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NO S'EXCUSAREN: 

 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a quatre d'octubre de 2010, essent  les vint hores, a la 
Sala de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Jesús Ferrando Peris, assistits per 
la secretaria general de l'Ajuntament Sra. Maria Jesús Ricart Sanchis, 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 30 de setembre 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  DE 6 DE SETEMBRE DE 2010: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 30 de setembre 
de 2010, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua 
transcripció al llibre d'actes corresponent. 
 

 
2)  APROVACIÓ OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB EL BANC DE 

CREDIT LOCAL.  
 

Atés l'expedient tramitat per a formalitzar una operació de tresoreria per atendre les 
necesitats transitories de liquides de la Tresoreria Municipal. 
 
 Atés que l’oferta del Banc de Crèdit Local (oficina en València) resulta avantatjosa 
pels interessos municipals. 
 
 Atés l'informe de Secretaria-Intervenció de data 30 de setembre de 2010. 
 

Atés que  l'operació de tresoreria es per import de 270.000 euros, pot concertar-se 
al complir-se amb els requisits de l’article 51 del Text Refòs de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, amortitzant 
simultàniament l’operació de tresoreria vigent de 278.000,00 euros; ha de ser  aprovada per 
l'Ajuntament en Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres que integren la 
Corporació Municipal i ha de ser cancel.lada abans de 31 de desembre de 2010. 

 
 Per lo exposat, el plenari per cinc vos a favor dels membres del Grup Municipal 
Bloc Nacionalista Valencià, Grup Municipal Esquerra Unida- Els Verds i Grup Municipal 
Popular, ningún en contra i tres abstencions dels membres del Grup Municipal Socialista  
adopta el següent acord: 
 
 a) Formalitzar una operació de tresoreria amb el Banc de Crèdit Local, a través de 
l'oficina oberta en València,  per import de dos-cents setanta mil euros (270.000,00) euros, 
amb les condicions següents: 
 
 -Tipus d'interes  variable......................Euribor 3 meses.+.2% 
 -Comissió d'obertura.................................................0'10% 
 -Comissió d'indisponibilitat.......................................exenta 



 -Despeses de correduria..............................................exenta. 
- Comisió cancelació anticipada.............................. exenta 

 - Termini d'amortització: 7 de desembre de 2010. 
 - Les liquidacions d’interessos seràn trimestrals, d'acord amb la revisió de 
l’Euribor. 
 
 b) Comunicar aquesta Resolució al Banc de Crèdit Local als efectes de firmar la 
respectiva documentació de l’operació de tresoreria abans del día 7 d’octubre de 2010. 
 
           L'Alcalde explica la necessitat de renovarla perquè la vigent conclou el proper día 7 
d'octubre, haben-se presentat tant sols el Banc de Crèdit Local que vol fins dos mesos més, 
donat que faràn una operació de crèdit valorant la situació actual per a que la propera 
Corporació tinga més tranquilitat; també diu que si es ven el solar s'intentará sol.lucionar. 
La Sra. Alberola,Portaveu del Grup Municipal PSOE pregunta si hi han compradors y el 
Sr. Alcalde respon que estan mirant-ho.  
           
 

3) DONAR COMPTE DE 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 d'agost de 2010  
fins el dia  31 d'agost de  2010, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,  
De 30-08-10, convocatoria sessió plenaria del dia 6 de setembre de 2010 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 09-07-10, tramita el projecte tècnic de l'obra “Millores en la Plaça Major, 
PPOS-2010.  
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
 
De 20-08-10, autoritza ocupació via pública a Carmen Hernández Barull per 
instal.lació d'activitat econòmica no sedentaria en lloc fixe en mercat municipal en 
la Plaça Pintor Sorolla. 
De 04-08-10 concedix llicencia municipal d'obertura d'activitat de CENTRAL 



HORTOFRUTICOLA  a FRUTAS TONO,SL, amb emplaçament en C/Pinar,s/n 
deBenifairó de la Valldigna. 
 
- URBANÍSME, 
De 23-08-10, manifesta rebuig al projecte de reotenciació a 220 kv de l'actual línia 
elèctricaa 132 kv, de la ST Vilanova a ST Gandia i amb entrada i eixida nova ST 
Valldigna. 
 
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, 
De 05-08-10, a Daniel Pérez Serra i altre, per ocupació de l'edificació de quatre 
vivendes en bloc de l'edifici de tres plantes, situat al carrer Alfurell,núm.8. 
De 05-08-10, a Raquel Vercher Cuñat junt amb Salvador Alfonso Vercher Alberola 
per ocupació de l'edificació de vivenda unifamiliar situada en Pl. 9 D'Octubre, núm. 
19. 
De 05-08-10, a Francisco Serra Fons per ocupació de l'edificació de vivenda 
unifamiliar entre mitgeres situada en Carrer Blasco Ibáñez, núm. 8. 
De 18-08-10, a EXPANSIO XERACO,SL, per ocupació parcial d'edificació de 13 
viviendes, situada al carrer Juan de Juanes, cantó Jaume II. 
 
- PERSONAL, 

 De 30-08-10, determina i convoca la Comissió de Selecció, dels treballadors 
desocupats pel programa EMCORP-2010 . 
 
  
 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: 
 

− En el Salari Jove ha quedat seleccionada una xica per a la biblioteca. 
− En la Mancomunitat de la Valldigna s'ha quedat a pagar a terminis les quotes 
per a saldar els deutes. 

 
      La Sra. Alberola, Portaveu del Grup Municipal PSOE, exposa hi ha pobles movent-
se en el tema del tractament i han preparat un escrit perquè el signe cada persona i 
presentar-los davant el President del Consorci, vol deixar constància que consideren la taxa 
abusiva i demana se'ls deixe la Casa Consistorial per informar i recollir firmas.El Sr . 



Antonio R. Vercher, Portaveu del Grup Municipal Esquerra Unida, manifesta en els plens 
del Consorci hi ha dues posicions enfrontades, sent la dels Ajuntaments del PSOE, BNV i 
EU contrària als estatuts, a la taxa i la seva aplicació però és impossible lluitar contra la 
majoria i afegeix faran difusió del escrit per semblar bé . El Sr. Alcalde diu en el 
Pressupost General van a intentar baixar la taxa municipal.La Sra. Alberola diu la gent no 
vol reciclar i el Sr. Alcalde diu això encarirà el servei, replicant la Sr. Alberola haurien de 
fer reunions informatives, comprometent-se l'alcalde a celebrar-la la propera setmana, 
demanant l'assistència dels regidors. 
       El Sr. Jose Lluis Ferrando, Portaveu del Grup Municipal Popular, pregunta qué s'ha 
fet el passat cap de setmana en l'auditori i les escoles, i el Sr. Alcalde respon  hi ha una 
associació anomenada maulets que demana permís per a utilitzar l'auditori i les escoles 
havent netejat molt bé. El Sr. Ferrando pregunta pel lloguer i el Sr. Alcalde respon no ho 
tenen establert i no ho poden demanar. 
     El Sr. Joan Enric Alberola, Regidor del Grup Municipal Bloc Nacionaliste Valencià, informa demà 
hi ha una reunió de la Mancomunitat de La Safor per a modificar els Estatuts. El Sr.Alcalde diu que els passe 
a tots i que el vot será ponderat. 
 
 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'Alcalde clou la sessió 
a les 20:20 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  18 de novembre 
de 2010.   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                                              Maria Jesús Ricart Sanchis 
 


