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NO S'EXCUSAREN: 

 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a ú de febrer de 2010, 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 27 de gener de 2010,  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'11  DE GENER  DE 2010: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 11 de gener de 
2010. 
 
 Seguidament per la regidora del grup municipal PSOE, Sra. Rosa Alberola 
Ferrando, demana que en el punt de precs i preguntes aparega la següent pregunta que el 
seu Grup va formular l'Alcaldia: 
 Quan s'ha de resoldre l'adjudicació definitiva del contracte de gestió i explotació del 
bar del poliesportiu municipal. 
 Així com la resposta  del Sr. Alcalde, que va ser: Quan estiguen disponibles els 
informes dels tècnics municipals. 
 

I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 Aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 11 de gener de 2010, amb la introducció 
de la pregunta anterior en el punt de precs i preguntes, ordenant-se la seua transcripció al 
llibre d'actes corresponent. 
 
 

2) RETRE COMPTE DE RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA, RELATIVA A 
L'ESCOLARITZACIÓ DELS XIQUETS i XIQUETES EN E.S.O.: 
 

L'Alcalde explica que a rel de la resolució de la Conselleria d'Educació d'adscriure 
els Col·legis Públics de Simat de la Valldigna i Benifairó de la Valldigna al nou Institut 
d'Educació Secundària “La Valldigna” situat a Tavernes de la Valldigna, per part d'algunes 
entitats de Tavernes de la Valldigna s'han manifestat en contra, en particular  respecte 
l'adscripció dels Col·legis de Tavernes de la Valldigna entre els dos IES que hi ha en dita 
localitat, la qual cosa pot comportar la modificació d'aquella resolució.  
 

Davant d'açò, a banda de tindre una reunió amb els responsables de la Conselleria 
d'Educació, per aquesta Alcaldia es va dictar Resolució en data 14 de gener de 2010, 
relativa a l'escolarització dels xiquets i xiquetes de Benifairó de la Valldigna en Educació 
Secundària Obligatòria, que es del literal següent:  
 

 



“Atés l'escrit de la Conselleria d'Educació de data 18 de desembre de 2009, pel qual 
trasllada proposta d'escolarització total d'Educació Secundària Obligatòria de Benifairó de 
la Valldigna  al I.E.S.  LA VALLDIGNA  situat a Tavernes de la Valldigna a partir del 
curs escolar 2010/2011. 

 
Atés determinades informacions sobre acords adoptats en el municipi de Tavernes 

de la Valldigna, des del Consell Escolar Municipal, pels quals es demana la Conselleria 
d'Educació la modificació d'aquella proposta, la qual cosa pot comportar que els alumnes 
d'ESO de Benifairó de la Valldigna hagen de ser adscrits a l'IES   JAUME II EL JUST  
també situat a Tavernes de la Valldigna.  

 
Atés que l'IES La Valldigna dista poc més de dos kilometres de Benifairó de la 

Valldigna, mentre que l'IES  Jaume II el Just es troba a més de cinc kilometres de Benifairó 
de la Valldigna. 

  
Atés que per criteri de proximitat, economia en les ajudes de transport escolar, 

facilitat d'accés, al no haver de creuar el municipi de Tavernes de la Valldigna, el que cal 
es elevar a definitiva la proposta de la Conselleria d'Educació respecte de l'adscripció del 
C.P. Jaume II el Just de Benifairó de la Valldigna a l'IES  La Valldigna.  

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

l'escolarització obligatòria dels futurs alumnes d'Educació Secundària Obligatòria veins de 
Benifairó de la Valldigna, 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) Acceptar totalment, tal i com esta formulada per la Conselleria d'Educació, la 
proposta d'escolarització dels futurs alumnes d'Educació Secundària Obligatòria veins de 
Benifairó de la Valldigna a l'I.E.S.  LA VALLDIGNA  situat a Tavernes de la Valldigna a 
partir del curs escolar 2010/2011. 
 

b) Demanar la Conselleria d'Educació, independentment de les al·legacions que es 
formulen des del municipi de Tavernes de la Valldigna, elevar a definitiva l'anterior 
proposta acceptada quedant ferma l'adscripció del C.P. Jaume II el Just de Benifairó de la 
Valldigna a l'IES  La Valldigna. 
 
 c) Traslladar còpia d'esta Resolució a la Conselleria d'Educació als efectes 
oportuns, i retre còpia de la mateixa als Ajuntaments de Simat de la Valldigna i Tavernes 
de la Valldigna.  
 

d) Retre compte a l'Ajuntament en Ple, en la propera sessió que celebre.” 
 



 I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 

Quedar assabentat de la Resolució de l'Alcaldia de data 14 de gener de 2010, 
relativa a l'escolarització dels xiquets i xiquetes de Benifairó de la Valldigna en Educació 
Secundària Obligatòria,  aci transcrita. 
 
 

3) AMPLIACIÓ D'INFORMACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES 
INVERSIONS A INCLOURE EN EL FONS ESTATAL PER A L'OCUPACIÓ I LA 
SOSTENIBILITAT LOCAL: 
 
 Es ret compte dels requeriments de la Delegació del Govern en relació a les dos 
inversions a realitzar a càrrec del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local, 
pels quals es demana informació addicional en els documents municipals a formalitzar a 
l'efecte d'obtenir els beneficis de l'esmentat Fons. 

 
Atés el Reial Decret-Llei 13/2009, de 26 d'octubre, pel qual es crea el Fons Estatal 

per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local per a la dinamització de l'economia i l'ocupació i 
s'aproven crèdits extraordinaris  per a atendre el seu finançament. 

 
Atés que als article 1r i 2n de l'indicat Reial Decret-Llei 13/2009, queda regulat 

respectivament l'objecte i les obres que poden ser finançades en base al Fons Estatal per a 
l'Ocupació i la Sostenibilitat Local. 

 
Atés que a l'article tercer de l'esmentat Reial Decret-Llei 13/2009, es fixen els 

criteris de repartiment del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local, que 
segons el llistat fet públic pel Ministeri de Politica Territorial en la seua pàgina web, a 
Benifairó de la Valldigna li correspon un finançament màxim per import de 183.458,00 
euros, de la qual es pot destinar com a màxim la quantitat de 36.765,00 euros a despesa 
ordinària social.  

 
Atés la Resolució de 2 de novembre de 2009, de la Secretaria d'Estat de Cooperació 

Territorial, per la qual s'aprova el model per a la presentació de sol·licituds i les condicions 
per a la tramitació dels recursos que es lliuren a càrrec del Fons Estatal per a l'Ocupació i la 
Sostenibilitat Local  creat pel Reial Decret-Llei 13/2009.  
 
 Atés la proposta del Sr. Alcalde, per la qual es determina destinar la totalitat del 
finançament que correspon a Benifairó de la Valldigna a realitzar obres municipals, les 
quals tenen la finalitat de millorar serveis municipals en general, en particular pal·liar 
l'atur. 
 



L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 

Primer.- Realitzar les inversions projectades, amb les condicions fixades en el Reial 
Decret-Llei 13/2009, de 26 d'octubre i la Resolució de 2 de novembre de 2009, de la 
Secretaria d'Estat de Cooperació Territorial, a càrrec del Fons Estatal per a l'Ocupació i la 
Sostenibilitat Local, següents, la despesa de les mateixes es la que s'indica amb una 
repercussió de l'IVA al tipus del 16%:  

 
− Millora de la xarxa d'aigües pluvials en carrer Ample i els seus voltants, amb un 

pressupost IVA inclòs de 133.364,46 euros, el qual resulta d'un pressupost de 
realització de les obres de 114.969,36 euros més la quantitat que representa 
l'IVA repercutit de 18.395,10 euros. 
Que els honoraris de redacció del projecte tècnic de la inversió “Millora de la 
xarxa d'aigües pluvials en carrer Ample i els seus voltants”, tenen un pressupost 
IVA inclòs de 5.609,15 euros, el qual resulta d'un pressupost de redacció de 
4.835,48 euros més la quantitat que representa l'IVA repercutit de 773,68 euros. 
Que els honoraris de direcció tècnica de la inversió “Millora de la   xarxa 
d'aigües pluvials en carrer Ample i els seus voltants”, tenen un pressupost IVA 
inclòs de 5.026,38 euros, el qual resulta d'un pressupost de direcció de 4.333,09 
euros més la quantitat que representa l'IVA repercutit de 693,29 euros. 

 
− Instal·lació de contenidors recollida residus urbans, Pl. Sant Josep, amb un 

pressupost IVA inclòs de 36.131,63 euros, el qual resulta d'un pressupost de 
realització de les obres de 31.147,96 euros més la quantitat que representa l'IVA 
repercutit de 4.983,67 euros. 
Que els honoraris de redacció del projecte tècnic de la inversió “Instal·lació de 
contenidors recollida residus urbans, Pl. Sant Josep”, tenen un pressupost IVA 
inclòs de 1.752,33 euros, el qual resulta d'un pressupost de redacció d'1.510,63 
euros més la quantitat que representa l'IVA repercutit de 241,70 euros. 
Que els honoraris de direcció tècnica de la inversió “Instal·lació de contenidors 
recollida residus urbans, Pl. Sant Josep”, tenen un pressupost IVA inclòs 
d'1.570,26 euros, el qual resulta d'un pressupost de direcció de 1.353,67 euros 
més la quantitat que representa l'IVA repercutit de 216,59 euros. 

 
Segon.- Facultar l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, 

Sr. Jesús Ferrando Peris,  en el seu cas al Secretari General de l'Ajuntament, per a 
formalitzar les corresponents sol·licituds en els termes i condicions fixats en l'article 3 la 
Resolució de 2 de novembre de 2009, de la Secretaria d'Estat de Cooperació Territorial, en 
relació a l'article 12 del Reial Decret-Llei 13/2009. 
 



 Tercer.- Assumir els compromisos i obligacions continguts en la regulació del Reial 
Decret-Llei 13/2009 i de la Resolució de 2 de novembre de 2009 per a obtindre el 
finançament del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local. 

 
Quart.- Remetre certificació d'aquest acord junt a la demés documentació requerida 

a la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana, als efectes  previstos. 
 

 
4) APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE 

CRÈDIT A CURT TERMINI, PER A FINANÇAR LA TRESORERIA 
MUNICIPAL: 
 

Atés l'expedient tramitat per a formalitzar una operació de tresoreria o de crèdit a 
curt termini, 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 pel regidor del grup municipal PP, Sr. José Luís Ferrando Martí, es 
manifesta, que açò es un pedaç per a fer front a totes les despeses que l'Ajuntament te 
pendent de pagament, caldria estudiar i adoptar altre tipus de mesures, per la qual cosa no 
esta conforme en la contractació d'aquesta operació de crèdit, per tant votarà en contra.  
 
 L'Alcalde li contesta que bàsicament esta d'acord amb les manifestacions del Sr. 
Ferrando Martí, però davant la situació precària de la Tresoreria, aquest procediment és un 
mitjà ràpid per obtenir liquidesa i així poder pagar algunes despeses. 

 
El Sr. Ferrando Martí replica, l'Ajuntament esta davant d'una situació difícil, entre 

altres circumstàncies perquè s'han realitzat activitats que este ajuntament no es pot 
permetre, o siga, s'han fet més  despeses de les que permetien els ingressos. 

 
L'Alcalde li contesta, que si vosté es referix a despeses relacionades amb activitats 

socioculturals, ha de saber que quasi totes han resultat gratuïtes. 
 
Seguidament per la regidora del grup municipal PSOE, Sra. Rosa Alberola 

Ferrando, es manifesta, que el seu grup votarà en contra perquè amb açò, es complicara 
més la situació financera de l'ajuntament, açò es el resultat d'una mala gestió, a banda que 
hi ha diners per a unes coses i per a altres no. 



 
L'Alcalde contesta la Sra. Alberola Ferrando, que les despeses s'han produït 

bàsicament en la realització d'obres i altres inversions, la finalitat de les mateixes ha estat 
en millorar la prestació de serveis municipals. 

 
 A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: quatre 
vots a favor, tres dels regidors del grup municipal BLOC i un del regidor del grup 
municipal EU-Els Verds;  i  quatre vots en contra, tres dels regidors del grup municipal 
PSOE, i un del regidor del grup municipal  PP. 
 
 Davant del resultat d'empat de vots, amb aplicació de l'article 46-d) últim paragràf, 
de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local, passa l'assumpte a una segona votació, la qual 
dóna el següent resultat: quatre vots a favor, tres dels regidors del grup municipal BLOC i 
un del regidor del grup municipal EU-Els Verds;  i  quatre vots en contra, tres dels regidors 
del grup municipal PSOE, i un del regidor del grup municipal  PP. La qual amb el vot de 
qualitat del Sr. Alcalde-President, que ha estat emés en sentit favorable, resulta que són 
cinc vots a favor i quatre en contra. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de cinc vots a favor i quatre en contra, 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 quaranta  
mil (140.000,00) euros, amb les condicions següents: 
 
 - Tipus d'interes primer mes ............................... 5'50% 
 - Tipus d'interes  variable.........Euribor/mes ...+..5'00% 
 - Comissió d'obertura...........................................2'00% 
 - Comissió d'indisponibilitat cada trimestre........ 0'50 % 
 - Despeses de correduria..............................................exempta. 

-  Comissió amortització de bestreta............................exempta. 
 - Termini d'amortització: Un any des de la signatura de l'operació. 
            - Les liquidacions d'interessos seran mensuals. 

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

documentació de l'operació de tresoreria. 
 

 
 5) 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 gener de 
2010  fins el dia 31 de gener de  2010, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,  
De 07-01-10, convocatòria sessió ordinària a celebrar l'11 de gener de 2010. 
De 27-01-10, convocatòria sessió ordinària a celebrar l'01 de febrer de 2010. 
 
- PERSONAL,  
De 20-01-10, nomena agent policia local interí a Luís Antonio Martínez Vidal. 
De 26-01-10, nomena agent policia local interí a Jaume Lluc Tent Manclus. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 20-01-10, contracta serveis professionals d'arquitecte, any 2010, amb Sr. 
Joaquim Egea i Martrínez, pel preu cert de 4.900,00 euros/any més IVA. 
De 20-01-10, contracta amb EGEVASA, servei control analític aigua potable any 
2010, pel preu cert de 2.821,10 euros/any més IVA. 
De 20-01-10, contracta amb EGEVASA, servei registre de dades relatives a aigües 
de consum any 2010, pel preu cert de 357,70 euros/any més IVA. 
De 20-01-10, contracta amb EGEVASA, servei manteniment equips de cloració 
aigua potable any 2010, pel preu cert de 963,29 euros/any més IVA. 
De 28-01-10, determina tres empreses per a participar en la licitació de les obres 
Col·lector al Nord del País Valencià. 
De 28-01-10, determina tres empreses per a participar en la licitació de les obres 
Remodelació del Carrer Sant Roc, 2ª fase. 
 
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, 
De 18-01-10, a Juan Jose Ferrando Serra, reformes en  C/ Ricardo Romero, 42. 
  a Salvador Cors Ferrando, reformes en C/ Ricardo Romer, 54  
De 26-01-10, a Antonio Peris Ferrando, reformes en  C/ Ferran II, 4. 
  a Amanda Rubio Plana, reformes en C/ Ample, 9  
 
- LLICÈNCIES D'ACTIVITATS, 
De 26-01-10, a Jacinto Alberola Verdu, obertura per a venda al detall de material 
esportiu i comerç de cartutxeria no metàl·lica, en  Pl. Pintor Sorolla, 17. 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  



De 14-01-10, demana la Conselleria d'Educació no varie l'adscripció del C. P. 
Jaume II el Just de Benifairó de la Valldigna a l'IES La Valldigna a Tavernes de la 
Valldigna. 
De 14-01-10, inici gual per a local en plaça Nou d'Octubre, 19. 
De 18-01-10, atorga reserva de ninxo a Isaac Chueca Palacios. 
De 18-01-10, atorga llicència gual en plaça Nou d'Octubre, 19, a favor de Raquel 
Vercher Cuñat. 
De 20-01-10, inici gual per a local en carrer Alfandec, 6. 
De 22-01-10, atorga llicència gual en carrer Alfandec, 6, a favor d'Eva Vercher 
Cuñat. 
 
- INTERVENCIÓ,  
De  20-01-10, inici Pressupost Municipal per a l'any i exercici de 2010. 
De 25-01-10, inici operació de crèdit a curt termini per a finançar la Tresoreria 
Municipal. 
 
- TRESORERIA,  
De 14-01-10, aprova padrons de tributs municipals a recaptar durant el primer 
semestre de 2010. 
De 18-01-10, declara exempció IVTM del cotxe 2892 DVB de Ma Elisa Peris Peris  
De 18-01-10, aprova dos liquidacions ocupació via pública amb materials 
construcció. 
De 25-01-10, aprova liquidació ocupació via pública amb materials construcció. 
De 26-01-10, aprova liquidació ocupació via pública amb materials construcció. 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2010,  han tingut entrada  112 escrits, i han tingut eixida  109 escrits. 

 
 I  l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat  de 
tota la informació rebuda. 
 
 
 6)  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: 
  
 - De l'escrit rebut de la Conselleria d'Urbanísme, pel qual es manifesta que la 
competència de fer respectar la legalitat urbanística i de tramitar expedients sancionadors 
en esta matèria es dels ajuntaments, a pesar de demanar en cada expedient que siga la 



Generalitat qui els continue davant la falta de mitjans de personal. Per açò caldria estudiar 
la possiblitat de delegar aquesta competència a la Generalitat. 
 - Del Conveni enviat per la Conselleria de Benestar Social, relatiu al programa 
Menjar a Casa, que després d'haver estat estudiat detingudament, el mateix no va a cobrir 
les expectatives que es tenien al respecte, per tant cal renunciar al mateix, i si cal, estudiar 
altre tipus de mesura des de la perspectiva local. 
 - De la reunió informativa mantesa amb els pares/mares de xiquets/xiquetes que 
utilitzen el servei d'Escola Infantil Municipal, per a explicar els motius de l'increment de 
les noves quotes mensuals, de la qual cosa en general tots han quedat assabentats.  
 Respecte d'aquesta informació el regidor del grup municipal PSOE, Sr. Jesús Vte. 
Alvarez Cuñat, vol fer palés que en cap plenari hi ha estat aprovat eixe increment per a 
l'any 2010. 
 L'Alcalde manifesta que, efectivament l'any 2009 no s'ha aprovat cap increment al 
respecte, però l'Ordenança Fiscal Municipal  del servei Escola Infantil Municipal, davant 
del canvi de funcionament en l'atorgament de les ajudes de la Conselleria d'Educació, l'any 
2008 l'Ajuntament va aprovar les noves quotes mensuals per l'assistència a l'Escola 
Infantil, de tal forma que la mateixa havia de ser abonada en metàl·lic o en bonos de la 
Generalitat, com que el bonos de 2010 han baixat el seu import, la quota en metàl·lic hi ha 
tingut que ser incrementada. 
 - Per la Diputació de València ja ha estat adjudicat el servei WIFI provincial, per 
tant, prompte l'empresa adjudicatària començara a redactar els projectes tècnics pertinents.  
 - Els informes dels tècnics que assessoren este ajuntament en matèria d'urbanisme, 
respecte de la petició de modificació puntual del PGOU formulada per les germanes Martí 
Ferrando, prompte estaran en estes oficines municipals, i aquest assumpte serà motiu de 
resolució el proper plenari que celebrem. 
 - Una falla de Tavernes de la Valldigna, com que la seua fallera major es d'este 
Municipi, vol el dia de la presentació fer un ralli de motos i cotxes vells. 
 - El proper 27 de març, tindrem la visita d'uns músics que estan fent una gira per la 
Comunitat Valenciana. 
 - El proper 5 de juny, tindrà lloc un concert de l'Orquestra “La Valldigna”. 
 - La Conselleria d'Educació, informarà el més aviat possible respecte de la 
realització d'obres de millora en el C.P. Jaume II el Just, demanades per este Ajuntament. 
 - Pels Consells Escolars, Ampes i Ajuntaments de la Valldigna, també s'ha demanat 
es realitzen obres de millora en l'IES Jaume II el Just a Tavernes de la Valldigna. 
 
 A continuació la regidora del grup municipal PSOE,  Sra.  Rosa Alberola Ferrando, 
pregunta quan va a formalitzar-se l'adjudicació del contracte de gestió del bar del 
poliesportiu municipal. 
 L'Alcalde manifesta que, una vegada estiguen disponibles els informes dels tècnics 
municipals. 
 



 Tot seguit, el regidor del grup municipal PP, Sr.  Jose Luis Ferrando Martí, 
pregunta que va passar el Dia de l'Arbre que no es va celebrar 
 El Regidor d'Agricultura i Medi Ambient, Sr. Antoni Vercher Ferrando, ho explica 
i en resum, que les plantes estaven demanades i pagades, faltava el transport, cosa que 
havia de tindre lloc entre el dia 25 i 28 de gener, i que havia de pagar-se a peu de 
magatzem abans de descarregar. Com que les plantes aplegaren a Benifairó de la Valldigna 
el divendres dia 29, una persona empleada de l'ajuntament va dir que fins el dilluns que 
estarà el secretari no es pot pagar, en conseqüència el transportista al no poder cobrar, no 
va deixar les plantes, açò va provocar la suspensió de la celebració del Dia de l'Arbre i 
ajornar-ho per a la setmana següent.  
 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'Alcalde clou la sessió 
a les 21:50 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta. 

 
 
 Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia  08 de març de  
2010.   I s'estén  en  onze pàgines de full timbrat de l'Estat, classe 8a., números OJ9994555 
(anvers) a OJ9994560 (anvers), 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 
 

 
 
 
 
 
 
 


