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            S'EXCUSAREN:   

 
 
NO S'EXCUSAREN: 

 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a dos de novembre 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 d’octubre 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) ADHESIÓ, SI ES EL CAS, AL SERVEI DE LA DIPUTACIÓ DE 
VALÈNCIA “CENTRAL DE COMPRES”, I APROVACIÓ DEL CONVENI 
REGULADOR DE L'ADHESIÓ: 
  
 Es ret compte del nou servei de la Diputació de València, denominat “Central de 
Compres” al qual les Entitats Locals de la Província es poden adherir, aprovant si es el cas, 
el corresponent Conveni d'Adhesió. 
 
 Atés el contingut del Conveni Normalitzat d'Adhesió al sistema d'adquisició 
centralitzada de la Diputació de València.- Central de Compres de la Diputació de 
València (CENTRAL),  l'objectiu del qual es la contractació, per part de l'Entitat Local 
adherida, de subministres i serveis a través de la CENTRAL en les condicions i preus 
vigents en els contractes subscrits per la Diputació de València amb  les empreses 
adjudicatàries en el moment de l'adquisició dels bens o la contractació dels serveis, redactat 
en cinc fulls i consta de cinc exposicions de motius i sis clàusules que conformen la 
finalitat pròpiament perseguida del Conveni. 
 
 Atés que l'acceptació de l'indicat conveni, és  beneficiós als interessos generals 
municipals, ja que, en base al mateix, es pot obtindre una reducció de la despesa pública, al 
temps de simplificar la tramitació administrativa de l'adquisició de bens i contractació de 
serveis. 
 
 L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

 
a) Adherir-se al servei de la Diputació de València, denominat “Central de 

Compres”, manifestant conèixer el funcionament del mateix. 
 
 b)  Acceptar i  aprovar el contingut del text del Conveni Normalitzat d'Adhesió, de 
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, al sistema d'adquisició centralitzada de la 
Diputació de València.- Central de Compres de la Diputació de València (CENTRAL), 
l'objectiu del qual es la contractació de subministres i serveis a través de la CENTRAL en 
les condicions i preus vigents en els contractes subscrits per la Diputació de València amb  
les empreses adjudicatàries en el moment de l'adquisició dels bens o la contractació dels 
serveis, redactat en cinc fulls i, consta de cinc exposicions de motius i sis clàusules que 
conformen la finalitat pròpiament perseguida del Conveni. 
 



 c) Facultar l'Alcalde Sr. Jesús Ferrando Peris, assistit del secretari general de 
l'ajuntament,  per a la firma de l'esmentat conveni. 
 
 d) Comunicar aquest acord a la Diputació de València, als efectes previstos. 

 
 
 2)  RATIFICACIÓ DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA PER LES QUALS 
S'APROVEN DETERMINATS PROJECTES O DOCUMENTS TÈCNICS 
D'OBRES MUNICIPALS: 
 

Es ret compte  que per aquest Ajuntament en Ple en sessió de 06 d'abril de 2009, es 
va acordar sol·licitar a la Generalitat, amb les condicions fixades en el Decret-Llei 1/2009, 
de 20 de febrer i l'Ordre de 26 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Ocupació, la inclusió en el Pla d'Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat 
Valenciana, de les obres  següents: Pavimentació carrer Purissima, Remodelació del carrer 
Sant Roc, Col·lector en la part nord de la plaça del País Valencià i, Reforma i Restauració 
del Dipòsit de l'Aigua Potable. 
 
 En data 12 de juny de 2009 per Resolució del Conseller d'Economia, Hisenda i 
Ocupació, s'autoritza el finançament a càrrec dels recursos del Pla d'Inversió Productiva en 
Municipis de la Comunitat Valenciana, de l'obra “Col·lector en la part nord de la plaça del 
País Valencià”. Per Resolució de data 19 de juny de 2009, s'autoritza el finançament de 
l'obra “Reforma i Restauració del Dipòsit de l'Aigua Potable”. Per Resolució de data 03 de 
juliol de 2009, s'autoritza el finançament de l'obra “Pavimentació carrer Purissima”. I per 
Resolució de data 08 d'octubre de 2009, s'autoritza el finançament de l'obra “Remodelació 
del carrer Sant Roc”.  
 

Per a la contractació d'estes obres, primer que res cal disposar dels projectes o 
documents tècnics pertinents, els quals a més de redactar-se segons les prescripcions legals 
conteses en la vigent legislació de contractació del sector públic, s'ha de realitzar atenent el 
caràcter d'urgent que te la gestió de l'indicat Pla d'Inversió Productiva en Municipis de la 
Comunitat Valenciana. 
 

Una vegada redactats, amb la tramitació administrativa pertinent, per Resolucions 
de l'Alcaldia de data 08 d'octubre de 2009, respectivament van ser aprovats els projectes 
tècnics de les obres “Reforma i Restauració del Dipòsit de l'Aigua Potable” i  
“Pavimentació carrer Purissima”, per Resolució de 28 d'octubre de 2009 va ser aprovat el 
projecte de les obres “Col·lector en la part nord de la plaça del País Valencià”  i  per 
Resolució de 30 d'octubre de 2009 va ser aprovat el projecte de les obres “Remodelació del 
carrer Sant Roc (2ª fase)”. 

 



No obstant açò, com que aquestes obres no compten amb crèdit pressupostari de 
conformitat amb el Decret-Llei 1/2009, de 20 de febrer, encara que la seua contractació 
siga competència de l'Alcaldia, l'aprovació dels projectes o documents tècnics es 
competència de l'Ajuntament en Ple. 
 

I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda. 
 

Ratificar dos Resolucions de l'Alcaldia de data 08 d'octubre de 2009, per les quals 
respectivament van ser aprovats els projectes tècnics de les obres “Reforma i Restauració 
del Dipòsit de l'Aigua Potable” i  “Pavimentació carrer Purissima”,  la Resolució de 28 
d'octubre de 2009 per la qual va ser aprovat el projecte de les obres “Col·lector en la part 
nord de la plaça del País Valencià”  i  la  Resolució de 30 d'octubre de 2009 per la qual va 
ser aprovat el projecte de les obres “Remodelació del carrer Sant Roc (2ª fase)”. 

 
 

 3) APROVAR LA SEGONA CERTIFICACIÓ D'OBRA DE LES OBRES 
“MILLORES EN SALÓ D'ACTES CULTURALS I ADEQUACIÓ DE L'ENTORN” 
I LA RESPECTIVA ACTA DE RECEPCIÓ D'OBRES: 
 

Atés la Segona i Final 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 huitanta-sis mil dos-cents trenta euros i 
huitanta-un  cèntims (86.230,81 €). 
  
 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 Segona certificació d'obra i FINAL de “Millores en Saló 
d'Actes Culturals i Adequació de l'Entorn”, en totes les seues parts, i  acceptar l'Acta de 
Recepció d'aquestes obres. 
 

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 86.230,81 €, en funció de la disponibilitat de fons de la Tresoreria Municipal. 
 
 d) Remetre certificació d'aquest acord a la Conselleria de Justícia i Administracions 
Públiques, i que es notifique al contractista. 

 
 

4) APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ D'ORDENANCES 
FISCALS MUNICIPALS, PER A L'ANY 2010: 
 

Es ret una altra vegada la proposta de l'Alcaldia de modificar determinades 
Ordenances Fiscals Municipals per a l'any 2010, concretament  
 

− Impost sobre bens immobles,    i 
− Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 
 Atés justificada la necessitat de la modificació de les ordenances fiscals indicades, 

per a fer front a les despeses municipals, en particular l'autofinançament dels serveis 
municipals. 
 

La Corporació Municipal, davant la situació econòmica general de la Nació i la 
particular de Benifairó de la Valldigna, delibera amplament respecte de la proposta 
mencionada, considerant que no es moment  de modificar cap Ordenança Fiscal Municipal. 
 

L'Alcalde, escoltada la Corporació Municipal accepta la consideració feta per les 
regidores i els regidors. 
 

I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
No  Modificar cap Ordenança Fiscal Municipal per a 2010. 

 
 

ASSUMPTES INCLOSOS, FORA DE L'ORDRE DEL DIA. 
 

A continuació i abans dels punts de retre compte de les resolucions de la 
Presidència i,  precs i preguntes, pel Sr. Alcalde, davant la convocatòria de la Diputació de 
València del Pla Provincial de Serveis Informàtics 2010-2011 (SERTIC), demana la 



Corporació Municipal el debat i resolució pertinent respecte de l'adhesió al mateix si es el 
cas, en aquesta mateixa sessió. 
 
 Per tant es proposa incloure en l'Ordre del Dia,  el següent assumpte:  “Adhesió, si 
es el cas, al Pla Provincial SERTIC de la Diputació de València”, per tal que la Corporació 
Municipal adopte resolució al respecte i prenga l'acord oportú.  
 
 I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta 
legal preceptiva, acorda incloure en l'Ordre del Dia l'assumpte esmentat, passant tot seguit 
a debatre'l. 
 

5) ADHESIÓ, SI ES EL CAS, AL PLA PROVINCIAL SERTIC DE LA 
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA: 
  

Es ret compte de l'Anunci de Diputació de València, publicat en el Butlleti Oficial 
de la Província núm. 258, de data 30 d'octubre de 2009,  relatiu a “Pla Provincial de 
Serveis Informàtics 2010-2011 (SERTIC)”, l'objectiu del mateix es millorar les 
administracions locals en la seua adaptació a la  -Societat de la informació-,  regulant un 
marc de prestació de serveis informàtics des de la Diputació a les Entitats Locals. 

 
Atés el contingut de l'esmentat “Pla Provincial de Serveis Informàtics”, el qual 

consta d'Onze Bases i tres annexes un sobre el catàleg de serveis informàtics, altre sobre 
model d'adhesió i el tercer sobre l'abast dels serveis, i que per a participar dels beneficis del 
mateix cal adoptar la corresponent resolució d'adhesió. 
 

Prèvia deliberació dels regidors,  a proposta del Sr. Alcalde, l'Ajuntament en Ple, 
per unanimitat acorda: 

 
- Adherir-se al Pla Provincial de Serveis Informàtics 2010-2011 (SERTIC) de la 

Diputació de València, manifestant conèixer i acceptar el contingut del mateix. 
 

 - Comunicar aquest acord a la Diputació de València, als efectes previstos. 
 
 

 6) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, i DE LA 
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÉS, I DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ 
DEL PRESSUPOST DE 2009 CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE: 
 
 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 d'octubre de 
2009  fins el dia 31 d'octubre de  2009, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,  
De 28-10-09, convocatòria sessió ordinària a celebrar el 02 de novembre de 2009. 
 
- PERSONAL,  
De 15-10-09, atorga comissió de serveis a l'ajuntament de carcaixent, a l'agent de 
policia local Sr. Jordi Camarena Serva. 
De 22-10-09, nomena agent de la policia local amb caràcter interí, a Luís A. 
Martínez Vidal.  
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 02-10-09, demana informe tècnic del projecte d'obres “Pavimentació carrer 
Purissima”. 
De 02-10-09, demana informe tècnic del projecte d'obres “Col·lector al nord de la 
plaça del País Valencià”. 
De 06-10-09, inici contractació de les obres “Pavimentació carrer Purissima”. 
De 06-10-09, inici contractació de les obres “Reforma i restauració Dipòsit d'aigua 
potable”.  
De 08-10-09, aprova el projecte d'obres “Reforma i restauració Dipòsit d'aigua 
potable”. 
De 08-10-09, aprova projecte de les obres “Pavimentació carrer Purissima”. 
De 14-10-09, aprova expedient contractació de les obres “Pavimentació carrer 
Purissima”. 
De 14-10-09, aprova expedient contractació de les obres “Reforma i restauració 
Dipòsit d'aigua potable”. 
De 15-10-09, convoca licitació de les obres “Reforma i restauració Dipòsit d'aigua 
potable”. 
De 15-10-09, convoca licitació de les obres “Pavimentació carrer Purissima”. 
De 19-10-09,  adjudica contracte de les obres “Remodelació carrer Sant Roc” a 
CADERSA SL, per 47.600,00€  
De 19-10-09, adjudica contracte de les obres Reparació coberta i façana 
Ajuntament, a Construcciones MIG-ROS CB, per 11.269,23 €. 
De 19-10-09, adjudica contracte de les obres Reparació de camins rurals, a 
CADERSA SL, per 16.900,91 €. 
De 19-10-09, adjudica contracte de les obres Reparació xarxa d'aigua potable, a J. 
Salvador Serra Ferrando, per 5.520,57 €. 
De 19-10-09, adjudica contracte de les obres Reparació camp de futbol, a 
TRANSFEVACH, SL, per 30.000,00 € 



De 19-10-09, adjudica contracte de les obres “Millores en plaça Pintor Sorolla”, a 
CADERSA SL, per 16.000,00 €. 
De 19-10-09, adjudica provisionalment contracte de les obres “Condicionament 
Escenari Saló Cultural”, a CADERSA SL, per 95.200,00 € 
De 22-10-09, encomana redacció projecte tècnic de les obres “Remodelació del 
carrer Sant Roc, 2ª fase”.  
De 23-10-09, adjudica definitivament contracte de les obres “Condicionament 
Escenari Saló Cultural”, a CADERSA SL, per 95.200,00 € 
De 27-10-09, demana informe tècnic del projecte de les obres “Remodelació del 
carrer Sant Roc, 2ª fase”.  
De 28-10-09, inici contractació de les obres “Col·lector al nord de la plaça del País 
Valencià”. 
De 28-10-09, aprova projecte de les obres “Col·lector al nord de la plaça del País 
Valencià”. 
De 28-10-09, inici contractació de les obres “Remodelació del carrer Sant Roc, 2ª 
fase”.  
De 29-10-09, aprova certificació d'obra primera i final de les obres Reparació 
coberta i façana Ajuntament. 
De 29-10-09, aprova certificació d'obra primera i final de les obres Reparació de 
camins rurals. 
De 29-10-09, aprova certificació d'obra primera i final de les obres Reparació xarxa 
d'aigua potable. 
De 29-10-09, aprova certificació d'obra primera i final de les obres Reparació camp 
de futbol. 
De 29-10-09, aprova certificació d'obra primera i final de les obres 
“Condicionament Escenari Saló Cultural”. 
De 30-10-09, aprova projecte de les obres “Remodelació del carrer Sant Roc, 2ª 
fase”.  
De 30-10-09, contracta amb GESPLAN el servei d'assistència juridicourbanística, 
per un any i per 12.900,00 €.  
 
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, 
De 07-10-09, a Rafael Cors Vercher, reformes en C/ Sant Francesc, 3. 
De 27-10-09,  a Rafael Porro Ginestar, reformes en C/ Purissima, 2. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 13-10-09, determina Comissió Selecció aturats pel programa EMCORP-09 
hivern. 
De 19-10-09, inici donar de baixa a dos estrangers en padró habitants.  
De 22-10-09, renova a quatre estrangers inscripció en padró habitants.  
 



- INTERVENCIÓ,  
De 20-10-09, declara definitivament aprovat expedient modificació de crèdits núm. 
2 del pressupost de 2009. 
De 22-10-09, inici modificació de crèdits núm. 3 per generació de crèdits en 
pressupost de 2009. 
De 30-10-09, aprova modificació de crèdits núm. 3 per generació de crèdits en 
pressupost de 2009. 
 
- TRESORERIA,  
De 20-10-09, aprova 7 liquidacions plusvàlua, primer trimestre 2009, amb un total 
d'1.394,57 €. 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2009,  han tingut entrada  1220 escrits, i han tingut eixida  1076 escrits. 

 
C) També i amb la finalitat de donar compliment a la base 49 de les d'execució del 

pressupost de l'any 2009, es ret compte a la Corporació Municipal, de l'execució del mateix 
corresponent al tercer trimestre, a nivell de l'estat d'ingressos i de l'estat de despeses, així 
com dels moviments i situació de la tresoreria, i que a manera de resum, és el que segueix: 

 
TERCER Trimestre-2009 

 
ESTAT  D'INGRESSOS.- 
- Previsions definitives............................................ 3.459.994,99  €. 
- Drets reconeguts...................................................  1.560.897,77  €. 
-  Recaptació neta...................................................      761.850,09  €. 
 
ESTAT  DE DESPESES.- 
- Consignacions definitives..................................... 3.139.994,99  €. 
- Obligacions reconegudes......................................  1.172.000,50 €. 
-  Pagaments realitzats..........................................       992.253,24  €. 
 
MOVIMENTS I ESTAT DE LA TRESORERIA: 
-Existències a 01-07-09.............................................    34.169,66  €. 
-Ingressos durant el trimestre....................................   697.733,86  € 
-Pagaments durant el trimestre..................................   653.883,91  €. 
-Existències a 30-09-09.............................................     78.019,61  €. 
 

 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: 
  
 - Esta estudiant-se la manera de prohibir la circulació en el primer tram del carrer 
Sant Benet, així com prohibit aparcar en la placeta del mateix carrer. 
 
 
 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 de 21 de desembre de  
2009.   I s'estén  en  deu  pàgines de full timbrat de l'Estat, classe 8a., números OI8704419 
(revers) a OI8704425 (anvers), no obstant la fulla OI8704424 no consta per haver estat 
destruïda per errada d’impressió. 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 
 

 
 
 


