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NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a tres d’octubre 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  28  de setembre 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  05 DE SETEMBRE DE 2011: 
 

Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia  05 de setembre 
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 
DESIGNACIÓ D’ADVOCAT I PROCURADORS PER A DEFENSA D’ESTE 
AJUNTAMENT EN PROCEDIMENT SOCIAL PER DEMANDA D’EMPLEADA 
MUNICIPAL: 

 
 Es ret compte del Decret de l'Alcaldia de data 22 de setembre de 2011, per la qual 
es designen advocat i procuradors per a defensa de l’Ajuntament en procediment social per 
demanda d’empleada municipal, que literalment diu: 
 

“Atés l’Auto de data 06 de juny de 2011, del Jutjat de lo Social núm. 1 de València, 
dictat en l’Expedient.- Seguretat Social-Resto 00516/2010, que es tramita en virtud de 
demanda de la Sra. Rosa Maria Company Pérez contra el INSS i l’Ajuntament de Benifairó 
de la Valldigna, sobre IL.  
 

Atés que la Sra. Rosa Maria Company Pérez és empleada municipal d’este 
Ajuntament, amb una relació de naturalesa laboral de caràcter indefinida, realitzant tasques 
administratives en la biblioteca municipal i en el consultori local de salut, i que en cap 
moment ha formulat ninguna reclamació prèvia a la via judicial laboral com regula l’article 
125 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Comú, davant d’este Ajuntament. 

 
Atés que, els Ajuntaments han de defensar els seus bens i drets, i que la 

representació i defensa de les Entitats Locals correspon als seus propis lletrats, dels quals 
no disposa l’ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en defecte, als advocats que, a 
l'efecte, es designen. 

 
Atés que es competència d'aquesta Alcaldia, conforme allò disposat en l'article 21 

de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, exercitar accions judicials i administratives en cas 
d'urgència. 

 



RESOLC. 
 
PRIMER.- Designar als següents professionals per que compareguen davant del 

Jutjat de lo Social Núm. 1 de València,  cada ú en funció de la professió que desenvolupa, i 
formulen quantes aclaracions siguen pertinents respecte del procediment iniciat a instància 
de la Sra. Rosa Maria Company Pérez, al temps, si es el cas, asumisquen la representació i 
defensa d’aquest Ajuntament,  

 
- Lletrat en exercici:  Sra. JOSEFA SANSALONI MAGRANER. 
- Procuradors: en València: ELVIRA SANTACATALINA FERRER 

                                                             CAROLINA TESCHENDORFF CEREZO 
                                                             ENCARNACION PEREZ MADRAZO 
                                          en  Sueca:   MERCEDES IZQUIERDO GALBIS  
                                                              PILAR PONS  FUSTER  
                 ELIONOR ESCURIET ROIG   
                   CRISTINA MELIO SOLER 
      en  Gandia:   VICENTE JAVIER MARTINEZ MESTRE  
                                                             RAMON JUAN LACASA  

- Graduats Socials:               MARIA CONSUELO FERRANDO GARCIA 
                                                             MIGUEL ANDRADA GALIANA 
 

SEGÓN.- Donar compte del present Decret al Ple de l'Ajuntament en la próxima 
sessió que es celebre.” 

 
I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda. 
 

 Quedar assabentat i ratificar el Decret de l'Alcaldia de data 22 de setembre de 2011, 
aci transcrit, relatiu a la designació d’advocat i de procuradors per a defensa de 
l’Ajuntament en procediment social per demanda d’empleada municipal. 

 
 
3) PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE CESSIÓ DE TERRENYS PER A 

CAMÍ NATURAL DE “L’ANTIC TRENET”: 
  

Per l’Alcaldia es ret compte que té coneixement del projecte promogut per les 
Mancomunitats de la Safor i de la Ribera Alta, de rehabilitació del traçat de "l'Antic 
Trenet" de Carcaixent com Camí Natural del tram comprès entre la Barraca d'Aigües Vives 
i el Baixador de Benifairó de la Valldigna, que transcorre en part pel terme de Benifairó de 
la Valldigna. 

 



Aquest projecte s’ha redactat per a participar del Programa Camins Naturals del 
Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, el qual els executa fent-se càrrec 
íntegrament del costos dels mateixos. 

 
Atés que entre els requisits previs exigits pel Programa Camins Naturals abans 

d'executar els projectes constructius, es recull el d'acreditar la disponibilitat dels terrenys 
per on transcorrerà el Camí Natural i assumir el compromís de mantenir adequadament la 
infraestructura resultant una vegada executades les obres amb assumpció de les 
responsabilitats pròpies de la titularitat d'aquesta. 

 
Atès que l'autorització de la disponibilitat dels terrenys, si la titularitat és municipal, 

així com l'assumpció dels compromisos anteriors, s'estima s'ha de fer mitjançant acord del 
Ple de l'Ajuntament. 

 
Atès que l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna és propietari dels terrenys per 

on transitava l'Antic Trenet en el seu terme municipal, concretament l’actual parcel·la 
cadastral 9008 del polígon 01 segons informació de la Seu Electrònica del Cadastre del 
Ministeri d'Economia i Hisenda i Informe de Béns de l'Ajuntament de Benifairó de la 
Valldigna. 
 

Atés que la parcel·la abans indicada correspon a l'especificada en el projecte 
constructiu. 

 
Atès que una infraestructura d'aquest tipus és de gran interès per al municipi i per 

als ciutadans de Benifairó de la Valldigna i que s'estima adequada i idònia la fórmula per 
aconseguir la materialització de la mateixa la d'autoritzar a la Mancomunitat de la Safor, la 
qual ha aconseguit finançament destinat a aquesta inversió i compta amb competència 
administrativa per a aquesta actuació, per promoure i executar els treballs d'execució de les 
obres i habilitació dels terrenys. 

 
Atès la Proposta de l’Alcaldia de data 22 de setembre de 2011, així com les 

recomanacions de la Mancomunitat de la Safor per a redactar aquest acord. 
 
 L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 

PRIMER .- Destinar el terreny que conforma l’actual parcel·la cadastral 9008 del 
polígon 01 de Benifairó de la Valldigna, a l'objectiu del projecte, és a dir, per executar els 
treballs d'habilitació d'aquests com a Camí Natural, amb el nom Camí Natural de "l'Antic 
Trenet" i la seua posterior destinació a l'ús públic eco-recreatiu propi dels anomenats 
Camins Naturals. 



SEGON .- Autoritzar a la Mancomunitat de la Safor a promoure i executar les obres 
d'execució de projecte d'habilitació dels terrenys municipals com a Camí Natural. 

 

TERCER .- Reconèixer, en la condició d'administració pública titular dels terrenys i 
de la infraestructura resultant de l'execució del projecte, les obligacions de mantenir en 
correctes condicions la infraestructura, un vegada executada, i la d'assumir les 
responsabilitats inherents a la titularitat de la mateixa. Això sense perjudici que el 
compliment de les obligacions es puguen fer efectives a través de les fórmules de 
col·laboració amb la Mancomunitat de la Safor que s'estimen oportunes. 

 

QUART .- Comunicar el present acord a la Mancomunitat de la Safor per al seu 
coneixement i efectes. 

 
 
4) MOCIÓ DE L’ALCALDIA RELATIVA AL CORREDOR 

MEDITERRANI COM A NUCLI CENTRAL DE LA XARXA TRANSEUROPEA 
DE TRANSPORTS: 
  

Es ret compte de la Moció signada per l’Alcaldia, relativa al Corredor Mediterrani 
com a nucli central de la Xarxa Transeuropea de Transports, que literalment diu: 
 

“Agustí Pascual Granell acalde de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna en el 
seu nom i representació, per mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que li 
conferix el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
(aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre), eleva al Ple de la Corporació 
per al seu debat la Moció següent: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Reunida la Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i 
Províncies en data 5 de setembre del 2011, aprova per unanimitat la proposta de «Moció de 
suport perquè el Corredor Mediterrani entre a formar part del nucli central de la Xarxa 
Transeuropea de Transports, com a projecte prioritari», amb l’acord de la seua remissió a 
totes les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la seua aprovació i a fi que 
manifesten el seu suport a esta Moció basant-se en: 
 

El 30 de juny va eixir a la llum la proposta de pressupost remesa per la Comissió 
Europea al Consell i al Parlament, que mostra els projectes que serien finançats davall les 
perspectives financeres 2014-2020. En esta, trobem la informació relativa al 



desenvolupament ferroviari en la península ibèrica, en la que han sigut inicialment inclosos 
els següents trams, deixant fora el tram (Algesires-València): 
 
*Algesires – Madrid: Estudis en marxa, les obres començaran en 2015 i hauran d’estar 
completats en 2020; 
 
*Conexión ferroviària València - Tarragona – Barcelona: Construcció prevista entre 2014 i 
2020; 
 
*Barcelona – Perpignan: Treballs en marxa, a completar abans del 2015; 
 

Al setembre del 2011 hauran de publicar-se les «whitelines» fruit de la revisió de 
les RTE-T, que hi haurà de presentar la Comissió Europea on  s’inclouran els projectes que 
seran cofinançats per la CE fins al 2030. Per als nostres interessos, la Comissió hauria 
d’incloure ací el tram restant del Corredor Mediterrani (Algesires –València). 
 

Segons els estudis del Ministeri de Foment, el Corredor Mediterrani (Andalusia, 
Múrcia, C. Valenciana i Catalunya) és un eix que potenciarà el rol d’Espanya com a 
plataforma logística internacional, connectant els nostres productes i passatgers amb la 
resta d’Europa. 
 

A més, contribuirà al canvi de model productiu millorant la qualitat i fiabilitat del 
transport de mercaderies i reduint el cost per unitat transportada. 
 

Consolidarà una xarxa bàsica de nodes i instal·lacions logístiques eficients, 
millorant els seus accessos ferroviaris. El Corredor Mediterrani discorrerà al llarg de quasi 
1.300 quilòmetres per quatre comunitats autònomes (Catalunya, València, Múrcia i 
Andalusia), aglutinant així a pràcticament la mitat de la població espanyola i el 40% del 
PIB, la mitat del valor de la producció agrària nacional, el 55% de la producció industrial, 
el 60% de les exportacions, el 70% del turisme, el 60% del trànsit terrestre de mercaderies i 
el 65% del tràfic marítim. En este es localitzen cinc de les deu àrees metropolitanes més 
importants d’Espanya. 
 

D’altra banda, promourà la inter modalitat amb altres mitjans de transport, i en 
particular amb el transport marítim, millorant els accessos ferroviaris als ports. Destacant 
que tres dels quatre ports més importants d’Europa, quant al trànsit de contenidors, estan 
en el litoral mediterrani. Així mateix, el 91 per cent dels contenidors que es mouen en tot el 
territori nacional també es produïxen precisament entorn d’esta infraestructura. 
 

Augmentar la competitivitat del transport ferroviari de mercaderies, possibilitant la 
circulació de trens de major longitud (750m). 



 
Incrementarà la participació del ferrocarril, multiplicant per més del doble la quota 

global del ferrocarril en el transport de mercaderies en consonància amb els objectius del 
PEITFM. 
 

Connectarà i donarà accés als grans nuclis urbans del corredor amb una línia d’alta 
velocitat per a transport de viatgers. 
 

Dotarà al corredor d’unes infraestructures i instal·lacions ferroviàries que 
garantisquen la continuïtat dels itineraris i la màxima seguretat. 
 

L’objectiu final i principal és la competitivitat de la nostra economia amb un 
transport més eficient i fiable i d’enfortir la cohesió social i territorial, millorant la major 
qualitat. Assegurar una adequada continuïtat amb l’accessibilitat i el desenvolupament 
regional. Impulsar la intercomunicació amb altres corredors ferroviaris nacionals i 
europeus. Incrementar la quota i la coordinació entre els distints modes de transport. 
Contribuir en definitiva amb un sistema de transport més eficient, competitiu i sostenible. 
 

És per això que presentem a consideració, debat i aprovació del Ple, l’ACORD 
següent: 
 
 1. Sol·licitem que per la FVMP s’eleve a la Comissió de la Unió Europea i al 
Ministeri de Foment, la necessitat d’incloure en les Xarxes Transeuropees de Transport 
(RTE-T) prioritàries el Corredor Mediterrani complet, des de Cadis/Algesires–Màlaga–
Granada–Almeria/Múrcia/ Cartagena–Alacant–València–Castelló–Tarragona–Barcelona–
Girona-frontera francesa. 
 
 2. Comunicar este acord a la presidència de l'FVMP.” 
 

Tot seguit l'Alcalde, explica els motius de la moció i la defensa, entre altres indica 
que es un assumpte aprovat ja per unanimitat per tots el Grups Polítics representats davant 
de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, per tant demana la Corporació 
Municipal adopte acord  tal  i  com queda reflectit a la moció. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

 
 Ratificar i acceptar la Moció presentada per l’Alcaldia relativa al Corredor 
Mediterrani com a nucli central de la Xarxa Transeuropea de Transports, ací transcrita, i 
reiterar els acords que la mateixa conté. 

 
 



5) MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA DEL 
SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS: 

Atés l’expedient sobre modificació de l’ordenança fiscal de la taxa per prestació del 
servei de recollida de residus sòlids urbans i transport fins a la planta de tractament, en el 
que consta informe de Secretaria-Intervenció. 

Atés el que es disposa als articles 15-1 i 16 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el text de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com el 
que preveu l’article 17.1 de la mateixa. 

Atés que en la tramitació de l’expedient s'han complert els requisits que s'esmenten 
en la vigent Legislació  reguladora de les Hisendes Locals. 

L'Alcalde, manifesta que aquesta modificació es proposa davant la deficiència de la 
prestació del servei per a les vivendes situades en disseminats, havent-se presentat moltes 
reclamacions al respecte, al temps que demana s’aprove l’anulació de les liquidacions 
practicades en virtut de la modificació d’esta Ordenança amb efectes per a l’any 2011. 
 
 Pel regidor del grup BLOC-COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors Mejías, es 
manifesta que si es modifica l’ordenança, el defecte de financiació del servei, que el pague 
qui produeix més fem. Si no paguen les casetes, algú haurà de pagar la diferència. 

 
El Sr. Alcalde indica que aquesta proposta s’hauria de concretar, si de cas, més 

endavant, em de tindre en compte que l’aplicació d’una taxa es degut a que es presta un 
servei, si no es presta, no cap l’aplicació de la taxa. Per altra banda si ha de pagar qui ve en 
l’estiu, els caps de setmana, etc., per tal de poder cobrar la taxa haurem de prestar el servei. 

 
 Pel regidor del grup EUPV, Sr. José Antonio Sáiz Sánchez, es manifesta que 

caldria fer un estudi per saber on col·locar els contenidors necessaris per poder prestar el 
servei com cal. També hauríem de saber si disposen, eixes vivendes en disseminats, de 
subministrament d’energia elèctrica i d’aigua, per poder repercutir la taxa de servei de 
recollida de fem domèstic. 

 
 Pel regidor del grup PP, Sr. José Luís Ferrando Martí, es manifesta que davant que 

la taxa esmentada no s’ha cobrat mai a les vivendes en disseminats, caldria deixar 
l’assumpte per a un millor estudi del mateix. 

 
I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
PRIMER.- Respecte de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa pel Servei de 

Recollida de Residus Sòlids Urbans: 



 
A) Aprovar  provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del 

tribut municipal següent, tal i com  hi figura a l'expedient, i que faran efecte a partir de l’u 
de gener de  2012, 

 
 - TAXA SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS. Es modifica l'Article 
6é, apartat 2n, Tarifes  a l'any: 

 
Epígraf  1.- Vivendes:  
Per cada vivenda, tant les situades al casc urbà com en sòl urbanitzable. Quedant 

forà d’este apartat les situades en sòl no urbanitzable:  45,00 euros.              
 

B) Exposar al públic, per termini de trenta dies, en el Tauler d'Anuncis de 
l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, aquest acord i ordenança fiscal 
modificada, amb la finalitat que pels interessats s'examine l’expedient i en el seu cas 
presenten les reclamacions que consideren oportunes. 
 

C) Cas que durant el termini d'exposició, a partir de la respectiva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província, no es presente cap reclamació, aquest acord i text de 
l’ordenança fiscal  modificada, quedaran elevats i considerats definitius, constatant-ho el 
Sr. Alcalde, publicant-se el text íntegre de la mateixa als efectes legals previstos. 

 
SEGÓN.- Respecte de les liquidacions de la Taxa pel Servei de Recollida de 

Residus Sòlids Urbans a vivendes situades en disseminats any 2011: 
 
A) Revocar la Resolució de l’Alcaldia de data 8 de setembre de 2011, per la qual 

s’aproven 220 liquidacions de la Taxa pel Servei de Recollida de Residus Sòlids Urbans a 
vivendes situades en disseminats quota any 2011. 
 

B) Demanar al Servei de Recaptació de Tributs Municipals de la Diputació de 
València, el qual realitza la funció recaptatòria d’este Ajuntament, la total suspensió en el 
procediment recaptatori de les quotes al paràgraf anterior indicades. Que s’anul·le el càrrec 
respectiu, en conseqüència s’anul·len totes les 220 liquidacions practicades. 

 
C) Cas que algun subjecte passiu haja realitzat el pagament de la respectiva quota 

per la Taxa pel Servei de Recollida de Residus Sòlids Urbans a vivendes situades en 
disseminats any 2011, demanar al Servei de Recaptació de Tributs Municipals de la 
Diputació de València, procedisca a la devolució de l’ingrés realitzat, amb el tractament 
d’ingrés indegut. 

 



D) Comunicar aquest acord al Servei de Recaptació de Tributs Municipals de la 
Diputació de València, als efectes oportuns i compliment del mateix. 

 
 
6) 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 setembre de 
2011  fins el dia  30 de setembre de  2011, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,  
De 28-09-11, convocatòria sessió ordinària a celebrar  el  03 d’octubre de 2011. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 05-09-11, Sol·licita a Diputació inclusió d’obra en el Pla Complementari del 
PPOS 2010.  
De 15-09-11, accepta alta en Padró d’Habitants d’estranger no comunitari sense 
autorització de residència permanent. 
De 15-09-11, atorga reserva de nínxol a la Sra. Esperanza Pellicer Alberola.  
De 22-09-11, designa advocats i procuradors per al contenciós laboral plantejat per 
una empleada municipal. 
 
- LLICÈNCIES D’OBRES, 
De 07-09-11, a Rosa Almiñana Ferrando, caseta de ferramentes agrícoles, en 
parcel·la 112 del polígon 8. 
De 27-09-11, a Vicente Pellicer Alberola, lluir façana, en C/ Colon, 26. 
De 27-09-11, a Antonio Serra Palomares, xapar baixos façana, en C/ Alfandec, 5. 
De 28-09-11, a Teresa Ferrando Serra, xapar baixos façana, en C/ San Francesc, 5. 
De 28-09-11, Esperanza Pellicer Alberola, canviar finestres, en Pl. País Valencià, 8. 
De 28-09-11, a Eugenio Fons Garcia, reformes, en C/ Verge dels Angels, 25. 
De 28-09-11, a Sonia Ruiz Company, tanca parcel·la urbana, en C/ Roseret, 2. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 05-09-11, aprova certificació d’obra de Tanca de Dipòsit de gasoil en vestuaris 
poliesportiu per import de 21.964,00 €. 
 
 



- INTERVENCIÓ,  
De 22-09-11, aprova indemnitzacions per assistències a reunions informatives de 
Portaveus de Grups Polítics Municipals, tercer trimestre 2011. 
De 26-09-11, inici expedient modificació ordenança fiscal de la taxa pel servei de 
recollida de residus sòlids urbans. 
 
- TRESORERIA,  
De 08-09-11, aprova 220 liquidacions taxa recollida de fem domèstic a vivendes en 
disseminats, any 2011. 
De 21-09-11, declara l’exempció pago IVTM del vehicle V-7968-HH, per 
minusvalidesa a  Ma. Teresa Cors Ferrando. 
De 21-09-11, declara l’exempció pago IVTM del vehicle 7373 BGY, per 
minusvalidesa a Vicente Vercher Américo. 
De 22-09-11, aprova liquidació 8/11 per ocupació via pública amb materials de 
construcció. 
De 22-09-11, aprova liquidació 9/11 per ocupació via pública amb materials de 
construcció. 
De 22-09-11, aprova liquidació 10/11 per ocupació via pública amb materials de 
construcció. 
De 22-09-11, aprova liquidació 11/11 per ocupació via pública amb materials de 
construcció. 
De 22-09-11, aprova liquidació 12/11 per ocupació via pública amb materials de 
construcció. 
De 22-09-11, aprova liquidació 13/11 per ocupació via pública amb materials de 
construcció. 
De 22-09-11, aprova liquidació 14/11 per ocupació via pública amb materials de 
construcció. 

 
 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2011,  han tingut entrada  955 escrits,  i  eixida  976 escrits. 

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

 
 
4)  PRECS I PREGUNTES: 

 
 Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als 
regidors amb delegació. 
 



 El  Sr. Juan Carlos Cors Mejias, regidor del grup COMPROMÍS-BLOC,  formula 
els següents precs o preguntes: 

- Prega l’ajuntament estudie la possibilitat d’instal·lar pistes de Padel en el 
Poliesportiu Municipal. 

L’Alcalde manifesta que aquest tema s’hauria de parlar amb el Regidor d’Esports, si de cas 
en una reunió informativa. 
 
 
 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 07 de 
novembre de 2011.   I s'estén  en  ............... pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., 
números ......... a .................., la qual firmen l’Alcalde i el Secretari, de conformitat amb 
l’article 110.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals,  per a la seua enquadernació. 
 

L'Alcalde,                                                                         El Secretari, 
 
 
 
 
 
 
 
         Agustí Pascual Granell                                                     Salvador  Casanova Ferrer 
 
 
 
 
 
 
 


