MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN
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SR. JESÚS VTE. ALVAREZ CUÑAT
SRA. YOLANDA CUÑAT FERRANDO
SR. JOSE LUIS FERRANDO MARTÍ
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SR. DOMÉNECH ESTRUCH LLORCA
SR. ANTONI R. VERCHER FERRANDO

NO S'EXCUSAREN:

A Benifairó de la Valldigna, a dos de febrer de 2009, 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 28 de gener de 2009, 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 DE 15 DE GENER DE 2009:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 15 de gener de
2009, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció
al llibre d'actes corresponent.

2) ADOPCIÓ D'ACORD PERTINENT EN RELACIÓ
PROVINCIAL WIFI DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA:

AL

PLA

Es ret compte del projecte “Sona la Dipu, València Província WIFI”, el·laborat per
la Diputació de València, a desenvolupar en el marc de la col·laboració i cooperació de les
Entitats Locals de la Provínica, del qual cal destacar els següents paràgrafs expositius.
La societat de la informació, el procés de modernització de Les Administracions
Públiques així com el dret d'accés Electrònic dels ciutadans als servicis públics consagrat i
articulat en la Llei 11/2007, de 22 de juny, exigixen amb data caducitat (31 de desembre
del 2009), que aquelles es doten dels mitjans i sistemes electrònics perquè eixos drets
puguen fer-se efectius. Ara bé, el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les
Administracions Públiques a través de mitjans electrònics i la correlativa obligació d'estes
de facilitar-los, esdevindrà inútil si els poders públics no impulsen la instal·lació, i
gestionen l'ús, de les infraestructures indispensables perquè els potencials usuaris Ciutadans, entitats i empreses- puguen accedir a eixos servicis que, per via telemàtica, els
oferisquen els operadors privats o les pròpies Administracions Públiques.
Posar en mans dels ciutadans els mitjans tècnics adequats que facen possible i
agilitzen, sense perjuí de les actuacions que a la iniciativa privada li corresponen i que en
molts casos ve ja desenrotllant, el seu accés als canals pels que han de transitar per a
exercitar els seus drets és, sens dubte, una actuació que entra en l'àmbit de les capacitats
que la legislació assigna als Ens Locals. Des d'este prisma el subministrament, instal·lació,
manteniment i explotació de Xarxes Digitals Municipals basades en tecnologia sense fil
(Xarxa Digital Municipal, Zones Digitals municipals i Edificis Digitals) en els Municipis
de la província fins a formar una verdadera Xarxa Digital Provincial, suposa un important
pas avant.
És en este context on la Diputació Provincial exercint, les seues competències de
cooperació, assistència i col·laboració amb els municipis per a la utilització interactiva de

les tecnologies de la informació i comunicació, i en compliment de la Disposició Final
Tercera de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis
públic, va plantejar el Programa “ Sona La Dipu, València província Wifi”, a què es van
adherir inicialment la majoria dels municipis de la província i, per acord plenari de 21 de
gener de 2009, va donar llum verda a les directrius que regiran la col·laboració i
cooperació provincial amb les entitats locals de la Província per al desenrotllament del dit
Programa i el seu Conveni Regulador.
L'exposició de motius de la Llei General de Telecomunicacions ( Llei 32/2003, de 3
de novembre ) declara que la regulació de les comunicacions electròniques s'inspirarà en
mantindre el règim de lliure competència alhora que assegura una mínima intervenció de
l'Administració en el sector, per a fixar, en el seu article 8.4, les pautes de regulació de
l'activitat de les Administracions Públiques, per si o per mitjà de persona interposada, com
a operadors de xarxes i servicis de comunicació electrònica. L'esmentat article admet
expressament la intervenció de les Administració Públiques en el mercat de les
telecomunicacions com un operador més, ja siga de forma directa o indirecta a través
d'empreses públiques (en el seu sentit més lat).
D'altra banda, la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local assenyala en
l'article 25 que, “el municipi per a la gestió dels seus interessos i en l'esfera de les seues
competències pot promoure qualsevol classe d'activitats i prestar quants servicis públics
contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal”, per a afegir
en l'article 85 que “són servicis públics locals els que presten les entitats locals en l'àmbit
de les seues competències” i, establir en l'article 70-bis, apartat tercer, “els municipis
hauran d'impulsar la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la
comunicació per a facilitar la participació i la comunicació amb els veïns, per a la
presentació de documents i per a la realització de tràmits administratius, d'enquestes i, si
és el cas, de consultes ciutadanes”.
De l'anterior, fàcilment es deduïx l'interés municipal i el benefici que per a la
comunitat veïnal suposa la implantació de servicis que, amb vocació d'universalitat,
subministren des del punt de vista econòmic i tècnic, l'accés i la normal utilització dels
canals tecnològicament més avançats. I això encara considerant que la prestació de servicis
de comunicacions electròniques per les Administracions Públiques constituïx un “servici
d'interés general”, una activitat liberalitzada i no un “servici de titularitat pública” o un
“servici públic” en el sentit clàssic del terme. Evidentment una Administració Pública, en
este cas l'ajuntament, directament o a través d'un tercer, però també coordinadament amb
altres Administracions Públiques i molt especialment a través de la Diputació (donades les
seues competències en orde a la col·laboració, assistència, coordinació i cooperació amb
les entitats locals de la província), pot intervindre en el mercat de les telecomunicacions
com un agent més, competint amb la resta dels operadors en l'activitat d'establir i explotar

xarxes o prestar servicis de telecomunicacions. En este cas, la seua activitat estarà sotmesa
tant a la normativa sectorial de les telecomunicacions com a la resta de la normativa
reguladora de la lliure competència que puga ser-li d'aplicació a les activitats exercides.
Afegir a més que millorar la cohesió territorial i agilitzar l'eliminació dels obstacles
que produïxen deficiències, quan no carències, en infraestructures de comunicacions que
poden desembocar en una bretxa digital (amb la consegüent fallida d´oportunitats per a
ciutadans i entitats i el foment de desigualtats inacceptables) han de ser objectius
estratègics de les Administracions Públiques, i així es proclama, amb la Diputació
Provincial de València, en l'anteriorment esmentat acord plenari de 21 de gener de 2009.
Per això, si la legislació vigent establix, com fa, que la província té com a fins propis i
específics garantir els principis de solidaritat i equilibri intermunicipals en el marc de la
política econòmica i social, el govern i l'administració provincial de forma coordinada amb
els governs dels ens locals del seu territori, ha de fomentar el més complet compliment
d'estos fins, dotant als ens locals de la província dels adequats mecanismes de relació
electrònics amb els ciutadans i implantar les infraestructures de comunicacions que els
permeten, la més eficaç comunicació amb les diferents Administracions Públiques. El
Programa que ens ocupa aborda de ple estos objectius estratègics; objectius de què
participa Plenament este Ajuntament.
El desplegament de Xarxes Digitals municipals basades en tecnologia sense fil, fins
a formar una Xarxa Sense fil Provincial, es presenta d'esta manera, com una de les accions
més potents en el compliment dels objectius de cohesió territorial en la província i al
temps, com s'ha apuntat, evitar l'anomenada bretxa digital. En este sentit este Ajuntament
pretén formar part de la Xarxa Digital Provincial dissenyada per la Diputació.
De la mateixa manera, la implementació i desenrotllament d'una Xarxa Wifi (entesa
en la seua més àmplia accepció) en cada un dels Municipis de la província, significa
assumir dins de la competència Local una activitat econòmica que empara un servici
d'interés general -així ho considera l'article 2 de la Llei General de Telecomunicacionsencara que de caràcter no essencial, entés com a activitat exercida per l'Ajuntament que no
impedix la seua realització per empreses privades, per quant les entitats locals, com ja s'ha
expressat, “hauran d'impulsar la utilització interactiva de les tecnologies de la informació
i la comunicació per a facilitar la Participació i la comunicació amb els veïns”.
Però, a més, i en la fase d'explotació de les infraestructures instal·lades o que
instal·le qui es constituïsca en operador gestionant el servici atorgat per l'Administració,
suposa, en sentit estricte, l'exercici d'una activitat econòmica per part dels ens locals que,
com ja s'ha anticipat, entra plenament dins de l'àmbit de les seues capacitats i queda
emparada constitucionalment en els articles 9 (“promoure les condicions perquè la
llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups que la Integren, siga real i efectiva” ) i 128 (

que possibilita la intervenció de les Administracions Públiques en concurrència amb la
iniciativa privada en la dació de béns al mercat). Eixa activitat es pretén siga exercida per
delegació dels ens locals titulars de la capacitat i competència, per part de la Diputació
Provincial -una vegada acceptada la delegació que li facen els ajuntaments-. L'activitat a
desenrotllar per la corporació provincial ho és, en exercici del genèric deure de cooperació,
assistència i col·laboració que s'assigna a les diputacions provincials, i el més concret de
col·laboració amb els municipis que “ per la seua insuficient capacitat econòmica i de
gestió no puguen desenrotllar en grau suficient “´impuls de “la utilització interactiva de
les tecnologies de la informació i de la comunicació” a les que es referix l'article 70 Bis de
la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.
És en l'exercici, per la Diputació Provincial, d'una activitat suportada en un servici
d'interés general per part de les Administracions Públiques –en concret per part de la
Diputació Provincial per delegació dels respectius ajuntaments– on ha de residenciar-se
l'actuació que la província pretén portar a terme.
Com ja s'ha avançat, prestar un servici de comunicacions electròniques per part de
les entitats locals (Administracions Públiques) és plenament d'acord amb l´ordenament
jurídic vigent tant si és promovent el desenrotllament del sector de les telecomunicacions,
com la utilització de nous servicis i desplegament de xarxes, l'accés a estos en condicions
d´igualtat , i impulsant la cohesió territorial, econòmica i social, on estes no existixen o són
indiscutiblement insuficients, com en els supòsits en què una concreta entitat pública (en el
present cas una entitat local) decidisca prestar el servici en zones on ja s'està prestant per
operadors privats, en concurrència amb estos. En este últim cas s'estarà actuant com un
operador més i esta actuació, des del punt de vista de la Llei General de
Telecomunicacions, esdevindrà d'interés general per vindre emparada (article 4) per
indicadors com ara propiciar l'increment d'ofertes, promoure la inversió eficient en noves
tecnologies, fomentar la innovació tecnològica i en definitiva, impulsar beneficis per als
ciutadans derivats del règim de lliure competència.
Entesa en la forma ressenyada l'activitat a desenrotllar pels respectius ajuntaments
(activitat per a la prestació d'un servici d'interés general) res els impedix que s'adherisquen
al Programa “Sona la Dipu, València província Wifi”, i assumir com propi el
subministrament, posada en funcionament, explotació i manteniment de les infraestructures
i servicis per mitjà de Xarxes sense fil per a l'accés dels ciutadans i entitats municipals als
servicis de la societat de la informació i, al mateix temps delegar l'exercici d'esta activitat,
assumida en base a les capacitats que els atorga l'article 25 de la Llei Reguladora de les
Bases del Règim Local i la pròpia Llei General de Telecomunicacions en l'article 8.4, en la
Diputació Provincial.

La delegació municipal (per a oferir estos servicis d'interés general al mercat) té
perfecte encaix en la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local. Si l'article 31 de
l'esmentat text legal assenyala “que són fins propis i específics de la província garantir els
principis de solidaritat i equilibri intermunicipals en el marc de la política econòmica i
social i, en particular: a) garantir la prestació integral i adequada en la totalitat del
territori provincial dels servicis de la competència provincial”, l'article 70, bis, apartat
tercer, després d'afirmar que els “municipis hauran d'impulsar la utilització interactiva les
tecnologies de la informació i la comunicació” determina que “les diputacions provincials
col·laboraran amb els municipis que, per la seua insuficient capacitat econòmica i de
gestió, no puguen desenrotllar en grau suficient el deure establit en este apartat”.
Però és més, entre les finalitats de la Llei 11/2007, de 22 de Juny, d'accés electrònic
dels ciutadans als servicis públics figura la de “facilitar l'accés per mitjans electrònics dels
ciutadans a la informació”, i la més genèrica de “contribuir al desenrotllament de la
societat de la informació en l'àmbit de les Administracions Públiques i de la societat en
general”, finalitats de molt difícil compliment si no es desenrotllen i potencien els vies
perquè els ciutadans puguen accedir de forma còmoda i segura als servicis que les
administracions locals hagen implementat en desenrotllament dels principis establits en la
legislació vigent.
Entenent que, la transferència d'activitats i servicis a altres Administracions
Públiques, l'aprovació de la concreta forma de gestió d'un servici públic –en este cas la
prestació d'un “servici d'interés general” que haurà de ser oferit en el mercat en
concurrència amb els altres actors-, la delegació de competències i la seua acceptació
correspon al ple de l'entitat local, i que per a portar a terme esta transferència es requerix el
vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de la corporació com
s'inferix dels articles 22 i 47 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.
Entenent igualment que, per a concretar les obligacions i drets que els ajuntaments
adquirixen i suporten amb la delegació, i la delegació mateixa i fer efectiva la cooperació
provincial amb els municipis, entre els previstos en l'article 30.5 del RDL 781/1986, de 18
d'abril, el Conveni Administratiu, és l´instrument idoni.
Vistos els acords provincials i la documentació que els suporta i en especial les
Directrius per a la col·laboració i cooperació provincial amb les entitats locals de la
província per al desenrotllament del programa provincial “Sona La Dipu, València
Província Wifi”, i el “Model de Conveni entre la Diputació Provincial de València i
l'Ajuntament per al desenrotllament del Projecte provincial en el marc de la col·laboració i
cooperació provincial amb les entitats locals de la província”.
Atés igualment l'informe del Secretari General emés a l'efecte d'aquest expedient.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta
legal preceptiva, acorda:
Primer: Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 97 del Text Refòs de les
disposicions vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d'abril, assumir com pròpia l'activitat econòmica per a executar el
subministrament, instal·lació, manteniment i explotació d'una Xarxa Digital Municipal
basada en tecnologia sense fil en el municipi. Acceptant pel que respecta als apartats b) i d)
de l'indicat article els documents el·laborats i aprovats per la Diputació de València,
respecte del projecte “Sona la Dipu, València Província WIFI”.
Segon: Determinar a efectes dels articles 85 i 86 de la Llei 7/1985 Reguladora de
les Bases del Règim Local, que la gestió del servei aprovat en l'anterior apartat siga per
gestió indirecta, acollint-se al Conveni a signar entre la Diputació de València i este
Ajuntament.
Tercer: Exposar al públic aquest nou servei municipal, al Tauler d'Anuncis de
l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, per termini de trenta dies naturals,
comptats des del següent al de la publicació en el BOP, posant-se a disposició del públic la
corresponent documentació, durant aquest termini, els veins i veïnes de Benifairó de la
Valldigna i les Entitats del municipi podran examinar-ho i presentar les observacions que
consideren escaients davant l'Ajuntament en Ple.
Quart: Considerar definitivament aprovada la prestació d'aquest nou servei, si
durant l'indicat període d'informació pública no es presenten observacions, al·legacions i/o
reclamacions, constatant-ho mitjançant decret el Sr. Alcalde.
Quint: Adherir-se al Programa Provincial “Sona La Dipu, València província Wifi”
en els termes fixats per les Directrius que regixen la col·laboració i cooperació provincial
amb les entitats locals de la província per al seu desenrotllament.
Sisé: Delegar en la Diputació Provincial de València, en el marc de la cooperació i
col·laboració amb els Ajuntaments de la província que li són propis i en els termes
previstos en les Directrius provincials i el corresponent Conveni Administratiu a aprovar,
l'exercici i la prestació d'esta nova l'activitat municipal de subministrament, instal·lació,
manteniment i explotació d'una Xarxa Digital Municipal basada en tecnologia sense fil en
el municipi.

Seté: Aprovar el Conveni Administratiu que degudament diligenciat pel Sr.
Secretari General obra en l'expedient, en el que consten sis manifests en la part expositiva i
deu clàusules en la part resolutiva.
Huité: Autoritzar l'alcalde-president tan àmpliament com en Dret procedisca, per a
la firma de l'esmentat Conveni Administratiu amb la Diputació Provincial i de quants
documents siguen necessaris per a l'efectivitat dels drets i obligacions que es deriven del
present acord.
Nové: L'efectivitat de drets i obligacions que es desprenen dels acords anteriors ho
serà des de la firma per part d'este Ajuntament i la Diputació Provincial de València del
Conveni Administratiu a què s'ha fet referència.
Decé: Retre certificació d'aquest acord a la Diputació de València, als efectes
previstos en el projecte “Sona la Dipu, València Província WIFI”.

3) DEMANAR A LA CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER
LA CONTINUITAT DE LA SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ D'AIGÜES
SOTERRADES EN LA FONT DEL BARBER, PER A SUBMINISTRAMENT A LA
POBLACIÓ:
L'any 2004 prèvia la corresponent sol·licitud, per aquest Ajuntament es va
sol·licitar de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer la concessió d'aigües soterrades per
a abastiment de la població. Aquestes aigües provenen de la realització d'un sondeig
emmarcat dins de la Unitat Hidrogeològica 08-31 “Serra de les Agulles“ segons la
nomenclatura de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, amb resultats de qualitat
d'aigua i cabal satisfactoris. Dit sondeig es va realitzar a través d'una de les actuacions de la
Diputació de València integrada dins del “Programa d'Abastiment d'Aigua Potable als
municipis de la província València”.
La necessitat del sondeig esmentat vingue produïda per la falta de qualitat de l'aigua
per a abastiment de la població, captada del pou situat en la Partida Cambro de Benifairó
de la Valldigna, al no complir amb el Reial Decret 140/2003 de 7 de febrer, pel qual
s'establixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, entre altres pel
seu elevat contingut en nitrats.
Aquell sondeig esdevingué en el nou pou realitzat en la partida “Font del Barber o
Racó del Sabinar” del terme municipal de Benifairó de la Valldigna, els treballs del mateix
començaren a l'Agost del 2002 i acabaren al Febrer del 2003. D'altra banda, amb data 5 de
Desembre del 2003 es proposa pel Director General d'Obres Públiques de la Conselleria

d'Infraestructures i Transports, la tramitació pel procediment d'emergència de l'obra
“Equipament de sondeig i conducció fins a depòsit a Benifairó de la Valldigna (València)”,
consistent en una conducció de fundició Ø200 mm de 2592 m de longitud des del
mencionat sondeig fins al depòsit regulador de Benifairó de la Valldigna el que completa
les instal·lacions necessàries per a portar les aigües des del punt de captació d'estes fins al
depòsit existent.
En fase de tramitació del procediment encetat per aquest Ajuntament per a la
concessió d'aigües soterrades per a abastiment de la població del nou pou realitzat en la
partida “Font del Barber o Racó del Sabinar”, en abril de 2005 per tècnics de la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer es proposa, davant l'existent concessió d'aigües
soterrades del pou situat en Partida Cambro per a abastiment de la població i per a reg
segons CLAU 88IP1180 de la qual es titular este Ajuntament, la tramitació d'una concessió
conjunta d'aigües soterrades que es capten dels dos pous esmentats.
S'ha pogut comprovar durant la fase de preparació de la documentació necessària
per a tramitar aquesta concessió conjunta de dos pous, a més mixta al destinar-se part de
l'aigua a abastiment de la població i la sobrant per a reg, la complexitat de la mateixa.
Com que després del temps que ha transcorregut des de l'inici de l'abastiment
d'aigües a la població procedents del pou “Font del Barber”, aquest Ajuntament ha deixat
d'utilitzar habitualment per a la mateixa finalitat les aigües procedents del pou en Partida
Cambro, cal, i així ho proposa el Sr. Alcalde, demanar la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer, la continuació del procediment administratiu per a la concessió d'aigües soterrades
exclusivament per a abastiment de la població, procedents del pou situat en la “Font del
Barber”, de conformitat amb la sol·licitud d'este Ajuntament de juny de 2004, donant per
vàlida en relació a este expedient tota la documentació obrant en el mateix fins a febrer de
2005.
Atés el que es regula a l'article 59 i següents del Text Refòs de la Llei d'Aigües
aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2001 de 20 d'agost, i article 123 del Reglament del
Domini Públic Hidràulic aprovat pel Reial Decret 849/1986 d'11 d'abril.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Revocar l'acord adoptat per este Ajuntament en Ple en sessió de 07 de novembre
de 2005, pel qual se sol·licitava de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, la concessió
d'aigües soterrànies per a abastiment a la població de Benifairó de la Valldigna i els
sobrants per a subministrament d'aigua per a reg, combinada de dos pous: un ubicat en la
“Font del Barber” l'altre en “Cambro” del terme municipal de Benifairó de la Valldigna.

b) Sol·licitar de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, de conformitat i amb els
efectes de la legislació sobre Aigües abans esmentada, la continuació del procediment
administratiu per a la concessió d'aigües soterrades exclusivament per a abastiment de la
població, procedents del pou situat en la parcel·la 118 del polígon 4 partida “Font del
Barber”, de conformitat amb la sol·licitud d'este Ajuntament de juny de 2004, donant per
vàlida en relació a esta sol·licitud tota la documentació obrant en el respectiu expedient
fins a febrer de 2005.
c) Retre certificació d'aquest acord a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, als
efectes oportuns.

4) SOL·LICITAR A LA CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL
XÚQUER LA MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ D'AIGÜES SOTERRADES EN
EL CAMBRO:
L'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna es titular de la concessió administrativa
d'aigües soterrades situades en Partida Cambro amb destinació a abastiment de la població
i per a reg, segons registre de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer CLAU 88IP1180.
Atés que esta tramitant-se el corresponent expedient per a obtindre la concessió
d'aigües soterrades per a abastiment de la població, procedents del pou situat en la parcel·la
118 del polígon 4 partida “Font del Barber”, de conformitat amb la sol·licitud d'este
Ajuntament de juny de 2004.
Atés la falta de qualitat de l'aigua per a abastiment de la població, captada del pou
situat en la Partida Cambro, al no complir amb el Reial Decret 140/2003 de 7 de febrer, pel
qual s'establixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, entre altres
pel seu elevat contingut en nitrats.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Sol·licitar de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, de conformitat i amb els
efectes de la vigent legislació sobre Aigües, la modificació de la concessió administrativa
d'aigües soterrades situades en Partida Cambro segons registre de la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer CLAU 88IP1180, quedant determinat l'aprofitament de les
mateixes amb destinació a reg.

5) APROVAR LA QUARTA CERTIFICACIÓ D'OBRA DE LES OBRES
“MILLORES EN SALÓ D'ACTES CULTURALS I ADEQUACIÓ DE L'ENTORN”:

Atés la quarta certificació d'obra de “Millores en Saló d'Actes Culturals i
Adequació de l'Entorn”, lliurada pel tècnic Director d'Obra Sr. Enrique Rodrigo Torres, a
la qual s'acredita que s'ha invertit la quantitat de trenta-dos mil dos-cents noranta-cinc
euros i desset cèntims (32.295,17 €).
Atés que les obres “Millores en Saló d'Actes Culturals i Adequació de l'Entorn”
estan finançades per la Conselleria d'Infraestructures i Transport en base a Expte.SUBVÉN/2006/05/161, dimanant del Pla Millora de Municipis de la Comunitat
Valenciana 2006-2010 de la Generalitat Valenciana.
Atés la vigent normativa sobre contractes de les administracions públiques, i el
respectiu expedient de contractació.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Aprovar la referida quarta certificació d'obra de “Millores en Saló d'Actes
Culturals i Adequació de l'Entorn”, en totes les seues parts.
b) Sol·licitar de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, que la quantitat que
corresponga segons el que regula l'expedient esmentat, que és l'aportació de la Conselleria
en l'esmentat Pla de Millora de Municipis per a l'indicada obra, siga ingressada en el
compte “Factoring” obert en el Banc de Credit Local.
c) Abonar al contractista adjudicatari, "Canalizaciones y Derribos Safor, SL", la
quantitat de 32.295,17 €, en funció de la disponibilitat de fons de la Tresoreria Municipal.
d) Remetre certificació d'aquest acord a la Conselleria d'Infraestructures i
Transport, al Banc de Crèdit Local i que es notifique al contractista.

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 03 de gener de
2009 fins el dia 28 de gener de 2009, fent l'extracte següent,

- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 28-01-09, convocatòria sessió plenaria del dia 02 de febrer de 2009
- PERSONAL,
De 15-01-09, reconeix segon trienni a l'empleat públic d'este Ajuntament, Jordi
Camarena Serva.
De 22-01-09, determina el cessament com a empleat públic interi a l'agent de la
policia local Luís Miguel Molina Goméz.
De 26-01-09, determina el cessament com a empleat públic interi a l'agent de la
policia local Luís Antonio Martínez Vidal.
- CONTRACTACIÓ,
De 07-01-09, contracta amb Joaquim Egea i Martínez, servei d'assistència tècnica
en matèria d'urbanisme per a 2009, i honoraris de 4.870,00 euros abans de l'IVA.
De 14-01-09, contracta amb EGEVASA, servei control analític aigua potable per a
2009, i honoraris de 2.821,10 euros abans de l'IVA.
De 14-01-09, contracta amb EGEVASA, servei manteniment equips de cloració
aigua potable per a 2009, i honoraris de 963,29 euros abans de l'IVA.
De 14-01-09, contracta amb EGEVASA, servei SINAC relatiu a l'aigua potable per
a 2009, i honoraris de 357,70 euros abans de l'IVA.
- URBANÍSME,
De 27-01-09, requeriment a Antonio Garcia Olmedo per obres sense llicència en
parcel·la 15 del polígon 7.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 26-01-09, a Ma. Del Mar Pérez Verdú, reformes en C/ Alfandec, 14.
- LLICÈNCIES D'ACTIVITATS,
De 28-01-09, informe favorable central hortofruticola en C/ Pinar s/n, i retre
expedient a Generalitat a informe ambiental.
De 28-01-09, informe favorable bar en Av. Valldigna, 5, i retre expedient a
Generalitat a informe ambiental.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 12-01-09, inici gual en carrer Luis Blanes, 4.
De 14-01-09, atorga a Jesús Pérez Gil, gual 147 en C/ Luís Blanes, 4.
De 16-01-09, inici gual en carrer Alfandec, 7.
De 16-01-09, inici gual en carrer Alfanbdec, 5.
De 19-01-09, sol·licita del SERVEF ajuda pal·liar atur, programa salari-jove per a
Administratiu en CP Jaume II el Just.

De 19-01-09, sol·licita del SERVEF ajuda pal·liar atur, programa salari-jove per a
Administratiu en Centre de Salut.
De 19-01-09, sol·licita del SERVEF ajuda pal·liar atur, programa salari-jove per a
Tasques en Biblioteca.
De 20-01-09, atorga a Antonio Serra Palomares, gual 148 en C/ Alfandec, 5.
De 20-01-09, atorga a Antonio Serra Peris, gual 149 en C/ Alfandec, 7.
De 20-01-09, inici gual en carrer Reis Catòlics, 39.
De 22-01-09, atorga a Crescencio Solis Redondo, gual 150 en C/ Reis Catòlics, 39.
De 27-01-09, es renova la inscripció en padró d'habitants de l'estrangera Salma
Hobbadi Enoun.
De 27-01-09, inici caducitat inscripció en padró d'habitants d'estrangers, Brahim
Khechane i altra.
- TRESORERIA,
De 15-01-09, declara exempció pagament IVTM per minusvalidesa a Salvador
Olaso Ripoll.
De 15-01-09, declara exempció pagament IVTM per minusvalidesa a Francisca
Alberola Plana.
De 15-01-09, declara exempció pagament IVTM per minusvalidesa a Francisco
Ribelles Alberola.
De 20-01-09, aprova padrons tributaris, la seua recaptació en voluntaria pertoca en
el primer semestre de 2009.
De 20-01-09, aprova liquidació ocupació via pública per tall de carrer.
De 22-01-09, aprova liquidació ocupació via pública per tall de carrer.
De 28-01-09, declara exempció pagament IVTM per minusvalidesa a Adrián
Casanova Chueca.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2009, han tingut entrada 108 escrits, i han tingut eixida 110 escrits.
I l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat de
tota la informació rebuda.

7) 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:
- Demá ve la Sra. Consellera de Cultura al Monestir de la Valldigna a inaugurar una
exposició, estem tots convidats a assistir-hi.

- Respecte de les obres incloses en el FEIL ja estan preparant-se els respectiu
projectes, al paréixer respecte dels pressupostos inicials apareixeran noves o més unitats
d'obra, per tant hi hauran excessos respecte dels diners aprovats pel Govern de la Nació.
- De la informació extraoficial rebuda per aquest Alcalde, resulta que Benifairó de
la Valldigna no té inclosa cap obra en el programa RURALTER 2009.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'Alcalde clou la sessió
a les 20:30 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta.

Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió d’11 de maig de
2009. I s'estén en catorze pàgines de full timbrat de l'Estat, classe 8a., números
OI8704344 (anvers) a OI8704351 (revers), 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,

Jesús Ferrando Peris

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

