MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 03 D’ABRIL DE 2017.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ

REGIDORS:
SRA. CARMEN CASANOVA PLANA
SR. RAUL SERRA PLANA
SR. DOMÉNEC ESTRUCH LLORCA
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
SRA. ROSANNA PERIS PERIS
S' EXCUSAREN:
SRA. LIDIA SOLER PEREZ
NO S'EXCUSAREN:

A Benifairó de la Valldigna, a tres d’abril de 2017, essent les vint hores, a la Sala
de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Josep Antoni Alberola Verdú, assistits
pel secretari general de l'Ajuntament Sr. Salvador Casanova Ferrer, es reuniren en primera
convocatòria les regidores i els regidors que s'han relacionat, prèviament convocats per
avui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 28 de març de 2017, per a celebrar
sessió ordinària i pública.
Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que
formen la Corporació Municipal, el president obre la sessió amb el següent,
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ORDRE DEL DIA

1) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 06 DE MARÇ DE 2017:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 06 de març de
2017, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció
al llibre d'actes corresponent.
2) SOL·LICITUD D'AJUDA A L’INSTITUT VALENCIÀ DE
COMPETITIVITAT EMPRESARIAL PER A REALITZAR MILLORES EN EL
POLÍGON INDUSTRIAL:
Atés la RESOLUCIÓ de 10 de març de 2017, del President de l’Institut Valencià de
Competitivitat Empresarial (IVACE), publicada en el DOGV 7999, de data 14-03-2017,
per la qual es convoquen ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i
dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments
tecnològics, any 2017, entre els beneficiaris de les mateixes podran ser els Ajuntaments de
Comunitat Valenciana inclosos en la Comarca de la Safor.
Atés la memòria tècnica per a poder realitzar en Benifairó de la Valldigna
l’actuació MILLORES EN ZONA INDUSTRIAL NORD, amb un pressupost de despesa
entre l’execució d’obres i honoraris redacció de projectes i de direcció d’obra de 20.417,17
euros, lliurada pels tècnics municipals Sr. Domingo Ripoll Miñana i Sr, José Fco.
Armengol Sala.
Atés la memòria tècnica per a poder realitzar en Benifairó de la Valldigna
l’actuació MILLORES EN ZONA INDUSTRIAL OEST, amb un pressupost de despesa
entre l’execució d’obres i honoraris redacció de projectes i de direcció d’obra de
438.220,94 euros, lliurada pels tècnics municipals Sr. Domingo Ripoll Miñana i Sr, José
Fco. Armengol Sala.
Atés que les dos actuacions mencionades contemplen l’execució d’obres d’alguna o
varies de les tipologies recollides en l’article 3 de la mencionada Resolució de l’IVACE.

Atés que l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, no disposa de recursos
ordinaris suficients per poder executar les esmentades actuacions “MILLORES ZONA
INDUSTRIAL NORD” i “MILLORES ZONA INDUSTRIAL OEST”, per tant tindria
que acudir a altres programes d’ajudes o a concertar una operació de crèdit.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
A.- Manifestar la voluntat de participar en la convocatòria d’ajudes per a projectes
d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons,
àrees industrials i enclavaments tecnològics, any 2017, segons RESOLUCIÓ de 10 de
març de 2017, del President de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, amb la
finalitat de poder realitzar les dos actuacions que tot seguit es mencionen.
B1.- Acceptar la memòria tècnica de l’actuació MILLORES EN ZONA
INDUSTRIAL NORD, tal i com esta redactada, en totes les seues parts.
B2.- Acceptar la memòria tècnica de l’actuació MILLORES EN ZONA
INDUSTRIAL OEST, tal i com esta redactada, en totes les seues parts.
C1.- Sol·licitar de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE),
ajuda econòmica tan ampla com siga possible, que represente el 100% dels costos
pressupostats en 20.417,17 euros, per poder executar l'actuació descrita en la memòria
tècnica MILLORES EN ZONA INDUSTRIAL NORD a Benifairó de la Valldigna.
C2.- Sol·licitar de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE),
ajuda econòmica tan ampla com siga possible, que represente el 100% dels costos
pressupostats en 438.220,94 euros, per poder executar l'actuació descrita en la memòria
tècnica MILLORES EN ZONA INDUSTRIAL OEST a Benifairó de la Valldigna.
D.- Comprometre's a executar les actuacions sol·licitades abans del 31 de desembre
de 2017, i manifestar expressament que es coneix el contingut de la referida Resolució de
10 de març de 2017 de l’IVACE, així com assumir les obligacions que es determinen en la
mateixa
E.- Comunicar aquest acord a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
(IVACE), amb tota la resta de documents que s'han d'adjuntar a la sol·licitud, i que per
l'Alcaldia es firmen els documents que calguen, inclosa la sol·licitud.

3) SOL·LICITUD D'AJUDA A LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA,
MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL, PER A
REALITZAR OBRES DE CONDICIONAMENT DE CAMINS RURALS:
Atés la Resolució de 9 de març de 2017 de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen ajudes per a
realitzar obres de condicionament de camins rurals, exercici de 2017, les quals estan
regulades per l'Ordre de 17 de novembre de 2008 de la Conselleria d'Agricultura, Pesca
i Alimentació.
Atés la memòria valorada de l'obra “Condicionament dels Camins Rurals: de Melo
i Vell del Moli”, amb un pressupost de licitació de 59.774,42 euros, lliurada pel tècnic
municipal Sr. Juan Brins Solanes.
Atés que aquesta obra esta contemplada entre les que poden ser subvencionables,
segons l'apartat segon de les Bases aprovades per l'Ordre esmentada.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Acceptar la memòria valorada de l'obra l'obra “Condicionament dels Camins
Rurals: de Melo i Vell del Moli”, tal i com esta redactada, en totes les seues parts.
b) Sol·licitar de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural, ajuda econòmica tan ampla com siga possible, per poder executar
l'obra descrita en la memòria valorada de l'obra “Condicionament dels Camins Rurals: de
Melo i Vell del Moli” a Benifairó de la Valldigna.
c) Comprometre's a executar les obres abans de l'anualitat que corresponga segons
determine la Conselleria cas d’atorgar l’ajuda, i executar-les pel sistema de contractació
administrativa.
d) Comunicar aquest acord a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural, amb tota la resta de documents que s'han d'adjuntar a la
sol·licitud.
e) Que per l'Alcaldia es firmen els documents que calguen, inclosa la sol·licitud, i
per al cobrament, el seu dia, de les quantitats corresponents a l'ajuda.

4) APROVAR
CONVENI
L'ENTUSIASTA”, PER L'ANY 2017:

AMB

LA

“SOCIETAT

MUSICAL

Es ret compte del contingut del conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i
la Societat Musical l'Entusiasta de Benifairó de la Valldigna, la finalitat del qual es la
promoció d'activitats culturals i artístiques en l'àmbit municipal i relacionades amb la
música, per a l'anualitat de 2017.
L'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, considera que ha de col·laborar a través
de les seues possibilitats econòmiques amb les organitzacions que promouen i/o
promocionen sectors de la Cultura d’interès general municipal, en aquest cas,
desenvolupant un constant foment i suport a la Música, entre els ciutadans i ciutadanes del
seu entorn més pròxim, o siga a Benifairó de la Valldigna.
D'acord amb els seus Estatuts, la Societat Musical l'Entusiasta s'inscriu i
participa en activitats o certàmens locals, comarcals, autonòmiques, nacionals i
internacionals, col·labora en la preparació de futurs músics i estimula la pràctica de les
activitats musicals. La Societat Musical l'Entusiasta es troba en una posició única a
Benifairó de la Valldigna, desenvolupant activitats que satisfacen l'objecte d'una
subvenció, tret la seua experiència, especialització i contrastada trajectòria en l'àmbit
musical.
Basant-se en les referides circumstàncies, resulta aconsellable i convenient optar
pel procediment de concessió directa d'atorgament d'una subvenció, perquè ser l'única
entitat d'estes característiques dificulten la seua convocatòria pública.
És per això que s'ha fet precís subvencionar nominativament La Societat Musical
l'Entusiasta a fi de finançar les seues activitats desenvolupades pel moviment musical
durant l'exercici de 2017.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, estableix en
l'article 22.2.c la possibilitat de concedir, de forma directa i amb caràcter excepcional,
entre altres, aquelles subvencions en què concorreguen raons d'interès públic, social o
altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública.
D'acord amb l'article 28.1 de la Llei 38/2003 esmentada, l'Ajuntament en Ple, a
proposta de l'Alcaldia o de la Regidoria de l'àrea competent, adoptarà resolució pertinent
respecte de les subvenciones nominatives previstes en l'article 22.2.c de la mateixa Llei.

Per la seua banda, el seu article 28.3 estableix que la Resolució del Plenari
contindrà, com a mínim, els punts següents: la definició de l'objecte de les subvenciones,
amb indicació del seu caràcter singular i les raons que acrediten l'interès públic,
social, econòmic o humanitari i aquelles que justifiquen la dificultat de la seua
convocatòria pública; el règim jurídic aplicable; els beneficiaris i les modalitats de l'ajuda;
el procediment de concessió i el règim de justificació de l'aplicació donada a les
subvencions pels beneficiaris i, si és el cas, entitats col·laboradores.
En virtut d'això, a proposta del Sr. Alcalde, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat
acorda:
a) Beneficiari i definició de l'objecte de la subvenció.
S'autoritza la concessió d'una subvenció de caràcter singular a La Societat Musical
l'Entusiasta de Benifairó de la Valldigna, amb l'objecte de finançar activitats exercides per
la mateixa durant l'any 2017, promovent i promocionant un sector de la Cultura, en aquest
cas, desenvolupant un constant foment i suport a la Música, entre els ciutadans i ciutadanes
del seu entorn més pròxim, o siga a Benifairó de la Valldigna, d'acord amb el que
preveuen els articles 28.3 i 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
b) Procediment de concessió, raons d'interès públic que concorren en la seua
concessió i dificultat de la seua convocatòria pública:
1.- La subvenció es concedirà de forma directa, a l'empara del que preveu l'article
22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i s'instrumentarà
pel conveni retut, el qual s'accepta i ratifica i que a de regular la relació de les dues entitats
per a la finalitat descrita, a subscriure entre l'òrgan concedent i l'entitat beneficiària, i que
establirà les condicions i compromisos aplicables de conformitat amb el que disposa
l'article 28.1 de la mencionada Llei.
2.- L'interès públic de la subvenció radica en la necessitat fomentar, amb caràcter
solidari, la realització d'actuacions lligades a la promoció de la Música a Benifairó de la
Valldigna, en particular la gestió d'una escola d'educands, d'activitats relacionades amb la
participació i representació de Benifairó de la Valldigna en certàmens musicals de caràcter
internacional, nacional, autonòmic, comarcal i/o local al llarg de 2017, o vinculades a
l'organització material d'eixe tipus d'esdeveniments. La particularitat que revisten les dites
actuacions i ser l'única entitat sense finalitat lucrativa dificulten la convocatòria pública
d'esta subvenció.

c) Quantia i pagament.
1. Amb este fi, es concreta l'ajuda econòmica en un import total de 13.000,00 euros,
que serà finançada a càrrec del pressupost municipal de 2017.
2. El pagament de la subvenció es realitzarà, en els termes establerts en el conveni
de col·laboració a què s'al·ludeix en el paràgraf anterior.
d) Règim de justificació de la subvenció.
1. Abans del 31 de gener de 2018, la Societat Musical l'Entusiasta justificarà el cent
per cent de la subvenció, per mitjà de declaració de les activitats realitzades, no declarades
per a justificar altres subvencions, i del seu cost, acompanyada d'una relació de cada una de
les despeses, com a mínim del total de la subvenció de 13.000,00 euros, en què haguera
incorregut i una declaració que els originals de les factures o documents de valor probatori
equivalent estan a disposició de la Intervenció Municipal de l'Ajuntament de Benifairó de
la Valldigna.
2. La Societat Musical l'Entusiasta assumirà el compliment de les obligacions que,
per als beneficiaris de subvencions, s'estableixen per l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, a més de les establides en l'article 30 per a la
justificació de les subvencions públiques.
3. En cas d'incompliment de l'objecte per al que es concedeix esta subvenció, la
Societat Musical l'Entusiasta estarà obligada al seu reintegrament.
e) Règim jurídic aplicable.
La subvenció a la Societat Musical l'Entusiasta es regirà pel que disposa este acord
i Conveni regulador, i per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
f) Facultar l'Alcalde per a la firma de l'esmentat conveni.
g) Remetre certificació d'aquest acord a la Societat Musical L'Entusiasta de
Benifairó de la Valldigna, i que es done informació pública de conformitat amb la Llei
General de Subvencions.
5) APROVAR CONVENI AMB EL CLUB “UNIÓ ESPORTIVA BENIFAIRÓ
DE LA VALLDIGNA”, PER L'ANY 2017:
Es ret compte del contingut del conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i
“Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” de Benifairó de la Valldigna, la finalitat del
qual es la promoció d'activitats esportives en l'àmbit municipal relacionades amb el futbol
en particular, per a l'anualitat de 2017.

L'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, considera que ha de col·laborar a través
de les seues possibilitats econòmiques, amb les organitzacions que promouen i/o
promocionen sectors de l'Esport d’interès general municipal, en aquest cas, desenvolupant
un constant foment i suport al Futbol, entre els ciutadans i ciutadanes del seu entorn més
pròxim, o siga a Benifairó de la Valldigna.
D'acord amb els seus Estatuts, “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna”
s'inscriu i participa en activitats o competicions locals, comarcals i/o autonòmiques,
col·labora en la preparació de futurs futbolistes i estimula la pràctica de l'esport en
general i la del futbol en particular. “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” es troba en
una posició única a Benifairó de la Valldigna, desenvolupant activitats que satisfan
l'objecte d'una subvenció, tret la seua experiència, especialització i contrastada trajectòria
en l'àmbit futbolístic.
Basant-se en les referides circumstàncies, resulta aconsellable i convenient optar
pel procediment de concessió directa d'atorgament d'una subvenció, perquè ser l'única
entitat d'estes característiques dificulten la seua convocatòria pública.
És per això que s'ha fet precís subvencionar nominativament “Unió Esportiva
Benifairó de la Valldigna” a fi de finançar les seues activitats desenvolupades pel
moviment futbolístic durant l'exercici de 2017.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, estableix en
l'article 22.2.c la possibilitat de concedir, de forma directa i amb caràcter excepcional,
entre altres, aquelles subvencions en què concorreguen raons d’interès públic, social o
altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública.
D'acord amb l'article 28.1 de la Llei 38/2003 esmentada, l'Ajuntament en Ple, a
proposta de l'Alcaldia o de la Regidoria de l'àrea competent, adoptarà resolució pertinent
respecte de les subvenciones nominatives previstes en l'article 22.2.c de la mateixa Llei.
Per la seua banda, el seu article 28.3 estableix que la Resolució del plenari
contindrà, com a mínim, els punts següents: la definició de l'objecte de les subvenciones,
amb indicació del seu caràcter singular i les raons que acrediten l’interès públic,
social, econòmic o humanitari i aquelles que justifiquen la dificultat de la seua
convocatòria pública; el règim jurídic aplicable; els beneficiaris i les modalitats de l'ajuda;
el procediment de concessió i el règim de justificació de l'aplicació donada a les
subvencions pels beneficiaris i, si és el cas, entitats col·laboradores.

Per tots els Grups Municipals es manifesta la conformitat amb el Conveni de
col·laboració entre aquest Ajuntament i “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” de
Benifairó de la Valldigna, la finalitat del qual es la promoció d'activitats esportives en
l'àmbit municipal relacionades amb el futbol en particular, per a l'anualitat de 2017, no
obstant açò, pel Regidor Sr. Jacinto Alberola Vercher es manifesta que s’absté de votar
davant la circumstancia de tindre un interès personal en el mencionat Club de Futbol, ja
que es Vocal de la mencionada associació.
En virtut d'això, a proposta del Sr. Alcalde, l'Ajuntament en Ple, per majoria de set
vots a favor i una abstenció, acorda:
a) Beneficiari i definició de l'objecte de la subvenció:
S'autoritza la concessió d'una subvenció de caràcter singular a “Unió Esportiva
Benifairó de la Valldigna” de Benifairó de la Valldigna, amb l'objecte de finançar
activitats exercides pel mateix durant l'any 2017, promovent i promocionant un sector de
l'Esport, en aquest cas, desenvolupant un constant foment i suport al Futbol, entre els
ciutadans i ciutadanes de Benifairó de la Valldigna, d'acord amb el que preveuen els
articles 28.3 i 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
b) Procediment de concessió, raons d’interès públic que concorren en la seua
concessió i dificultat de la seua convocatòria pública.
1.- La subvenció es concedirà de forma directa, a l'empara del que preveu l'article
22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i s'instrumentarà
pel conveni retut, el qual s'accepta i ratifica i que ha de regular la relació de les dues
entitats per a la finalitat descrita, a subscriure entre l'òrgan concedent i l'entitat beneficiària,
i que establirà les condicions i compromisos aplicables de conformitat amb el que disposa
l'article 28.1 de la mencionada Llei.
2.- L’interès públic de la subvenció radica en la necessitat de fomentar, amb
caràcter solidari, la realització d'actuacions lligades a la promoció del Futbol a Benifairó de
la Valldigna, d'activitats relacionades amb la participació i representació de Benifairó de la
Valldigna en certàmens o competicions de caràcter autonòmic, comarcal i/o local al llarg
de 2017, o vinculades a l'organització material d'eixe tipus d'esdeveniments. La
particularitat que revisten les dites actuacions i ser l'única entitat sense finalitat lucrativa
dificulten la convocatòria pública d'esta subvenció.
c) Quantia i pagament.
1. Amb este fi, es concreta l'ajuda econòmica en un import total de 7.000,00 euros,
que serà finançada a càrrec del pressupost municipal de 2017.

2. El pagament de la subvenció es realitzarà, en els termes establits en el conveni de
col·laboració a què s’al·ludeix en el paràgraf anterior.
d) Règim de justificació de la subvenció.
1. Abans del 31 de desembre del 2017, “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna”
justificarà el cent per cent de la subvenció, per mitjà de declaració de les activitats
realitzades, no declarades per a justificar altres subvencions, i del seu cost, acompanyada
d'una relació de cada una de les despeses, com a mínim del total de la subvenció de
7.000,00 euros, en què haguera incorregut i una declaració que els originals de les factures
o documents de valor probatori equivalent estan a disposició de la Intervenció Municipal
de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna.
2. “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” assumirà el compliment de les
obligacions que, per als beneficiaris de subvencions, s’estableixen per l'article 14 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a més de les establides en l'article
30 per a la justificació de les subvencions públiques.
3. En cas d'incompliment de l'objecte per al que es concedeix esta subvenció, “Unió
Esportiva Benifairó de la Valldigna” estarà obligat al seu reintegrament.
e) Règim jurídic aplicable.
La subvenció a “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” es regirà pel que
disposa este acord i Conveni regulador, i per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
f) Facultar l'Alcalde per a la firma de l'esmentat conveni.
g) Remetre certificació d'aquest acord a “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna”
de Benifairó de la Valldigna, i que es done informació pública de conformitat amb la Llei
General de Subvencions.
6)
APROVAR
PROVISIONALMENT
LA
MODIFICACIÓ
DE
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DEL
POLIESPORTIU MUNICIPAL:
Atés l’expedient tramitat amb motiu de la modificació de l’ordenança fiscal
municipal de la Taxa servei Poliesportiu Municipal (Piscina).
Atés justificada la necessitat de la modificació de la mencionada ordenança fiscal,
per a adaptar-la a les vigents circumstàncies socio-econòmiques de la població.

Atés que en la tramitació de l’expedient s'ha complert amb els requisits que regula
la vigent legislació reguladora de les Hisendes Locals.
L'Alcalde, demana la Corporació Municipal aprove la modificació proposada en els
seus propis termes.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
A) Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del
tribut següent, tal i com hi figura a l'expedient, i que farà efecte a partir de l'un de juny de
2017,
- Taxa servei del Poliesportiu Municipal (Piscina).- Fixar les següents tarifes per
l'ús de la piscina municipal:
Per cada entrada personal a la piscina (siga pel mati o per la vesprada) ..... 2 euros.
Passis d'estiu, des de la data de sol·licitud fins el tancament de la piscina:
Únic.- Individual ....... 15 euros
B) Exposar al públic, per termini de trenta dies, en el Tauler d'Anuncis de
l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, aquest acord i l’ordenança fiscal
modificada, amb la finalitat que pels interessats examinen l’expedient i en el seu cas
presenten les reclamacions que consideren oportunes.
C) Cas que durant el termini d'exposició, a partir de la respectiva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província, no es presente cap reclamació, aquest acord i text de
l’ordenança fiscal modificada, quedaran elevats i considerats definitius, constatant-ho el
Sr. Alcalde, publicant-se el text íntegre de la mateixa als efectes legals previstos.
7) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE LA
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÈS:
Amb la finalitat de donar compliment a l'apartat a) de l'article 22 de la Llei 7/1985
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es ret compte a la Corporació
Municipal, del que segueix:
A) De les Resolucions i Decrets de l'Alcaldia, dictats des del dia 01 de març de
2017 fins el dia 31 de març de 2017, fent l'extracte següent,

- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 28-03-17, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 03 d’abril de 2017.
- PERSONAL,
De 28-03-17, aprova bases i convocatòria per a formar una borsa de treball
temporal d’auxiliar administratiu pel Consultori Local de Salut.
- BENS,
De 03-03-17, autoritza ús vials municipals a Associació Cultural Falla el Portal de
Valldigna, de Tavernes de la Valldigna, pel dia 12 de març de 2017.
De 08-03-17, autoritza ús Sala Exposicions, a Associació Valenciana d’Agricultors,
pel dia 21 de març de 2017
De 20-03-17, autoritza ús Centre Cultural, a Compromís per Benifairó, pel dia 25
de març de 2017
- CONTRACTACIÓ,
De 01-03-17, aprova el pla de seguretat i salut per a les obres “Renovació de
l’Asfaltat del Camí Rajolar”.
De 07-03-17, acorda la devolució de fiança definitiva per les obres “Millores en
Vials del Casc Urbà”, a CADERSA S.L.
De 10-03-17, inici contractació obres “Pavimentació de camins rurals: Ronda Moli,
Casa Pastor i Castell”.
De 15-03-17, aprova expedient contractació obres “Pavimentació de camins rurals:
Ronda Moli, Casa Pastor i Castell”.
De 16-03-17, licita per contracte menor la contractació obres “Pavimentació de
camins rurals: Ronda Moli, Casa Pastor i Castell”.
De 16-03-17, adjudica el contracte de les obres “Reformes en la Plaça Pintor
Sorolla”, a Construccions i Reformes MOREMAVALL, C.B., pel preu cert de
21.506,95 euros.
De 16-03-17, adjudica el contracte de les obres “Reposició de voreres en casc
urbà”, a Construccions i Reformes MOREMAVALL, C.B., pel preu cert de
25.268,27 euros.
De 30-03-17, adjudica el contracte de les obres “Pavimentació de camins rurals:
Ronda Moli, Casa Pastor i Castell”, a PAVASAL Empresa Constructora, SA, pel
preu cert de 32.729,71 euros.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 09-03-17, atorga 02 autoritzacions de llocs fixes en el mercat no sedentari
setmanal.

De 14-03-17, confirma i aprova expedient sancionador per infracció al Reglament
Municipal de Tinença d’Animals de Companyia, a Dionisio Calvillo Caravaca.
De 14-03-17, confirma i aprova expedient sancionador per infracció al Reglament
Municipal de Tinença d’Animals de Companyia, a Antonio Chova Martinez.
De 21-03-17, atorga 01 autoritzacions de llocs fixes en el mercat no sedentari
setmanal.
De 22-03-17, atorga 02 autoritzacions de llocs fixes en el mercat no sedentari
setmanal.
De 27-03-17, a Kid Jorge de Jesus Sequeira, llicència tinença de gos perillós.
De 28-03-17, atorga 03 autoritzacions de llocs fixes en el mercat no sedentari
setmanal.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 03-03-17, a VALVEGA, S.L., rasa en camí rural “Cambro” per a canalització
aigua reg, reformes en C/ Pio XII, 4.
De 03-03-17, a Maido Altur Casanova, reformes en C/ Cervantes, 4
De 03-03-17, a Susana Alberola Gil, reformes en Pl. Pintor Sorolla, 11
De 13-03-17, a Miguel Angel Vercher Guillen, reformes en C/ Pare Alberola, 19
De 15-03-17, la denega a Victor Martí Ferrando, per a reformes en immoble situat
en parcel·la 352 del polígon 11, per tractar-se de sòl urbanitzable sense ordenació
detallada.
De 27-03-17, a Salvador Serra Ferrando, tanca perimetral finca rústica, parcel·les
213, 214 i 509 del polígon 08
- INTERVENCIÓ,
De 02-03-17, determina l’abonament als portaves de grups municipals de
indemnitzacions per reunions informatives.
De 07-03-17, aprova la justificació de la subvenció atorgada en 2016 a Societat
Musical l’Entusiasta.
De 07-03-17, aprova la justificació de la subvenció atorgada en 2016 a Unió
Esportiva Benifairó de la Valldigna.
De 08-03-17, acorda abonar la quota de 2.000,00 euros al Fons Valencia per la
Solidaritat, corresponent a l’any 2017.
De 15-03-17, inici modificació de l’Ordenança Fiscal de la Taxa pel servei de
Poliesportiu Municipal.
- TRESORERIA,
De 01-03-17, aprova liquidació 05/2017 per la taxa d’ocupació del domini públic
amb materials de la construcció.

De 01-03-17, aprova liquidació 06/2017 per la taxa d’ocupació del domini públic
amb materials de la construcció.
De 15-03-17, aprova liquidació any 2016 a Dreure Electric SLU, taxa d’ocupació
del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels ingressos
bruts.
De 22-03-17, atorga exempció pago IVTM del vehicle 0384 GYZ, per
minusvalidesa de Rosa Maria Cors Alberola
De 22-03-17, atorga exempció pago IVTM del vehicle 8821 CLD, per
minusvalidesa de Salvador Soler Vivancos
De 22-03-17, aprova quota IVTM/2017 del vehicle 3418 JTK, en concepte de fora
padró tributari
De 30-03-17, aprova liquidació 07/2017 per la taxa d’ocupació del domini públic
amb materials de la construcció.
De 30-03-17, aprova liquidació 08/2017 per la taxa d’ocupació del domini públic
amb materials de la construcció.
De 31-03-17, aprova quota IVTM/2017 del vehicle 4604 HXV, en concepte de fora
padró tributari
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2017, han tingut entrada 281 escrits, i eixida 327 escrits.
I la Corporació Municipal constituïda en Ajuntament en Ple, manifesta:
Quedar degudament assabentada de tota la informació rebuda.
8) PRECS I PREGUNTES:
Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als
Regidors amb delegació.
El Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup municipal PP, formula els
següents precs o preguntes:
- Els soterraments els ha de realitzar l’operari que te la jornada laboral per la
vesprada, sinó es així els ha de realitzar l’operari que fa la jornada laboral pel matí, en
conseqüència ha de percebre la retribució d’hores extraordinàries.
L’Alcalde manifesta que els soterraments igual pertoca realitzar-los els operaris que
tenen jornada pel matí com els que la tenen per la vesprada; es l’Encarregat dels operaris
qui decideix a quins operaris pertoca assistir als treballs de soterraments, esperant queden
aclarits els malentesos d’algunes persones respecte de l’operari que ara realitza la jornada
laboral per la vesprada.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'Alcalde clou la sessió
a les 20:30 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta.
Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 08 de maig de
2017. I s'estén en ............... pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números .........
a .................., la qual firmen l’Alcalde i el Secretari, de conformitat amb l’article 110.3 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per a la
seua enquadernació.
L'Alcalde,

Josep Antoni Alberola Verdú

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

