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NO S'EXCUSAREN: 

 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a vint-i-ú de març de 2011, essent  les vint hores, a la 
Sala de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Jesús Ferrando Peris, 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 15 de març 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 obri la sessió  amb el següent, 
 
 



ORDRE  DEL  DIA  

 
 
 1)  APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA 
SESSIÓ  D’01  DE FEBRER DE 2011: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia 01 de febrer 
de 2011, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua 
transcripció al llibre d'actes corresponent. 
 

 
 2) APROVAR CONVENI AMB LA “SOCIETAT MUSICAL 
L'ENTUSIASTA”,  DE  L'ANY  2010: 
 

Es ret compte del contingut del conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i 
la Societat Musical l'Entusiasta de Benifairó de la Valldigna, la finalitat del qual es la 
promoció d'activitats culturals i artístiques en l'àmbit municipal i relacionades amb la 
música, per a l'anualitat de 2010. 

 
L'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, considera que ha de col·laborar a través 

de les seues possibilitats econòmiques  amb  les  organitzacions que promouen i/o 
promocionen sectors de la Cultura d'interés general municipal, en aquest cas, 
desenvolupant un constant foment i suport a la Música, entre els ciutadans i ciutadanes del 
seu entorn més pròxim, o siga a Benifairó de la Valldigna. 
 

 D'acord  amb  els seus Estatuts,  la Societat Musical l'Entusiasta  s'inscriu i  
participa en activitats o certamens locals, comarcals, autonòmiques, nacionals i 
internacionals, col·labora en la preparació de futurs músics i estimula  la  pràctica  de  les  
activitats musicals. La Societat Musical l'Entusiasta es troba en una posició única a 
Benifairó de la Valldigna, desenvolupant activitats que satisfacen l'objecte d'una 
subvenció, tret la seua experiència, especialització i contrastada trajectòria en l'àmbit 
musical. 

 
Basant-se en les referides circumstàncies, resulta aconsellable i convenient optar 

pel procediment de concessió directa d'atorgament d'una subvenció, perquè ser l'única 
entitat d'estes característiques dificulten la seua convocatòria pública. 

 
És per això que s'ha fet precís subvencionar  nominativament La Societat Musical 

l'Entusiasta a fi de finançar les seues activitats desenvolupades pel moviment musical 
durant l'exercici de 2010. 

 



La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, establix en l'article 
22.2.c la possibilitat de concedir,  de  forma  directa  i  amb  caràcter  excepcional, entre 
altres, aquelles subvencions en què concórreguen raons d'interés públic, social o altres 
degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública. 

 
D'acord amb l'article 28.1 de la Llei 38/2003 esmentada, l'Ajuntament en Ple, a 

proposta de l'Alcaldia o de la Regidoria de l'àrea competent, adoptarà resolució pertinent 
respecte de les subvenciones nominatives previstes en l'article 22.2.c de la mateixa Llei. 
Per  la  seua banda,  el seu  article  28.3  establix  que  la Resolució del plenari contindrà,    
com a    mínim,  els punts següents: la definició de l'objecte de les subvenciones,  amb  
indicació  del  seu  caràcter  singular  i  les raons  que  acrediten  l'interés   públic,  social,  
econòmic o humanitari i aquelles que justifiquen la dificultat de la seua convocatòria 
pública; el règim jurídic aplicable; els beneficiaris i les modalitats de l'ajuda; el 
procediment de concessió i el règim de justificació de l'aplicació donada a les subvencions 
pels beneficiaris i, si és el cas, entitats col·laboradores. 

 
En virtut d'això, a proposta del Sr. Alcalde, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat 

acorda:  
 
a)  Beneficiari i definició de l'objecte de la subvenció.  
S'autoritza la concessió d'una subvenció de caràcter singular a La Societat Musical 

l'Entusiasta de Benifairó de la Valldigna, amb l'objecte de finançar activitats exercides per 
la mateixa durant l'any 2010, promovent i promocionant un sector de la Cultura, en aquest 
cas, desenvolupant un constant foment i suport a la Música, entre els ciutadans i ciutadanes 
del seu entorn més pròxim, o siga a Benifairó de la Valldigna,  d'acord amb el que 
preveuen els articles 28.3 i 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions.  

 
b) Procediment de concessió, raons d'interés públic que concorren en la seua 

concessió i dificultat de la seua convocatòria pública.  
1.- La subvenció es concedirà de forma directa, a l'empara del que preveu l'article 

22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i s'instrumentarà 
pel conveni retut, el qual s'accepta i ratifica i que a de regular la relació de les dues entitats 
per a la finalitat descrita, a subscriure entre l'òrgan concedent i l'entitat beneficiària, i que 
establirà les condicions i compromisos aplicables de conformitat amb el que disposa 
l'article 28.1 de la mencionada Llei. 

2.- L'interés públic de la subvenció radica en la necessitat fomentar, amb caràcter 
solidari, la realització d'actuacions lligades a la promoció de la Música a Benifairó de la 
Valldigna, en particular la gestió d'una escola d'educands, d'activitats relacionades amb la  
 
 



participació i representació de Benifairó de la Valldigna en certamens  musicals de caràcter 
internacional, nacional, autonòmic, comarcal i/o local al llarg de 2010, o vinculades a 
l'organització material d'eixe tipus d'esdeveniments. La particularitat que revisten les dites 
actuacions i ser l'única entitat sense finalitat lucrativa dificulten la convocatòria pública 
d'esta subvenció.  

 
c) Quantia i pagament.  
1. Amb este fi, es concreta l'ajuda econòmica en un import total de 10.500,00 euros, 

que serà finançada a càrrec del pressupost municipal de 2010.  
2. El pagament de la subvenció es realitzarà, en els termes establits en el conveni de 

col·laboració a què s'al·ludix en el paragràf  anterior.  
 
d) Règim de justificació de la subvenció.  
1. Abans del 18 d’abril del 2011, la Societat Musical l'Entusiasta justificarà la 

subvenció, per mitjà de declaració de les activitats realitzades, no declarades per a 
justificar altres subvencions, i del seu cost, acompanyada d'una relació de cada un dels 
gastos en què haguera incorregut i una declaració que els originals de les factures o 
documents de valor probatori equivalent estan a disposició de la Intervenció Municipal de 
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna. 

 
2. La Societat Musical l'Entusiasta assumirà el compliment de les obligacions que, 

per als beneficiaris de subvencions, s'establixen per l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, a més de les establides en l'article 30 per a la 
justificació de les subvencions públiques.  

 
3. En cas d'incompliment de l'objecte per al que es concedix esta subvenció, la 

Societat Musical l'Entusiasta estarà obligada al seu reintegrament. 
 
e) Règim jurídic aplicable.  
La subvenció a la Societat Musical l'Entusiasta es regirà pel que disposa este acord 

i Conveni regulador, i  per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
  

f) Facultar l'Alcalde per a la firma de l'esmentat conveni. 
 
 g) Remetre certificació d'aquest acord a la Societat Musical L'Entusiasta de 
Benifairó de la Valldigna, i que es done informació pública de conformitat amb la Llei 
General de Subvencions.  
 
 
 



 3) APROVAR CONVENI AMB EL “CLUB UNIÓ ESPORTIVA BENIFAIRÓ 
DE LA VALLDIGNA”,  DE  L'ANY  2010: 
  
 Es ret compte del contingut del  conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i 
“Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” de Benifairó de la Valldigna, la finalitat del 
qual es la promoció d'activitats esportives  en l'àmbit municipal  relacionades amb el futbol 
en particular, per a l'anualitat de 2010. 

 
L'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, considera que ha de col·laborar a través 

de les seues possibilitats econòmiques, amb les organitzacions que promouen i/o 
promocionen sectors de l'Esport d'interés general municipal, en aquest cas, desenvolupant 
un constant foment i suport al Futbol, entre els ciutadans i ciutadanes del seu entorn més 
pròxim, o siga a Benifairó de la Valldigna. 
 

 D'acord  amb  els seus Estatuts, “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” 
s'inscriu i  participa en activitats o competicions locals, comarcals i/o autonòmiques, 
col·labora en la preparació de futurs futbolistes i estimula  la  pràctica  de  l'esport en 
general i la del futbol en particular. “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” es troba en 
una posició única a Benifairó de la Valldigna, desenvolupant activitats que satisfacen 
l'objecte d'una subvenció, tret  la seua experiència, especialització i contrastada trajectòria 
en l'àmbit futbolístic. 

 
Basant-se en les referides circumstàncies, resulta aconsellable i convenient optar 

pel procediment de concessió directa d'atorgament d'una subvenció, perquè ser l'única 
entitat d'estes característiques dificulten la seua convocatòria pública. 

 
És per això que s'ha fet precís subvencionar  nominativament “Unió Esportiva 

Benifairó de la Valldigna” a fi de finançar les seues activitats desenvolupades pel 
moviment futbolístic durant l'exercici de 2010. 

 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, establix en l'article 

22.2.c la possibilitat de concedir,  de  forma  directa  i  amb  caràcter  excepcional, entre 
altres, aquelles subvencions en què concórreguen raons d'interés públic, social o altres 
degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública. 

 
D'acord amb l'article 28.1 de la Llei 38/2003 esmentada, l'Ajuntament en Ple, a 

proposta de l'Alcaldia o de la Regidoria de l'àrea competent, adoptarà resolució pertinent 
respecte de les subvenciones nominatives previstes en l'article 22.2.c de la mateixa Llei. 

 
 
 



 Per  la  seua banda,  el seu  article  28.3  establix  que  la Resolució del plenari 
contindrà, com a  mínim,  els punts següents: la definició de l'objecte de les subvenciones,  
amb  indicació  del  seu  caràcter  singular  i  les raons  que  acrediten  l'interés   públic,  
social,  econòmic o humanitari i aquelles que justifiquen la dificultat de la seua 
convocatòria pública; el règim jurídic aplicable; els beneficiaris i les modalitats de l'ajuda; 
el procediment de concessió i el règim de justificació de l'aplicació donada a les 
subvencions pels beneficiaris i, si és el cas, entitats col·laboradores. 

 
En virtut d'això, a proposta del Sr. Alcalde, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat 

acorda:  
 
a)  Beneficiari i definició de l'objecte de la subvenció.  
S'autoritza la concessió d'una subvenció de caràcter singular a “Unió Esportiva 

Benifairó de la Valldigna”  de Benifairó de la Valldigna, amb l'objecte de finançar 
activitats exercides pel mateix durant l'any 2010, promovent i promocionant un sector de 
l'Esport, en aquest cas, desenvolupant un constant foment i suport al Futbol, entre els 
ciutadans i ciutadanes del seu entorn més pròxim, o siga a Benifairó de la Valldigna,  
d'acord amb el que preveuen els articles 28.3 i 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions.  

 
b) Procediment de concessió, raons d'interés públic que concorren en la seua 

concessió i dificultat de la seua convocatòria pública.  
 
1.- La subvenció es concedirà de forma directa, a l'empara del que preveu l'article 

22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i s'instrumentarà 
pel conveni retut, el qual s'accepta i ratifica i que ha de regular la relació de les dues 
entitats per a la finalitat descrita, a subscriure entre l'òrgan concedent i l'entitat beneficiària, 
i que establirà les condicions i compromisos aplicables de conformitat amb el que disposa 
l'article 28.1 de la mencionada Llei. 

2.- L'interés públic de la subvenció radica en la necessitat fomentar, amb caràcter 
solidari, la realització d'actuacions lligades a la promoció del Futbol a Benifairó de la 
Valldigna, d'activitats relacionades amb la participació i representació de Benifairó de la 
Valldigna en certamens o competicions de caràcter autonòmic, comarcal i/o local al llarg 
de 2010, o vinculades a l'organització material d'eixe tipus d'esdeveniments. La 
particularitat que revisten les dites actuacions i ser l'única entitat sense finalitat lucrativa 
dificulten la convocatòria pública d'esta subvenció.  

 
c) Quantia i pagament.  
1. Amb este fi, es concreta l'ajuda econòmica en un import total de 7.000,00 euros, 

que serà finançada a càrrec del pressupost municipal de 2010.  



2. El pagament de la subvenció es realitzarà, en els termes establits en el conveni de 
col·laboració a què s'al·ludix en el paragràf  anterior.  

 
d) Règim de justificació de la subvenció.  
1. Abans del 18 d’abril del 2011, “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” 

justificarà la subvenció, per mitjà de declaració de les activitats realitzades, no declarades 
per a justificar altres subvencions, i del seu cost, acompanyada d'una relació de cada un 
dels gastos en què haguera incorregut i una declaració que els originals de les factures o 
documents de valor probatori equivalent estan a disposició de la Intervenció Municipal de 
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna. 

2. “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna”  assumirà el compliment de les 
obligacions que, per als beneficiaris de subvencions, s'establixen per l'article 14 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a més de les establides en l'article 
30 per a la justificació de les subvencions públiques.  

3. En cas d'incompliment de l'objecte per al que es concedix esta subvenció, “Unió 
Esportiva Benifairó de la Valldigna”  estarà obligat al seu reintegrament. 

 
e) Règim jurídic aplicable.  
La subvenció a “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” es regirà pel que 

disposa este acord i Conveni regulador, i  per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 
  

f) Facultar l'Alcalde per a la firma de l'esmentat conveni. 
 
 g) Remetre certificació d'aquest acord a “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” 
de Benifairó de la Valldigna, i que es done informació pública de conformitat amb la Llei 
General de Subvencions. 

 
 

 4) REVOCACIÓ CONVOCATÒRIA SELECCIÓ DOS OPERARIS DE 
SERVEIS MUNICIPALS DIVERSOS: 
  
 Es ret compte que l’Ajuntament en Ple en la sessió de 07 d’octubre de 2002 va 
adoptar acord pel qual es van aprovar les Bases per a la contractació laboral temporal de 
dos Operaris de Serveis Municipals Diversos. 
 
 Per l’Alcaldia, davant les circumstàncies de cada any, la prestació dels serveis 
municipals venien prestan-se  amb el personal contractat a través de programes de foment 
de l’ocupació, en els darrers anys, a més per les dificultats financeres de l’ajuntament, ara 
és el moment que no ha fet ús de la facultat de convocar l’esmentat procés selectiu. 
 



 Per aquest motiu i la nova normativa jurídica aprovada tant per l’Estat com per la 
Generalitat, en matèria de personal, per la qual es regula entre altres la selecció del mateix, 
pel Sr. Alcalde es proposa la Corporació Municipal la revocació de l’indicat acord adoptat 
en sessió de 7 d’octubre de 2002.  
 
 Atés l’article 105.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre del Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Comú, que regula la revocació dels actes de 
les administracions públiques. 
 
 L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 a) Revocar l’acord d’aquest Ajuntament en Ple adoptat en sessió de 07 d’octubre de 
2002, sobre Bases per a la contractació laboral temporal de dos Operaris de Serveis 
Municipals Diversos. 
 
 b) Arxivar l’expedient sense més tràmits.  
 
 

5) APROVACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE PART DELS 
CARRERS MARIANO BENLLIURE, JAUME II i EN PROJECTE RERE 
L’ESGLESIA, I AUTORITZACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LA CORRESPONENT 
OBRA URBANITZADORA: 

 
 Atés l’expedient que es tramita per a l’aprovació del projecte d’urbanització de part 
dels carrers Mariano Benlliure, Jaume II i en Projecte “Camino núm. 7”, el qual ha estat 
redactat pels tècnics Sr. Joaquim Egea i Martínez i  Sr. Francesc Boscà i Mayans, que porta 
referència 743/08/15, i del qual són promotors els Germans Giner Hernandez, titulars de la 
parcel·la urbana situada en carrer Mariano Benlliure, 6, de Benifairó de la Valldigna. 
 
 Atés que les obres que descriu i els documents que conté son adecuats a les 
previsions de les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana; i que 
l’indicat projecte ha estat redactat d’acord amb la normativa de la Llei 16/2005, de 30 de 
desembre, Urbanística Valenciana, articles 152 i següents. 
 

Amb vista a la bona execució de la urbanització, junt amb l'obligació que incumbix 
al promotor d'executar les obres conforme al projecte aprovat, l'Administració manté un 
poder de direcció i control que li atorga el poder de designar un director facultatiu de les 
obres perquè controle la seua adequada execució, al tractar-se d’una obra pública, que una 
vegada finalitzada ha de ser cedida l’ajuntament. 
 
 



 L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 a) Aprovar inicialment el projecte d’Urbanització de de part dels carrers Mariano 
Benlliure, Jaume II i en Projecte “Camino núm. 7” de Benifairó de la Valldigna; amb un 
pressupost d’execució de 115.860.10 euros. 
 

b) Requerir al promotor per que comunique l’ajuntament l’inici i duració de les 
obres d'urbanització, així com la finalització de les mateixes a l’objecte de la seua recepció 
per l'Ajuntament. Indicar que hi haurà un termini de garantia d’un any comptador des de la 
data de l’acta de recepció de les obres, durant el qual el mateniment de les obres 
esmentades són a càrrec del promotor, si es el cas del constructor, finalitzat aquest termini 
l’obra pública d’urbanització serà rebuda per l’ajuntament a efectes de fer-se’n càrrec de 
les mateixes a càrrec dels recursos ordinaris municipals. 
 

Al document de comunicació de l’inici de les obres, el promotor aportarà la 
documentació contractual pertinent amb el constructor de les obres que haja escollit, que 
haurà d’estar suficientment capacitat per a realitzar obres d’urbanització, amb la 
documentació identificadora del mateix, així com la documentació escaient d’estar dit 
constructor al corrent amb les obligacions fiscals i amb la seguretat social. En el moment 
de formalitzar l’acta de recepció de les obres, haurà d’estar present un representant de 
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, que haurà de ser citat per escrit a l’efecte amb 
una antelació mínima de set dies hàbils. 
 
 c) Exposar al públic l’indicat projecte al tauler d’anuncis de l’ajuntament i al 
Butlletí Oficial de la Província,  per termini  de vint dies, comptats des del següent al de la 
publicació en aquest, posant-se a disposició del públic la corresponent documentació; 
durant aquest termini, els interessats podran examinar-lo i presentar al·legacions o  
reclamacions davant el Ple. 
    
 d) Considerar definitivament aprovat el Projecte d’urbanització de de part dels 
carrers Mariano Benlliure, Jaume II i en Projecte “Camino núm. 7”, si durant l’indicat 
període no es presenten al·legacions o reclamacions, constatant-ho mitjançant decret el Sr. 
Alcalde, i sense necesitat de publicar altra vegada. 

 
e) Notificar este acord al promotor interessat, fent-li requeriment d’aportació de la 

documentació indicada en l’anterior apartat b) per a complimentar l’expedient. 
 

 f) Designar tècnic director d’aquestes obres d’urbanització, a l’arquitecte municipal 
Sr. Joaquim Egea i Martínez. 

 
 



6) APROVACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI AMB 
BANCAIXA: 
 

Atés l'expedient tramitat per a formalitzar una operació de tresoreria o de crèdit a 
curt termini, per import de 110.000,00 € per atendre les necessitats transitòries de liquides 
de la Tresoreria Municipal. 
 

Atés que l'oferta de Bancaixa (oficina a Benifairó de la Valldigna) resulta 
avantatjosa pels interessos municipals. 
 

Atés l'informe de Secretaria-Intervenció i la vigent legislació de les Hisendes 
Locals. 
 

Tot seguit per la regidora del grup municipal PSOE, Sra. Rosa Alberola Ferrando, 
es manifesta, que el seu grup s’abstendrà. 

 
 A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: cinc vots 
a favor, tres dels regidors del grup municipal BLOC, un del regidor del grup municipal  PP 
i un del regidor del grup municipal EU-Els Verds;  i  quatre abstencions dels regidors del 
grup municipal PSOE. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de cinc vots a favor i quatre abstencions, acorda: 

 
 a) Formalitzar una operació de tresoreria o de crèdit a curt termini amb l'entitat 
financera BANCAIXA, oficina a Benifairó de la Valldigna,  per import de cent deu  mil 
(110.000,00) euros, amb les condicions següents: 
 
 - Tipus d'interes,   fixe .....................................   6'25% 
 - Comissió d'obertura...........................................2'00% 
 - Despeses de correduria..............................................exempta. 

-  Comissió amortització de bestreta............................exempta. 
 - Termini d'amortització: el 31 de desembre de 2011. 
            - Les liquidacions d'interessos seran trimestrals. 

 
b) Comunicar aquest acord a BANCAIXA als efectes de firmar la respectiva 

documentació de l'operació de tresoreria. 
 
 
7) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS 

VALENCIÀ RELATIVA A L’OPOSICIÓ AL TALL DE LES EMISSIONS DE TV3: 
  



Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida, relativa a 
l’oposició al tall de les emissions de TV3, que literalment diu: 
 
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ 
RELATIVA A  L’OPOSICIÓ AL TALL DE LES EMISSIONS DE TV3 
 
N'Antoni Vercher i Ferrando, regidor de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna i 
Portaveu en el seu Ple del Grup Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià, presenta a 
discussió i posterior aprovació davant el Ple, la Moció que després es detallarà, en base als 
antecedents i fonaments que a continuació s’expressen.. 
 
MOTIUS 
 
Reunida la Junta Directiva d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV, d’ara endavant), el 
dijous 17 de febrer del 2011, va prendre la decisió de cessar les emissions de TV3 al País 
Valencià, degut a les renovades amenaces de noves multes del govern valencià. Així, 
ACPV ja ha pagat una primera multa de 126.943,90 euros i ara ha de fer efectives dues 
multes més que sumen 600.000 euros, abans del 20 de març, per evitar que s’inicie el 
procés de constrenyiment i embargament de comptes corrents, ajudes i propietats, com 
l’Octubre Centre de Cultura Contemporània. Els darrers dies, a més, amb l’entrada en 
vigor de la modificació de la Llei Valenciana del Sector Audiovisual  impulsada pel 
Govern de la Generalitat, s’ha amenaçat ACPV amb noves multes que significarien fins a 
120.000 euros més cada mes si no cessava les emissions. 
 
El fet de procedir al tancament de les emissions per part d’ACPV té lloc com a resultat 
d’una intensa campanya d’assetjament i de persecució, duta a terme per la Generalitat 
Valenciana, contra les emissions de TV3 al País Valencià i contra la tasca duta a terme per 
ACPV a favor de la nostra llengua i cultura comunes. Es tracta, a més, d’un atac a la 
llibertat d’expressió, opinió i informació contra un mitjà públic, contra els nostres drets 
culturals i socials i contra la promoció de la diversitat cultural i lingüística. 
 
Cal destacar que ACPV va ser la primera entitat cívica que impulsà la creació de Canal 9 i 
la seua emissió a Catalunya. Posteriorment, el govern català va facilitar la recepció de 
Canal 9 a Catalunya durant dos anys, mentre esperava tancar un acord de reciprocitat amb 
la Generalitat Valenciana que va ser rebutjat pel Sr. Francisco Camps. 
 
Per tot això, el grup municipal d’Esquerra Unida del País Valencià formula al Ple de la 
Corporació Local la següent: 
 
MOCIÓ 
 



Primer.- La reapertura de les emissions de TV3 al País Valencià. 
 
Segon.- Instar el Consell de la Generelitat Valenciana a que arribe a un acord amb la 
Generalitat Catalana per a què als dos territoris es puguen rebre les emissions de les seues 
televisions públiques.  
 
Tercer.- Instar al Govern Central al recolzament de la Iniciativa Legislativa Popular de 
Televisió sense Fronteres. 
 
Quart.- Donar trasllat d’aquests acords a la  Plataforma “Sense Senyal”, a Acció Cultural 
del País Valencià, al Consell de la Generalitat Valenciana i al Govern Central. 
 

Benifairó de la Valldigna, a 22 de febrer de 2.011” 
 

Tot seguit el regidor Sr. Antoni Vercher Ferrando com a portaveu del Grup 
Municipal Esquerra Unida del País Valencià, explica els motius de la moció i la defensa, al 
temps demana la Corporació Municipal adopte acord  tal  i  com queda reflectit a la moció. 
 

Tot seguit pel regidor del grup municipal PP, Sr. José Luís Ferrando Martí, es 
manifesta, que el seu grup votarà en contra. 

 
 A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: huit vots 
a favor, tres dels regidors del grup municipal BLOC, un del regidor del grup municipal 
EU-Els Verds  i  quatre dels regidors del grup municipal PSOE; i un vot en contra del 
regidor del grup municipal  PP. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de huit vots a favor i uno en contra, acorda: 

 
Ratificar i acceptar la Moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del 

País Valencià, relativa a l’oposició al tall de les emissions de TV3, ací transcrita, i reiterar 
els acords que la mateixa conté. 

 
 

 8) 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 02 de novembre de 
2010  fins el dia 02 de desembre de  2010, i des del dia 01 de febrer de 2011  fins el dia 28 
de febrer de  2011, amb l’aclaració que les dictades entre el dia 03 de desembre i el 31 de 
gener de 2011, van ser retudes en la sessió del dia 01 de febrer de 2011, fent l'extracte 
següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,  
De 15-11-10, convocatòria sessió extraordinària a celebrar el 18 de novembre de 
2010. 
De 17-02-11, convocatòria sessió extraordinària a celebrar el 22 de febrer de 2011. 
 
- PERSONAL,  
De 11-11-10, demana la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, revoque 
autorització acumulació lloc de secretaria a favor de Maria Jesús Ricart Sanchis. 
De 22-11-10, atorga llicència sense retribució del 50% de la jornada laboral a 
l’auxiliar de l’escola infantil, Sra. Mercedes Ginestar Alberola. 
De 22-11-10, demana la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, atorgue 
autorització acumulació lloc de secretaria a favor de Francisco Murillo Ballester. 
De 23-02-11, demana la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, revoque 
autorització acumulació lloc de secretaria a favor de Francisco Murillo Ballester. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 10-11-10, invitació a empreses presenten oferta licitació obres “Millores en la 
Plaça Major. 
De 15-11-10, inici devolució fiances definitives a CADERSA SL, per contracte 
obres: “Millores en Saló d’Actes Culturals i Adequació de l’entorn”, 
“Condicionament de l’escenari del Saló Cultural”, i “Raparcions en camins rurals”. 
De 15-11-10, aprova devolució fiança definitiva per les obres “Raparcions en 
camins rurals”, a CADERSA SL. 
De 15-11-10, aprova devolució fiança definitiva per les obres “Condicionament de 
l’escenari del Saló Cultural”, a CADERSA SL. 
De 25-11-10, adjudica contracte obres Millores en Pla. Major, a CADERSA SL, pel 
preu cert de 36625,00 €. 
 
- URBANÍSME, 
De 04-11-10, a Trevor William Nicholas Plummer, requeriment per obres sense 
llicència. 
De 04-11-10, a José Juan Cigalat Jimenez, requeriment per activitat sense llicència. 
De 08-02-11, acorda la devolució de les fiances per participar en el concurs del PAI 
pel Sector B+C de sòl urbanitzable residèncial, a Germans Tamarit, SCV i a 
Conzibe Espacios SL. 



De 08-02-11, acorda la devolució de les fiances per participar en el concurs del PAI 
pel Sector A de sòl urbanitzable residèncial, a Germans Tamarit, SCV i a Conzibe 
Espacios SL. 
 
- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS, 
De 02-11-10, a Diego Alberola Verdu, instal·lació activitat muntatge de llums, en 
C/ Collidors, 10. 
De 09-11-10, admetre a tràmit llicència activitat de Garatge, a petició de Juan 
Castelló Castelló. 
De 09-11-10, a Xativatrans, SL, instal·lació activitat agència de transport, en C/ 
Ausias March, 14. 
De 08-02-11, inici llicència activitat agència d’assegurances, en carrer Ricardo 
Romero, 21. 
 
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, 
De 10-11-10, a Juan José Serra Vercher, requeriment documentació completar 
sol·licitud llicència d’obres per a dipósit d’aigua en parcel·la 109 del polígon 9. 
De 24-11-10, a Miguel Ferrando Perez, de parcel·lació finca urbana sita en Pl. 
Pintor Sorolla, 9. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 16-11-10, inici autorització gual en carrer Castell, 1. 
De 16-11-10, aprova sustitució d’una de les dos festes locals no recuperables a 
efectes laborals en 2011. 
De 18-11-10, atorga llicència de gual 168 a Natividad Cors Peris en C/ Castell, 1. 
De 02-02-11, dona audiència abans de declarar la baixa en Padró d’Habitants d’un 
estranger no comunitari sense permís de residència permanent. 
De 02-02-11, preavís abans de declarar la baixa en Padró d’Habitants de quatre 
estrangers no comunitari sense permís de residència permanent. 
De 21-02-11, autoritza a 23 empresaris de la venda no sedentaria, a ocupar un lloc 
fixe en el mercat no sedentari municipal, per a tot l’any 2011. 
 
- INTERVENCIÓ,  
De  09-11-10, inici modificació ordenances fiscals relatives a l’impost sobre 
vehicles de tracció mecàniac i Impost sobre Bens Immobles. 
De 18-11-10, aprova aportació econòmica municipal, 5000,00 €, al Fons Valencià 
per la Solidaritat any 2010. 
De 18-11-10, aprova aportació econòmica municipal, 1000,00 €, a la campanya 
contra el càncer any 2010. 
 
- TRESORERIA,  



De  02-11-10, aprova 20 liquidacions plus valua, corresponents al primer trimestre 
de 2010. 
De  10-11-10, dona de baixa taxa recollida fem la vivenda sita en C/ Ricardo 
Romero, 15-1r, a petició de Ma. Yolanda Chaveli Alberola. 
De 22-11-10, aprova liquidació 14/10 taxa ocupació via pública amb materials de 
construcció.  
De  02-12-10, aprova exempció pago IVTM per minuvalidesa, a José Sanchez 
Mores, del  vehicle  7537 FPR   
De 10-02-11, aprova padrons tributaris a recaptar en primer semestre de 2011, 
relatius a IVTM/2011, i taxa pels serveis Subministrament Aigua Potable i 
Clavegueram del segon semestre 2010. 
De  21-02-11, aprova exempció pago IVTM per cartilla Agricola, a Vercom SAT 
núm. 7075, del  vehicle  E7016BFV   
De  21-02-11, aprova exempció pago IVTM per minuvalidesa, a Margarita Pellicer 
Fons, del  vehicle  9935 DXV   
De  21-02-11, aprova exempció pago IVTM per minuvalidesa, a Maria Teresa Serra 
Cuñat, del  vehicle  0394 CTP 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2011,  han tingut entrada  237 escrits, i han tingut eixida  137 escrits. 

 
 
 9)  PRECS I PREGUNTES:   
 
 Abans de començar aquest punt de l'Ordre del Dia, l'Alcalde, Sr. Jesús Ferrando 
Peris informa la Corporació Municipal dels assumptes següents: 
  
 - Explica reunió en oficina comatrcal SERVEF a efectes del programa paliar l’atur 
agricola, 2011. 
 - Comenta que estos dies una veina complix 100 anys, l’ajuntament li farà un acte 
honorific. 
 - Informa que el proper 2 d’abril tindrà lloc el IV Fons de la Valldigna, que 
organitza la Mancomunitat de la Valldigna. 
 - Explica que el escriptor Eduard Mira, guanyador del premi Alfons el Magnanim, 
vol presentar el seu llibre premiat en el propers dies. 
 - Informa que el proper 9 d’abril per la Falla la Via de Tavernes de la Valldigna, 
realitzarà una obra de teatre en el Centre Cultural Municipal, en benefici d’una associació 
de minusvàlids. 
 - Explica que les obres de millora a realitzar en el riu Vaca van endavant, però a 
hores d’ara encara no disposem del definitiu projecte d’execució d’obra. 
 



 Pel regidor Sr.  Antoni Vercher Ferrando, del Grup Municipal EU-Els Verds, i com 
a regidor de joventut i de mediambient, s'informe dels assumptes següents:  
 - Convocatòria dun curset sobre plantes, assitència gratuita, a realitzar en les 
Escoles, i durarà dos mesos.  

 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'Alcalde clou la sessió 
a les 20:40 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta. 

 
 
 Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 11 d’abril 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,                                                             La  Secretaria, 
 
 
 
 
 
 
 
 Jesús Ferrando Peris                                          Salvador Casanova Ferrer  

 


