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NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a set de novembre 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 02 de novembre 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  03 D’OCTUBRE DE 2011: 
 

Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia  03 d’octubre de 
2011. 
 
 A continuació el Sr. Juan Carlos Cors Mejías, portaveu del Grup Municipal BLOC-
COMPROMÍS, demana una esmena en la redacció de la seua intervenció en el punt de 
l'ordre del dia de “modificació de l’ordenança fiscal de la taxa per prestació del servei de 
recollida de residus sòlids urbans”, en el sentit de modificar la redacció que apareix  a 
l’esborrany i afegir una frase més, o siga on diu: “... que el pague qui produeix més fem 
domèstic.” 
per aquesta redacció: “... que el pague qui produeix més fem. Si no paguen les casetes, algú 
haurà de pagar la diferència.” 
 
 L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 Aprovar l'acta indicada amb l'esmena demanada pel portaveu del Grup Municipal 
BLOC-COMPROMÍS,  ordenant la seua transcripció al llibre d'actes corresponent. 
 
 
 2)  APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA  
SESSIÓ  DE  24 D’OCTUBRE DE 2011: 
 

Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia 24 
d’octubre de 2011, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la 
seua transcripció al llibre d'actes corresponent.  
 
 

3) INICI MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ 
URABANA EN RELACIÓ ALS SECTORS DE SÒL URBANITZABLE 
RESIDÈNCIAL I RESPECTE DEL SÒL URBÀ RESIDENCIAL: 

 
Per l’Alcaldia es proposa la Corporació Municipal, la tramitació d’una modificació 

puntual del Pla General d’Ordenació Urbana, amb la qual puga fer-se compatible la gestió 
urbanística amb l'actual situació econòmica, redelimitant tres unitats d'execució, 
cadascuna com a una part dels Sectors de Sòl Urbanitzable Residencial, R-A, R-B i R-C, 
actualment marcats al PGOU. Aixó es per a poder escometre xicotetes actuacions 



emmarcades dintre de la situació actual de crisi econòmica, al temps s'obtindria una 
vialitat mínima que permetria tancar un perímetre circulatori del poble i s'obtindria 
un reduït nombre de solars nous, sense hipotecar el futur desenvolupament. 

 
Per altra banda s’aprofitaria aquesta modificació puntual per a establir una més 

ajustada diferència entre l'aprofitament del sòl urbá i sòl urbanitzable, dotant un augment 
lleuger de l'edificabilitat bruta a tots els tres Sectors residencials urbanitzables 
del PGOU, que actualment tenen un aprofitament tipus de 0,3852 el RA, de 0,40 el RB i 
de 0,3834 el RC, a  un tipus de 0,50. 

 
Lligat a açò, i per poder abastar el defecte de superfície dels terrens 

marcats pel dotacional “nou Cementeri” tal i com el tenim delimitat actualment en 
el PGOU (es tracta d’un defecte de 1.696 m2.), amb la col·laboració del sòl 
urbanitzable residencial, l’obtenció dels  terrenys abans esmentats  augmentaria 
d'acord amb el augment del seu aprofitament i per tant del seu pes específic 
relatiu. 
 
 Atés el que regula la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, de 
l'Activitat Urbanística Valenciana, en relació a la modificació del planejament municipal. 
 
 La Corporació Municipal delibera sobre al proposta esmentada considerant-la 
inicialment acceptable. 
  

I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 

a) Acceptar la proposta de l'Alcaldia de modificar el Pla General d'Ordenació 
Urbana de Benifairó de la Valldigna, que es tramitaria com la puntual núm. 5, redelimitant 
tres unitats d'execució, cadascuna com a una part dels Sectors de Sòl Urbanitzable 
Residencial, R-A, R-B i R-C, actualment marcats al PGOU, amb l’execució de les 
mateixes obtindré un perímetre de circulació vial bàsic del poble i obtindre un 
reduït nombre de solars nous sense hipotecar el futur desenvolupament. 

 
A l'efecte aprofitar aquesta modificació per a ser tingudes en compte qualsevol altra 

qüestió urbanística que haja segut insuficientment tractada a l'hora de redactar el  vigent 
Pla General d'Ordenació Urbana, en particular el Sòl  Urbà consolidat, en particular les 
següents:   

 
- Establir una més ajustada diferència entre l'aprofitament del sòl urbá i sòl 

urbanitzable, dotant un augment lleuger de l'edificabilitat bruta a tots els tres 
Sectors residencials urbanitzables del PGOU, que actualment tenen un aprofitament 
tipus de 0,3852 el RA, de 0,40 el RB i de 0,3834 el RC,  passant a  un tipus de 0,50. 



 
- Lligat a açò, i per poder abastar el defecte de superfície dels terrens 

marcats pel dotacional “nou Cementeri” tal i com el tenim delimitat actualment en 
el PGOU (es tracta d’un defecte de 1.696 m2.), amb la col·laboració del sòl 
urbanitzable residencial, l’obtenció dels terrenys abans esmentats . 

 
 b) Encarregar la redacció dels documents de planejament precisos per a dur a terme 
esta modificació, a l'arquitecte Sr. Joaquim Egea i Martínez, i resta de tècnics del seu 
despatx del que forma part, i que siga presentat en aquest ajuntament el més aviat possible. 
 
 c) Presentat que siga el document encarregat, que pels tècnics municipals i 
Secretari General informen al respecte. 
 
 d)  Evacuats aquestos tràmits dones compte al Ple de la Corporació per  que adopte 
la resolució escaient als interessos generals municipals. 

 
 

4) INICI MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ 
URABANA EN RELACIÓ AL SÒL NO URBANITZABLE QUE CONFORMA LA 
ZONA DE LA PARTIDA DE LA “REDONDA”: 

 
Per l’Alcaldia es proposa la Corporació Municipal, davant la quantitat de 

construccions sense autorització urbanística existents en el paratge o partida de la 
“Redonda” del Terme Municipal, la tramitació d’una modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana, amb la qual veure la possibilitat per a qualificar d'urbanitzable de 
baixa densitat aquesta zona, al temps d’assegurar la protecció efectiva de les àrees 
forestals qualificant-les de zona verda, amb l’objectiu d'arxivar els expedients oberts 
per a la protecció i restauració de la legalitat urbanística alterada. Alternativament, amb 
l’assessorament dels tècnics en matèria d’urbanisme que te contractats este 
Ajuntament,  tramitar un expedient de minimització d'impacte ambiental de nuclis de 
vivendes en sòl no urbanitzable. 
 
 Atés el que regula la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, de 
l'Activitat Urbanística Valenciana, en relació a la modificació del planejament municipal. 
 
 La Corporació Municipal delibera sobre al proposta esmentada considerant-la 
inicialment acceptable. 
  

I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 



a) Acceptar la proposta de l'Alcaldia de modificar el Pla General d'Ordenació 
Urbana de Benifairó de la Valldigna, que es tramitaria com la puntual núm. 6, amb la 
finalitat de qualificar d'urbanitzable de baixa densitat “La Redonda”, al temps 
d’assegurar la protecció efectiva de les àrees forestals qualificant-les de zona verda, 
amb l’objectiu d'arxivar els expedients oberts per a la protecció i restauració de la 
legalitat urbanística alterada. Alternativament,  tramitar un expedient de minimització 
d'impacte ambiental de nuclis de vivendes en sòl no urbanitzable. 

 
A l'efecte aprofitar aquesta modificació per a ser tingudes en compte qualsevol altra 

qüestió urbanística que haja segut insuficientment tractada a l'hora de redactar el  vigent 
Pla General d'Ordenació Urbana, en particular el Sòl No Urbanitzable.   
 
 b) Encarregar la redacció dels documents de planejament precisos per a dur a terme 
esta modificació, a l'arquitecte Sr. Joaquim Egea i Martínez, i resta de tècnics del seu 
despatx del que forma part, i que siga presentat en aquest ajuntament el més aviat possible. 
 
 c) Presentat que siga el document encarregat, que pels tècnics municipals i 
Secretari General informen al respecte. 
 
 d)  Evacuats aquestos tràmits dones compte al Ple de la Corporació per  que adopte 
la resolució escaient als interessos generals municipals. 

 
 
 5) SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DE SUBVENCIÓ DEL 
PLA DE XOC PER A FINANÇAR DESPESES DEGUDAMENT CONTRETES PER 
PART D’ESTE AJUNTAMENT: 
 

Atés l'expedient que es tramita per a sol·licitar una subvenció en el marc  del Pla de 
Xoc d’acord amb les Bases aprovades per la Diputació de Valencia el 18 d’octubre de 
2011, publicades en el Butlletí Oficial de la Província núm. 254 de data 26 d’octubre de 
2011. 

 
Atés que l’import màxim de la subvenció que es pot sol·licitar és de 12.000,00 

euros, la finalitat d’aquesta ajuda es cancel·lar deutes o obligacions d’este Ajuntament amb 
empreses i autònoms. 
 

Atés que les contractacions de les quals deriven les obligacions referides que estan 
subjectes a la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, compleixen 
els requisits exigits per aquesta legislació. 
 



Atès que les referides obligacions compten amb el degut suport material en els 
termes establerts en la Base Sisena de les Bases reguladores d’este Pla de Xoc, consistent 
en certificacions o documents que acrediten la realització total o parcial del contracte, 
corresponent a subministraments, obres o serveis. 

 
Atés l’informe emés per Secretaria-Intervenció de data 03 de novembre de 2011. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

 
Primer.- Aprovar la següent relació de factures pendents de pagament, que s’han de 

pagar amb la subvenció que correspon a este Ajuntament en virtut del Pla de Xoc Financer 
de la Diputació de València,  

            
Operació 
Comptable   PROVEÏDOR            DADES FACTURA   

 NIF/CIF Raó Social Núm. Data Import Import Import 
         Brut  IVA TOTAL 

220090002259 B97219224 Valldigllum, S.L.L. 529 12/02/09 926,32 148,21 1.074,53 
220090001024 B97219224 Valldigllum, S.L.L. 562 01/04/09 1.152,76 184,44 1.337,20 
220090002176 B97219224 Valldigllum, S.L.L. 684 11/08/09 1.450,15 232,02 1.682,17 
220100001759 B96015847 C.G. Asesoría, S.L. 734 15/09/10 2.474,00 445,32 2.919,32 
 
220100002642 73942645Z 

 J. Salvador Serra 
Ferrando 60 14/12/10 1.732,00 311,76 2.043,76 

 
220100002643 73942645Z 

 J. Salvador Serra 
Ferrando 59 14/12/10 1.785,00 321,30 2.106,30 

 
220110001121 20780143B 

 Salvador Luis Bernat 
Alberola 96 11/07/11 210,00 37,80 247,80 

 
220100001065 20780143B 

  Salvador Luis Bernat 
Alberola 73 02/06/10 481,80 77,09 558,89 

    SUMA TOTAL  11.969,97 € 
 
Segon.- Acordar la cessió de dret de cobrament, a favor de cadascun dels 

proveïdors relacionats i per l'import indicat, a aquests efectes es subscriura el corresponent 
document de cessió de drets de cobrament. 

 
Tercer.- Quantificar la sol·licitud d'adhesió a la subvenció en un import total 

d’Onze mil nou-cents seixanta-nou euros i noranta-set cèntims (11.969,97 €) 
 

Quart.- Manifestar que, de la relació de factures indicades, cap s'ha presentat per 
justificar qualsevol altra subvenció local, autonòmica, estatal i/o europea que haja 
sol·licitat o rebut este Ajuntament, ni serà aportada per a justificar qualsevol tipus de 
subvenció. 

 



Cinquè.- Remetre a la Diputació de València tota la documentació necessària per a 
l'adequada tramitació, facultant l'alcalde perquè realitze quants tràmits siguen necessaris. 

 
 

6) APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ES EL CAS,  DE LA MODIFICACIÓ 
D'ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS, PER A L'ANY 2012: 
 

Atés els expedients tramitats amb motiu de la modificació de les següents 
ordenances fiscals municipals:  
 
- Taxa servei recollida residus sòlids urbans. 

- Taxa servei Cementeri Municipal.  

- Taxa servei Vigilància Rural. 

- Taxa servei Poliesportiu Municipal (Piscina).  

Atés justificada la necessitat de la modificació de les ordenances fiscals indicades, 
per a fer front a les despeses municipals, en particular l'autofinançació dels serveis 
municipals que fan referència, a partir de l'any 2012. 
 

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

Seguidament la Corporació Municipal demana l’Alcalde votar per separat cada un 
dels tributs proposats per a la seua modificació, accedint l’Alcalde a esta petició. 
 

L'Alcalde, recorda la Corporació Municipal que els serveis municipals s'han de 
finançar en el que siga possible amb la respectiva Taxa, per tant demana l'aprovació de les 
modificacions proposades. 
 

A1) Respecte dels tributs: Taxa servei del Poliesportiu Municipal (Piscina) i Taxa 
servei Cementeri Municipal, per la totalitat dels nou regidors presents es vota 
favorablement la respectiva modificació. 
 

I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
Aprovar  provisionalment la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels 

tributs següents, tal i com  hi figura a l'expedient, i que faran efecte a partir de l'u de gener 
de  2012, 
 



- Taxa servei del Poliesportiu Municipal (Piscina).- Fixar les següents tarifes per 
l'ús de la piscina municipal:   

 
Per cada entrada personal a la piscina (siga pel mati o per la vesprada) .....   2 euros. 
Passis d'estiu, des de la data de sol·licitud fins el tancament de la piscina: 

                       Familiars ........ 90 euros,  
                       Individual ....... 70 euros,  
                       Jubilat ............. 50 euros. 

 
- Taxa servei del Cementeri Municipal.- Fixar les següents tarifes per assignació de 

nínxol:   
 
Epígraf número 1. Assignació de nínxol.                                        
a) Nínxols perpetus  ..................................................................... 750,00 euros 
b) Segones soterraments en un nínxol senzill 
      ja ocupat ……………............................................................... 350,00 euros 

 
A2) Respecte del tribut: Taxa servei de recollida de residus sòlids, 

 
Pel regidor del grup municipal BLOC-COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors Mejias, 

proposa deixar este tributa sobre la Mesa fins que l’ajuntament dispose de l’estudi 
pertinent respecte de  qui ha de pagar este tribut en la zona de disseminats. 

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

que les vivendes tan si són habituals com si són de temporada, han de pagar per igual, si 
que caldria disposar d’un estudi per valorar el criteris per a que tinguen que pagar aquesta 
taxa o no. 

 
L’Alcalde manifesta que de conformitat amb l’acord que va prendre esta 

Corporació Municipal en sessió de 3 d’octubre de 2011, inicialment les vivendes que han 
de pagar aquesta taxa, tant si estan en sòl urbà com en sòl urbanitzable com en sòl no 
urbanitzable,  sòl les que disposen del servei de subministrament d’aigua potable, açò no 
obstant s’ha de realitzar el corresponent estudi per poder concretar amb millor criteri 
l’aplicació d’aquesta taxa.  

 
Passa aquesta modificació a votació, la qual dona el següent resultat:  huit vots a 

favor: quatre dels regidors del Grup Municipal PSOE, tres dels regidors del Grup 
Municipal PP i un del regidor del Grup Municipal EUPV; i un vot en contra. del regidor 
del Grup Municipal BLOC-COMPROMÍS. 
 

I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de huit vots a favor i  uno en contra, acorda: 



 
Aprovar  provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora del tribut 

següent, tal i com  hi figura a l'expedient, i que farà efecte a partir de l'u de gener de  2012, 
 

- Taxa servei de recollida de residus sòlids.- Fixar les següents tarifes, a l'any: 
a) Vivenda unifamiliar ................................................................................... 45 euros.  
b) Activitats tipus: Xicotet comerç, oficines professionals, similars ............. 70 euros. 
c) Activitats de restauració: bars, restaurants; centrals hortofruticoles;  
supermercats; mitjanes empreses i similars .................................................. 250 euros.  
 

A3) Respecte del tribut: Taxa servei de Vigilància Rural, 
 

Per la regidora del grup municipal PSOE, Sra. Rosa Alberola Ferrando, es 
manifesta que el set vot serà contrari a la modifcació d’aquesta Taxa. 
 

Passa aquesta modificació a votació, la qual dona el següent resultat:  huit vots a 
favor: tres de regidors del Grup Municipal PSOE, tres dels regidors del Grup Municipal 
PP, un del regidor del Grup Municipal EUPV, un del regidor del Grup Municipal BLOC-
COMPROMÍS; i un vot en contra de la regidora del Grup Municipal PSOE, Sra. Alberola. 
 

I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de huit vots a favor i  uno en contra, acorda: 
 
Aprovar  provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora del tribut 

següent, tal i com  hi figura a l'expedient, i que farà efecte a partir de l'u de gener de  2012, 
 

- Taxa servei de Vigilància Rural.- Fixar les següents tarifes, a l'any: 
 

 Quota mínima de 4 euros per a aquelles bases imposables que després d’aplicar la 
tarifa general del 0'50% de la base imposable, no resulten l’import de 4 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 relació de les ordenances 
fiscals modificades, amb la finalitat que pels interessats s'examinen els expedients 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 textos de les 
ordenances fiscals  modificades, quedaran elevats i considerats definitius, constatant-ho el 
Sr. Alcalde, publicant-se els textos íntegres de les mateixes als efectes legals previstos. 
 

 



7) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE LA 
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL  INTERÉS, TAMBÉ DE L'EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2011, CORRESPONENT AL TERCER 
TRIMESTRE: 
 
 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 d’octubre de 
2011  fins el dia  31 d’octubre de  2011, fent l'extracte següent, 

- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,  
De 10-10-11, designa la regidora Sra. Rosa Alberola Ferrando, segon Tinent 
d’Alcalde. 
De 17-10-11, inici elecció de Jutge de Pau titular i substitut. 
De 19-10-11, convocatòria sessió extraordinària a celebrar  el  24 d’octubre de 
2011. 
 
- BENS,  
De 06-10-11, autoritza a Eleuterio Ferrando Gonzalez, utilitze el domini públic (PL. 
Pintor Sorolla) per a activitat privada. 
De 18-10-11, autoritza a Josep Lluís Alberola Ferrando, utilitze el domini públic 
(Sala Exposicions) per a activitat particular del CUP. 
De 31-10-11, autoritza a José Luís Ferrando Martí, utilitze el domini públic (Sala 
Exposicions) per a activitat particular del  PP. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 24-10-11, inici devolució de fiança definitiva per l’execució de les obres 
Millores en carrer Ample. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 06-10-11, inici gual en C/ Tavernes, 39.  
De 06-10-11, inici donar de baixa en Padró d’Habitants d’estranger no comunitari 
sense autorització de residència permanent. 
De 06-10-11, determina preavís de baixa en Padró d’Habitants de tres estrangers no 
comunitaris sense autorització de residència permanent.  
De 10-10-11, atorga llicència de gual a José Vercher Peris, en C/ Tavernes, 39. 
De 20-10-11, atorga ajuda de 120 euros, com a quota any 2011, a Associació 
Prominusvàlids Psíquics la Safor. 
De 20-10-11, determina que l’ajuda municipal any 2011 de 2000 euros al Fons 
Valencià per la Solidaritat siga abonada. 



De 20-10-11, determina una ajuda municipal de 1000 euros, any 2011, a 
l’Associaicó contra el Càncer i que siga abonada. 
 
- LLICÈNCIES D’OBRES, 
De 04-10-11, a Mercedes Cuñat Corts, instal·lar clavegueram, C/ Cervantes, 9. 
De 14-10-11, a Joaquin Alberola Bañuls, reformes, en Pl. Pintor Sorolla, 2. 
 
- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS, 
De 24-10-11, demana a tècnic municipal realitza comprovació de les instal·lacions 
de l’activitat “magatzem i distribució de farina” en C/ Marinyen, 30. 
De 24-10-11, demana a tècnic municipal realitza comprovació de les instal·lacions 
de l’activitat “central hortofruticola” en C/ Pinar, s/n. 
De 27-10-11, dona llicència de funcionament a Frutas Tono S.L., per a l’activitat 
“central fitivoltaica” en C/ Pinar, s/n. 
 
- INTERVENCIÓ,  
De 27-10-11, inici modificació Ordenances Fiscals Municipals per a 2012. 
De 31-10-11, inici expedient sol·licitud ajuda a Diputació del Pla de Xoc, per a 
poder pagar factures pendent de pagament. 
 
- TRESORERIA,  
De 06-10-11, declara l’exempció pago IVTM del vehicle 5054-CVB, per 
minusvalidesa a  Jose Sánchez Mores. 
De 06-10-11, declara l’exempció pago IVTM del vehicle V-9986 GP, per 
minusvalidesa a Ramón Mico Grimaldos. 
De 14-10-11, aprova liquidació 15/11 per ocupació via pública amb materials de 
construcció. 
De 24-10-11, aprova liquidació 16/11 per ocupació via pública amb materials de 
construcció. 
De 24-10-11, aprova liquidació, any 2004, taxa 1’5% ocupació domini públic a 
Iberdrola Comercial S.A. 
De 24-10-11, aprova liquidació, any 2003 i 2004, taxa 1’5% ocupació domini 
públic a Cableuropa, S.A.U. 
De 24-10-11, aprova liquidació, any 2006, taxa 1’5% ocupació domini públic a 
Cableuropa, S.A.U. 
De 27-10-11, aprova liquidació, any 2007, taxa 1’5% ocupació domini públic a 
France Telecom, S.A. 
De 27-10-11, aprova liquidació, any 2007, taxa 1’5% ocupació domini públic a 
Cableuropa, S.A.U. 

 



 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2011,  han tingut entrada  1060 escrits,  i  eixida  1106 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 tercer 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: 

 
TERCER Trimestre-2011 

 
ESTAT  D'INGRESSOS.- 
- Previsions definitives............................................ 2.211.700,00  €. 
- Drets reconeguts...................................................  1.210.873,23  €. 
-  Recaptació neta...................................................      368.873,06  €. 
 
ESTAT  DE DESPESES.- 
- Consignacions definitives.....................................  2.211.700,00  €. 
- Obligacions reconegudes......................................     854.006,94  €. 
-  Pagaments realitzats..........................................        707.090,98  €. 
 
MOVIMENTS I ESTAT DE LA TRESORERIA: 
-Existències a 01-07-11.............................................     41.545,76  € 
-Ingressos durant el trimestre..................................   1.782.509,86  € 
-Pagaments durant el trimestre................................   1.792.260,46  €. 
-Existències a 30-09-11...........................................        31.795,16  €. 
 

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

 
 
8)  PRECS I PREGUNTES: 

 
 Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als 
regidors amb delegació. 
 
 El  Sr. José Antonio Sáinz Sánchez, regidor del grup EUPV,  formula els següents 
precs o preguntes: 
 

- Prega l’ajuntament una solució respecte dels excrements dels gossos, que hi ha 
per tot arreu. 



 L’Alcalde manifesta que a vore si quan tinguem aprovat el Reglament Municipal 
sobre Tinença d’animals, en particular de gossos, aconseguim evitar tot açò. 
 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a 
les 21:00 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 02 de gener de 
2012.   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 
 
 
 
 
 


