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     S' EXCUSAREN:  
 
    

NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a setze de juliol de 2012, 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 11 de juliol de 2012,  per a celebrar 
sessió extraordinària i pública. 
 
 Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que 
formen la Corporació  Municipal, el president obre la sessió  amb el següent, 
 

ORDRE  DEL  DIA 



 1)  RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA PER LA QUAL 
S’AL·LEGA CONTRA LA RESOLUCIÓ DE 29 DE JUNY DE 2012 DE LA 
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ: 
 
 Es ret compte de la resolució de l'Alcaldia de data 10 de juliol de 2012, per la qual 
s’al·lega contra la Resolució de 29 de juny de 2012 de la Conselleria d’Educació, Formació 
i Ocupació  i que literalment diu: 
 

“Atés la Resolució de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de data 29 
de juny de 2012, per la qual formalitza canvis en el catàleg d’unitats, llocs de treball docent 
i altres aspectes, de determinats centres escolars públics, entre els quals esta el C.P. Jaume 
II el Just de Benifairó de la Valldigna, que es objecte de reducció d’una unitat d’Educació 
Infantil i de dos llocs de mestre d’infantil, a partir del curs escolar 2012/2013. 

 
Atés el contingut de les al·legacions formulades pel Consell Escolar del C.P. Jaume 

II el Just de Benifairó de la Valldigna, en el sentit de no estar conforme en les 
modificacions aprovades per la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació. 

 
Atés que les modificacions esmentades són contraries a una educació de qualitat al 

tindre que agrupar en una mateixa unitat un elevat nombre de xiquets/tes, i resultaran ser 
negatives ja que van ha afectar nivells d’educació infantil.  

 
Esta Alcaldia en defensa dels interessos generals municipals, i en particular de 

l’escolarització dels xiquets/tes veïns de Benifairó de la Valldigna en el C.P. Jaume II el 
Just, fent us de les atribucions conferides en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de 
Bases del Règim Local, RESOLC. 
 

a) No acceptar la Resolució de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de 
data 29 de juny de 2012, per la qual es suprimeix o redueix  una unitat d’Educació Infantil 
i dos llocs de mestre d’infantil, a partir del curs escolar 2012/2013. 
 

b) Recolzar la totalitat de les al·legacions formalitzades pel Consell Escolar del C. 
P. Jaume II el Just de Benifairó de la Valldigna, contra l’esmentada Resolució de data 29 
de juny de 2012. 

 
c) Demanar la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, modifique la 

Resolució de 29 de juny de 2012, en el sentit de deixar la composició d’Unitats Escolars i 
la plantilla de Mestres, en particular d’Infantil, del C.P. Jaume II el Just de Benifairó de la 
Valldigna, en les mateixes circumstàncies jurídiques en que es trobava en el moment de 
dictar la Resolució de 22 de febrer de 2012.    
 



 d) Traslladar còpia d’esta Resolució a la Conselleria d’Educació, Formació i 
Ocupació als efectes oportuns, i retre còpia de la mateixa al C.P. Jaume II el Just de 
Benifairó de la Valldigna. 
 

e) Retre compte a l’Ajuntament en Ple, en la propera sessió que cèlebre, a efectes 
de la seua ratificació.” 
 
 I  l'Ajuntament en Ple,  per unanimitat acorda: 
 
 Ratificar íntegrament la resolució de l'Alcaldia abans transcrita. 
 
 

2) DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS A EFECTES ESCOLARS 
CURS 2012/2013: 
 

Atés l'acord del Consell Escolar del Centre “C.P. Jaume II el Just” de data 18 de 
juny de 2012, sobre els dies festius municipals a efectes escolars pel curs 2012/2013. 

 
Atés la vigent normativa sobre el calendari escolar dels  centres docents no 

universitaris de la Comunitat Valenciana, Ordre d'11 de juny de 1998 de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciència, així com la Resolució de data 15 de juny de 2012 de la 
Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del 
curs acadèmic 2012/2013. 
 

L' Ajuntament  en Ple, per unanimitat acorda: 
 

a) Ratificar l'acord del Consell Escolar del Centre “C.P. Jaume II  el Just” de 
Benifairó de la Valldigna, sobre dies festius municipals a efectes escolars pel curs 
2012/2013, en els següents: 08 d'octubre i  02 de novembre ambdues de 2012 i,  18 de 
març de 2013. 
 
 b)  Que es comunique aquest acord a la Conselleria d'Educació, Formació i 
Ocupació als efectes oportuns, també al Centre “C.P. Jaume II  el Just” de Benifairó de la 
Valldigna. 
 
 

3) POSAR A INFORMACIÓ PÚBLICA EL DOCUMENT “MODIFICACIÓ 
PUNTUAL NÚM. 05 DEL P.G.O.U.”:  

 
L'Ajuntament en Ple, en sessió de data 07 de novembre de 2011, va adoptar acord 

pel qual es va acceptar inicialment la proposta de l'Alcaldia de modificar el Pla General 



d'Ordenació Urbana de Benifairó de la Valldigna, en el sentit de redelimitar tres unitats 
d'execució, cadascuna com a una part dels Sectors de Sòl Urbanitzable Residencial, R-
A, R-B i R-C, actualment previstos al vigent PGOU, i amb l’execució de les mateixes 
obtindré un perímetre de circulació vial bàsic del poble i obtindré un reduït 
nombre de solars nous sense hipotecar el futur desenvolupament. 

 
També amb estes modificacions del PGOU s’ha de pretendre 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 urbanitzables residencials, 
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. 

 
Segons l'article 81 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, de 

l'Activitat Urbanística Valenciana, la prerrogativa de modificar el planejament municipal 
es pública, per tant correspon l'ajuntament de Benifairó de la Valldigna, a l'efecte en 
aquella sessió plenària es va encomanar al tècnic Joaquim Egea i Martínez la redacció del 
document urbanístic pertinent per tal de dur a terme aquella modificació inicialment 
acceptada per l’Ajuntament en Ple. 

 
Atés la documentació redactada pel tècnic Sr. Joaquin Egea i Martínez, per la qual 

es contempla la modificació puntual del PGOU segons els antecedents mencionats, 
bàsicament l’objectiu de la mateixa es modificar l'ordenació detallada del Sector 
urbanitzable residencial B (R-B) definit al PGOU vigent, així com la delimitació de dos 
Unitats d'Execució dins de l’esmentat Sector, amb la finalitat de poder completar un tram 
de la ronda perimetral del municipi –carrer Jaume II- que vindrà a dotar de major 
comoditat i fluïdesa al trànsit rodat i de vianants en l’accés al casc urbà del municipi. 

 
 De l'anàlisi de la mateixa es desprèn que es tracta d'una modificació que afecta 
l'ordenació detallada essent l'Ajuntament en Ple l'òrgan competent fins a l'aprovació 
definitiva segons l'article 91 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, de 
l'Activitat Urbanística Valenciana. 
 

Estableix l'article 94 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, de 
l'Activitat Urbanística Valenciana, que “les modificacions de plans es duran a terme segons 
el procediment establit en cada tipus de pla”, i en aquest cas s’ha aplicat el que regula la 
Disposició Transitòria segona de la Llei 1/2012, de 10 de maig, de la Generalitat, de 
Mesures urgents d’impuls a la implantació d’actuacions territorials estratègiques. 
 
 A continuació es ret compte de l'informe emés pel Sr. José Miguel Pérez Abellan i 
per la Sra. Mireia Giménez Monzó, assessors jurídic-urbanistes d'este Ajuntament, pel qual 



s’informa favorablement el document tècnic de Modificació puntual núm. 5 del PGOU, 
informe que compta amb la conformitat del Secretari General de l'Ajuntament. 
 

Atés l’informe emes pel Secretari General d’este Ajuntament, de data 11 de juliol 
de 2012.  
 
 L'Alcalde demana la Corporació Municipal  una votació positiva a la modificació 
puntual núm. 5 del PGOU tal i com esta redactada i presentada. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 

a) Aprovar inicialment a efectes de sotmetre a informació pública, del projecte de 
Modificació puntual núm. 5 del PGOU. 
 

b) Sotmetre a informació pública la indicada Modificació núm. 5 del PGOU per 
període d'UN MES, en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana i en el periòdic “Levante”. 
 
 c) Transcorregut el període d'informació pública, serà aprovat definitivament, si és 
el cas, prèvia resolució de les al·legacions si les hi han,  per l'Ajuntament en Ple. 
 
 
 4) SOL·LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA SUBVENCIÓ DEL II 
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 II Pla 
de Xoc d’acord amb les Bases aprovades per la Diputació de Valencia el 19 de juny de 
2012, publicades en el Butlletí Oficial de la Província núm. 159 de data 05 de juliol de 
2012. 

 
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 estan 
subjectes al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i 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 Quarta de les Bases reguladores d’este II 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 11 de juliol de 2012 en 

sentit favorable, destacant que cap de les factures per a les quals es demana subvenció són 
objecte d’objecció alguna pel que respecta a Intervenció. 

 
Atés l’informe emés per Tresoreria Municipal de data 11 de juliol de 2012 en sentit 

favorable, destacant que cap de les factures per a les quals es demana subvenció han estat 
objecte de subvenció per a qualsevol altra finalitat o per altra Entitat. 

 
 L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de València la subvenció corresponent de 

conformitat amb les Bases del II Pla de Xoc de financiació aprovades el 19 de juny de 
2012, publicades en el Butlletí Oficial de la Província núm. 159 de data 05 de juliol de 
2012. 
 

Segon.- 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 II Pla de Xoc 
Financer de la Diputació de València,  
 

 
APLICACIÓ  

PRESSU- 
POSTÀRIA 

CIF/NIF NOM I COGNOMS 
o 

RAÓ SOCIAL  

NÚM. 
FACTURA 

DATA 
FACTURA 

BASE 
IMPOSA- 

BLE (1)  

IVA 
No 

deduci-  
ble (2)  

IMPORT 
TOTAL 

(1) + (2) 

321-212 B97219224 Valldigllum, S.L.L. A12/1488 10/01/2012 425,00 76,50 501,50 

165-210 B97219224 Valldigllum, S.L.L. A12/1485 13/01/2012 1.123,76 202,28 1.326,04 

165-210 B97219224 Valldigllum, S.L.L. A12/1553 23/04/2012 2.399,47 431,90 2.831,37 

334-226 B97219224 Valldigllum, S.L.L. A12/1483 10/01/2012 676,02 121,68 797,70 

155-221 B46139986 Vibro-Sim, S.L. 12-000387 17/04/2012 13,30 2,39 15,69 

155-210 B46139986 Vibro-Sim, S.L. 12-000545 17/05/2012 211,26 38,03 249,29 

155-210 B46139986 Vibro-Sim, S.L. 12-000544 17/05/2012 439,73 79,15 518,88 

342-212 20005053K Juan Emilio Climent Ibor 12 19/06/2012 1.500,00 270,00 1.770,00 

920-227 B97227136 Gesplan Valencia, S.L. 16/12 31/05/2012 1.822,03 327,97 2.150,00 

920-221 B97239073 Kenet Val, S.L. A12/252 09/04/2012 669,05 120,43 789,48 

920-227 B97376578 Xipnou, S.L. A2012095 02/04/2012 89,58 16,12 105,70 

920-227 B97376578 Xipnou, S.L. A2012080 02/04/2012 195,00 35,10 230,10 



920-220 20780143B Salvador Luis Bernat 
Alberola 

78/12 28/05/2012 210,00 37,80 247,80 

920-219 B46215349 Imprenta La Pobla 
Llarga, S.L. 

A 493 30/05/2012 110,34 19,86 130,20 

169-214 50674131W Antonio Ruiz Vázquez 12F0315 31/05/2012 283,60 51,05 334,65 

        
  TOTAL   10.168,14 1.830,26 11.998,40 

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

d’Onze mil nou-cents noranta-huit euros i quaranta cèntims (11.998,40 €) 
 

Quart.- Manifestar que, de la relació de factures indicades, cap d’elles serà aportada 
per a justificar qualsevol altre tipus de subvenció. 

 
Quint.- Remetre a la Diputació de València tota la documentació necessària per a 

l'adequada tramitació, facultant l'alcalde perquè realitze quants tràmits siguen necessaris. 
 

 
5) APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE 

L'EXERCICI  DE  2011: 
 
 Es  ret  el  Compte General del Pressupost de l'exercici de 2011, formalitzat  
d'acord amb les disposicions legals  vigents; el qual ha estat dictaminat favorablement per 
la Comissió Especial de Comptes en sessió del dia  26 d’abril de 2012,  i exposat al públic 
per termini de quinze dies, sense que durant  aquest termini  i  huit  dies més  s'hagen   
formulat objeccions, observacions o reclamacions. 
 
 Atés  que  no  s'hi  troben errors aritmètics ni defectes  que esmenar  o corregir, que 
es troba degudament justificat i d'acord amb els llibres de comptabilitat. 
 
 L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 Aprovar  el  Compte General del Pressupost de l'exercici  de 2012,  i  que se li 
donen els tràmits procedents regulats en  la vigent legislació de les Hisendes Locals, en 
particular posar-lo a disposició de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat. 

 
 

 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 juny de 
2012  fins el dia  15 de juliol de  2012, fent l'extracte següent, 
 

- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,  
De 11-07-12, convocatòria sessió extraordinària a celebrar  el  16 de juliol de 2012. 
 
- PERSONAL,  
De 12-06-12, nomena funcionari interí, com agent de la policia local, a José 
Rodriguez Torres, fins el 14 de setembre de 2012. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 07-06-12, aprova devolució fiança definitiva a CADERSA per execució obres 
“Millores en la Pl. Major”. 
De 07-06-12, aprova devolució fiança definitiva a CADERSA per execució obres 
“Rehabilitació façana de local musico-cultural”. 
De 07-06-12, inici devolució fiança definitiva a DARPLAN, S.L. per execució 
obres “Nous Vestuaris al poliesportiu municipal”. 
De 12-06-12, adjudica el contracte del servei de socorrisme i manteniment de la 
Piscina Municipal, durant l’estiu de 2012, a Maria Alfaro Metau, pel preu cert de 
11.800 €. 
De 21-06-12, demana informe tècnic respecte del projecte per a l’obra “Millores en 
Camí Tossalets”. 
De 26-06-12, aprova projecte tècnic de les obres “Millores en Camí Tossalets”. 
De 26-06-12, accepta delegació de la Diputació de València per a contractar les 
obres “Millores en Camí Tossalets”. 
De 05-07-12, aprova devolució fiança definitiva a DARPLAN, S.L. per execució 
obres “Nous Vestuaris al poliesportiu municipal”. 
 
- LLICÈNCIES  D’ACTIVITATS, 
De 20-06-12, autoritza la reobertura de la piscina municipal, per a l’estiu 2012. 
 
- LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES, 
De 12-06-12, a Camelia Catararu, d’ocupació  vivenda sita en C/ Ricardo Romero, 
47. 
De 15-06-12, a Consuelo Ferrando Serra, reformes en Pl. País Valencià, 1. 
De 15-06-12, a José Alberola Vercher, reformes en C/ Sant Benet, 14. 
De 15-06-12, a Sara Rosa Ferrando Vercher, reformes en C/ Sant Francesc, 35. 



De 26-06-12, a Ma. Pilar Ferrando Alberola, tanca de finca rústica, parcel·la 222 
del polígon 11. 
De 04-07-12, a Ma. Pau Plana Peris, reformes en C/ Sant Antoni, 8. 
De 04-07-12, a Adolfo Fenollar Llorca, reformes en C/ Sant Benet, 1-1r. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 12-06-12, adjudica 04 beques del programa La Dipu et Beca 2012. 
De 13-06-12, autoritza a Esquerra Unida del País Valencià, a usar local municipal 
per a un acte social, dia 22 de juny de 2012. 
De 21-06-12, determina la Comissió Avaluadora dels aturats que han de participar 
en programa per a pal·liar l’atur agrícola realitzant “Condicionament de Camins 
Rurals”. 
De 09-07-12, sol·licita canvi d’obra de la inclosa en el Pla Camins Rurals 2012 de 
la Diputació de València. 
De 10-07-12, no accepta la reducció d’unitats escolars en el C.P. Jaume II el Just de 
Benifairó de la Valldigna, per part de la Conselleria d’Educació. 
 
- TRESORERIA,  
De 06-06-12, ordena pagaments a portaveus de grups politics municipals per assitir 
a reunions informatives. 
De 08-06-12, aprova liquidació 11/12 ocupació domini públic per materials de 
construcció. 
De 08-06-12, aprova liquidació 12/12 ocupació domini públic per materials de 
construcció. 
De 18-06-12, aprova 29 liquidacions de Plus Valua, corresponents al segon 
semestre de 2011. 
De 20-06-12, aprova padrons de taxes a recaptar en el segon semestre de 2012. 
De 21-06-12, aprova liquidació 13/12 ocupació domini públic per materials de 
construcció. 
De 28-06-12, aprova liquidació 14/12 ocupació domini públic per materials de 
construcció. 
De 04-07-12, aprova liquidació 15/12 ocupació domini públic per materials de 
construcció. 
De 09-07-12, aprova 07 liquidacions de taxa Taules i Cadires de Bar en la via 
pública, corresponents a 2012. 
De 11-07-12, aprova liquidació 16/12 ocupació domini públic per materials de 
construcció. 
De 11-07-12, aprova liquidació 17/12 ocupació domini públic per materials de 
construcció. 
De 11-07-12, reconeix serveis extraordinaris prestats per empleats municipals, 
laborals, durant el segon semestre de 2011. 



De 11-07-12, reconeix serveis extraordinaris prestats per empleats municipals, 
funcionaris, durant el segon semestre de 2011. 
De 11-07-12, reconeix productivitat a personal del cos de la policia local, durant el 
segon semestre de 2011. 
De 13-07-12, aprova liquidació 18/12 ocupació domini públic per tall de carrer. 
De 13-07-12, aprova liquidació 19/12 ocupació domini públic per materials de 
construcció. 
 
- INTERVENCIÓ,  
De 26-06-12, aprova compromís econòmic amb la Mancomunitat de la Valldigna 
per a l’execució de les obres “Reparació Camí Pinar i Carrer l’Encobert” en 
Benifairó de la Valldigna. 
De 09-07-12, inici expedient per a demanar ajuda del II Pla de Xoc de la Diputació 
de València. 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2012,  han tingut entrada  673 escrits,  i  eixida  607 escrits. 

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

 
 
  I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió 

a les 20:25 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 01 d’octubre 
de 2012.   I s'estén  en deu pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números 
OJ9994763 a OJ9994767 
, 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 


