
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

CELEBRADA EL DIA 1 DE FEBRER DE 2011. 
 
 
 
 
 

Essent les vint hores del dia u de febrer de dos mil onze, es reuniren al saló de sessions de 
la Casa Consistorial de Benifairó de la Valldigna, amb caràcter extraordinari i urgent, prèvia citació 
telefònica a l'efecte, i en primera convocatòria, el Ple de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, 
baix la presidència del senyor alcalde D. JESÚS FERRANDO PERIS, i assistència dels regidors i 
les regidores D. HERMINIO PELLICER PELLICER, D. JOAN ENRIC ALBEROLA SENDRA, 
SRA ROSA ALBEROLA FERRANDO, D. JESÚS VICENTE ALVAREZ, D. DOMÉNECH 
ESTRUCH LLORCA, D. ANTONI R. VERCHER FERRANDO i D. JOSE LUIS FERRANDO 
MARTÍ. 

No assisteix   SRA YOLANDA CUÑAT FERRANDO. 

Assisteixen per tant la majoria necessària i suficient del nombre legal de membres de la 
Corporació per a celebrar sessió en primera convocatòria, prevista a l’article 46 de la Llei 7/1.985, 
de 2 d’abril, i en l’article 90 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic, aprovat 
per Reial Decret 2.568/86, de 28 de novembre. 

Assisteix igualment el Secretari-Interventor D. FRANCISCO A. MURILLO 
BALLESTER, que autoritza la present. 

Declarada oberta la sessió pel senyor President, es procedí a la discussió dels assumptes 
que componen l’ordre del dia, amb el següent resultat: 

 

1r. – APROVACIÓ ACTES SESSIONS CELEBRADES ELS DIES 18 DE NOVEMBRE, 
3 I 31 DE DESEMBRE DE 2010. 

Pel senyor Alcalde es pregunta si algun membre de la Corporació te alguna observació a 
actes de les sessions números 11, 12 i 13 de dates 18 de novembre, 3 i 31 de desembre de 2010, 
distribuïdes amb la convocatòria, i no fent-se’n cap, s’entenen aprovades per unanimitat. 

 

 



2n. – DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER L’ALCALDIA. 

En compliment del que disposa l’article 42 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, es donà compte succinta a la Corporació de les resolucions 
adoptades per l’Alcaldia des de l’última sessió plenària ordinària, Decrets números del 1 fins al 26, 
quedant tots assabentats. 

 

3r. RATIFICACIÓ DECRETS ALCALDIA SOL.LICITUDS SUBVENCIONS A LA 
CONSELLERIA D’ECONOMIA, HISENDA I OCUPACIÓ. 

 

Pel senyor Secretari es dona lectura als decrets de l’Alcaldia del següent contingut: 

 

Decret nº 22 

 
 Atès les ajudes regulades al Capítol  I del Títol II, de  l'Ordre de 22 de desembre de 2010 
de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es convoquen les ajudes del 
Programa d'Ocupació Pública d'Interès Social, exercici  2011, (DOGV. 6427, 29-12-2010). 
 
 Atès que aquest ajuntament pretén la realització del projecte de l’obra "Manteniment i 
Neteja de Camins Rurals", per import de 68.240,40 €, a l'efecte de sol·licitar subvenció a l'empar de 
l'indicada Ordre. 
 
 Atès que aquesta obra reuneix els requisits i condicions, per poder ser subvencionada 
segons l'Orde esmentada. 
 
 L'Alcalde-President fent ús de les atribucions que té conferides per l'article 21 de  la vigent 
legislació del Règim Local, RESOL: 
 
  a) Aprovar el projecte de l’obra “Manteniment i Neteja de Camins Rurals", obra que 
s'executarà per administració directa,  contractant el 100% de treballadors desocupats. 
 
 b)  Sol·licitar de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació,   subvenció màxima per  
executar l’obra indicada en el paràgraf anterior, i amb la finalitat de pal·liar l'atur  de la localitat i 
portar a cap un servici d’interès general i social. 
 
 c) Que per  l'alcaldia es firmen els documents que calguen, inclosa la sol·licitud, en 
execució d'aquesta resolució.” 
 
 
 
 



“Decret nº 23 
 

 Atès les ajudes regulades al Capítol  II del Títol II, de  l'Ordre de 22 de desembre de 2010 
de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es convoquen les ajudes del 
Programa d'Ocupació Pública d'Interès Social, exercici  2011, (DOGV. 6427, 29-12-2010). 
 
 Atès que aquest ajuntament pretén la realització del projecte de l’obra "Realiztació 
d´actuacions mediambientals", per import de 65.950,20 €, a l'efecte de sol·licitar subvenció a 
l'empar de l'indicada Ordre. 
 
 Atès que aquesta obra reuneix els requisits i condicions, per poder ser subvencionada 
segons l'Orde esmentada. 
 
 L'Alcalde-President fent ús de les atribucions que té conferides per l'article 21 de  la vigent 
legislació del Règim Local, RESOL: 
 
  a) Aprovar el projecte de l’obra  “Realiztació d´actuacions mediambientals ", obra que 
s'executarà per administració directa,  contractant el 100% de treballadors desocupats. 
 
 b)  Sol·licitar de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació,   subvenció màxima per  
executar l’obra indicada en el paràgraf anterior, i amb la finalitat de pal·liar l'atur  de la localitat i 
portar a cap un servici d’interès general i social. 
 
 c) Que per  l'alcaldia es firmen els documents que calguen, inclosa la sol·licitud, en 
execució d'aquesta resolució.” 

La Corporació, per unanimitat, acorda la seua ratificació. 

 
 

4t. – RATIFICACIÓ DECRET ALCALDIA SOL.LICITUD SUBVENCIÓ A LA 
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AIGUA, URBANISME I HABITATGE. 

Pel senyor Secretari es dona lectura al Decret de l’Alcaldia del següent tenor literal: 
 
DECRET Nº 20. SOL·LICITUD D'AJUDA A LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, 

AIGUA, URBANÍSME I HABITATGE, PER A REALITZAR OBRES DE CARÀCTER 
HIDRÀULIC: 
 

Atés l'Ordre de 10 de desembre de 2010, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, 
Urbanísme i Habitatge, per la qual es convoquen ajudes a Ens Locals per a l'execució d'obres en 
matèria de provisió d'aigua, sanejament, i defensa contra avingudes, any 2011-2012. (DOGV 6423, 
23-12-2010). 
 
 
  



Atés la memòria valorada de les obres “Canalització aigües pluvials-Plaça del Pi” a 
Benifairó de la Valldigna,  per import de  58.989,05 €  de pressupost de licitació, redactada per 
l'arquitecte tècnic municipal Sr. Vicente Ferrando Casanova a l'efecte de sol·licitar  ajuda de la 
convocatòria abans indicada. 
 

Atés la necessitat de la realització d'aquestes obres, per a aconseguir una major seguretat de 
l'eliminació d´aigües pluvials en el Municipi, amb l'objectiu de no patir inundacions en la població 
com les que van  ocórrer en la tardor de 1996. 
  

Resolc: 
 

1.- Sol·licitar a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urabnísme i Habitatge l'ajuda 
necessària per a l'execució de les obres “Canalització aigües pluvials-Plaça del Pi”. 

 
2.- Aprovar la Memòria valorada realitzada pel tècnic municipal, amb un pressupost de 

58.989,05 euros. 
 
 3.- Assumir els compromisos i obligacions continguts en les bases reguladores de la 
subvenció i en la convocatòria, així com el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
 
 4.- Donar compte al Ple en la primera sessió que celebre.” 

La Corporació, per unanimitat, acorda la seua ratificació. 

 

5é. – RATIFICACIÓ DECRET ALCALDIA SOL.LICITUD SUBVENCIÓ A LA 
CONSELLERIA D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ. 

Pel senyor Secretari es dona lectura al Decret de l’Alcaldia, de data 13 de gener de 2011, 
amb el següent tenor literal: 

“Atés l’Ordre de 17 de novembre de 2008 i Resolució de 17 de desembre de 2010, ambdos 
disposicions de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per les quals, la primera es 
regulen ajudes per a bores de condiconament de camins rurals en els municipis de la Comunitat 
Valenciana, i la segona regula la convocatòria per a l’exercici 2011. 

Atés la memòria valorada de l’obra “Pavimentació de Camins Rurals: Cardona i Racó 
Martí”, amb un pressupost de licitació de 91.343,75 euros, lliurada pel tècnic municpal Sr. Juan 
Brines Solanes. 

Atés que aquesta obra està contemplada entre les que poden ser subvencionables, segons 
l’apartat segon de les Bases aprovades per l’Ordre esmentada. 



Resolc: 

a) Aprovar la memòira valorada de l’obra “Pavimentació de Camins Rurals: Cardona i 
Racó Martí”, tal i com esta redactada, en totes les seues parts. 

b) Sol.licitar de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ajuda econòmica tan 
ampla com siga possible, per poder executar l’obra descrita en la memòria valorada de 
l’obra “Pavimentació de Camins Rurals: Cardona i Racó Martí”, a Benifiairó de la 
Valldigna. 

c) Comprometr’es a executar les obres abans del 31 d’octubre de 2011 a la mateixa data 
de l’anualitat que corresponga, i executar-les pel sistema de contractació 
administrativa. 

d) Comunicar aquest acord a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb tota 
la resta de documents que s’han d’adjuntar a la sol.licitud. 

e) Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la propera sessió”. 

La Corporació, per unanimitat, acorda la seua ratificació. 

 

6é. – RATIFICACIÓ DECRETS ALCALDIA SOL.LICITUD INCLUSIÓ OBRES AL 
PLANS PROVINCIALS DE LA DIPUTACIÓ. 

 
Pel senyor Secretari es dona lectura als decrets de l’Alcaldia que a continuació es transcriuen: 

“DECRET Nº 11. 

Vista la Circular de data 23 de novembre de 2010, del Diputat Delegat de l’àrea de 
Cooperació municipal i Medi Ambient de la Excma. Diputació Provincial, que conté les 
instruccions per a la sol·licitud d’inclusió d’obres al Pla Provincial d’Obres i Serveis per al any 
2011. 

Ateses les necessitats d’aquest municipi i amb la finalitat de continuar en la adequació i 
millora de les vies urbanes, resolc: 

 

Primer.- Sol·licitar de la Excma. Diputació Provincial la inclusió al Pla Provincial d’Obres i 
Serveis per a l’any 2011 de la següent obra: 

 



DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

 
 
Millores urbanístiques al Carrer Camí Tavernes, 1ª fase 

 
35.625,00 euros 

 

Les obres consistiràn en la substitució de la xarxa de subministrament de l’aigua potable i 
pavimentació de voreres i la calçada. 

Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la propera sessió que es celebre.” 

 
“DECRET Nº 12. 

 

Vista la Circular de data 23 de novembre de 2.010, del Diputat Delegat de l’àrea de 
Cooperació municipal i Medi ambient de la Excma. Diputació Provincial, que conté les 
instruccions per a la sol.licitud d’inclusió d’obres al Pla d’Actuacions Programades per a lany 
2.011. 

Ateses les necessitats d’aquest municipi d’inversions en actuacions que milloren els espais 
d’ús públic esportiu i recreatiu, resolc: 

Primer.- Sol.lcitar de la Excma. Diputació Provincial la inclusió al Pla d’Actuacions 
Programades per a l’any 2.011 (PAP 2011) de la següent actuació: 

DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

Adquisició i instal.lació de mobiliari urbà als espais públics del 
casc urbà 

50.000,00 euros 

Les obres consistiran en l’adquisició i instal.lació de distints tipus de mobiliari urbà en 
places, jardins i altres zones del casc urbà. 

Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en el proper Ple per a la seua ratificació.” 

 

“DECRET Nº 13. 
 

Vista la Circular de data 23 de novembre de 2.010, del Diputat Delegat de l’àrea de 
Cooperació municipal i Medi ambient de la Excma. Diputació Provincial, que conté les 
instruccions per a la sol.licitud d’inclusió d’obres al Pla de Camins Rurals per a lany 2.011. 

Ateses les necessitats d’aquest municipi d’inversions en actuacions que milloren els camins 
rurals i per tant l’accés a les finques rústiques d’aquest terme municipal, resolc: 



Primer.- Sol.lcitar de la Excma. Diputació Provincial la inclusió al Pla de Camins Rurals 
per a l’any 2.011 (PCR 2011) de la següent actuació: 

DENOMINACIÓ PRESSUPOST 

Pavimentació camí Racó Cardona 55.000,00 euros 

L’obra consistirà en la pavimentació mitjançant ablomerat asfàctic del referit camí. 

Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en el proper Ple per a la seua ratificació.” 

La Corporació, per unanimitat, dona la seua ratificació als tres Decrets aci transcrits. 

 

7é. – APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA I CORREUS I TELÈGRAFS, S.A., PER A LA MILLORA 
DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI POSTAL. 

Vista la documentació remesa per la Direcció de la Zona 6ª Logística, integrada per 
proposta de Conveni de Col.laboració entre l’Ajuntament i l’entitat “Correos y Teléfrafos, S.A.E”, 
per a la millora de la prestació del servei postal, així com recomanacions i normes bàsiques per a la 
ubicació de bústies i casellers. 

Atenent que l’objecte del Conveni es la millora del servei postal, la qual cosa devindrà com 
a beneficiosa per als veïns i veïnes de Benifairó de la Valldigna. 

La Corporació, per unanimitat, acorda: 

Aprovar l’indicat Conveni amb el contingut que a continuació s’insereix:  

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA 
VALLDIGNA I CORREUS I TELÈGRAFS PER A LA MILLORA DE LA PRESTACIÓ DEL 
SERVICI POSTAL 

A Benifairó de la Valldigna, a        de                  de 2011. 

REUNITS 

D'una part SRA MARTA FERNANDEZ ESTELLÉS, en la seua condició de directora de 
Planificació i Fiances i D. MAGÍ BLANC GONZÁLEZ, en la seua condició de director 
d'Operacions de la Societat Estatal de CORREUS I TELÈGRAFS, S.A, domiciliada en Via Dublín, 
núm. 7 (Camp de les nacions) 28070 MADRID, CIF A-832052407, i actuant en nom i 
representació de l'esmentada entitat. 



I d'una altra, D. JESUS FERRANDO PERIS, en la seua condició d'alcalde de l'Ajuntament 
de Benifairó de la Valldigna, actuant en nom i representació de l'esmentada corporació. 

Ambdós parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per a atorgar el present pla 
d'actuacions i, a este efecte,  

EXPOSEN: 

Primer.- CONSIDERACIONS GENERALS: 

Correus i Telègrafs, S.A.E. ha emprés un procés de canvi per a modernitzar i millorar 
contínuament els servicis que presta als ciutadans, a partir de les premisses de qualitat i excel·lència 
en la gestió. En este procés, considerem imprescindible incrementar els canals de comunicació amb 
els agents la influència dels quals en l'àmbit del sector postal és decisiva, com és l'AJUNTAMENT 
de BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA, a fi de demanar la seua col·laboració amb l'objecte 
d'aconseguir un servici postal de qualitat òptima per a tots els ciutadans. 

En els últims anys el municipi de Benifairó de la Valldigna ha experimentat un moderat 
creixement urbanístic. 

Este tipus d'entorns presenta certes dificultats per a la prestació del servici postal. 

El nicli de població no compta en amb una correcta senyalització per a localitzar les 
direccions dels destinataris, és imprescindible el compliment de la normativa vigent, per a poder 
dur a terme un servici postal de qualitat per a tots els ciutadans. 

De vegades, la situació urbanística de l'entorn condiciona la distribució de la 
correspondència, ja que les adreces que consten en la coberta dels enviaments fan referència a 
carrers i numeracions inexistents actualment com a conseqüència que gran part dels residents de la 
dita població no actualitzen les adreces als seus remitents. Esta circumstància es dóna, tant en el 
nucli urbà, com en els afores. 

Tot l'anteriorment indicat no sols dificulta el repartiment sinó també la pròpia classificació 
dels enviaments per part de la unitat de distribució. Estes dificultats de repartiment ocasionen en 
certs casos problemes per a classificar i distribuir la correspondència; per això es considera en 
quelcom cas necessària la ubicació de BCP's (Bústies Concentrades Pluridomiciliarios) en entorns 
urbanístics de tipus URBANITZACIONS, complexos turístics, centres comercials, mercats 
municipals i polígons industrials, tant existents com de nova creació. L'objectiu és millorar la 
prestació d'un servici de qualitat en la distribució de correspondència, a pesar de les dificultats per 
al repartiment o de les deficiències urbanístiques. 

Segon.- NORMATIVA: 

Conscient d'eixes circumstàncies, que dificulten considerablement l'adequada prestació del 
servici postal, el legislador ha introduït una important novetat a través de la Llei 24/2001, de 27 de 



desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Orde Social, al modificar la Llei 38/1999, de 5 
de novembre, de l'Ordenació de l'Edificació, agregant una nova circumstància a la lletra a) de 
l'apartat 1 del seu article 3, amb la redacció següent: 

“3.1 A fi de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del 
medi ambient, els edificis hauran de projectar-se, construir-se, mantindre's i conservar-se de tal 
forma que satisfacen els requisits bàsics següents: 

A.4) Facilitació per a l'accés dels servicis postals, per mitjà de la dotació d'instal·lacions 
apropiades per a l'entrega dels enviaments postals, segons el que disposa la seua normativa 
específica”. 

A este respecte, la normativa postal arreplegada en el Reial Decret 1829/1999, de 3 de 
desembre, pel que s'aprova el Reglament que regula la prestació dels servicis postals, i que 
desenrotlla el que establix la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del Servici Postal Universal i de 
Liberalització dels Servicis Postals i la seua posterior modificació pel RD 503/2007, de 20 d'abril, 
establix: 

. En els immobles subjectes al règim de propietat horitzontal, l'entrega es podrà fer en els 
casellers domiciliaris, sempre que el seu número siga igual als dels locals i vivendes susceptibles 
d'aprofitament independent; comptarà, d'altra banda, amb una casella més senyalitzada amb el 
número 1, reservada per a les devolucions d'enviaments postals. 

. En immobles que siguen vivendes unifamiliars o locals comercials o industrials 
independents, l'entrega podrà fer-se en un caseller domiciliari situat prop de la primera porta 
d'entrada o sobre ella, de manera que es permetrà el depòsit dels enviaments des del vial públic, i 
en el que figuraran obligatòriament el nom del carrer i el número, podent també figurar els noms i 
cognoms dels residents en la vivenda o la denominació social. 

. Així mateix, contempla l'entrega en bústies individuals no domiciliaris i de casellers 
concentrats pluridomiciliaris en els entorns que el  RD 503/2007 denomina com especials. 

D'eixa manera es fa possible un repartiment regular de la correspondència i s'incrementa la 
qualitat en la distribució dels enviaments. 

Tercer.- CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE PRESTACIÓ DEL SERVICI 

En els immobles subjectes al règim de propietat horitzontal, el bloc o blocs de casellers 
domiciliaris s'instal·larà en un lloc de fàcil accés. En cas d'immobles on existisquen dificultats per a 
accedir per distintes circumstàncies, és recomanable que l'obertura dels casellers del vial públic. 
Hauran d'estar col·locats a una altura que permeta la seua còmoda utilització; per a això, es 
recomana una altura de la boca de la bústia, entre 0,70 metres mínim des del nivell del sòl i 1,70 
metres màxim i el més pròxim possible a la porta d'accés. 

 



Respecte a l'entrega de Bústies Concentrades Pluridomiciliaris, agrupats, al pas o altres 
d'anàloga naturalesa per als supòsits d'entorns especials com a urbanitzacions, complexos turístics, 
centres comercials, mercats municipals, polígons industrials, finques o cases aïllades entre altres, 
tant el nombre de bateries, com el lloc d'ubicació hauran de ser consensuats entre les distintes parts 
afectades. 

Este sistema de distribució s'està mostrant realment eficaç pels importants avantatges que 
reporta, al permetre una major rapidesa en l'entrega i reduir significativament el nombre 
d'enviaments no entregats per direccions errònies o per falta de numeració o identificació dels 
carrers. Es possibilita d'eixa forma un repartiment regular de la correspondència i s'incrementa la 
qualitat de la distribució dels enviaments. D'altra banda, una adequada previsió en els projectes 
urbanístics permetrà, a més d'adequar i normalitzar les instal·lacions per a la distribució dels 
enviaments, una perfecta integració estètica en l'entorn. 

Quart.- OBJECTE 

El present Conveni se celebra amb la determinació clara per ambdós parts i l'objectiu de 
millorar la qualitat d'un servici postal a Benifai´ro de la Valldigna d'acord amb allò que s'ha 
estipulat en el marc legal vigent. 

Quint.- DESENROTLLAMENT 

A) L'AJUNTAMENT de BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA assumix els compromisos 
següents: 

1. Respecte  a l'adequació i previsió en els  projectes urbanístics pera el compliment de la 
normativa postal, l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, exigirà als promotors/constructors 
dels distints immobles o complexos urbanístics que realitzen obres urbanístiques en el terme 
municipal, l'adaptació de les infraestructures postals, tenint en compte el següent: 

a) Quan es tramite la sol·licitud de llicència d'obres per a la construcció de qualsevol 
immoble o complex urbanístic en el terme municipal de Benifairó de la Valldigna, s'exigirà per a 
obtindre la llicència d'obres el compliment de la normativa postal vigent. 

b) L'Ajuntament interessarà l'opinió de Correus respecte a l'estat i situació de les bústies 
individuals i dels casellers pluridomiciliaris, que es tindrà en compte a l'hora de la concessió de la 
perceptiva llicència d'obres, o en qualsevol altre cas, la llicència de primera ocupació. 

c) Així mateix, en la concessió de llicència d'obres, o llicència de primera ocupació, si és el 
cas, l'Ajuntament indicarà a l'empresa Promotora-Constructora que formalitze l'entrega dels 
immobles als compradors, que haurà de sol·licitar l'inici del servici postal a Correus i Telègrafs, 
SAE de Benifairó de la Valldigna, en eixa mateixa localitat. 

 



D'esta manera es podrà donar resposta a les necessitats dels ciutadans del terme municipal 
de Benifairó de la Valldigna, i aconseguir, per mitjà de la col·laboració entre l'Ajuntament i 
Correus, l'objectiu de qualitat en la distribució de la correspondència. 

2. A fi de preveure les necessitats del servici postal, l'Ajuntament de Benifairó de la 
Valldigna informarà la Unitat de Distribució de Correus de la localitat, els projectes de construcció, 
tant dins, com fora del nucli urbà, així com tots aquells canvis que es produïsquen en l'ordenació 
del territori i planificació urbanística del municipi (nous carrers, nous números de policia o la 
modificació dels ja existents, requalificacions del sòl per a projectes d'urbanització, entre altres). 

3. Pel que fa a la retolació i numeració dels vials de Benifairó de la Valldigna, es considera 
necessari que l'Ajuntament reorganitze les dites retolacions i numeracions segons els criteris 
establits per la normativa específica. D'acord amb dita normativa, i a l'experiència que Correus pot 
aportar, és aconsellable el següent: 

a) Quan hagen de numerar-se vivendes subjectes al règim de propietat horitzontal, s'hauria 
d'assignar un sol nombre de policia per a l'immoble, més la identificació individualitzada per a 
cada pis i porta (amb números 1, 2, 3 o lletres A, B, C) per a cada una de les vivendes que 
componen el mateix, a més dels baixos assignats a eixe nombre de policia. Exemple: C/ Major 
núm. 25 casa 1;  C/ Major núm. 25 A; C/ Major núm. 25 local C 

b) Vivendes unifamiliars o locals independents: atorgar un número correlatiu dels existents en la 
via pública per a cada vivenda o local de l'immoble, si això fóra possible (zones noves, 
ampliació de vials). 

En cas que no siga possible (vivendes unifamiliars adossades amb elements comuns, 
conjunts residencials), hauria d'atorgar-se un sol nombre de policia i, cada una de les vivendes o 
locals que componen l'immoble, numerades amb números o lletres. Exemple: C/ Major, núm. 25 
vivenda 1; C/ Major, núm. 25 casa 1; C/ Major, núm. 25 A; C/ Major, núm. 25 local C. 

c) Quan es revisen els números de policia existents en els vials del nucli urbà, és convenient que no 
es canvie el número assignat en els cantons de cada illa . L'Objecte no és un altre que el d'evitar 
un greu conflicte a l'alterar tots els números de policia existents en els vials. Si haguera de 
realitzar-se, hauria de ser només en els casos estrictament imprescindibles. 

d) Haurà de fer-se un estudi de cada un dels vials per a obtindre la forma més adequada 
d'organització. S'ha de procurar que els números dels cantons de cada un dels vials no es 
modifiquen i, dins de cada dos cantons, siguen canviats els números imprescindibles. 

e) És recomanable que quan en un vial desapareguen dos vivendes independents i es construïsca un 
sol immoble, s'atorgue a eixa nova construcció un d'ells, però sense modificar la resta dels 
números del vial (és preferible que no existisca un número en un vial a què es duplique), 
reservant l'altre número del vial perquè, quan un sol immoble es convertisca en dos immobles. 

 



En el cas que en un solar amb un sol nombre de policia es construïsquen mes d'un  
immobles, es deurà otorgar el mateix nombre de policia diferenciat per lletres. Exemple: C/ Sol, 
núm. 4 A; C/ Sol, núm. 4 B; C/ Sol, núm. 4 C. 

Els vials de Benifairó de la Valldigna estaran retolats en cada uns dels cantons, tant ja 
existents com els de nova creació. 

B) Els representants de CORREUS I TELÈGRAFS, S.A. es comprometen a: 

1. Realitzar totes les reunions que siguen necessàries amb els representants dels veïns i amb 
l'Ajuntament, a fi d'informar-los sobre el funcionament i els avantatges del sistema de repartiment 
amb BCP's, (bústies concentrades pluridomiciliaris) amb el fi de realitzar de forma adequada les 
instal·lacions apropiades i aconseguir un servici regular i de qualitat. 

2. Elaborar els estudis de les necessitats existents en urbanitzacions actuals, polígons 
industrials, centres comercials, complexos residencials, etc, proposant a l'Ajuntament els punts 
d'ubicació i nombre de casellers per cada punt i col·laborar conjuntament amb les parts implicades, 
representants de les entitats veïnals o comercials i de l'Ajuntament, a fi d'estudiar les possibilitats 
d'ubicació proposades i els punts corresponents. Tot això, orientat a resoldre les necessitats dels 
entorns urbanístics dependents de l'AJUNTAMENT de Benifairó de la Valldigna i aconseguir 
l'objectiu de qualitat en la distribució de la correspondència. 

3. Una vegada realitzades les instal·lacions proposades a l'Ajuntament que se citen en el 
punt anterior, i sent estes adequades per al repartiment de correspondència i adaptades a la 
normativa vigent en els punts proposats, Correus es compromet a mantindre l'adequat 
dimensionament tant de mitjans materials com en recursos humans per a cobrir les necessitats de 
l'entorn d'acord amb la normativa vigent. 

4. Per allò que s'ha exposat, queda de manifest el compromís que la distribució de 
correspondència ordinària a Benifairó de la Valldigna es continuarà realitzant com fins a la data, 
per mitjà de Bústies Concentrades Pluridomiciliarios, en les urbanitzacions, residencials, polígons 
industrials, etc, on estiguen instal·lats els mateixos, i un repartiment a domicili en la resta de 
vivendes on en l'actualitat s'està prestant. El repartiment es realitzarà amb la periodicitat establida 
en la normativa vigent. 

5. A partir de la present data, qualsevol vivenda nova, local/empresa, en construcció, o a 
construir, en urbanitzacions, polígons industrials, centres comercials, mercats, vivendes aïllades, 
entre altres, la valoració de la qual es trobe dins de les previsions que l'article 37 del Reial Decret 
1829/1999 i la seua posterior modificació pel RD 503/2007 qualifiquen com a entorns especials, es 
tindrà en compte que el repartiment de correspondència ordinària s'efectuarà per mitjà dels sistemes 
alternatius establits. 

6. A l'efecte de seguiment i control del correcte desenrotllament dels acords adoptats en el 
present Conveni, es constituirà una COMISSIÓ PARITÀRIA de seguiment, la qual es reunirà 
prèvia convocatòria a petició de qualsevol de les dos parts amb una periodicitat quadrimestral i, 



almenys, una vegada a l'any. En les reunions que se celebren es posaran per ambdós parts de 
manifest totes les qüestions que es consideren i que vagen orientades a millorar i incrementar la 
col·laboració mútua i les mesures necessàries per a aconseguir la millora de la prestació del servici 
i el benefici dels ciutadans. 

Sext.- DURACIÓ DEL CONVENI: 

Els efectes del present Conveni s'iniciaran a partir de la data de la firma del mateix, tenint 
una duració d'un any, prorrogable automàticament. 

Sèptim.- EXTINCIÓ DEL CONVENI. 

El conveni s'extingirà, totalment o parcialment: 

-  Pel transcurs del temps pactat, en els tèrmes establits en el punt Sext. 

-  Per resolució total o parcial anticipada, que haurà de ser comunicada fefaentment i per 
escrit a l'altra part amb una antelació d'un mes sobre la data efectiva de resolució. 

-  Per qualsevol causa admesa de Dret. 

Octau.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ. 

Per a la solució de qualssevol controvèrsies o conflictes, que no pogueren haver sigut 
resoltes per la Comissió Paritària de Seguiment, les parts se sotmeten, amb caràcter formal i 
expresse, a l'orde jurisdiccional corresponent. 

I en prova de conformitat, amb voluntat d'obligar-se i per a complir de bona fe, se subscriu 
per ambdós parts el present document, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data 
expressats en l'encapçalament. 

L'alcalde de Benifairó de la Valldigna.-Fdo: Jesús Ferrando Peris.- La directora de 
Planificació i Fiances de Correus i Telègrafs.- Fdo: Marta Fernández Estellés.- El director 
d'Operacions de Correus i Telègrafs.- Fdo: Magí Blanco González.” 

 

8é. – PRECS I PREGUNTES. 

El senyor Alcalde informa de les gestions que està portant a cap per la concertació d’un 
prestec de l’ICO, per import de 340.000, euros. 

Igualment dona compte de la reunió mantesa entre Simat, Benifairó, la Guardia Civil i el 
Consell Agrari, amb l’objectiu de organitzar la vigilancia i coordinar les actuacions de cara als furts 
de collites. 



També informa de l’oferiment fet per una empresa per a impartir cursos per a obtenir el 
carnet de manipulador d’aliments. 

Explica que s’havia liquidat la Fundació Ricardo Romero, passant el seua actiu a ser 
propietat de l’Ajuntament, estant pendent l’inscripció al Registre de la Propietat. 

Finalment dona informació sobre la Mancomunitat de la Ribera del Xúquer i la Central de 
compres de la Diputació Provincial. 

 
 
I no hi havent més assumptes a tractar, i transcrites les incidències ocorregudes a la sessió, el 
senyor Alcalde la va declarar finalitzada essent les vint-i-una hores, i als efectes de l’article 109 i 
concordants del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
jo, el Secretari, estenc la present i de tot certifique. 
 
 
 
 Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió de 21 de març 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, 
 
 
 
 
 
 
 Jesús Ferrando Peris                                          Salvador Casanova Ferrer  

 
 


