
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER 
L'AJUNTAMENT  EN  PLE,  EL DIA 04 DE JULIOL  DE  2011. 

 
 
 
 
 ASSISTENTS: 
 
          ALCALDE:     SR.  AGUSTÍ PASCUAL GRANELL  
 
 

REGIDORS: 

SRA.   ROSA  ALBEROLA FERRANDO               
SR.  MARC  VERCHER  ALBEROLA                   
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ                
SR.  JACINTO ALBEROLA VERCHER                  
SRA.  ROSA T. VERCHER CASANOVA                             
SR. JOSÉ ANTONIO SÁIZ  SÁNCHEZ                            
SR.  JUAN CARLOS CORS MEJIAS                   
 
 
 

     S' EXCUSAREN:  
    SR. DOMÉNEC  ESTRUCH LLORCA                
 
    

NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a quatre de juliol de 2011, essent  les vint hores, a la 
Sala de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Agustí Pascual Granell, 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  29  de juny de 2011,  per a celebrar 
sessió extraordinària i pública. 
 
 Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que 
formen la Corporació  Municipal, el president obre la sessió  amb el següent, 
 



ORDRE  DEL  DIA 
 
 
 1)  APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA  
SESSIÓ  D’11  DE JUNY DE 2011: 
 

Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia  11 de juny 
de 2011, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua 
transcripció al llibre d'actes corresponent.  
 
 
 2) RETRE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE 
DESIGNACIÓ  DE TINENT D'ALCALDE: 
 
 Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 14 de juny de 2011, sobre 
designació de Tinent d'Alcalde, la qual literalment diu: 
 
 “Després de les Eleccions Locals del dia 22 de maig de 2011 i constituïda la nova 
Corporació Municipal en la sessió de 11 de juny de 2011. 
  
 Als efectes previstos a l’article 23.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases del 
Règim Local; atés l’article 22 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, i l’article 
46 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, 
 
 Fent ús de l’atribució conferida a l’article 21.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de 
Bases del Règim Local;   RESOLC: 
 
 1.- Determinar l’existència d’una única Tinència d’Alcaldia,  nomenant com a 
titular de la mateixa al regidor Sr. Domenec Estruch Llorca. 
 2.- Correspondrà al nomenat substituir a aquesta Alcaldía en 1’exercici de les seues 
atribucions en els supòsits legalment previstos. 
 3.- Notificar aquesta resolució a la persona designada per tal que efectue 
l'acceptació del susdit càrrec, si escau. 
 4.- Remetre anunci del nomenament indicat perquè siga inserit en el Butlletí Oficial 
de la Província i també fer-ho públic en el Tauler d’Anuncis de l'Ajuntament. 
 5- Donar compte d'aquesta resolució a l’Ajuntament en Ple en la primera sessió que 
celebre. 
 6.- El nomenament efectuat serà efectiu des del día següent al de la data d'aquesta 
resolució.” 
 
 De la qual la Corporació Municipal, per unanimitat, manifesta quedar assabentada. 



 
 3) RETRE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE 
DELEGACIONS  CONFERIDES: 
 
  Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 14 de juny de 2011, per la qual 
l'Alcalde, fent ús de les atribucions que li atorga la Llei de Bases de Règim Local i el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, 
efectua delegacions de direcció, organització interna i gestió de determinats serveis o àrees 
municipals, en determinats regidors de la Corporació Municipal, la qual literalment diu: 
 
 Després de les eleccions locals celebrades el día 22 de maig de 2011 i constituïda la 
Corporació Municipal en sessió extraordinària el día 11 de juny de 2011. 
 
 De conformitat amb allò disposat en l’article 21.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de 
Bases del Règim Local í, articles 43, 44 i 45 del Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de 
novembre, RESOLC: 
 
 1.- Efectuar les següents delegacions, respecte de serveis i/o activitats municipals 
que s’especifiquen, a favor dels regidors que a continuació s’indiquen: 
 
 Servei Municipal:                Regidor/a delegat/da: 
- Agricultura, Medi Ambient                                    Sr. Doménec Estruch Llorca 
- Règim Intern i Educació                          Sra.  Rosa Alberola Ferrando 
- Cultura, Esports i Joventut          Sr. Marc Vercher Alberola 
 
 2.- Les delegacions efectuades abarcaran les facultats de direcció, organització 
interna i gestió dels corresponents serveis, amb exclusió de la facultat de resoldre 
mitjançant actes administratius que afecten a tercers. 
 
 3.- Notificar la present resolució a les persones designades amb la finalitat que 
efectuen, si fa el cas, l'acceptació dels susdits càrrecs, acceptació que en tot cas es farà 
davant l'Ajuntament en Ple, en el moment de donar compte d'aquesta Resolució. 
 
 4.- Donar informació pública de les delegacions indicades, mitjançant anunci que 
sigua inserit en el Butlletí Oficial de la Província i també fer-ho públic en el Tauler 
d’Anuncis de l'Ajuntament. 
 
 5.- Donar compte de la present resolució a l’Ajuntament en Ple en la primera sessió 
que se celebre. 
 



 6.- Les delegacions conferides seran efectives des del día següent a la data de la 
present resolució.” 
 
 Per tots i cadascun dels regidors que ostenten una delegació manifesten acceptar les 
mateixes, exepte el Sr. Domenec Estruch Llorca que, com no esta present en esta sessió, ho 
tindrà que manifestar en la pròxima que assistisca. 
 
 La Corporació Municipal, per unanimitat, manifesta quedar assabentada de la 
Resolució ací transcrita sobre delegacions.  
 
 
 4) RETRE COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS 
MUNICIPALS: 
 
 Es ret compte dels quatre escrits presentats en Secretaria General, signats cadascun 
pels regidors de les formacions polítiques que van obtindre representació municipal en les 
eleccions del dia 22 de maig de 2011, amb la finalitat de constituir-se en grups polítics.  
 
 Atés l'apartat 3 de l'article 73 de la vigent Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del 
Règim Local, l’article 134 de la Llei 8/2010 de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana, i els articles 23 a 29 del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim 
Jurídic de les Corporacions Municipals. 
 
 La Corporació Municipal, per unanimitat, queda assabentada de la constitució dels 
següents grups polítics de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, els seus regidors 
integrants i el respectiu portaveu: 
 
 - GRUP Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE). Regidors: Sr. Agustí Pascual 
Granell, Sr. Doménech Estruch Llorca, Sra. Rosa Alberola Ferrando i Sr. Marc Vercher 
Alberola,  i  Portaveu.- Sr. Agustí Pascual Granell, suplent Sra. Rosa Alberola Ferrando. 
 
 - GRUP Partit Popular (PP). Regidors: Sr. José Luis Ferrando Martí, Sr. Jacinto 
Alberola Vercher i Sra. Rosa Teresa Vercher Casanova, i  Portaveu.- Sr. José Luis 
Ferrando Martí, suplent  Sr. Jacinto Alberola Vercher.  
 
 - GRUP Esquerra Unida del País valencià (EUPV). Regidors: Sr. José Antoni Sáiz 
Sánchez, essent el mateix el Portaveu. 
 
 - GRUP Bloc Nacionalista Valencià-Coalició Municipal Compromís (BLOC-
COMPROMÍS). Regidors: Sr. Juan Carlos Cors Mejias, essent el mateix el Portaveu. 
 



 
 5) CONSTITUCIÓ  DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES: 
 
 Atés l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, l’article 119 de la Llei 8/2010 de 
23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i els articles 123 i següents  del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Municipals. 
 
 Atés la representació política que conforma la Corporació Municipal, resultant de 
les eleccions locals del 22 de maig de 2011. 
 
 A proposta del Sr. Alcalde, i fetes les manifestacions oportunes pels Portaveus de 
cada Grup polític, sobre la composició de la Comissió Especial de Comptes  de 
l'Ajuntament. 
 
 L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 a) Nomenar membres de la Comissió Especial de Comptes als següents regidors: 
 
 Pel  Grup BLOC-COMPROMÍS,  el Sr. Juan Carlos Cors Mejias 
 Pel  Grup  EUPV,  el Sr. José Antoni Sáiz Sánchez 
 Pel  Grup PP,  el  Sr. José Luis Ferrando Martí. 
 Pel  Grup PSOE,  la   Sra. Rosa Alberola Ferrando 
 President,  l'alcalde  Sr. Agustí Pascual Granell   
 
 b) El seu funcionament serà l'indicat en la legislació de Règim Local, és a dir 
l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de cada exercici pressupostari;  el règim de 
les decisions que no es produïsquen per unanimitat, serà per votació ponderada o 
proporcional en funció del nombre de regidors que, de cada Grup polític, integren la 
Corporació Municipal, excepte el del representant del PSOE, que el seu vot equivaldrà a 
tres. 
 
 
 6) RETRE COMPTE i RATIFICACIÓ, SI ES EL CAS, DE LA RESOLUCIÓ 
DE L'ALCALDIA SOBRE DESIGNACIÓ  DE TRESORERA DE FONS 
MUNICIPALS: 
 
 Es ret compte de la resolució de l'Alcaldia de data 13 de juny de 2011, per la qual 
es designa i nomena provisionalment Tresorera dels Fons Municipals  i que literalment diu: 
 
 



 “Després de les Eleccions Locals del dia 22 de maig de 2011 i constituïda la nova 
Corporació Municipal en la sessió d’11 de juny de 2011, aquest Ajuntament es troba sense 
tresorer/a, ja que l'existent fins ara tenia la condició de regidora de l'Ajuntament de 
conformitat amb la legislació vigent. 
  
 Atés el que disposa l’article 168.1 de la Llei 8/2010 de 23 de juny de Règim Local 
de la Comunitat Valenciana, pel qual la responsabilitat administrativa de les funcions de 
comptabilitat, tresoreria i recaptació pot ser atribuïda a membre de la Corporació o 
funcionari propi, sense l'habilitació de caràcter estatal. 
 

Atés que la secretaria d'aquesta Corporació Municipal de conformitat amb la 
normativa que li es d'aplicació està classificada de tercera classe, i que l'últim paragràf de 
la lletra f) de l'article 2 del Reial Decret 1732/94, de 29 de juliol, sobre provissió de llocs 
de treball reservats a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, 
diu que les funcions de comptabilitat, tresoreria i recaptació pot ser atribuïda a un membre 
de la Corporació o funcionari propi de l'Entitat Local. 
 
 Analitzada la posibilitat d'atribuir les funcions de la tresoreria al personal 
funcionari propi d'aquest ajuntament, resulta que el mateix ja esta prou saturat en funcions 
i tasques administratives generals i/o especifiques pròpies de l'administració local. 
 
 Per tant s’escau que les funcions de comptabilitat, tresoreria i recaptació, siguen 
atribuïdes a un regidor de la Corporació Municipal, tot i que, encara que de dret puguen ser 
atribuïdes a un membre de la Corporació, materialment qui les desenvolupa es el secretari-
interventor; ja que el regidor-tresorer no té asignació retributiva i tècnicament desconeix la 
normativa pròpia de les respectives funcions. 
 
 Atés l'Ordre de 16 de juliol de 1963, del Ministeri de la Gobernació, per la qual 
s'aproven instruccions per a dipositàries servides per funcionaris de l'administració local. 
 
 Atés que entre les competències i atribucions de l'Alcaldia regulades a l'article 21, a 
la lletra h) hi figura la del nomenament del personal de l'ajuntament.  RESOLC: 
 
 1.- Designar i nomenar provisionalment a la regidora Sra. Rosa Alberola Ferrando, 
Tresorera de fons municipals amb la responsabilitat administrativa de les funcions de 
comptabilitat, tresoreria i recaptació. 
 

2.-  Requerir a la Sra. Alberola  Ferrando, de l'obligació de prestar fiança, en el 
termini de quinze dies, en qualsevol de les modalitats admeses en la legislació de 
contractes de les administracions públiques, per import de 107.405,00 euros, que 
representa el 5% del pressupost municipal de 2011, per a respondre de les posibles 



responsabilitats com a Tresorera Municipal. Aquesta fiança serà actualitzada en la mesura 
que pertoque, de tal forma que la mateixa estiga sempre entre el 4% i 6% del pressupost 
municipal de cada exercici. Les despeses que puga ocasionar la formalització i vigència de 
la fiança, seran a càrrec dels crèdits del pressupost de despeses de l'ajuntament. 
 

Cas que, en la sessió plenària de la Corporació Municipal, en que es done compte 
d'aquesta Resolució, siga ratificada per majoria, i que els membres de la Corporació 
Municipal es facen responsables solidaris del resultat de la gestió de tresoreria municipal 
que realitze la  Sra. Alberola Ferrando, la Tresorera quedarà eximida de prestar la fiança 
esmentada. 
 
 3.- Notificar aquesta resolució a la persona designada per tal que efectue 
l'acceptació del susdit càrrec, si escau. 
 
 4.- Donar compte d'aquesta resolució a l’Ajuntament en Ple en la primera sessió 
que celebre. 
 
 5.- El nomenament efectuat serà efectiu des del mateix dia de la data d'aquesta 
resolució. 
 
 6.- Remetre anunci del nomenament indicat perquè siga inserit en el Butlletí Oficial 
de la Província i també fer-ho públic en el Tauler d’Anuncis de l'Ajuntament.” 
 
 I  l'Ajuntament en Ple,  per unanimitat acorda: 
 
 a)  Ratificar íntegrament la resolució de l'Alcaldia abans transcrita, i acceptar la 
designació  i nomenament  de la regidora  Sra. Rpsa Alberola Ferrando per a desenvolupar 
les funcions pròpies de Tresorera de fons municipals. 
 
 b) Dispensar a la Sra. Alberola Ferrando de l'obligació de prestar fiança, fent-se els 
membres de la Corporació Municipal responsables solidaris del resultat de la gestió de 
tresoreria municipal que realitze. 
 
 

7) FIXAR LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE 
L'AJUNTAMENT EN PLE: 
 
 Atés l'article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, l'article 
47.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i l'article 78 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals. 
 



 Atés la proposta del Sr. Alcalde, sobre la periodicitat de les sessions ordinàries a 
celebrar per l'Ajuntament en Ple. 
 
 L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 Fixar, que les sessions ordinàries se celebren  el primer dilluns de cada mes, 
excepte els mesos de juliol, agost i desembre que, si es el cas, es realitzaran 
extraordinàries, deixant a discreció de l'Alcaldia la fixació de l'hora, que no obstant açò 
oscil·larà entre les deneu i les vint hores. 
 
 

8) DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT MUNICIPAL EN LA 
MANCOMUNITAT  DE  LA VALLDIGNA: 
 
 Atés l'escrit de la Mancomunitat de la Valldigna, pel qual es demana a l'Ajuntament 
la designació del representant que li pertoca com a Municipi membre de l'indicada 
Mancomunitat, açò a rel de les eleccions locals de maig-2011. 
 
 Constituïda esta Corporació Municipal en la sessió d’11 de juny de 2011, atés 
l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que entre 
altres regula el nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, i que 
de conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 
s’atribueix a l’Ajuntament en Ple els acords relacionats en la participació d’organitzacions 
supramunicipals.  
 
 Atés que segons l’article 97.3 de la Llei 8/2010 de 23 de juny de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana, la representativitat prevista a l’article 101 en les mancomunitats, 
cada municipi estarà representat en el Ple de la mancomunitat pel seu alcalde/alcaldessa i 
un regidor/regidora triat per l’Ajuntament en Ple corresponent per majoria absoluta. 
 
 Pel Sr. Alcalde, demana cada Grup Municipal proposta de designació de 
representant municipal en l'indicada Mancomunitat, manifestant els portaveus dels Grups 
PP, EUPV, i PSOE  la voluntat que siga un regidor del seu Grup. 
  
 Pel portaveu del Grup Municipal PSOE, a les hores l’Alcalde, repasa les posibilitats 
de representació en la Mancomunitat de la Valldigna i considera que el titular de la 
representació de la Corporació Municipal de Benifairó de la Valldigna siga el regidor del 
Grup EUPV, Sr. José Antonio Sáiz Sanchez. En conseqüència retira la proposta del Grup 
PSOE de ser nomenat un regidor del seu Grup representant de la Corporació Municipal de 
Benifairó de la Valldigna en la Mancomunitat de la Valldigna. 



 
Fetes les anteriors manifestacions i com queden dos propostes, la del Grup PP i la 

del Grup EUPV, per a ser representant de la Corporació Municipal de Benifairó de la 
Valldigna en la Mancomunitat de la Valldigna, l'Alcalde-President sotmet a votació les 
mateixes. 

 
A continuació es realitza votació a la proposta del Grup PP, la qual dóna el resultat 

següent:  Tres vots a favor, dels regidors del grup PP;  i  cinc vots en contra, tres dels 
regidors del grup PSOE, un del regidor del grup EUPV i un del regidor del grup BLOC-
COMPROMÍS. 

 
Tot seguit es realitza votació a la proposta del Grup EUPV, la qual dóna el resultat 

següent: Cinc vots a favor, tres dels regidors del grup PSOE, un del regidor del grup EUPV 
i un del regidor del grup BLOC-COMPROMÍS  i tres vots en contra, dels regidors del grup 
PP. 

 
En conseqüència, l'Ajuntament en Ple, per majoria de cinc vots a favor i tres en 

contra,  que en tot cas representa la majoria absoluta legal preceptiva, acorda: 
 
 a) Designar representant d'aquest Ajuntament en el Ple de la Mancomunitat de la 
Valldigna, al regidor  Sr. José Antonio Sáiz Sánchez del grup municipal EUPV. 
 
 b) Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de la Valldigna als efectes de la seua 
nova constitució. 
 
 
 9)  DESIGNACIÓ DE  REPRESENTANT MUNICIPAL EN LA 
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR: 
 
 Atés l'escrit de la Mancomunitat de la Safor, pel qual es demana a l'Ajuntament la 
designació del representant que li correspon com a Municipi membre de l'indicada 
Mancomunitat, arran de les eleccions locals de maig-2011. 
 
 Constituïda esta Corporació Municipal en la sessió d’11 de juny de 2011, atés 
l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que entre 
altres regula el nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, i que 
de conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 
s’atribueix a l’Ajuntament en Ple els acords relacionats en la participació d’organitzacions 
supramunicipals.  
 



 Atés que segons l’article 97.3 de la Llei 8/2010 de 23 de juny de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana, la representativitat prevista a l’article 101 en les mancomunitats, 
cada municipi estarà representat en el Ple de la mancomunitat pel seu alcalde/alcaldessa i 
un regidor/regidora triat per l’Ajuntament en Ple corresponent per majoria absoluta. 
 
 El Sr. Alcalde, demana a cada Grup Municipal proposta de designació de 
representant municipal en l'indicada Mancomunitat  i sols es manifesta pel portaveu del 
Grup PSOE  la voluntat que siga un regidor del seu Grup, concretament la Sra. Rosa 
Alberola Ferrando. 
  
 I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta 
legal preceptiva, acorda: 
 
 a) Designar representant d'aquest Ajuntament en el Ple de la Mancomunitat de la 
Safor, a la regidora  Sra. Rosa Alberola Ferrando del grup municipal PSOE. 
 
 b) Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor als efectes 
de la seua  nova constitució. 
 
 

10) DESIGNACIÓ DE  REPRESENTANT MUNICIPAL EN LA 
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA RIBERA DE XÚQUER: 
 
 Atés l'escrit de la Mancomunitat de la Ribera de Xúquer, pel qual es demana a 
l'Ajuntament la designació del representant que li correspon com a Municipi membre de 
l'indicada Mancomunitat, açò a rel de les eleccions locals de maig-2011. 
 
 Constituïda esta Corporació Municipal en la sessió d’11 de juny de 2011, atés 
l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que entre 
altres regula el nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, i que 
de conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 
s’atribueix a l’Ajuntament en Ple els acords relacionats en la participació d’organitzacions 
supramunicipals.  
 
 Atés que segons l’article 97.3 de la Llei 8/2010 de 23 de juny de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana, la representativitat prevista a l’article 101 en les mancomunitats, 
cada municipi estarà representat en el Ple de la mancomunitat pel seu alcalde/alcaldessa i 
un regidor/regidora triat per l’Ajuntament en Ple corresponent per majoria absoluta. 
 



 Pel Sr. Alcalde, demana cada Grup Municipal proposta de designació de 
representant municipal en dita Mancomunitat i sols  manifesta el portaveu del Grup PSOE,  
la voluntat que siga un regidor del seu Grup, concretament la Sra. Rosa Alberola Ferrando. 
  
 I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta 
legal preceptiva, acorda: 
 
 a) Designar representant d'aquest Ajuntament en el Ple de la Mancomunitat de la 
Ribera de Xúquer, a la regidora  Sra. Rosa Alberola Ferrando del grup municipal PSOE. 
 
 b) Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Ribera de Xúquer 
als efectes de la seua  nova constitució. 
  

 
 11)  DESIGNACIÓ I, SI ÉS EL CAS, RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 
DE L’ALCALDIA DE REPRESENTANT  MUNICIPAL  EN EL CONSELL 
ESCOLAR DEL C.P. JAUME II EL JUST DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA: 
 
 Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 28 de juny de 2011, sobre 
designació de representant municipal en el Consell Escolar del C.P. Jaume II el Just de 
Benifairó de la Valldigna, la qual literalment diu: 
 
“DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT  MUNICIPAL  EN EL CONSELL ESCOLAR 

DEL C.P. JAUME II EL JUST DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA 

 Atés el Decret 233/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova 
el Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d’Educació Infantil i dels Col·legis 
d’Educació Primària,  en particular l’article 30 que regula la composició dels Consells 
Escolars de Centre, entre els membres dels mateixos ha d'haver un representant de 
l'Ajuntament corresponent. 
 
 Atés que a Benifairó de la Valldigna sols existeix un centre escolar denominat 
“C.P. Jaume II el Just”. 
 
 Atés que la designació del representant municipal en el Consell Escolar de Centre, 
és competència de l’Ajuntament en Ple. 
 
 Atés la convocatòria de la Presidència del Consell Escolar del “C.P. Jaume II el 
Just” per a celebrar sessió ordinària i sessió extraordinària pel dia 30 de juny de 2011, per a 
l’assistència del representant municipal de la Corporació Municipal. 
 



 Atés que arran de les eleccions locals del 22 de maig de 2011, constituïda la nova 
Corporació Municipal el dia 11 de juny de 2011, abans del dia 14 de juliol de 2011, s’ha de 
realitzar sessió plenària, en la qual, entre altres assumptes, s’ha de tractar la dessignació del 
nou representant de l’Ajuntament en el Consell Escolar del “C.P. Jaume II el Just”, sessió 
que a hores d’ara no s’ha realitzat. 
  

Esta Alcaldia, amb la finalitat que en la sessió del Consell Escolar del “C.P. Jaume 
II el Just” a celebrar el proper dia 30 de juny de 2011 puga comparéixer el representant de 
l’ajuntament, fent ús de les atribucions conferides en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, de Bases del Règim Local, RESOLC. 
 
 a) Designar, amb caràcter provisional, representant de l'Ajuntament en el Consell 
Escolar del Col·legi Públic Jaume II el Just, a la regidora  Sra. Rosa Alberola Ferrando. 
 
 b) Comunicar aquest acord al C. P. Jaume II el Just, i a la regidora Sra. Alberola 
Ferrando, als efectes oportuns. 
 

c) Retre compte a l’Ajuntament en Ple, en la propera sessió que celebre.” 
 
 I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda: 
 
 Primer.- Ratificar la Resolució de l’Alcaldia ací transcrita, designant amb caràcter 
definitiu, representant de l'Ajuntament en el Consell Escolar del Col.legi Públic Jaume II el 
Just, a la regidora  Sra. Rosa Alberola Ferrando del grup municipal PSOE. 
 
 Segón.- Comunicar aquest acord al C. P. Jaume II el Just, als efectes oportuns. 
 
 
 12) DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN EL CONSORCI 
PROVINCIAL DE BOMBERS: 
 
 Atés l'escrit del Consorci Provincial de Bombers, pel qual es demana a 
l'Ajuntament la designació del representant que li correspon com a Municipi membre de 
l'indicat  Consorci, com a conseqüència de les eleccions locals de maig-2011. 
 
 Constituïda esta Corporació Municipal en la sessió d’11 de juny de 2011, atés 
l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que entre 
altres regula el nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, i que 
de conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 



s’atribueix a l’Ajuntament en Ple els acords relacionats en la participació d’organitzacions 
supramunicipals.  
  
 Atés que aquest Municipi  pertany  al  Consorci Provincial de Bombers de 
València, i segons els seus Estatuts a Benifairó de la Valldigna li correspon la designació 
d'un representant de l'ajuntament davant de l'Assemblea General de l'indicat Consorci. 
 
 Atés la proposta del Sr. Alcalde, sobre la designació de regidor que ha de 
representar l'Ajuntament en el Consorci Provincial de Bombers de València, així com la 
del suplent. 
 
 L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 a) Designar al regidor  Sr. Doménec Estruch Llorca del grup municipal PSOE, 
representant de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en l'Assemblea General del 
Consorci Provincial de Bombers  de València. I com a suplent al regidor, a les hores 
Alcalde,  Sr. Agustí Pascual Granell del grup municipal PSOE. 
 
 b) Comunicar aquest acord al Consorci Provincial de Bombers de València, als 
efectes oportuns. 
 
 
 13) DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN EL CONSORCI 
RIBERA-VALLDIGNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
  
 Atés l'escrit del Consorci RiberaiValldigna, pel qual es demana a l'Ajuntament la 
designació del representant que li pertoca com a Municipi membre de l'indicat  Consorci, 
com a conseqüència de les eleccions locals de maig-2011. 
 
 Constituïda esta Corporació Municipal en la sessió d’11 de juny de 2011, atés 
l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que entre 
altres regula el nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, i que 
de conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 
s’atribueix a l’Ajuntament en Ple els acords relacionats en la participació d’organitzacions 
supramunicipals. 
 
 Atés que aquest Municipi  pertany  al  Consorci esmentat i segons els seus Estatuts 
a Benifairó de la Valldigna li correspon la designació d'un representant de l'Ajuntament 
davant de l'Assemblea General de l'indicat Consorci. 
 



 Atés la proposta del Sr. Alcalde, sobre la designació de regidor que ha de 
representar l'Ajuntament en el Consorci RiberaiValldigna. 
 
 L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 a) Designar l’Alcalde Sr. Agustí Pascual Granell del grup municipal PSOE, 
representant de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en l'Assemblea General del 
Consorci RiberaiValldigna. I com a suplent, al regidor Sr. Doménec Estruch Llorca del 
grup municipal PSOE. 
 
 b) Comunicar aquest acord al Consorci RiberaiValldigna, als efectes oportuns. 
 
 
 14) DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN EL FONS 
VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT: 
  
 Atés l'escrit del Fons Valencià per la Solidaritat, pel qual es demana a l'Ajuntament 
la designació del representant que li pertoca com a Municipi soci de l'indicat  Fons, açò a 
rel de les eleccions locals de maig-2011. 
 
 Constituïda esta Corporació Municipal en la sessió d’11 de juny de 2011, atés 
l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que entre 
altres regula el nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats i que 
de conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 
s’atribueix a l’Ajuntament en Ple els acords relacionats en la participació d’organitzacions 
supramunicipals. 
 

Com a conseqüència de les eleccions locals de maig-2011, el Fons Valencià per la 
Solidaritat ha de procedir a la seua nova constitució, ja que molts socis són Ajuntaments, a 
l'efecte cal que aquest Ajuntament resolga sobre la designació del representant que li 
pertoca. 
 
 L'Alcalde formula proposta sobre la designació de regidor que ha de representar 
l'Ajuntament en el Fons Valencià per la Solidaritat. 
 
 I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 a) Designar l'Alcalde Sr. Agustí Pascual Granell, representant de l'Ajuntament de 
Benifairó de la Valldigna, en l'Assemblea General del Fons Valencià per la Solidaritat.  
 



 b) Comunicar aquest acord al Fons Valencià per la Solidaritat, als efectes oportuns. 
 
 
 15) DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN LA XÀRCIA DE 
MUNICIPIS VALENCIANS CAP A LA SOSTENIBILITAT: 
  
 Atés l'escrit de la Xàrcia de municipis valencians cap a la Sostenibilitat, pel qual es 
demana a l'Ajuntament la designació del representant que li pertoca com a Municipi soci 
de l'indicada  Xàrcia, arran de les eleccions locals de maig-2011. 
 
 Constituïda esta Corporació Municipal en la sessió d’11 de juny de 2011, atés 
l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que entre 
altres regula el nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, i que 
de conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 
s’atribueix a l’Ajuntament en Ple els acords relacionats en la participació d’organitzacions 
supramunicipals. 
 

Arran de les eleccions locals de maig-2011, la Xàrcia de Municipis Valencians cap 
a la Sostenibilitat, ha de procedir a la seua nova constitució, a l'efecte cal que aquest 
Ajuntament resolga sobre la designació del representant que li correspon. 
 
 L'Alcalde formula proposta sobre la designació de regidor que ha de representar 
l'Ajuntament en la Xàrcia de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat. 
 
 I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 a) Designar el regidor Sr. Doménec Estruch Llorca del grup municipal PSOE, 
representant de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en l'Assemblea General de la 
Xàrcia de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat, i com a suplent l'Alcalde Sr. Agustí 
Pascual Granell. 
 
 b) Comunicar aquest acord a la Xàrcia de Municipis Valencians cap a la 
Sostenibilitat, als efectes oportuns. 
 
 
 16) FIXAR INDEMNITZACIONS A REGIDORS, ÒRGANS DE GOVERN, 
I/O GRUPS MUNICIPALS: 
 
 Atés que s'ha començat una nova legislatura com a conseqüència de les eleccions 
locals celebrades el dia 22 de maig de 2011, pel Sr. Alcalde es proposa l'import de les 



indemnitzacions a percebre per cadascun dels membres que integren la Corporació 
Municipal, per desenvolupar les funcions que tenen atribuïdes per llei, açò segons regula 
l'article 75 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, per qual es regulen les 
indemnitzacions a percebre els membres de les corporacions locals, indemnitzacións que 
concreta en les següents: 
  

− Alcalde.- Indemnització assistència a sessions de l’Ajuntament en Ple: 
                                                                       600,00  € al mes. 
− Regidors amb Delegació.- Indemnització assistència a sessions de l’Ajuntament 
                                                 en Ple:          210,00  €  al mes. 
− Demés Regidors.- Indemnització assistència a sessions de l’Ajuntament en Ple: 
                                                                        80,00  €  al mes 

 
 Tot seguit pel portaveu del Grup PP, Sr. José Luís Ferrando Martí, es manifesta que 
tot i no ser significativa la modificació de les indemnitzacions proposades per l’Alcaldia i 
les que estan en vigor segons pressupost municipal de 2011, de moment proposa que les 
mateixes continuen tal i com estan en vigor. 
 
 A continuació el portaveu del Grup EUPV, Sr. José Antonio Sáiz Sánchez, 
manifesta igual que el portaveu del Grup PP, que no es el moment. 
  
 Seguidament el portaveu del Grup BLOC-COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors 
Mejias, també manifesta igual que els anteriors portaveus del Grup PP i del Grup EUPV, 
que no es el moment. 
 
 Davant d’estes manifestacions el Grup PSOE, manifesta que a pesar de l’aparent 
increment d’algunes indemnitzacions, a nivell de despesa total o pressupostari, continuava 
sent inferior a la quantitat consignada en la partida corresponent del pressupost de 2011. 
No obstant açò, es consensua amb tots el Grups Municipals que, fins el termini de l'any 
2011, les indemnitzacions siguen les mateixes que fins ara venien abonant-se a cada 
membre, i les quals ja  figuren a les Bases d'execució del pressupost municipal de 2011.  
  
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat  acorda: 
 
 a) Ratificar les indemnitzacions en vigor a percebre pels membres de la Corporació 
Municipal, i amb periodicitat mensual, i que son les següents: 
   

− Alcalde.- Indemnització assistència a sessions de l’Ajuntament en Ple: 
                                                                       500,00  € al mes. 
− Regidors amb Delegació.- Indemnització assistència a sessions de l’Ajuntament 
                                                 en Ple:           210,00  €  al mes. 



− Demés Regidors.- Indemnització assistència a sessions de l’Ajuntament en Ple: 
                                                                          70,00  €  al mes 

 
 b) En el mes d’agost, tant si es realitza com si no es realitza sessió plenaria, també 
es percebrà la corresponent indemnització fixada a l’apartat anterior. 
 
 c) Que per la intervenció municipal es prenga nota d'aquest acord, als efectes 
oportuns. 

 
 
17) DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L'ANY 

2012: 
 

Es ret compte de l'escrit de la Direcció Territorial d'Ocupació  i Treball, de la 
Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, relatiu a Ordenació del Calendari Laboral per 
a l'any 2012, el qual ve regulat a l'article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 1/95, de 24 de 
març, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. 
 

Tot seguit l’Alcalde proposa la Corporació Municipal les dues festes locals amb 
caràcter de no recuperables a efectes laborals per a l'any 2012. 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
  

a) Determinar que les dues festes locals amb caràcter de no recuperables per a l'any 
2012, siguen les següents, 
 
 - Dia 3 d'agost,  festivitat  de  Sant Benet.  

- Dia 26 de desembre, segon dia de Nadal. 
 

b) Remetre certificació d'aquest acord a la Conselleria d'Educació, Formació i 
Ocupació, als efectes prevists. 
 
 
 

18) DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS A EFECTES ESCOLARS 
CURS 2011/2012: 
 

Atés l'acord del Consell Escolar del Centre “C.P. Jaume II el Just” de data 26 de 
maig de 2011, sobre els dies festius municipals a efectes escolars pel curs 2011/2012. 

 



Atés la normativa vigent sobre el calendari escolar  dels  centres docents no 
universitaris de la Comunitat Valenciana, Ordre d'11 de juny de 1998 de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Esport, així com la Resolució de data 26 d'abril de 2011 de la Direcció 
General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs 
acadèmic 2011/2012. 
 

L' Ajuntament  en Ple, per unanimitat acorda: 
 

a) Ratificar l'acord del Consell Escolar del Centre “C.P. Jaume II  el Just” de 
Benifairó de la Valldigna, sobre dies festius municipals a efectes escolars pel curs 
2011/2012, en els següents: 31 d'octubre i  05 de desembre ambdues de 2011 i,  30 d’abril 
de 2012. 
 
 b)  Que es comunique aquest acord a la Conselleria d'Educació, Formació i 
Ocupació als efectes oportuns, també al Centre “C.P. Jaume II  el Just” de Benifairó de la 
Valldigna. 
 
 
 19)  DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DEFINITIVA A CONTRACTISTA PER 
EXECUCIÓ D’OBRES.  
 
 Atés l'expedient tramitat a instància de "CANALIZACIONES y DERRIBOS 
SAFOR, SL", contractista de les obres “Adequació, Millora i Rehabilitació dels espais 
públics urbans del Nucli Antic de la Població”, el qual sol·licita la cancel·lació i devolució 
de la respectiva fiança definitiva dipositada a l'efecte, per la quantitat de 8.620,69 euros. 
 
 Atés que s'han complit els requisits que s'exigeixen en la vigent normativa sobre 
contractes de les administracions públiques, tot i que s'han quedat extingides  les 
obligacions que exigiren la constitució de l'indicada garantia. 
 
 Atés que aquest Ajuntament en Ple va ser l'Òrgan que contractà les obres indicades. 
 
 L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 - Accedir al que s'ha sol·licitat per  "CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, 
SL",  i que per intervenció es lliure el respectiu document de devolució de la fiança 
indicada,  comptabilitzant-se  en  no pressupostària. 
 
 - Notificar aquest acord a "CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, SL", als 
efectes oportuns. 

 



20) APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE 
L'EXERCICI  DE  2010: 
 
 Es  ret  el  Compte General del Pressupost de l'exercici de 2010, 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 d’abril de 2011,  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. 
 
 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 2011,  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. 

 
 
21) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I 

CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL  INTERÉS, TAMBÉ DE L'EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL, PRIMER TRIMESTRE 2011: 
 
 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 maig de 
2011  fins el dia  11 de juny de  2011, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,  
De 05-05-11, convocatòria sessió ordinària a celebrar el 12 de maig de 2011. 
De 02-06-11, convocatòria sessió extraordinària a celebrar el  08 de juny de 2011. 
De 07-06-11, convocatòria sessió extraordinària a celebrar  l’11 de juny de 2011. 
 
- PERSONAL,  
De 04-05-11, reconeix el sisé trienni a l’empleat municipal Sr. Javier Vercher 
Plana. 
De 04-05-11, reconeix el huité trienni a l’empleda municipal Sra. Mercedes 
Ginestar Alberola. 



De 04-05-11, reconeix el huité trienni a l’empleda municipal Sra. Rosa Maria 
Company Pérez. 
De 04-05-11, reconeix el sisé trienni a l’empleat municipal Sr. Esteban Gil 
Alberola. 
De 04-05-11, reconeix serveis extraordinaris durant 2010, a quatre empleats 
municipals. 
De 13-05-11, reconeix complement productivitat per serveis prestats durant 2010, a 
tres funcionaris municipals. 
De 16-05-11, atorga llicència del 50% de la jornada laboral per a dedicar-se a la 
cura de sa mare, a l’empleada municipal, Sra. Mercedes Ginestar Alberola. 
De 20-05-11, reconeix serveis extraordinaris durant 2010, a huit empleats 
municipals. 
 
- BENS,  
De 05-05-11, inici acceptació de cessió gratuïta immoble dels Germans Giner 
Hernández. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 03-05-11, inici reserva via pública càrrega i descàrrega en C/ Ricardo Romero, 
34. 
De 05-05-11, atorga reserva via pública càrrega i descàrrega en C/ Ricardo Romero, 
34, a Supermercat GONZALO S.L.. 
De 06-05-11, determina la composició Comissió Avaluadora mèrits aspirants a les 
beques del programa La Dipu et Beca 2011. 
De 12-05-11, atorga reserva de ninxo a Jose Bernat Mores. 
De 24-05-11, adjudica les tres beques del programa La Dipu et Beca 2011. 
De  30-05-11, inici donar de baixa a estrangers no comunitaris sense autorització de 
residència permanent. 
 
- URBANÍSME, 
De 12-05-11, a germans Giner Hernández, parcel·lació de finca urbana sita en C/ 
Mariano Benlliure, 6. 
De 24-05-11, requeriment a “Cartonajes Levante, S.A.”, per activitat de magatzem 
de material i distribució del mateix, en parcel·la 442 del polígon 08, sense llicència. 
De 24-05-11, requeriment a Ruben Vercher Estruch, per obres de construcció, en 
parcel·la 363 del polígon 09, sense llicència. 
 
- LLICÈNCIES D’OBRES, 
De 16-05-11, a Salvador Vercher Cuñat, reformes en C/ Tavernes, 5. 
De 16-05-11, a Amparo Ferrando Serra, reformes en C/ Mestre Serrano, 5. 
De 16-05-11, a Francisco Vercher Donet, reformes en C/ Tavernes, 20. 



De 24-05-11, a José Ferrando Ferrando, reformes en C/ Cervantes, 23, 
                      a  Ma. Consuelo Ferrando Serra, reformes en Pl. País Valencià, 1. 
De 24-05-11, denegar-la a Pascual Magraner Alonso, per a vivenda en parcel·la 373 
del polígon 14. 
De 24-05-11, a Victor Martí Cuñat, ocupació vivenda, en C/ Tirant lo Blanc, 10. 
De 30-05-11, a Sergio Talens Marrades, ocupació vivenda, en parcel·la 428 del 
polígon 14. 
De 30-05-11, a Maria Amparo Altur Casanova, ocupació vivenda, en parcel·la 250 
del polígon 04. 
De 30-05-11, a Maria Rosa Cuñat Vercher, ocupació vivenda, en C/ Sant Francesc, 
18-1r. 

De 30-05-11, a Rosa Pellicer Blasco, ocupació vivenda, en C/ Pare Alberola, 10-1r. 

De 30-05-11, a Rosa Maria Ferrando Mansanet, tanca finca rústica, parcel·la 276 
polígon 10. 
De 30-05-11, a Julio Almiñana Morant, reparació bassa, en parcel·la 357 polígon 
09. 
De 30-05-11, a Mercedes Vercher Peris, caseta ferramentes agricoles, en parcel·la 
57 polígon 09. 
De 30-05-11, a Juan Martínez Ferrando, tanca finca urbanitzable, en C/ La Xara, 
s/n. 
De 30-05-11, a Ramón Antonio Micó Cuñat, vivenda en planta primera, en C/ 
Ricardo Romero, 30-1r. 
De 01-06-11, a Benito Selfa Vercher, reformes en C/ Sant Francesc, 54, 

a  SAT VERSOL núm. 108 Comunitat Valenciana, reparar vorera en 
C/ Rei en Jaume, 1. 
a  Víctor Ferrando Pellicer, reformes en C/ Marinyén, 10. 

De 08-06-11, a Francisco Vercher Blasco, reformes en C/ Sant Benet, 6. 
 
- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS, 
De 11-05-11, a Expansió Xeraco S.L., per a la instal·lació de garatge en C/ Juan de 
Juanes, 11. 
De 16-05-11, a Javier Menent Solanes, inici funcionament Oficina Agència 
Assegurances, en C/ Ricardo Romero, 21. 
De 24-05-11, acorda la reobertura de la piscina municipal, estiu 2011. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 03-05-11, inici contracte servei socorrisme i manteniment piscina estiu 2011. 
De 06-05-11, inici devolució fiances definitives per tres contractes d’obra. 
De 09-05-11, aprova expedient contracte servei socorrisme i manteniment piscina 
estiu 2011. 



De 13-05-11, contracta amb GESPLAN, S.L., assistència i assessorament urbanístic 
durant un any, pel preu cert de 12.900,00 euros IVA inclòs. 
De 19-05-11, aprova devolució de fiança definitiva a CADERSA, S.L., per 
contracte obres “Pavimentació Carrer Puríssima”  
De 19-05-11, aprova devolució de fiança definitiva a CADERSA, S.L., per 
contracte obres “Millores en la Pl. Pintor Sorolla”  
De 25-05-11, inici devolució fiances definitives per sis contractes d’obra. 
De 01-06-11, adjudica contracte servei socorrisme i manteniment piscina estiu 
2011, a NEO,s pel preu cert de 16.990,00 euros IVA no inclòs. 
 
- INTERVENCIÓ,  
De  24-05-11, inici modificació de crèdits en pressupost de 2011, per generació de 
crèdits. 
De  27-05-11, aprova expedient modificació de crèdits en pressupost de 2011, per 
generació de crèdits. 
 
- TRESORERIA,  
De 24-05-11, demana Frutas Vercher, S.L., reintegre despeses ocasionades amb 
motiu tramitació modificació puntual núm. 1 del PGOU. 
De 24-05-11, demana  “A.I.U. Industrial Benifairó” reintegre despeses ocasionades 
amb motiu tramitació del PAI Sector urbanitzable industrial A. 
De 24-05-11, demana  Frutas Tono, S.L.,  reintegre despeses ocasionades amb 
motiu tramitació del PAI de la Unitat d’Execució núm. 1 en sòl urbà. 
De 24-05-11, demana Frutas Tono, S.L.  reintegre despeses ocasionades amb motiu 
tramitació del PAI Sector urbanitzable industrial C. 
De 24-05-11, aprova padrons tributaris a recaptar en segon semestre de 2011: 
Recollida residus sòlids 2011, Pas permanent 2011, Vigilància rural 2011, 
subministre aigua potable 1r semestre 2011, clavegueram 1r semestre 2011, i canon 
sanejament de la Generalitat 1r semestre 2011. 
De 25-05-11, declara l’excempció pago IVTM del vehicle 3924 GWR, per 
minusvalidesa a Rosa Alberola Ferrando. 
De 25-05-11, declara l’excempció pago IVTM del vehicle E0003BFW, per cartilla 
agraria a  CITROVER, S.L. 
 De 31-05-11, declara l’excempció pago IVTM del vehicle 6295 HDD, per 
minusvalidesa a Jose David Olaso Plana. 

 
 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2011,  han tingut entrada  655 escrits,  i  eixida  666 escrits. 
 
 C) També i amb la finalitat de donar compliment a la base 49 de les d'execució del 
pressupost de l'any 2011, es ret compte a la Corporació Municipal, de l'execució del mateix 



corresponent al primer trimestre, a nivell de l'estat d'ingressos i de l'estat de despeses, així 
com dels moviments i situació de la tresoreria, i que a manera de resum, és el que segueix: 

 
PRIMER Trimestre-2011 

 
ESTAT  D'INGRESSOS.- 
-   Previsions definitives............................................   2.148.100,00   € 
-   Drets reconeguts...................................................         97.515,52   €. 
-   Recaptació neta...................................................           92.619,76   €. 
 
ESTAT  DE DESPESES.- 
-  Consignacions definitives.....................................      2.148.100,00   €. 
-  Obligacions reconegudes......................................         221.693,25   €. 
-  Pagaments realitzats..........................................             147.559,44   €. 
 
MOVIMENTS I ESTAT DE LA TRESORERIA: 
-Existències a 01-01-11 ............................................       41.901,40  €. 
-Ingressos durant el trimestre...................................       870.749,56  €. 
-Pagaments durant el trimestre.................................       826.671,87  €. 
-Existències a 31-03-11...............................................      85.979,09   €. 
 

 I  l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat  de 
tota la informació rebuda. 

 
 

 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a 
les 20:50 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta. 
 
 
 Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 08 d’Agost de 
2011.   I s'estén  en vint-i.tres pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números 
OJ9994664 (anvers) a OJ9994675 (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,                                                                           El Secretari, 

 
 
 
 
         Agustí Pascual Granell                                                     Salvador  Casanova Ferrer 


