
MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN 
PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT  EN  PLE,  EL 
DIA  02  DE GENER  DE  2012. 

 
 
 
 
 ASSISTENTS: 
 
          ALCALDE:     SR.  AGUSTÍ PASCUAL GRANELL  
 
 

REGIDORS: 

SR. DOMÉNEC  ESTRUCH LLORCA 
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:  
 

 
    

NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a dos de gener de 2012, essent  les dihuit hores i trenta 
minuts, 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 28 de 
desembre de 2011,  per a celebrar sessió ordinària i pública. 
 
 Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que 
formen la Corporació  Municipal, el president obre la sessió  amb el següent, 
 



ORDRE  DEL  DIA 
 
 
 1)  APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA  
SESSIÓ  DE  07  DE NOVEMBRE DE 2011: 
 

Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 07 de novembre 
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 DECRET DE L’ALCALDIA  RELATIU A 
DELEGACIÓ DE FUNCIONS PER ABSÈNCIA: 
 
 Es ret compte del Decret de l'Alcaldia de data 29 de novembre de 2011, sobre 
delegació de les funcions de l'Alcaldia en la segon Tinent d'Alcalde, el qual literalment diu: 
 

“SOBRE DELEGACIÓ DE FUNCIONS PER ABSÈNCIA 
 

L’Alcalde que subscriu te previst absentar-se de Benifairó de la Valldigna durant el 
dies 12 de desembre (a les 00:00 hores)  al  20 de desembre de 2011 (a les 24:00 hores) 
ambdós inclosos. 

 
De conformitat amb el que preveu l'article 23.3 de la Llei 7/1985 de Bases de 

Règim Local, de 2 d'abril, i articles 43 a  48  del Reglament d'Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de l'Entitats Locals (ROF) aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de 
novembre, tenint en compte els nomenaments de Tinents d’Alcalde efectuats, procedeix 
disposar la substitució en les funcions ordinàries d'aquesta  Alcaldia. 
 
RESOLC,  
 

a) Disposar que durant la meua absència en el període comprés entre el dia12 de 
desembre (a les 00:00 hores)  al  20 de desembre de 2011 (a les 24:00 hores) ambdós 
inclosos, es faça càrrec de les corresponents funcions de l'Alcaldia,  la segon Tinent  
d'Alcalde  Sra. Rosa Alberola Ferrando, en els termes que preveu l'article 47 del ROF 
esmentat, sense perjuí de la reassumpció de funcions en el cas de presència intermitent o de 
reincorporació anticipada. 
 
 b) Aquesta delegació sortirà efectes a partir de les 00:00 hores del dia 12 de 
desembre de 2011. 
 



 c) Comunicar aquest Decret a la persona designada per a coneixement i acceptació 
de la delegació. 
 
 d) Donar informació pública d’aquesta delegació publicant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis de l'Ajuntament. 
 
 e) Donar compte d'aquesta resolució a l’Ajuntament en Ple en la primera sessió que 
cèlebre.” 
 
 Decret, del qual la Corporació Municipal, per unanimitat, manifesta quedar 
assabentada. 
 
 
 3)  ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR i DE JUTGE DE PAU 
SUBSTITUT: 
 
 Atés l'expedient tramitat per a l'elecció de Jutge de Pau Titular i de Jutge de Pau 
Substitut, en virtut dels acords de data 05 d'octubre de 2011 de la Sala de Govern del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, i de conformitat amb la Llei 
Orgànica del Poder Judicial i Reglament 3/95 “Dels Jutges de Pau” del Consell General del 
Poder Judicial. 
 
 Atés que durant el termini de quinze dies, comptats del 28 d’octubre de 2011 fins al 
15 de novembre de 2011, d'acord amb l'edicte sobre presentació de sol·licituds per a jutge 
de pau titular i per a jutge de pau substitut, aparegut  en el "Butlletí Oficial de la Província" 
número 255, de data  27 d’octubre de 2011, i en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, s'han 
presentat en temps i forma, tres instàncies interessades en el  càrrec de jutge de pau titular i 
dos en el càrrec de jutge de pau substitut, 
  
 - amb núm d'entrada 1048  de data 02 de novembre de 2011, signada per la Sra. 
Elvira Serra Ribelles. 
 - amb núm d'entrada 1080  de data 11 de novembre de 2011, signada pel Sr. Juan 
José Bataller Lorente,  i 
 - amb núm d'entrada 1090  de data 15 de novembre de 2011, signada pel Sr. Julio 
Vicente Climent Ripoll. (sols per a jutge de pau titular) 
 
 Seguidament, pel regidor Sr. José Luis Ferrando Martí del Grup Municipal PP, 
manifesta que el seu grup va a abstindre’s, considerant que hi ha persones que no han 
tingut coneixement del procediment, en el seu cas demana quede l’assumpte sobre la Mesa 
per poder estudiar-ho en més coneixement de causa. 
 



 L’Alcalde manifesta la Corporació Municipal, que en la sessió plenària de 
novembre de 2011, es va informar del Decret d’inici d’este procediment, per tant proposa 
elegir entre les sol·licituds presentades. 
 

No obstant açò, per la majoria dels Regidors es proposa deixar l’assumpte sobre la 
Mesa, la Presidència davant aquesta formulació, ho sotmet a votació de la Corporació 
Municipal. 

 
Realitzada la votació, aquesta dóna el resultat següent:  Nou vots a favor, o siga la 

totalitat de la Corporació Municipal vota a favor de deixar l’assumpte sobre la Mesa. 
 
En conseqüència, l'Ajuntament en Ple  per unanimitat acorda: 

 
 Deixar l’assumpte relatiu a elecció de Jutge de Pau  titular i de Jutge de Pau 
substitut de Benifairó de la Valldigna, sobre la Mesa, per a ser resolt en una propera sessió 
plenària. 

  
 

4) SOL·LICITUD A L’ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT DE L’1% 
CULTURAL PREVIST EN EL PROJECTE DE LES OBRES “LAMINACIÓ i 
MILLORA DEL DRENATGE DE LA CONCA DEL RIU VACA”: 

 
Es ret compte que per Resolució de la Secretaria d’Estat  de Medi Rural i Aigua 

(Ministeri de Medi Ambient i, Medi Rural i Marí) de data 5 de juliol de 2011, entre altres 
va aprovar el Projecte Constructiu d’Obres de Laminació i Millora del Drenatge de la 
Conca del Riu Vaca, amb la clau: PI-PC/05/04-3.3.07, obres que en part van a realitzar-se 
en el Terme Municipal de Benifairó de la Valldigna. 

 
L’indicat projecte conté entre les partides de despesa la corresponent a l’1% 

cultural, per a ser destinada a finançar treballs de conservació o enriquiment del Patrimoni 
Històric Espanyol, açò es en compliment del que regula la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol, i el Reial Decret 111/1986, de 10 de gener, de 
desenvolupament parcial de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric 
Espanyol, que concretament estableixen:  
 
 “En el pressupost de cada obra pública, finançada totalment o parcialment per 
l'Estat, s'inclourà una partida equivalent almenys a l'1 per 100 dels fons que siguen 
d'aportació estatal amb destinació a finançar treballs de conservació o enriquiment del 
patrimoni històric espanyol o de foment de la creativitat artística, amb preferència en la 
pròpia obra o en el seu immediat entorn.”  

 



A l’immediat entorn de les Obres de Laminació i Millora del Drenatge de la Conca 
del Riu Vaca, esta el BIC “Castell d’Alfandec, de Marinyén o de la Reina Mora”, declarat 
per resolució de 24 d'octubre del 2002, de la Direcció General de Belles Arts i Béns 
Culturals, i es va ordenar la seua inscripció en el Registre de Béns d'Interés Cultural del 
Patrimoni Històric Espanyol, amb la categoria de monument, amb el següent codi 
d'identificació: R-I-51-0010910. 

 
L’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, com a titular de l’esmentat BIC, amb la 

col·laboració de la Mancomunitat de la Valldigna, disposa  del següent document 
“Programa d’actuacions de conservació del BIC “Castell d’Alfandec, de Marinyén o de la 
Reina Mora” en Benifairó de la Valldigna”. L’indicat programa esta integrat  per,  

a)  Alçament topogràfic del BIC i del seu entorn immediat, per tal de determinar 
amb precisió l’estat actual del monument. 

b)   Elaboració de reportatge fotogràfic. 
c) Realització dels treballs arqueològics pertinents per part de tècnics de 

l’especialitat per a concretar amb concisió les diferents fases de les obres i els possibles 
vestigis arqueològics. 

d) Programa d’actuacions de conservació del BIC, pròpiament dit per a presentar 
davant de la Conselleria competent en matèria de Cultura, en el qual s’assenyalen les 
actuacions necessàries per a la més adequada conservació. 
 
 Presentat davant el departament de Cultura de la Generalitat, el programa 
d’actuacions de conservació del BIC “Castell d’Alfandec, de Marinyén o de la Reina 
Mora” en Benifairó de la Valldigna, d’acord amb el que regula la Llei 4/1998 d’11 de juny, 
del Patrimoni Cultural Valencià, la mateixa el valora positivament, tot entenent que es 
tracta d’una proposta de recuperació, millora i posada en valor de les restes del Castell, no 
obstant això este document tècnic no es prou per poder autoritzar obres. Per a les obres que 
es tinguen que realitzar, caldrà, a banda de prioritzar les intervencions, redactar el 
corresponent projecte tècnic que haurà d’estar coordinat per arquitecte i arqueòleg.   
 
 Atés el que regula l’Ordre CUL/596/2005, de 28 de febrer, per la qual es disposa la 
publicació de l'Acord de la Comissió Interministerial per a la coordinació de l'u per cent 
cultural, pel qual s'adopten els criteris de coordinació de la gestió de l'u per cent cultural, 
així com indica el procediment a seguir. 
  
 Atés que les Obres de Laminació i Millora del Drenatge de la Conca del Riu Vaca, 
estan en fase d’adjudicació una vegada finalitzada la fase de licitació, tramitada per 
l’empresa pública “Aguas de las Cuencas Mediterranes, S.A” (ACUAMED) sota 
l’expedient OB/03/11. 

 
 



L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 

a) Sol·licitar de l’Administració de l’Estat, Ministeri d’Educació, Cultura i Esport,  
i Confederació Hidrogràfica del Xúquer, destine l’1% cultural del projecte de les Obres de 
Laminació i Millora del Drenatge de la Conca del Riu Vaca, a finançar treballs de 
conservació o enriquiment del BIC “Castell d’Alfandec, de Marinyén o de la Reina Mora” 
en Benifairó de la Valldigna” codi d'identificació: R-I-51-0010910, del Patrimoni Històric 
Espanyol. 

 
 b) A l’efecte, demanar a la Direcció General de Belles Arts i Bens Culturals de la 
Secretaria d’Estat de Cultura,  encarregue la redacció del corresponent projecte tècnic 
precís per a dur a terme la inversió de l’1% cultural esmentat en la realització de treballs de 
conservació i millora en el BIC mencionat. 
 
 c) Retre certificació d’este acord al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport,  i a la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer, al que s’adjuntarà una còpia digital del “Programa 
d’actuacions de conservació del BIC “Castell d’Alfandec, de Marinyén o de la Reina 
Mora” en Benifairó de la Valldigna”. 

 
 
 5) ATORGAR, SI ES EL CAS, PRORROGA PER A LA FINALITZACIÓ DE 
LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA UE1 EN SÒL URBÀ, A L’AGENT 
URBANITZADOR “FRUTAS TONO, S.L.”: 
 

Atés l'escrit presentat per “Frutas Tono, S.L.”, agent urbanitzador de la Unitat 
d’Execució núm. 1 (UE1) en sòl urbà del vigent Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), 
pel qual sol·licita una prorroga per a finalitzar l’obra urbanitzadora de la UE1 davant els 
imprevistos sorgits  durant l’execució de la mateixa. 

 
Atés el Conveni subscrit per regular les relacions i compromisos recíprocs que 

contrauen “Frutas Tono, S.L.” i l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, signat el 12 de 
juny de 2007, per al desenvolupament de l'actuació integrada UE1 del PGOU, en particular 
l'estipulació segona regula els terminis que s'han de complir per a la tramitació de 
l'expedient i execució de les obres d'urbanització. 

 
Atés, a data d'avui l'estat d’execució de les obres d'urbanització, es comprova que 

les mateixes es troben pràcticament finalitzades, però està pendent de resoldre la 
col·locació d'un Centre de transformació, amb motiu de les exigències plantejades per la 
companyia IBERDROLA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA SAU. Així com també s’han de 
concretar les peticions realitzades per l'Entitat de Sanejament i Depuració d'Aigües 
Residuals de la Generalitat Valenciana (EPSAR) i per Telefònica d’Espanya, SAU. 



 
Aquestes noves exigències plantejades per la companyia IBERDROLA i, per 

l'EPSAR i TELEFONICA, han provocat una demora en l'execució de les obres, per causes 
que no són imputables ni a l'Agent urbanitzador ni al propi Ajuntament. 
 

Referent a això s'estableix en l'esmentada Estipulació segona del Conveni 
urbanístic.- 2.3.2. Suspensió del còmput del termini, 
 
"El còmput del termini quedarà suspès des del moment en què, per causa de força major, 
cas fortuït o altres causes alienes i insuperables a la voluntat de l'urbanitzador, fan 
temporalment impossible la iniciació, prossecució o conclusió de les actuacions jurídiques 
o materials programades. S'entén expressament incloses entre les causes abans esmentades, 
entre altres, les resolucions administratives o judicials que ordenen la paralització o 
suspensió de les obres o actuacions administratives, les catàstrofes naturals, les vagues 
laborals que afecten el sector de la construcció a la província de València, les inundacions i 
altres circumstàncies anàlogues". 

 
2.4. Pròrroga. 

 
"L'urbanitzador, prèvia petició raonada i fundada, podrà sol·licitar a l'Ajuntament la 
pròrroga dels terminis abans estipulats. L'Ajuntament resoldrà el que siga procedent 
respecte a aquesta petició en els termes fixats en la Llei 30/92 de 26 de novembre, sobre el 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.” 

 
Atés les particulars circumstàncies que concorren en el present supòsit, es considera 

que pot aplicar-se el contingut de la clàusula 2.3.2 del Conveni urbanístic, per concórrer 
causes alienes a la voluntat de l'urbanitzador (com són les noves exigències plantejades per 
la companyia IBERDROLA i,  EPSAR i TELEFONICA), que fan de moment demorar la 
prossecució de les obres d'urbanització, fins al moment es troben resoltes les qüestions 
plantejades. 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

 
a) Estimar la petició formulada per l’agent urbanitzador “FRUTAS TONO S.L.”,  

autoritzant la suspensió del termini d'execució de les obres d'urbanització de la UE1, amb 
concessió de la respectiva prorroga fins que es troben resoltes les exigències plantejades 
per la companyia de subministrament elèctric IBERDROLA i,  per l'Entitat de Sanejament 
d'Aigües Residuals i per Telefònica SAU. 
 
 



b) Notificar aquest acord a Frutas Tono, S.L., pel seu coneixement i demés efectes 
oportuns. 

 
 

6) ACCEPTACIÓ I APROVACIÓ, SI ES EL CAS,  DEL PROGRAMA 
D’ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ DEL B.I.C. “CASTELL D’ALFANDEC, 
MARINYÉN o DE LA REINA MORA”: 
 

Es ret compte del programa d’actuacions de conservació del BIC “Castell 
d’Alfandec, de Marinyén o de la Reina Mora” en Benifairó de la Valldigna, que ha estat 
entregat a este l’Ajuntament per la Mancomunitat de la Valldigna, tant en suport paper 
com en suport informàtic, en virtut del Conveni de Col·laboració aprovat per les dos 
Entitats Locals, este Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 11 d’abril de 2005, i la 
Mancomunitat de la Valldigna en sessió celebrada el dia 8 de juny de 2005. 
 

L’indicat programa ha estat redactat per la societat professional EB Arquitectura i 
Urbanisme Safor 7, SLP. en virtut de contracte de consultoria que li va ser adjudicat per 
Resolució de la Presidència de la Mancomunitat de la Valldigna de 20 de febrer de 2006, i 
que esta integrat per,  

a)  Alçament topogràfic del BIC i del seu entorn immediat, per tal de determinar 
amb precisió l’estat actual del monument. 

b)   Elaboració de reportatge fotogràfic. 
c) Realització dels treballs arqueològics pertinents per part de tècnics de 

l’especialitat per a concretar amb concisió les diferents fases de les obres i els possibles 
vestigis arqueològics. 

d) Programa d’actuacions de conservació del BIC, pròpiament dit per a presentar 
davant de la Conselleria competent en matèria de Cultura, en el qual s’assenyalen les 
actuacions necessàries per a la més adequada conservació. 
 
 Presentat davant el departament de Cultura de la Generalitat, el programa 
d’actuacions de conservació del BIC “Castell d’Alfandec, de Marinyén o de la Reina 
Mora” en Benifairó de la Valldigna, la mateixa el valora positivament, tot entenent que es 
tracta d’una proposta de recuperació, millora i posada en valor de les restes del Castell, no 
obstant això este document tècnic no es prou per poder autoritzar obres. Per a les obres que 
es tinguen que realitzar, caldrà, a banda de prioritzar les intervencions, redactar el 
corresponent projecte tècnic que haurà d’estar coordinat per arquitecte i arqueòleg.   
 

Atés el que regula la Llei 4/1998 d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, en 
particular el que es d’aplicació a un BIC, com ho es el “Castell d’Alfandec, de Marinyén o 
de la Reina Mora”, que per resolució de 24 d'octubre del 2002, de la Direcció General de 
Belles Arts i Béns Culturals, es va ordenar la seua inscripció en el Registre de Béns 



d'Interés Cultural del Patrimoni Històric Espanyol, amb la categoria de monument, amb el 
següent codi d'identificació: R-I-51-0010910. 

 
Atés la clàusula tercera del Conveni de Col·laboració aprovat per les dos Entitats 

Locals l’any 2005, per la qual l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna es comprometia, 
entre d’altres obligacions, a acceptar l'entrega del programa una vegada finalitzada la seua 
elaboració. 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

 
 a)  Acceptar i aprovar el programa d’actuacions de conservació del BIC “Castell 
d’Alfandec, de Marinyén o de la Reina Mora” en Benifairó de la Valldigna, tal i com esta 
redactat, en totes les  seues parts. 
  
 b) Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de la Valldigna, als efectes 
pertinents, junt a una fotocòpia acarada de l’informe emés per la Conselleria de Turisme, 
Cultura i Esport. 
 

 
7) APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’ANY 2011, 

PRESENTAT PEL SERVEI DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE LA DIPUTACIÓ 
DE VALÈNCIA: 

 
Es ret compte de la gestió recaptatòria presentada pel Servei de Recaptació de la 

Diputació de València, formalitzada a través del Compte de Recaptació de l’exercici de 
2011 pels tributs municipals de Benifairó de la Valldigna, tant per valors rebut com per 
valors liquidacions, així com en voluntària com en executiva, amb el següent resum en 
euros: 

 

TIPUS PENDENT 
ANY 

CÀRRECS INGRESSOS PENDENT 
ANY 

VA-
LORS 

ANTERIOR VOLUN-
TARIA 

EXECU-
TIVA 

VOLUN-
TARIA. 

EXECU-
TIVA 

BAIXES 
SEGÜENT 

LIQUI
DACI-
ONS 

10.030,00 

 

48.764,53 4.974,71 31.401,66 1.769,40 8.345,45 22.252,73 

RE-
BUTS 

92.275,27 869.281,12 0,00 787.000,08 36.631,11 27.975,66 109.949,54 

TOTAL 102.305,27 918.045,65 4.974,71 818.401,74 38.400,51 36.321,11 132.202,27 

 



Atés, pel que respecte a les baixes, que durant l’exercici 2011 el Servei de 
Recaptació ha comunicat i relacionat el motiu de les mateixes, d’acord amb el que regula la 
vigent Llei General Tributària, Reglament General de Recaptació, Llei General 
Pressupostària, en relació amb la prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats, en 
relació amb la declaració d’insolvència del deutor, o en relació a la correcció d’errors 
materials o de fet.  

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

a) Acceptar i aprovar el Compte de Recaptació de l’exercici de 2011 dels tributs 
municipals de Benifairó de la Valldigna, tal i com la presentat el Servei de Recaptació de 
la Diputació de València, per tant aprovar les baixes dels drets reconeguts pendents de 
cobrament, segons consta en el Compte presentat. 

  b) Que per Intervenció i Tresoreria es realitzen els assentaments comptables que 
calguen segons resulte del Compte de Recaptació aprovat en l’apartat anterior. 

 
 

 8) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 
RELATIU AL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, 
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011:  
 
 Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 11 de 
novembre de 2011,  en virtut del que regula la vigent Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
corresponent al Primer Trimestre de 2011, sobre el compliment dels terminis previstos en 
la mencionada Llei 3/2004, en el pagament de les obligacions d’este Ajuntament, que 
inclou el nombre i quantia global de les obligacions pendents per a les quals s'està 
incomplint el termini legal de pagament, informe que resulta ser el següent, 
 
“RELATIU A COMPLIMENT o NO DELS OBJECTIUS CONTRA LA MOROSITAT 

 
De conformitat amb el que estableix l'article 4 de la vigent Llei 3/2004, de 29 de 

desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, emet el següent informe, 
 

ANTECEDENTS 
 
PRIMER.- El que disposa el següent informe, és d'aplicació a tots els pagaments efectuats 
com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i aquesta Entitat Local, 



de conformitat amb el que disposa la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 

Així, segons estableix l'article 200.4 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de 
Contractes del Sector Públic, l'Administració té l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta 
dies següents a la data d'expedició de les certificacions d'obres o dels corresponents 
documents que acreditin la realització total o parcial del contracte. 
 

En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Administració ha d'abonar al 
contractista els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els 
termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 

No obstant això, s'ha d'estar al que disposa la disposició transitòria vuitena de la 
mencionada Llei 30/2007, que estableix una aplicació progressiva d'aquests terminis per al 
pagament que preveu l'article 200.4. 
 

SEGON.- S'acompanya un informe obtingut del registre de factures i comptabilitat 
municipal corresponent al PRIMER trimestre de 2011 sobre el compliment dels terminis 
previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, respecte al pagament de les obligacions 
d’este Ajuntament, que inclou el nombre i quantia global de les obligacions pendents en 
què s'estiga incomplint el termini. 
 

En aquest informe es consideren la totalitat dels pagaments realitzats en el PRIMER 
trimestre natural de 2011, i la totalitat de factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final. 
  

TERCER.- Sense perjudici de la seua presentació per a coneixement i si es el cas 
debat en l'Ajuntament en Ple, aquest informe s'ha de remetre, en tot cas, als òrgans 
competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i a l'òrgan competent de la Generalitat que, 
té atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals. 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3 / 2004, de 29 de desembre, 
per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 

 
-    Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. 

 
 



 
A la vista d'això, aquest  Secretari-Interventor emet el següent, 
 

INFORME 
 

1.- Es detalla a continuació una relació resumida de l’informe obtingut del registre de 
factures i comptabilitat municipal corresponent al PRIMER trimestre de 2011 de les 
obligacions d’este Ajuntament, en la qual s'especifica el nombre i quantia de les 
obligacions pendents en què s'estiga incomplint els terminis regulats a la vigent Llei 3 / 
2004, de 29 de desembre,  relació on es contempla la següent informació: 

 
a. Pagaments realitzats en el trimestre. 
b. Interessos de demora pagats en el trimestre. 
c. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre. 

d. Factures o documents justificatius pel que fa als quals, al final de cada 
trimestre natural, hagen transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en 
el registre de factures i no s'hagen tramitat els corresponents expedients de 
reconeixement de l'obligació.  

 

Pagaments realitzats en el trimestre 

Durant el període 
legal de pagament 

Fora del període legal 
de pagament  

a) Pagaments 
realitzats en el 

PRIMER 
trimestre 

Període 
mitjà de 

pagament 
(PMP) 
(dies) 

Període 
mitjà de 
pagamen
t excedit 
(PMPE) 
(dies) 

Númer
o de 

pagos 

Import 

total 

Númer
o de 

pagos 

Import total 

TOTALS 522,49 462,49 0 0,00 31 61.668,52 

 
 

Interessos de demora pagats en el 
període 

b) Interessos de 
demora 

Número de pagos 
 

Import total 

TOTAL 0 0,00 
 
 
 
 



Pendent de pagament al final del trimestre 

En període legal de 
pago al final del 

trimestre 

Fora del període legal 
de pago al final del 

trimestre 

c) Factures o 
documents 
justificatius 
pendents de 
pago al final 
 del trimestre 

Període 
mitjà del 

pendent de 
pago 

(PMPP) 
(días) 

Període 
mitjà del 
pendent 
de pago 
excedit 

(PMPPE) 
(días) 

Número 
de 

factures 

Import total Número 
de 

factures 

Import 
total 

TOTALS  369,36 353,84 37 43.912,49 295 353.483,22 
 
 

Pendent de reconeixement 
d’obligacions al final del trimestre 

d) Factures o documents 
que al final del  
trimestre, hagen 

transcorregut més de tres 
mesos des de la seua 

anotació en el registre de 
factures i no s'haja 

tramitat el reconeixement 
de l'obligació. 

Període mitjà 
d’operacions 
pendent de 

reconeixement 
(PMOP) (días) 

Número de 
factures 

Import total 

TOTALS  0,00 0 0,00 
 

 Es quan ha d’informar el Secretari-Interventor que subscriu en compliment del 
càrrec que desenvolupa, i proposa la Corporació Municipal prenga coneixement del mateix 
i adopte resolució escaient. 
  
          Això  no  obstant, l'Ajuntament en Ple  acordarà el  que  considere oportú.” 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

 
 a) Quedar assabentat de l’informe ací transcrit, relatiu al compliment del terminis 
en el pagament de les obligacions segons regula la vigent Llei 3/2004 per la qual 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
 b) Retre certificació d’aquest acord, al que s’adjuntarà l’informe obtingut del 
registre de factures i comptabilitat municipal corresponent al PRIMER trimestre de 2011 
de les obligacions d’este Ajuntament, a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat 
Valenciana. 
 



 9) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 
RELATIU AL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, 
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2011:  
 
 Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 11 de 
novembre de 2011,  en virtut del que regula la vigent Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
corresponent al Segon Trimestre de 2011, sobre el compliment dels terminis previstos en la 
mencionada Llei 3/2004, en el pagament de les obligacions d’este Ajuntament, que inclou 
el nombre i quantia global de les obligacions pendents per a les quals s'està incomplint el 
termini legal de pagament, informe que resulta ser el següent, 
 
“RELATIU A COMPLIMENT o NO DELS OBJECTIUS  CONTRA LA MOROSITAT, 
SEGON TRIMESTRE 2011 

 
De conformitat amb el que estableix l'article 4 de la vigent Llei 3/2004, de 29 de 

desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, emet el següent informe, 
 

ANTECEDENTS 
 
PRIMER.- El que disposa el següent informe, és d'aplicació a tots els pagaments efectuats 
com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i aquesta Entitat Local, 
de conformitat amb el que disposa la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 

Així, segons estableix l'article 200.4 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de 
Contractes del Sector Públic, l'Administració té l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta 
dies següents a la data d'expedició de les certificacions d'obres o dels corresponents 
documents que acreditin la realització total o parcial del contracte. 
 

En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Administració ha d'abonar al 
contractista els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els 
termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 

No obstant això, s'ha d'estar al que disposa la disposició transitòria vuitena de la 
mencionada Llei 30/2007, que estableix una aplicació progressiva d'aquests terminis per al 
pagament que preveu l'article 200.4. 
 



SEGON.- S'acompanya un informe obtingut del registre de factures i comptabilitat 
municipal corresponent al SEGON trimestre de 2011 sobre el compliment dels terminis 
previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, respecte al pagament de les obligacions 
d’este Ajuntament, que inclou el nombre i quantia global de les obligacions pendents en 
què s'estiga incomplint el termini. 
 

En aquest informe es consideren la totalitat dels pagaments realitzats en el SEGON 
trimestre natural de 2011, i la totalitat de factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final. 
  

TERCER.- Sense perjudici de la seua presentació per a coneixement i si es el cas 
debat en l'Ajuntament en Ple, aquest informe s'ha de remetre, en tot cas, als òrgans 
competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i a l'òrgan competent de la Generalitat que, 
té atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals. 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3 / 2004, de 29 de desembre, 
per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 

 
-    Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. 

 
A la vista d'això, aquest  Secretari-Interventor emet el següent, 

 
INFORME 

 
1.- Es detalla a continuació una relació resumida de l’informe obtingut del registre de 

factures i comptabilitat municipal corresponent al SEGON trimestre de 2011 de les 
obligacions d’este Ajuntament, en la qual s'especifica el nombre i quantia de les 
obligacions pendents en què s'estiga incomplint els terminis regulats a la vigent Llei 
3/2004, de 29 de desembre,  relació on es contempla la següent informació: 

 
a. Pagaments realitzats en el trimestre. 
b. Interessos de demora pagats en el trimestre. 
c. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre. 
d. Factures o documents justificatius pel que fa als quals, al final de cada trimestre 

natural, hagen transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de 
factures i no s'hagen tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació. 

 



Pagaments realitzats en el trimestre 

Durant el període 
legal de pagament 

Fora del període legal 
de pagament  

a) Pagaments 

realitzats en el 

SEGON 

trimestre 

Període 

mitjà de 

pagament 

(PMP) 

(dies) 

Període 
mitjà de 
pagamen
t excedit 
(PMPE) 
(dies) 

Número 
de pagos 

Import 

total 

Número 
de 

pagos 

Import total 

TOTALS 296,80 280,18 8 7.761,45 32 48.526,40 

 
 

Interessos de demora pagats en el 
període 

b) Interessos de 
demora 

Número de pagos 
 

Import total 

TOTAL 0 0,00 
 
 

Pendent de pagament al final del trimestre 

En període legal de 
pago al final del 

trimestre 

Fora del període legal 
de pago al final del 

trimestre 

c) Factures o 
documents 
justificatius 
pendents de 
pago al final 
 del trimestre 

Període 
mitjà del 

pendent de 
pago 

(PMPP) 
(días) 

Període 
mitjà del 
pendent 
de pago 
excedit 

(PMPPE) 
(días) 

Número 
de 

factures 

Import total Número 
de 

factures 

Import 
total 

TOTALS  431,56 393,57 45 20.650,19 320 365.667,35 
 
 

Pendent de reconeixement 
d’obligacions al final del trimestre 

d. Factures o documents 
que al final del  
trimestre, hagen 

transcorregut més de tres 
mesos des de la seua 

anotació en el registre de 
factures i no s'haja 

tramitat el reconeixement 
de l'obligació. 

Període mitjà 
d’operacions 
pendent de 

reconeixement 
(PMOP) (días) 

Número de 
factures 

Import total 

TOTALS  0,00 0 0,00 



 Es quan ha d’informar el Secretari-Interventor que subscriu en compliment del 
càrrec que desenvolupa, i proposa la Corporació Municipal prenga coneixement del mateix 
i adopte resolució escaient. 
  
            Això  no  obstant, l'Ajuntament en Ple  acordarà el  que  considere oportú.” 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

 
 a) Quedar assabentat de l’informe ací transcrit, relatiu al compliment del terminis 
en el pagament de les obligacions segons regula la vigent Llei 3/2004 per la qual 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
 b) Retre certificació d’aquest acord, al que s’adjuntarà l’informe obtingut del 
registre de factures i comptabilitat municipal corresponent al SEGON trimestre de 2011 de 
les obligacions d’este Ajuntament, a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat 
Valenciana. 
 
 
 10) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 
RELATIU AL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, 
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2011:  
 
 Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 11 de 
novembre de 2011,  en virtut del que regula la vigent Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
corresponent al Tercer Trimestre de 2011, sobre el compliment dels terminis previstos en 
la mencionada Llei 3/2004, en el pagament de les obligacions d’este Ajuntament, que 
inclou el nombre i quantia global de les obligacions pendents per a les quals s'està 
incomplint el termini legal de pagament, informe que resulta ser el següent, 
 
“RELATIU A COMPLIMENT o NO DELS OBJECTIUS CONTRA LA MOROSITAT, 
TERCER TRIMESTRE 2011 

 
De conformitat amb el que estableix l'article 4 de la vigent Llei 3/2004, de 29 de 

desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, emet el següent informe, 
 

ANTECEDENTS 
 



PRIMER.- El que disposa el següent informe, és d'aplicació a tots els pagaments efectuats 
com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i aquesta Entitat Local, 
de conformitat amb el que disposa la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 

Així, segons estableix l'article 200.4 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de 
Contractes del Sector Públic, l'Administració té l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta 
dies següents a la data d'expedició de les certificacions d'obres o dels corresponents 
documents que acreditin la realització total o parcial del contracte. 
 

En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Administració ha d'abonar al 
contractista els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els 
termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 

No obstant això, s'ha d'estar al que disposa la disposició transitòria vuitena de la 
mencionada Llei 30/2007, que estableix una aplicació progressiva d'aquests terminis per al 
pagament que preveu l'article 200.4. 
 

SEGON.- S'acompanya un informe obtingut del registre de factures i comptabilitat 
municipal corresponent al TERCER trimestre de 2011 sobre el compliment dels terminis 
previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, respecte al pagament de les obligacions 
d’este Ajuntament, que inclou el nombre i quantia global de les obligacions pendents en 
què s'estiga incomplint el termini. 
 

En aquest informe es consideren la totalitat dels pagaments realitzats en el 
TERCER trimestre natural de 2011, i la totalitat de factures o documents justificatius 
pendents de pagament al final. 
  

TERCER.- Sense perjudici de la seua presentació per a coneixement i si es el cas 
debat en l'Ajuntament en Ple, aquest informe s'ha de remetre, en tot cas, als òrgans 
competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i a l'òrgan competent de la Generalitat que, 
té atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals. 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3 / 2004, de 29 de desembre, 
per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 

 
-    Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. 



 
A la vista d'això, aquest  Secretari-Interventor emet el següent, 

 
INFORME 

 
1.- Es detalla a continuació una relació resumida de l’informe obtingut del registre de 

factures i comptabilitat municipal corresponent al TERCER trimestre de 2011 de les 
obligacions d’este Ajuntament, en la qual s'especifica el nombre i quantia de les 
obligacions pendents en què s'estiga incomplint els terminis regulats a la vigent Llei 
3/2004, de 29 de desembre,  relació on es contempla la següent informació: 

 
a. Pagaments realitzats en el trimestre. 
b. Interessos de demora pagats en el trimestre. 
c. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre. 
d. Factures o documents justificatius pel que fa als quals, al final de cada trimestre 

natural, hagen transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de 
factures i no s'hagen tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació. 

 

Pagaments realitzats en el trimestre 

Durant el període 
legal de pagament 

Fora del període legal 
de pagament  

a) Pagaments 

realitzats en el 

trimestre 

Període 

mitjà de 

pagament 

(PMP) 

(dies) 

Període 
mitjà de 
pagamen
t excedit 
(PMPE) 
(dies) 

Número 
de pagos 

Import 

total 

Número 
de 

pagos 

Import total 

TOTALS 416,91 423,77 4 7.933,73 65 46.920,34 

 
 

Interessos de demora pagats en el 
període 

b) Interessos de 
demora 

Número de pagos 
 

Import total 

TOTAL 0 0,00 
 
 
 
 



Pendent de pagament al final del trimestre 

En període legal de 
pago al final del 

trimestre 

Fora del període legal 
de pago al final del 

trimestre 

c) Factures o 
documents 
justificatius 
pendents de 
pago al final 
 del trimestre 

Període 
mitjà del 

pendent de 
pago 

(PMPP) 
(días) 

Període 
mitjà del 
pendent 
de pago 
excedit 

(PMPPE) 
(días) 

Número 
de 

factures 

Import total Número 
de 

factures 

Import 
total 

TOTALS  453,19 446,89 36 45.267,63 325 351.523,71 
 
 

Pendent de reconeixement 
d’obligacions al final del trimestre 

d. Factures o documents 
que al final del  
trimestre, hagen 

transcorregut més de tres 
mesos des de la seua 

anotació en el registre de 
factures i no s'haja 

tramitat el reconeixement 
de l'obligació. 

Període mitjà 
d’operacions 
pendent de 

reconeixement 
(PMOP) (días) 

Número de 
factures 

Import total 

TOTALS  0,00 0 0,00 
 

 Es quan ha d’informar el Secretari-Interventor que subscriu en compliment del 
càrrec que desenvolupa, i proposa la Corporació Municipal prenga coneixement del mateix 
i adopte resolució escaient. 
  
          Això  no  obstant, l'Ajuntament en Ple  acordarà el  que  considere oportú.” 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

 
 a) Quedar assabentat de l’informe ací transcrit, relatiu al compliment del terminis 
en el pagament de les obligacions segons regula la vigent Llei 3/2004 per la qual 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
 b) Retre certificació d’aquest acord, al que s’adjuntarà l’informe obtingut del 
registre de factures i comptabilitat municipal corresponent al TERCER trimestre de 2011 
de les obligacions d’este Ajuntament, a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat 
Valenciana. 
 



 11) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I  DE LA 
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL  INTERÉS:  
 
 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 novembre de 
2011  fins el dia  20 de desembre de  2011, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,  
De 02-11-11, convocatòria sessió ordinària a celebrar  el  07 de novembre de 2011. 
De 02-11-11, inici modificació Estatuts de la Mancomunitat de la Valldigna. 
De 29-11-11, delega funcions per absència en la segon Tinent d’Alcalde Sra. Rosa 
Alberola Ferrando. 
 
- PERSONAL,  
De 07-11-11, reconeix el tercer trienni a l’empleat municipal Pascual Alandes 
Garcia. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 23-11-11, devolució de fiança definitiva per l’execució de les obres Millores en 
carrer Ample, a CADERSA. 
De 09-12-11, accepta millores permanents en el local Bar del Poliesportiu, 
integrants del contracte de gestió del mateix per Rosario Calvillo Caravaca. 
 
- URBANISME,  
De 11-11-11, requeriment a Antonio Catala Ferrando, fer obres sense  llicència en 
parcel·la 134 del polígon 14. 
De 16-11-11, requeriment a Juan Francisco Blasco Pozo,  fer obres sense  llicència 
en C/  Ricardo Romero, 47. 
De 05-12-11, requeriment a Margarita Pellicer Fons,  fer obres sense  llicència en 
Av. Valldigna, 1-1r-1a. 
 
- LLICÈNCIES D’OBRES, 
De 02-11-11, Trinidad Mansanet Jorge, instal·lar piscina, parcel·la 225 polígon 10. 
De 24-11-11, a Jesús Fons Garcia, reformes, en C/ Ricardo Romero, 1. 
De 24-11-11, a Salvador Vercher Plana, reformes, en Pl. Pintor Sorolla, ,14. 
De 07-12-11, a Antonio Catala Ferrando, caseta ferramentes de conreu, parcel·la 
106 polígon 13. 



De 07-12-11, a Antonio Catala Ferrando, caseta ferramentes de conreu, parcel·la 13 
polígon 14. 
 
- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS, 
De 02-11-11, l’atorga per a l’inici activitat Central Hortofruticola a “Frutas Tono, 
S.L.” en C/ Pinar, s/n. 
 
- TRESORERIA,  
De 02-11-11, aprova liquidació 17/11 per ocupació via pública amb materials de 
construcció. 
De 02-11-11, aprova liquidació, any 2008, taxa 1’5% ocupació domini públic a 
Cableuropa, S.A.U. 
De 02-11-11, aprova liquidació, any 2009, taxa 1’5% ocupació domini públic a 
Cableuropa, S.A.U. 
De 02-11-11, aprova liquidació, quart trimestre any 2010, taxa 1’5% ocupació 
domini públic a Endesa Energia, S.A.U. 
De 02-11-11, aprova liquidació, any 2010, taxa 1’5% ocupació domini públic a 
Union Fenosa Comercial, S.L. 
De 02-11-11, aprova liquidació, any 2010, taxa 1’5% ocupació domini públic a 
Cableuropa, S.A.U. 
De 07-11-11, aprova liquidació 18/11 per ocupació via pública amb materials de 
construcció. 
De 08-11-11, declara l’exempció pago IVTM del vehicle E9172BFX, per Cartilla 
Agrícola. 
De 10-11-11, aprova liquidació, primer trimestre any 2011, taxa 1’5% ocupació 
domini públic a Endesa Energia, S.A.U. 
De 18-11-11, aprova liquidació, segon trimestre any 2011, taxa 1’5% ocupació 
domini públic a Endesa Energia, S.A.U. 
De 24-11-11, aprova liquidació 19/11 per ocupació via pública amb materials de 
construcció.  
De 24-11-11, aprova liquidació 20/11 per ocupació via pública amb materials de 
construcció. 
De 05-12-11, aprova liquidació, tercer trimestre any 2011, taxa 1’5% ocupació 
domini públic a Endesa Energia, S.A.U. 
De 05-12-11, aprova liquidació, any 2008, taxa 1’5% ocupació domini públic a 
France Telecom España, S.A. 
De 05-12-11, aprova liquidació, any 2009, taxa 1’5% ocupació domini públic a 
France Telecom España, S.A. 
De 05-12-11, aprova liquidació, any 2010, taxa 1’5% ocupació domini públic a 
France Telecom España, S.A. 



De 07-12-11, aprova liquidació 21/11 per ocupació via pública amb materials de 
construcció. 
De 07-12-11, aprova liquidació 22/11 per ocupació via pública amb materials de 
construcció. 
De 07-12-11, declara l’exempció pago IVTM del vehicle E0080BFY, per Cartilla 
Agrícola. 
De 09-12-11, aprova 61 liquidacions per l’impost sobre increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana. 
 
- INTERVENCIÓ,  
De 22-11-11, inici modificació núm. 2 del pressupost municipal de 2011. 
De 25-11-11, aprova modificació núm. 2 del pressupost municipal de 2011. 
De 05-12-11, eleva a definitiu l’acord plenari de 3 d’octubre de 2011, relatiu a 
modificació Ordenança Fiscal taxa servei recollida residus sòlids. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 24-11-11, autoritza reserva via pública a Societat Musical “L’Entusiasta” per a 
celebrar festa de Santa Cecília. 
De 02-11-11, autoritza reserva via pública a SAT VERSOL 108 C. V., en C/ 
Ricardo Romero, 55, condicionada al gual núm. 98. 
De 02-11-11, autoritza reserva via pública a SAT VERSOL 108 C. V., en C/ Rei en 
Jaume, 1, condicionada al gual núm. 144. 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a 31 de 
desembre de 2011, i des del dia 01-01-2011, han tingut entrada  1197 escrits, i han tingut 
eixida 1336 escrits. I que a data d'avui, des del dia 01-01-2012, han tingut entrada 02 
escrits, i han tingut eixida 06 escrits. 

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

 
 
12)  PRECS I PREGUNTES: 

 
 Per cap dels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als 
regidors amb delegació. 
 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a 
les 19:40 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta. 
 



 Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 06 de febrer 
de 2012.   I s'estén  en vint-i-quatre pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números 
OJ9994704 (anvers) a OJ9994716 (revers), 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 
 
 


