veïnes. Tenim davant nosaltres un repte molt important 
perquè devem entre tots triar en molta cura i de manera real  quines són les 
actuacions més precises i prioritzar-les adequadament. 
 



Des del Grup Municipal Popular de Benifairó de la Valldigna, volem contribuir amb 
la nostra participació activa i no partidista a triar les actuacions que volem que es 
financen amb els fons del Pla d'Inversions de la Diputació de València per al 
bienni 2020-2021 en el nostre municipi. La participació de tots els grups polítics 
municipals per a acordar per unanimitat quines obres i serveis li sol·licitem a la 
Diputació per a ser finançades per aquests fons constitueix un exercici democràtic 
necessari que redundarà en benefici de tots els habitants del nostre municipi. Tot 
això sabent que se'ns ha assignat la quantia de 415.157.02 euros per al nostre 
ajuntament. 
 
La segona línia d'actuació per als Ajuntaments que es contempla en la clàusula 
segona de la convocatòria, ens obri a noves actuacions en la línia de complir els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a 2030 les actuacions del 
qual estan recollides en l'ANNEX IV i que hem de debatre en conjunt per a fer la 
millor elecció que compatibilitze la millora de la qualitat de vida amb la millora de 
la sostenibilitat del nostre municipi convertint-los en un objectiu únic. 
 
Del propi text de la convocatòria es dedueix la necessitat que la participació, i 
encara diríem més, del consens en les obres i serveis a realitzar en el nostre 
municipi amb els fons de la Diputació, siga l'eix sobre el qual pivote aquesta 
elecció. Veiem també, que s'ha incorporat en aquest Pla d'Inversions, l'exigència 
d'aprovar els Plans Urbans d'actuació municipal amb la data límit de 31 de 
desembre de 2021, per tots els Ajuntaments de la província de València, com a 
actuació a subvencionar de manera obligatòria. I aqueixos plans requereixen de 
la participació ciutadana que recull les diferents sensibilitats del municipi igual 
que ho fan els diferents grups polítics municipals en triar de forma consensuada i 
unànime les obres i serveis a finançar per la Diputació de València, com pretén 
aquest grup municipal popular. 
 

PROPOSTA  D'ACORD. 
 
Que el Grup Municipal Popular, al costat dels altres partits de l'Ajuntament de 
Benifairó de la Valldigna, participe en la decisió de les inversions que corresponen 
al nostre municipi i que seran objecte de subvenció pel PLA D'INVERSIONS DE 
LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 2020-2021 en benefici dels nostres veïns.  
 

PROPOSTA  D'ACORD A  REALITZAR EN EL PIDV 
DEL PARTIT POPULAR 

 
1-Adequar projecte per a evitar futures inundacions al poble. 



2-Condicionar accés per als vianants a l'Ermita i fer passarel·la per a poder anar 
al cementeri. 
3-Arreglar Camí Fons.” 
 

Tot seguit el Regidor del grup municipal Partit Popular, Sr. Jacinto Alberola 
Vercher, explica les motivacions de la Moció: 

 
Atès el respecte a l’autonomia municipal en la presa de decisions, volem que 

treballem tots els grups municipals de Benifairó de la Valldigna conjuntament perquè a 
traves de les ajudes d’aquest Pla d’Inversions de la Diputació de València, puguem 
millorar les infraestructures del nostre municipi i sobretot la qualitat de vida dels nostre 
veïns i veïnes. Tenim davant nosaltres un repte molt important perquè devem entre tots 
triar en molta cura i de manera real quines són les actuacions més precises i prioritzar-les 
adequadament. 

Des del Grup Municipal Popular de Benifairó de la Valldigna, volem contribuir 
amb la nostra participació activa i no partidista a triar les actuacions que volem que es 
financen amb els fons del Pla d’Inversions de la Diputació de València per al bienni 2020-
2021 en el nostre municipi. La participació de tots els grups polítics municipals per a 
acordar per unanimitat quines obres i serveis li sol·licitem a la Diputació per a ser 
finançades per aquest fons constitueix un exercici democràtic necessari que renundarà en 
benefici de totos els habitants del nostre municipi. Tot això sabent que se’ns ha assignat la 
quantia de 415.157,02 euros per al nostre ajuntament. 

La proposta d’acord del grup Municipal Popular, al costat dels altres partits de 
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, participe en la decisió de les inversions que 
corresponen al nostre municipi i que seran objecte de subvenció pel Pla d’Inversions de la 
Diputació de València 2020-2021 en benefici dels nostre veïns. 

1.- Adequar projecte per a evitar futures inundacions al poble. 
2.- Condicionar accés per als vianants a l’Ermita i passarel·la per a poder anar al 

cementeri. 
3.- Arreglar Cami Fons. 
 
Per tant demana la Corporació Municipal adopte acord positiu aprovant aquesta 

moció. 
 
La Corporació Municipal, despres de  debatre l’assumpte, manifesta la voluntat 

d’aprovar aquesta Moció. 
 
I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de cinc vots a favor, tres del partit PSOE, un del 

PP i un de Proposem Esquerra i quatre en contra del grup Compromis acorda: 
 



a) Ratificar i acceptar la Moció presentada pel Grup Municipal Partit Popular sobre 
deixar participar als grups polítics municipals en l’elecció d’inversions a realizar en el Pla 
d’Inversions de la Diputació de València 2020-2021, ací transcrita, i reiterar els acords que 
la mateixa conté. 
 
 

13) RETRE COMPTE DE LA MEMÒRIA EXPLICATIVA DE LA 
ASSOCIACIÓ DEL MUNICIPIS DE SIMAT DE LA VALLDIGNA I BENIFAIRÓ 
DE LA VALLDIGNA, AMB LA FINALITAT DE PRESTAR CONJUNTAMENT 
SERVEIS DE POLICIA LOCAL. 

 
Atès que el títol del present punt está mal redactat, es comunica als regidors  que el 

títol es: 
 

 
PROPOSTA DE L’ALCALDIA, PER A LA SEUA APROVACIÓ, DE 

L’ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE 
POLICIA LOCAL CONJUNTA DEL MUNICIPIS DE BENIFAIRÓ DE LA 
VALLDIGNA I SIMAT DE LA VALLDIGNA.  

 

Vist que, en data 15-06-2020 la Comissió Mixta va aprovar per unanimitat la 
memòria i el projecte d'acord de col·laboració que ha de regir l'Associació per a la 
prestació del servei de policia local integrada pels Municipis de Benifairó de la Valldigna i 
de Simat de la Valldigna redactats per aquesta. 
 

Vist l'Informe-proposta de Secretaria intervenció de data 27-07-2020 pel qual es 
determina que la Legislació aplicable és: 
 
— La disposició addicional cinquena de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces 
i Cossos de Seguretat. 
— L'Orde INT/2944/2010, de 10 de novembre, per la qual es determinen les condicions 
per a l'Associació de Municipis amb la finalitat de prestar serveis de Policia Local, de 
conformitat amb el que es preveu en la disposició addicional cinquena de la Llei orgànica 
2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat. 
— Els articles 22.2.b) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
 

Atès que es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establida en la 
Legislació aplicable procedint la seua aprovació pel Ple de la Corporació mitjançant 
majoria absoluta, de conformitat amb la disposició addicional cinquena de la Llei orgànica 



2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat i amb els articles 22.2.b) i 47.2.g) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
PROPOSTA D’ACORD per part de l’Alcaldia: 
 
PRIMER. Aprovar el document d’acord de col·laboració per a la prestació de serveis de 
policia local juntament amb els Municipis de BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA i 
SIMAT DE LA VALLDIGNA i el seu Annex: MEMÒRIA, el text consensuat de la qual 
ha sigut aprovat en data 16-06-2020 per la Comissió de representants nomenada a aquest 
efecte. 
 
SEGON. Integrar-nos com a membres de fet i de dret en l'Associació per a prestar serveis 
de policia local denominada ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS DE BENIFAIRO DE LA 
VALLDIGNA I DE SIMAT DE LA VALLDIGNA PER A la PRESTACIÓ CONJUNTA 
DEL SERVEI DE POLICIA LOCAL. 
 
TERCER. Designar com a representant d'aquest Ajuntament en l'Associació a l'Alcalde. 
 
QUART. Remetre a la Comissió Mixta certificat del present acord així com certificació 
expedida pel Secretari relativa a la població, a l'efecte de la seua remissió, juntament amb 
la resta de l'expedient, a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la 
sol·licitud d'autorització. 
 
CINQUÉ. Remetre el present acord a la Delegació del Govern als efectes oportuns. 

 
Pels senyors portaveus dels Grups Municipals es manifesta conformitat amb la 

proposta de l’Alcaldia ací transcrita, manifestant que votaran a favor de la mateixa. 
 

I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 

Primer.- Aprovar la proposta de l’Alcaldia, ací transcrita, per a tramitar una 
associació dels municipis de Simat de la Valldigna i Benifairó de la Valldigna, amb la 
finalitat de prestar conjuntament serveis de policia local, reiterant els acords que la 
proposta conté. 
 
 

14) APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA D’IGUALTAT DE 
L’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA. 

 
Atès que en la Constitució Espanyola en l’article 14 proclama el dret a la Igualtat i 

a la no discriminació per raó de sexe. 



 La igualtat entre dones i homens es un principi jurídic universal reconegut en 
diversos textos internacionals sobre drets humans. 
 A estos efectes es va crear la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat 
efectiva de dones i homes, modificà per Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures 
urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el 
treball i la ocupació. 
 En el Títol V, capítol I, explica els criteris d’actuació en les administracions 
públiques, com s’ha de fomentar la formació en igualtat, com s’ha de conciliar la vida 
personal, familiar i laboral, les mesures efectives per a el·liminar qualsevol discriminació 
retributiva directa o indirecta per raó de sexe. 
 Per tot lo descrit l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna amb l’ajuda de la 
Mancomunitat de La Safor ha el·laborat el I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i 
homes. 
 
 L’Ajuntament en Ple, acorda per unanimitat: 
 PRIMER.- Aprovar el I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes de 
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna. 
 SEGON.- Comunicar als treballdors de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna. 
 TERCER.- Publicar anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia i en la web de 
l’Ajuntament l’aprovació del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes de 
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna. 
 
 15) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA, I DE LA 
CORRESPONDÈNCIA D’ESPECIAL INTERES. 
 
 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 juny de 
2020  fins el dia  30 de juny de  2020, fent l'extracte següent, 

 
 
-PERSONAL 
De 15/06/2020, determinar la Comissió de baremació per a baremar als parats agrícoles, 
dins del programa “Col·laboració SPEE-CCLL 2020”. 
De 25/06/2020, concedir autorització al policia local Sr. Sergi Martí Donet a una Comissió 
de Serveis per una període de dos anys en l’Ajuntament de Gandia. 
De 25/06/2020, prorrogar el nomenament al funcionari interí com agent de la policia local 
per dos anys al Sr. Carlos Tormos Casamayor. 



De 25/06/2020, designa secretària accidental pel període mensual de juliol, l’auxiliar 
administrativa de l’Ajuntament, Elisa Ferrando Vercher, davant la situació de vacant del 
lloc de secretaria general. 
 
-BENS 
De 10/06/2020, autorització i exoneració del pagament de la taxa de la via pública amb 
taules i cadires per a l’any 2020 a tots el bars de Benifairo de la Valldigna. 
 
-CONTRACTACIÓ 
De 01/06/2020, redacció del Plec de clàusules econòmiques i administratives per a la 
contractació de servei d’atenció i vigilància de la Piscina Municipal, estiu-2020. 
De 08/06/2020, aprovació expedient contractació de prestació del servei d’atenció i 
vigilància de la Piscina Municipal, estiu-2020. 
De 16/06/2020, contractació per a la redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 
(PMUS) de Benifairó de la Valldigna. 
De 17/06/2020, contractació a l’empresa Xipnou, S.L. per l’assesorament i assistència 
tècnica en matèria informàtica. 
De 18/06/2020, adjudicació del contracte a l’empresa “Hermini Pellicer Cors i Otro” del 
servei d’atenció i vigilància de la Piscina Municipal, estiu-2020. 
 
-LLICÈNCIES ACTIVITATS. 
De 23/06/2020, inici expedient activitat “Loterias y Apuestas del Estado” en C/ Mestre 
Lluis Blanes, 4. 
De 23/06/2020, inici expedient activitat “Despatx de farmàcia” en C/ Ample, 13. 
De 26/06/2020, inici expedient activitat “Maquilladora/esteticien” en C/ Sant Francesc, 5. 
 
 
-LLICÈNCIES URBANISTIQUES 
De 11/06/2020, procediment sancionador per infracció al reglament municipal de residus 
sòlids a Francisco Talens Estruch. 
De 17/06/2020, requeriment al Sr. Federido Soler Pérez sobre llicència d’obres 
d’edificació. 
De 18/06/2020, a Teresa Cors Alberola per canvi de finestre en façana en C/ Puríssima, 5. 
De 18/06/2020, a Araceli Alberola Casanova per modificació no substancial de la farmàcia 
en C/ Ample, 13. 
De 19/06/2020, a M Empar Vercher Baset per tanca de finca rústica en Polígon 3 
Parcel·les 78-79-108-111-113. 
De 23/06/2020, a Eugenia Caravaca Gómez per reforma de façana, socolada, porta garatge 
i finestra en C/ Marinyen, 15. 
 
 



-ACTIVITATS I SERVEIS 
De 01/06/2020, autorització per a la reobertura de la piscina municipal, estiu 2020. 
De 11/06/2020, concessió de targeta d’estacionament a Petronila Verdú Moreno. 
De 18/06/2020, inici expedient per a la concessió de gual a Juan Bautista Peris Alberola en 
C/ Mestre Luis Blanes, 12. 
De 18/06/2020, inici expedient per a la concessió de gual a Josep Mª Serra Alberola en C/ 
Colon, 40. 
De 26/06/2020, sol·licitud ajuda econòmica a la Diputació de València per a la realització 
del Pla d’Inversions del bieni 2020-2021. 
De 29/06/2020, sol·licitud ajuda econòmica a la Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a l’aplicació de 
mesures de gestió forestal sostenible. 
 
-INTERVENCIÓ 
De 01/06/2020, emissió informe de l’interventor per a emetre modificació de crèdits per 
transferència de crèdits, pressupost 2020. 
De 03/06/2020, aprovació expedient modificació de crèdits per transferència de crèdits 
3/2020 en el pressupost 2020. 
 
 
-TRESORERIA 
De 17/06/2020, declarar l’exempció del vehicle matrícula E7524BHG per tindre cartilla 
d’Inspecció Agrícola. 
De 17/06/2020, declarar l’exempció del vehicle matrícula 4768CRB per diversitat 
funcional. 
De 23/06/2020, liquidació de la taxa d’entrada de vehicles a través de les voreres i reserva 
de via pública (GUAL) en Carrer Colon, 40. 
De 23/06/2020, liquidació de la taxa d’entrada de vehicles a través de les voreres i reserva 
de via pública (GUAL) en Carrer Luis Blanes, 12. 
De 25/06/2020, declarar l’exempció del vehicle matrícula E0826BHG per tindre cartilla 
d’Inspecció Agrícola. 
De 25/06/2020, declarar l’exempció del vehicle matrícula E4153BHG per tindre cartilla 
d’Inspecció Agrícola. 
De 25/06/2020, declarar l’exempció del vehicle matrícula 0462CBP per diversitat 
funcional. 
 
 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2020,  han tingut entrada 567 escrits,  i  eixida  623 escrits. 
 
 I  la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta: 
 



 Quedar degudament assabentada  de tota la informació rebuda. 
 
 

16) PRECS I PREGUNTES: 
 
 Tot seguit, pel regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l’Alcaldia o als 
Regidors amb delegació. 
 
 El regidor Sr. Josep Lluis Alberola Ferrando del grup Proposem Esquerra fa 
referència a la moció que ha fet el Sr. Jacinto Alberola Vercher de que l’equip de govern te 
que deixar participar als demes grups polítics a pendre decisions sobre les obres que tenen 
que fer-se. 
 El regidor Sr. Marc Vercher, informa que als regidor no estan informan-los de les 
decisions que es prenen i s’enteren pels veïns de les obres que van a fer-se en l’ajuntament. 
 
 L’alcalde li contesta que a vegades  hi ha que pendre decisions molt ràpides, però 
igual que ells agafen els bulletins i s’informen de totes les subvencions que es publiquen, 
que tots poden fer-ho. 
 
 El Sr. Alberola Ferrando pregunta pels pas de vianants de la part baixa del poble 
quan pensen pintar-se 
 
 L’Alcalde li contesta que van a pintar-se ja tota la senyalització. 
 
 El Sr. Alberola Ferrando pregunta si es pot agafar aigua de les canaletes. 
 
 L’Alcalde li contesta que això està totalment prohibit. 
 
 El Sr. Alberola Ferrando diu si es pot fer una ordenança rural on es recullga totes 
estes infraccions. 
  
 L’Alcalde li contesta que l’ordenança ja està feta, lo que es molt complicat pillar 
algú, ara quan el Policia Local feu algú fents aquesta infracció pues li posa la multa. 
 
 El Sr. Alberola Ferrando pregunta sobre la zona del motor d’aigua potable como 
està. 
 
 L’Alcalde li contesta que no es pot utilitzar, que el SEPRONA ho va tancar  i no es 
pot utilitzar per a res. 
 
 El Sr. Alberola Ferrando proposa desinfectar el poble. 



 El Sr. Alcalde li contesta que la desinfecció del poble no es recomanable, segons ha 
indicat la OMS. Lo que si es desinfecta son els mànecs del contenidors, els parques, els 
edificis públic. 
 
 El Sr. Alberola Ferrando proposa que en el mateix format que la banda de música 
es utilitze per a contractar músics del poble de jazz, rock. 
 
 El Sr. Alcalde li contesta que de moment l’equip de govern no te previst fer res de 
cultura de moment fins final d’agost principis de setembre, ja que està tota ajornà, no 
anul·là, però que si es pot mirar en aquest dades. 
 
 El Sr. Jacinto Alberola Vercher del grup municipal Partit Popular pregunta per les 
obres de l’Ajuntament que s’han presentat en la Diputació si estan aprovades. 
 
 L’Alcalde li contesta que està tot aprovat. 
 
 El Sr. Alberola Vercher diu que ell anava a preguntar també sobre la pintura dels 
pas de vianants, però que ja està contestà. Que davant l’esglèsia fa falta un pas de vianants. 
 
 L’Alcalde li contesta que això no es cosa de ells, sinó del tècnic de seguretat vial, 
que es decisió d’ell, però que parlarà amb ell. 
 
 El Sr. Marc Vercher Alberola del grup municipal Partit Socialista Obrer Espanyol, 
pregunta sobre el reductor de velocitat que van llevar davant el pi, si pot arreglar la vorera 
per poder baixar millor. 
 
 El Sr. Alcalde li contesta que això està previst arreglar-ho posant una rampa. 
 
 El Sr. Alberola Vercher diu que quan li han fent la pregunta de la desinfecció del 
poble li ha sorprès la contestació, ja que ell li s’ha va negar quan eu va proposar i ara ha dit 
que si voleu es fa. 
 
 El Sr. Alcalde li diu que es va fer, però que la efectivitat no es bona, entonces troba 
que perdre temps pues no bona idea. 
 
 El regidor Sr. Estruch pregunta perquè no es efectiva, perquè alça les partícules? 
 
 L’Alcalde li contesta, primer perquè alça les partícules i segon lloc perquè lo que es 
tira no es bo per la salut i si la gent ho respira, i l’altra vegada quan es va fer la desinfecció 
la gent estava confinada. 
 



 El Sr. L. Estéfano Chaveli Serra comença llegint un escrit, que aproximadament 
diu: 
 
 “En les últimes setmanes ha estat vostè Sr. Alcalde, difonent e infiltrant informació 
interessada e errònia a propòsit de la instal·lació d’una parcel·la de la meua propietat 
d’una casa mòbil. 
 He de indicar-li, en contra de lo que vostè i la gent del seu partit s’ha dedicat ha 
difondre en xarxes socials i a la prensa, jo no he comés cap il·legalitat, jo no he fet res, 
que no hagen fet altres persones de la població i vostè ha permés, sense fer res al respecte 

Jo he segut respetuos en tots el requeriments que m’ha fet l’ajuntament. He 
sol·licitat llicència d’obres com vostè em va indicar i me l’han denegada. M’han 
comunicat que he de llevar la casa en un termini de dos mesos i abans de complir el 
termini està fora de la parcel·la, es a dir, he complit amb tot lo que s’ha m’ordenat. 
 No se si vostè tracta igual a mi, a tots els veïns o veïnes, que han actuan com jo. 
Tampoc se si vostè ha resol amb la mateix solidaritat tots els expedients como ha resol el 
meu de restauració de la il·legalitat o no. 
 Lo que si que se es que vosté no permet a aquest regidor que tinga accés a la 
informació relativa als expedients de infraccions urbanístiques que hi ha en aquest 
municipi i que estan dormint el somni dels justos i no estan resols despres de tres més 
anys. 
 La seua prioritat no es la transparència sinó difamar. 
 Desde que vostè es Alcalde s’han iniciat, segons les dades penjades en les actes de 
l’ajuntament, més de 30 expedients de restauració de la legalitat urbanística i s’haurien de 
haver resol com el meu, en els dos mesos següents del seu inici i vostè no ha fet res. 
 La meua voluntat no ha sigut il·legal, en aquest cas ni en altre com en el de la 
llicència d’obres concedida en la meua vivenda. 
 Crec que vostè que ha fet obra en la porta d’entrada de la seua vivenda, no ha 
sol·licitat llicència d’obra. Avui he consulta els punts del plenari aci en l’Ajuntament i no 
consta cap de llicència per la seua part. 
 S’hauria de demanar llicència amb anterioritat a l’obra, no? Sr. Alcalde 
 O es que la llei no es igual per a tots? 
 A més, si aquesta porta invadeix la vorera hauria de demanar un gual, no? 
 I per cert, com ja li he dit, no he comes cap il·legalitat. 
 Tinc tot el suport del meu partit a nivell local, comarcal i provincial”  
 
 El Sr. Alcalde li contesta, en primer lloc sobre l’obra que diu que ha fet en s’ha 
casa. L’Alcalde diu que ha consultat tant al tècnic com a la Secretària, i els dos li han dit 
que per això no fa falta llicència d’obra, per això no la ha demanat. 
 
 



 En segon lloc, l’alcalde li diu que els plens estan tots gravats i els periodistes els 
senten. El periodista el va cridat tant a mi com a tu per a contrastar la notícia. L’Alcalde li 
diu que lo que ha fet en la caseta es una il·legalitat, ja que està en una parcel·la rústica i 
estan els informes dels tècnics. 
 
 En tercer lloc, l’alcalde li diu que en cap moment li s’ha negat l’accés a la 
informació dels expedients de les infraccions urbanístiques, sols  que es complicat per la 
Llei de protecció de dades, però això no vol dir que li s’ha negat a donar-liu. 
  

El Sr. Chaveli Serra ha demanat els expedients, comenta el Sr. Alcalde, del meu 
germà i de la seua empresa i ademés de ma mare. Acte seguit li llig un art. de la llei de 
protecció de dades on diu que aquestes persones hauran de donar permís per a que el Sr. 
Chaveli puga veure els expedient, per una altra banda son els documents de l’ajuntament 
que eixos si es poden veure. També li comunica l’alcalde que si no te uns indicis 
fonamentals de irregularitat en els expedientes no pot veure-los, segons la llei. 
  

L’Alcalde li pregunta si l’escrit que ha llegit està fet en nom seu o en nom del 
partit. 
  

El Sr. Chaveli li contesta que en nom seu i que te el suport del seu partit. 
 
L’Alcalde li torna a preguntar si l’escrit es en nom d’ell o del partit, perquè una 

cosa es tindre el suport i una altra si està fet a títol propi o del partit. 
 
El Sr. Chaveli li contesta que del partit. 
 
L’Alcalde li diu que dels 30 expedients, hi han que ja estan tan tancats i altres que 

estan pendents per poder acollir-se a llei nova que ha aprovat la Generalitat per a poder 
legalitzar les casetes. 

 
El Sr. Chaveli vol saber si la permuta que ha fet el germà de l’Alcalde amb la 

Mancomunitat de la Valldigna està ben feta, si la tanca que ha fet la mare de l’Alcalde en 
sa casa té llicència d’obres. 

 
L’Alcalde li contesta si ell té constància d’alguna il·legalitat d’eixa llicència, si té 

algun indici, perquè si no es aixina no es pot consultar, no es pot escuadrinyar els 
expedients de qualsevol persona perquè si. 

 
El Sr. Estruch pregunta sobre la nova llei de la Generalitat que ix al 2019, que 

afecta a casetes construïdes desde 2014 cap arrere. 
 



 
 
El Sr. Alcalde li constesta que totes aquelles casetes fetes desde el 2015 fins el 

2019 no es poden legalitzar. Quan s’acabe de fer el catàleg la que no es puga legalitzar li 
s’ha farà el corresponent expedient sancionador. 

 
El Sr. Estruch diu que lo primer que va eixir en la prensa no feia referència a la 

casa del Sr. Estéfano, aleshores, al seu parer troba que es va voler traure un rédit polític. 
Perque allí es monta un mòbil-home creient que era legal, perquè jo també em pensava que 
això es podia fer, va la policia local i li adverteix. Està clar que com a regidor té unes 
responsabilitats i té que complir-les, però també té el mateixos drets que qualsevol veí i 
poder fer una escrit posant que això no es una casa i que es una mòbil-home, que no està 
anclà. Quasevol persona que llig l’article i no es de Benifairó podria pensar que lo que té es 
una casa de dimensions grans i està clar que no es pot demoldre una mòbil-home. La llei, 
en la part que jo se, per lo menys fins el 2019, deia que no podies anclar res a terra. Ara si 
en l’actualitat ha canviat perquè no volen que monten res per la conservació de les terres i 
muntanyes, això es desconeixia. S’haguera pogut fer una caseta d’aperos i despres ampliar-
se i haguera costat mes barat que la mòbil-home. Jo entenc que el company pot entendre 
que al no ser una construcció no hauria de demanar llicència d’obres. També entenc que no 
es pot demolit algo que no està construït. 

 
L’Alcalde li contesta que encara que una persona no ho sàpia no es prou, la llei té 

que complir-se. A més a més si ho sabia, ja que li s’ha va advertir per la policia i despres es 
va obrit l’expedient. 

En quant al periodista, ho fa fer be, em va cridar a mi i a Estéfano i jo vaig 
contestar lo que em va preguntar. 

 
L’Alcalde li diu que la mòbil-home es una il·legalitat urbanística, es fan els 

corresponents informes pel tècnics i li s’ha informe de tot. 
  
 El Sr. Estruch considera que la reacció del Sr. Alcalde no es l’adequada. 
  
 El Sr. Alcalde li diu que tampoc es adequada la reacció del Sr. Estéfano. 
  
 El Sr. Marc Alberola diu que tot se n’anat de contexte, perquè la mòbil-home 
estava en el terme de Simat i estava correcta i ara en Benifairó  pues s’armat molt de 
barull. 
 
 L’Alcalde contesta que el culpable no es el periodista, ni el policia, ni els tècnics, 
sinó la persona que ha fet la il·legalitat urbanística. 
 



 
 El Sr. Marc Vercher diu que era tan fàcil com notificar-li de que la llevara i ja està, 
però jo no em crec que el periodista escolte els plenaris de Benifairó. 
  
 L’Alcalde diu que li demanen la dimissió perquè el comportament no es ètic, li la 
demanen per l’expedient i pel comportament. 
 
 En conclusió estan tots d’acord que el problema s’ha desbordat. 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a 
les 21:55 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 d’octubre de 2020.   
I s'estén  en  vint-i-huit pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números ON6973248 
(revers) a ON6973262 (anvers), 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,                                                                La Secretària acctal, 
 
 
 
 

  Josep Antoni  Alberola Verdú                                          Elisa Ferrando Vercher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2020-10-23T07:23:03+0200
	20808105M JOSEP ANTONI ALBEROLA (R: P4605900B)


		2020-10-23T07:24:57+0200
	ELISA FERRANDO VERCHER - DNI 20791608E




