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S'EXCUSAREN:

NO S'EXCUSAREN:

A Benifairó de la Valldigna, a cinc d’octubre 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 30 de setembre 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 07 DE SETEMBRE DE 2009:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 07 de setembre
de 2009, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua
transcripció al llibre d'actes corresponent.

2) CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA GENERALITAT PER A LA
REDACCIÓ DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT EL RISC
D'INUNDACIONS:
Es ret compte del contingut del Conveni Tipus de Col·laboració entre la Conselleria
de Governació de la Generalitat i l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, l'objectiu del
qual es l'el·laboració del Pla d'Actuació Municipal davant el risc d'Inundacions, proposat
pels serveis de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències,
redactat en tres fulls i consta d'una exposició de motius i quatre bases que conformen
l'acord pròpiament perseguit del Conveni.
Atés que l'acceptació de l'indicat conveni, és beneficiós als interessos generals
municipals, ja que, en base al mateix, la Conselleria de Governació redactarà el respectiu
Pla d'Actuació Municipal davant el risc d'Inundacions de Benifairó de la Valldigna, i així
Benifairó de la Valldigna podrà complir amb les determinacions de la Llei 9/2002 sobre
Protecció Civil i Gestió d'Emergències de la Generalitat, i les obligacions que determina el
Decret 156/1999, de 17 de setembre, pel qual s'aprovà el Pla Especial front el risc
d'Inundacions de la Comunitat.
Atés que segons resulta de la revisió del Padró d'Habitants d'aquest Municipi a data
1 de gener de 2009 Benifairó de la Valldigna compta amb 1683 habitants.
L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Acceptar i aprovar el contingut del text del Conveni Tipus de Col·laboració
entre la Conselleria de Governació de la Generalitat i l'Ajuntament de Benifairó de la
Valldigna, l'objectiu del qual es del Pla d'Actuació Municipal davant el risc
d'Inundacions, proposat pels serveis de la Direcció General de Prevenció, Extinció
d'Incendis i Emergències, redactat en tres fulls i consta d'una exposició de motius i quatre
bases que conformen l'acord pròpiament perseguit del Conveni.

b) Facultar l'Alcalde Sr. Jesús Ferrando Peris, assistit del secretari general de
l'ajuntament, per a la firma de l'esmentat conveni.
c) Remetre certificació d'aquest acord a la Conselleria de Governació, als efectes
previstos.

3) DESAFECTACIÓ D'UN TRAM DEL CAMÍ RURAL LA XARA:
Es ret compte de l'expedient incoat per a desafectar el bé urbà municipal “tram de
camí rural La Xara” qualificat de domini públic, ús públic; les característiques del mateix
són: L'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna és titular de l'immoble urbà “tram de camí
rural La Xara” de temps immemorial. Superfície.- 736'00 m2. Afronta: Nord, amb carrer
Roserets; Sud, amb l'actual camí rural La Xara; Est, amb Sonia Ruiz Company, Adela
Verdu Moreno, Ma Asunción Serra Fons, i Celia Ferrando Serra; i Oest, amb Juan
Martinez Ferrando, Pascual Martinez Orduña, Ma. Angeles Pascual Granell, i Josefa Aznar
Alberola. Pendent d'inscripció en el Registre de la Propietat d'Alzira.
L'Alcalde manifesta respecte de l'oportunitat de la desafectació, que es convenient
procedir a l'alteració de la seua qualificació jurídica per a qualificar-lo com a bé
patrimonial, donat que l'esmentat immoble d'acord amb el Pla General d'Ordenació Urbana
de Benifairó de la Valldigna, aprovat per la Comissió Territorial d´Urbanísme de València
en data 04 d'agost de 2005, ha deixat d'esser un camí rural, i poder l'ajuntament, essent un
bé patrimonial, participar en la gestió urbanística de la Unitat d'Execució núm. 6 de sòl
urbà residencial del que forma part d'acord amb el Pla General indicat, a més, que no es
apte per a ser utilitzat com a bé per altres finalitats economicosocials municipals.
Atés que a l'expedient consta tant l'informe del tècnic municipal sobre valoració
pericial de l'immoble de raó, així com informe de secretaria sobre la legalitat del
procediment; tot açò comporta aprovar la desafectació de l'immoble urbà “tram de camí
rural La Xara” com a bé d'ús públic i avala la conveniència de la seua qualificació com bé
patrimonial de propis.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta
legal preceptiva, acorda:
a) Alterar la qualificació jurídica de l'immoble urbà “tram de camí rural La Xara”,
desafectant-lo del domini públic, quedant qualificat com bé patrimonial.

b) Sotmetre aquest procediment a informació pública per termini d'un mes en el
Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Butlletí Oficial de la província, perquè hom puga
formular les al·legacions o reclamacions que s'estimen convenients.
c) Cas de no formular-se reclamacions durant el tràmit d'informació pública, es
considerarà aprovada definitivament l'alteració de qualificació jurídica del “tram de camí
rural La Xara”, cosa que serà constatada pel l'Alcaldia, quedant facultat el Sr. Alcalde per
la recepció formal del mateix. I una vegada siga ferm en via administrativa, que es
procedisca a la respectiva inscripció en el Registre de la Propietat d'Alzira.

4) AUTORITZACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ SOTERRADA EN
CARRER MARIANO BENLLIURE, D'UN TRAM DE LA SÈQUIA DE REG “LA
CREUETA” PROCEDENT DE LA FONT MAJOR DE SIMAT DE LA
VALLDIGNA:
Es ret compte del contingut del projecte tècnic per a la urbanització d'una parcel·la
urbana situada en carrer Mariano Benlliure, 6 de Benifairó de la Valldigna, del qual es
promotor “Germans Giner Hernandez” redactat per EB Arquitectura i Urbanísme Safor 7,
S.L., en juliol de 2008, i referència 743/08/15.
Atés que l'esmentada parcel·la a urbanitzar suporta una servitud de pas d'aigua per a
regar, procedent de la Font Major de Simat de la Valldigna, la canal per on discorre l'aigua
es coneguda amb el nom de “Sèquia la Creueta”, el titular de la mateixa es “SCP Pou
Verge del Pilar”.
Atés que a l'indicat projecte d'urbanització, amb la finalitat d'alliberar la parcel·la a
urbanitzar de la servitud que suporta, esta prevista la instal·lació soterrada del tram de
Sèquia la Creueta pel carrer Mariano Benlliure, la qual cosa respecta el servei de reg que
té encomanat la “SCP Pou Verge del Pilar”.
Atés les normes urbanístiques de Benifairó de la Valldigna segons Pla General
d'Ordenació Urbana aprovat el 04 d'agost de 2005, i demés normativa d'aplicació.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
A) Autoritzar “Germans Giner Hernandez” per a realitzar les obres d'urbanització
de la parcel·la urbana situada en carrer Mariano Benlliure, 6 de Benifairó de la Valldigna,
de conformitat amb el projecte tècnic redactat per EB Arquitectura i Urbanísme Safor 7,
S.L., en juliol de 2008, i referència 743/08/15, salvant el dret de propietat i sense perjudici
de tercers, i de la necessitat d'obtenir, si de cas, altres autoritzacions.

B) A l'efecte autoritzar expresament “Germans Giner Hernandez” per a,
simultàniament amb les obres d'urbanització esmentades, instal·lar de manera soterrada pel
carrer Mariano Benlliure i d'acord amb les prescripcions tècniques que recull el projecte
d'urbanització mencionat, un tram de la Sèquia la Creueta, de tal manera que la parcel·la
urbana situada en carrer Marià Benlliure, 6 de Benifairó de la Valldigna quede alliberada
de la servitud de pas d'aigua per a regar, quedant esta servitud instal·lada en el domini
públic municipal determinat pel vial ja indicat.
C) Durant l'execució de les obres d'urbanització el promotor, adoptarà les màximes
mesures de seguretat, tant pel que respecta als treballadors de les obres, com de terceres
persones, essent el promotor responsable civil i penal dels danys que es puguen produir-se
a persones o béns de tercers, en conseqüència s'instal·lara la deguda senyalització d'obres:
tanques, límits de velocitat, senyals de perill per obres, il·luminació nocturna, etc., açò de
conformitat amb la corresponent Direcció Tècnica de les obres i de l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut que forma part del mencionat projecte .
D) Una vegada siga instal·lada el tram de la Sèquia la Creueta de manera soterrada
pel carrer Mariano Benlliure, de la qual serà titular “SCP Pou Verge del Pilar”, la mateixa
quedarà subjecta a les condicions generals que hi figuren en les Normes Urbanístiques
Municipals i normativa de Règim Local sobre Béns de les Entitats Locals. En particular,
una vegada entre un funcionament aquest nou tram soterrat de la Sèquia la Creueta, els
danys que produïsquen les possibles avaries, tant en el vial públic com en béns de tercers,
seran reparats a càrrec de “SCP Pou Verge del Pilar”, o d'aquelles persones o entitats que
en un futur els succeïsquen.
E) Notificar el present acord a la persones interessades amb aquesta autorització,
als efectes oportuns amb l'oferiment dels recursos administratius pertinents.

5) APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA REFOSA DE LES CINC
CERTIFICACIONS APROVADES DE LES OBRES “MILLORES EN SALÓ
D'ACTES CULTURALS I ADEQUACIÓ DE L'ENTORN”:
Es ret compte que a l'hora de redactar el corresponent projecte tècnic de les obres
“Millores en Saló d'Actes Culturals i Adequació de l'Entorn”, es va patir una errada en el
sentit de contemplar determinades unitats d'obra que no pertocaven, a canvi d'altres que si
eren necessàries.

Havent-s'hi subsanat degudament aquelles errades en el projecte tècnic, cal ara
corregir les següents certificacions d'obra expedides a tenor del projecte tècnic amb
errades: la primera que va ser aprovada per este Ajuntament en Ple en sessió d'11 de febrer
de 2008, la segona en sessió de 7 d'abril de 2008, la tercera en sessió d'1 de setembre de
2008, la quarta en sessió de 2 de febrer de 2009 i la quinta en sessió d'1 de juny de 2009.
Així, atés la Certificació d'Obra Refosa de les cinc certificacions d'obra anteriors,
en conseqüència, ara la primera 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 quatre-cents trenta-tres mil set-cents seixanta-nou
euros i tretze cèntims (433.769,13 €).
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, amb una subvenció de 406.000,00
euros.
Atés que aquest Ajuntament, davant del Conveni signat entre la Conselleria
d'Infraestructures i Transport i el Banc de Crèdit Local, va formalitzar una operació de
crèdit “Factoring” amb el Banc de Crèdit Local, la finalitat de la mateixa era avançar
aquella subvenció de 406.000,00 euros, i així poder abonar al contractista de les obres
l'execució de les mateixes.
Atés que de conformitat amb l´article 105 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment d'ofici els errors
materials, de fet o artmètics existents en els seus actes.
Atés la vigent normativa sobre contractes de les administracions públiques, i el
respectiu expedient de contractació.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Acceptar i aprovar la correcció d'errors patits en la redacció del projecte tècnic
de les obres “Millores en Saló d'Actes Culturals i Adequació de l'Entorn”, tal i com esta
redactada, en totes les seues parts.
b) Revocar els apartats a) dels acords adoptats per este Ajuntament en Ple, a l'hora
d'aprovar les certificacions d'obra de “Millores en Saló d'Actes Culturals i Adequació de
l'Entorn”: la primera en sessió d'11 de febrer de 2008, la segona en sessió de 7 d'abril de

2008, la tercera en sessió d'1 de setembre de 2008, la quarta en sessió de 2 de febrer de
2009 i la quinta en sessió d'1 de juny de 2009.
c) Aprovar en totes les seues parts, la referida Certificació d'Obra Refosa de les
cinc certificacions d'obra anteriors, en conseqüència, ara la primera de “Millores en Saló
d'Actes Culturals i Adequació de l'Entorn”, que justifica una inversió de quatre-cents
trenta-tres mil set-cents seixanta-nou euros i tretze cèntims (433.769,13 €).
d) Sol·licitar de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques (abans la
Conselleria d'Infraestructures i Transport), que la subvenció de 406.000,00 euros, 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.
e) Abonar al contractista adjudicatari, "Canalitzacions y Derribos Safor, SL", la
quantitat de 433.769,13 €, menys les quantitats ja abonades a tenor de les cinc
certificacions d'obra abans aprovades, en funció de la disponibilitat de fons de la Tresoreria
Municipal.
f) Remetre certificació d'aquest acord a la Conselleria de Justícia i Administracions
Públiques, i que es notifique al contractista.

6) APROVAR LA SEGONA CERTIFICACIÓ D'OBRA DE “ADEQUACIÓ,
MILLORA I REHABILITACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS URBANS DEL NUCLI
ANTIC DE LA POBLACIÓ”:
Atés la segona certificació d'obra de “Adequació, Millora i Rehabilitació dels
Espais Públics Urbans del Nucli Antic de la Població”, lliurada pel tècnic Director d'Obra
Sr. Joaquim Egea i Martínez, a la qual s'acredita que s'ha invertit la quantitat de seixanta
mil cinc-cents deneu euros i setanta-sis cèntims (60.519,76 €).
Atés que les obres “Adequació, Millora i Rehabilitació dels Espais Públics Urbans
del Nucli Antic de la Població” estan incloses en el Fons Estatal d'Inversió Local creat per
Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de novembre, en virtut de Resolució d'autorització per al
finançament del Secretari d'Estat de Cooperació Territorial, de data 13 de febrer de 2009.
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 de “Adequació, Millora i
Rehabilitació dels Espais Públics Urbans del Nucli Antic de la Població”, en totes les seues
parts.
b) Abonar al contractista adjudicatari, "Canalizaciones y Derribos Safor, SL", la
quantitat de 60.519,76 €, en funció de la disponibilitat de fons de la Tresoreria Municipal.
c) Notificar aquest acord al contractista adjudicatari indicat, als efectes oportuns.

7) DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DEFINITIVA A “CANALIZACIONES Y
DERRIBOS SAFOR SL”, PER EXECUCIÓ DE CONTRACTE D'OBRES:
Atés l'expedient tramitat a instància de "CANALIZACIONES y DERRIBOS
Safor, SL", contractista de les obres “Adequació Local MusicoCultural, 2ª fase”, el qual
sol·licita la cancel·lació i devolució de la respectiva fiança definitiva dipositada a l'efecte,
per la quantitat de 6.800,00 euros.
Atés que s'han complit els requisits que s'exigeixen en la vigent normativa sobre
contractes de les administracions públiques, tot i que s'han quedat extingides les
obligacions que exigiren la constitució de l'indicada garantia.
Atés que aquest Ajuntament en Ple va ser l'Òrgan que contractà les obres indicades.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
- Accedir al que s'ha sol·licitat per "CANALIZACIONES Y DERRIBOS Safor,
SL", i que per intervenció es lliure el respectiu document de devolució de la fiança
indicada, comptabilitzant-se en no pressupostària.
- Notificar aquest acord a "CANALIZACIONES Y DERRIBOS Safor, SL", als
efectes oportuns.

8) APROVAR BASES ECONOMICOADMINISTRATIVES PER A LA
CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL POLIESPORTIU
MUNICIPAL, I CONVOCAR LA CORRESPONENT LICITACIÓ:
Atés l'expedient que es tramita per a la contractació de la gestió i explotació del
Bar del Poliesportiu, mitjançant procediment de contracte menor, tot i que la proposta de
l'Alcaldia ha estat de procediment negociat sense publicitat.

Atés les bases juridicoeconomicoadministratives, redactades a l'efecte per a regular
aquest contracte amb la modalitat de contracte menor, les quals inclouen les condicions
definidores dels drets i obligacions que assumiran les parts del contracte i les altres
mencions requerides per la Llei de Contractes del Sector Públic i les seues disposicions de
desplegament, així com el vigent Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per
Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, i la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes
del Sector Públic.
Atés que de l'expedient tramitat resulten prou justificades les causes que motiven la
necessitat i la tramitació de la contractació mencionada, així com l'elecció del procediment
i la dels criteris que es tindran en consideració per a valorar les ofertes que es presenten i
adjudicar el contracte.
Atés així mateix la recomanació que per garantir els principis de la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència en els
procediments, no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, la salvaguarda de la
lliure competència i la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa, se sol·liciten
almenys tres ofertes, sempre que siga possible.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Aprovar les bases juridicoeconomicoadministratives per a la contractació de la
gestió i explotació del Bar del Poliesportiu, mitjançant procediment de contracte menor.
b) Licitar i adjudicar el contracte amb la modalitat de contracte menor, d'acord
amb les anteriors bases aprovades, a l'efecte per Secretaria General es formalitzara
invitació a tots els titulars de negocis de restauració existents a Benifairó de la Valldigna.
c) Facultar l'Alcalde, perquè resolga sobre el procés d'adjudicació fins i tot
l'adjudicació definitiva i posteriorment formalitze el contracte amb
la persona
adjudicatària.

9) 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 del Banc de Crèdit Local (oficina a València) resulta avantatjosa
pels interessos municipals.
Atés l'informe de Secretaria-Intervenció i la vigent legislació de les Hisendes
Locals.
L'Ajuntament en Ple per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta
legal preceptiva, acorda:
a) Formalitzar una operació de tresoreria amb el Banc de Crèdit Local, a través de
l'oficina oberta a València, per import de tres-cents mil (300.000,00) euros, amb les
condicions següents:
- Tipus d'interes variable.........Euribor 3 mesos ...+..1'20%
- Comissió d'obertura.................................................0'00%
- Comissió d'indisponibilitat.......................................exempta
- Despeses de correduria..............................................exempta.
- Comissió amortització de bestreta............................exempta.
- Termini d'amortització: Un any des de la signatura de la pòlissa.
- Les liquidacions d'interessos seran trimestrals, d'acord amb la revisió
de l'Euribor.
- Quotes d'amortització (11) ........................................ 2.000,00 €.
- Quota d'amortització final ..................................... 278.000,00 €.
b) Comunicar aquest acord al Banc de Crèdit Local als efectes de firmar la
respectiva documentació de l'operació de tresoreria.

10)
APROVACIÓ
PROVISIONAL
DE
LA
MODIFICACIÓ
D'ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS, PER A L'ANY 2010:
Atés la proposta de l'Alcaldia de modificar determinades Ordenances Fiscals
Municipals per a l'any 2010.
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 l'assumpte ha de quedar sobre la Mesa per a un millor estudi.

L'Alcalde, escoltada la Corporació Municipal accepta la consideració feta per les
regidores i els regidors.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Deixar sobre la Mesa per a ser millor estudiat, l'assumpte d'aquest punt de l'Ordre
del Dia denominat “Modificació d'Ordenances Fiscals Municipals per a 2010”.

11) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EU-ELS VERDS, RELATIVA A LA
FINANCIACIÓ DE L'ESCOLARITZACIÓ EN LES ESCOLES INFANTILS DE
PRIMER CICLE:
Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal EU-Els Verds, relativa a
la finançaments de l'escolarització en les Escoles Infantils de Primer Cicle, que literalment
diu:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ
RELATIVA A LA REDUCCIÓ PER PART DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ
DE LES AJUDES A LES ESCOLES INFANTILS
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
El DOGV de l'11 de setembre, publicava la Resolució de 7 de setembre, de la Direcció
General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'aprovava la concessió de subvencions
als centres autoritzats per a impartir l'Educació Infantil de Primer Cicle.
L'esmentada ordre reflexa una disminució de la subvenció atorgada per alumne i curs
acadèmic propera al 25%. De 0 a 1 any, per cada alumne i curs acadèmic el descens és de
670€, per als d'entre 1 i 2 anys de 410€ i per als de 2 a 3 anys de 260€. Per a l'Ajuntament
de Benifairó de la Valldigna aquesta reducció suposarà, amb 14 alumnes matriculats d'1 a
2 anys i 12 de 2 a 3 anys, una reducció de 8.860€ en la subvenció respecte als imports
subvencionats el passat curs acadèmic 2008-9.
Les restriccions pressupostaries en polítiques socials i encara més en un servei com
l'Educació Infantil destinat a la socialització i aprenentatge dels menors que, a més, ha de

proporcionar mecanismes que faciliten la compatibilització de l'àmbit laboral i familiar, no
són mesures que pugen ser compartides ni políticament, ni socialment.
Esta mesura s'insereix dins d'una política d'ample espectre, promoguda pel Govern de la
Generalitat de deslegitimació dels serveis bàsics de provissió pública, en aquest cas dels
educatius que, passant per la implantació dels bons d'escolarització adreçats directament a
la família per a promoure l'escolarització en centres de titularitat privada; i continuant pel
no compliment dels seus propis compromisos d'inversió signats en el Pla Educa3, pretén
ara buidar de finançament l'educació infantil pública.
Les conseqüències de la baixada dels bonus infantils, suposarà un encariment del cost de
gestió de les escoletes infantils públiques i privades que repercutirà en els ja difícilment
ajustats pressupostos municipals y/o familiars de les mares i pares, en la mesura en què els
titulars dels centres decidisquen repercutir aquest increment provocat per aquesta resolució
de la Conselleria.
En temps de crisi, cal reclamar a la Generalitat una major sensibilitat en aquests aspectes
socials i evitar crear nous i imprevistos forats en les economies locals o familiars.
Per tot això, el grup municipal d'ESQUERRA UNIDA formula al Ple de la Corporació
Local la següent:
MOCIÓ
Primer.- Instar a la Conselleria d'Educació a iniciar una modificació pressupostaria, per a
una posterior rectificació de la resolució del 7 de setembre de 2.009, que establisca les
ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres d'Educació Infantil, primer
cicle, almenys, amb els mateixos imports que el curs passat.
Segon.- Traslladar la present moció, a la Presidència de la Generalitat, al Conseller
d'Educació i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes.
Benifairó de la Valldigna a 25 de setembre de 2009”
Tot seguit el regidor Sr. Antoni Vercher i Ferrando, portaveu del Grup Municipal
EU-Els Verds, 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.
Seguidament el Sr. José Luí Ferrando Martí, portaveu del Grup Municipal PP,
manifesta que va a votar en contra, entre altres qüestions perque la Generalitat ha
incrementat un 6% més la finançaments de les escoles infantils de primer cicle.

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; quatre abstencions 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 quatre vots a favor, quatre abstencions i un
vot en contra, acorda:
Ratificar i acceptar la Moció presentada pel grup municipal EU-Els Verds, ací
transcrita, relativa a la finançaments de l'escolarització en les Escoles Infantils de primer
cicle, i reiterar els acords que la mateixa conté.
12) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EU-ELS VERDS, RELATIVA AL
MANIFEST “PER UN TRANSPORT SOSTENIBLE. DIGUEM NO A LES
AUTOVIES”:
Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal EU-Els Verds, relativa al
manifest “Per un Transport sostenible. Diguem no a les Autovies, que literalment diu:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRÁ UNIDA DEL PAÍS VALENCIÁ
RELATIVA AL SUPORT AL MANIFEST DE LA COORDINADORA PER UN
TRANSPORT SOSTENIBLE.
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 Va/enciá, 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
Recentment ha tingut lloc per part de la Conselleria d'Infrastructures i Transports la
presentació de fins a tres projectes d'autovies a les comarques de la Ribera. En concret es
tracten de l'Autovia de Cricumvalació de València per Benifaió, l'Autovia de
l'AlcúdiaAlgemesí-Sueca, i la Variant d'Alzira i nou accés a Carcaixent.
Aquests projectes es fonamenten en un model de transport insostenible i contaminant, que
tindrà greus i negatius impactes ambientals (com l'augment de la contaminació ambiental i
del soroll), paisatgístics i econòmics (derivats de la destrucció directa d'unes 2000
fanecades de les terres més fèrtils d'Europa), el que és injustificat i inacceptable. A més, el
seu cost serà de centenars de milions d'euros (més de 30.000 milions de pts.), diners
públics que serviran per augmentar els beneficis de les grans constructores però que a

penes crearan llocs de treball perquè aquestes grans obres es fan amb molta maquinària
pesada i pocs obrers.
A més aquests projectes no responen a cap Pla comarcal, raonat, aprovat i consensuat pels
representants dels nostres municipis, amb el necessari consens social, sinó que són
absolutament externs, proposats i dissenyats per unes altres instàncies amb uns altres
interessos.
Respecte a l'Autovia de Circumvalació de València per Benifaió i Picassent, la capital
valenciana ja té dos cinturons de circumvalació al seu voltant, que han destruït centenars
de camps i han multiplicat l'ús de l'automòbil.
Respecte a l'Autovia de l'Alcúdia-Algemesí-Sueca en bona part del seu traçat anirá molt a
prop de l'A-7, una autopista infrautilitzada el 90% del temps, la qual cosa sembla un
complet disbarat pel malbaratament de recursos públics i la gran destrossa ambiental, a
més afecta a cursos d'aigua de la comarca com el Xúquer i el Magre i se situa al costat
mateix del Parc de l'Albufera.
Finalment, l'Autovia de Vilella, entre el Molí Borrego i el Pont de l'Estret, passaria per una
zona tan densa i complicada (ferrocarrils, Xúquer, barrancs i carretera comarcal) que els
enginyers l'han dissenyat alçant una espècie de pont de 565 m. de llarg, la qual cosa tindrà
un impacte visual i sorollós enorme, a més del gran sobrecost, afectant directament Alzira i
Carcaixent. Amb l'agreujant de prosseguir, en una fase posterior, cap a la Barraca d'Aigües
Vives i la Valldigna.
Recentment un grup d'associacions s'han organitzat per tal d'oposar-se a aquestos projectes,
a través de la Coordinadora per un Transport Sostenible que ha elaborat el manifest que
adjuntem. Les accions fins ara dutes a terme per l'esmentada Coordinadora han estat la
coordinació de movilitzacions i manifestacions de protesta contra els projectes, la recollida
de signatures, la presentació d'al·legacions al projecte i la presentació d'una queixa al
Síndic de Greuges.
Per tot aixó, el grup municipal d'ESQUERRA UNIDA formula al Ple de la Corporació
Local la següent:
MOCIÓ
Primer. - Donar suport al manifest “Per un Transport Sostenible. Diguem No a les
Autovies” de la Coordinadora per un Transport Sostenible que adjuntem a la present
moció.

Segon.- Comunicar este acord a la Coordinadora per un Transport Sostenible.
Benifairó de la Valldigna a 25 de setembre de 2009”
Manifest que s'adjunta:
“PER UN TRANSPORT SOSTENIBLE A LA RIBERA. DIGUEM NO A LES NOVES
AUTOVIES.
Davant la intenció de fer tres noves autovies a la Ribera: la circumvalació de València per
Benifaió, l'autovia de l'Alcúdia-Algemesí-Sueca i l'autovía de Vilella-Barraca-Valldigna,
que passa entre Alzira i Carcaixent, els grups sotasignants volem fer públic el següent
manifest:
1. Aquests projectes seguixen fomentant el desplaçament massiu en automòbils, un model
de transport tan caduc i insostenible com el d'un urbanisme sense límits que les pròpies
constructores, amb la complicitat de bancs i administracions, ens ha portat a una crisi
econòmica sense precedents.
2. Les conseqüències que tindran per a la comarca són clarament negatives, ja que
augmentaran els accidents, el soroll i la contaminació, amb més emissions de CO2 i major
escalfament global.
3. Les tres autovies tindran un greu impacte ambiental, paisatgístic i suposaran la
destrucció directa d'unes 2000 fanecades de les terres més fèrtils d'Europa, el que és
injustificat i inacceptable.
4. El seu cost serà de centenars de milions d'euros (més de 30.000 milions de pts.), diners
públics que serviran per augmentar els beneficis de les grans constructores però que a
penes crearan llocs de treball perquè aquestes grans obres es fan amb molta maquinària
pesada i pocs obrers.
5. No corresponen a cap Pla comarcal, raonat i aprovat pels representants dels nostres
municipis, amb el necessari consens social, sinó que són absolutament externs, proposats i
dissenyats per unes altres instàncies amb uns altres interessos.
6. València ja té dos cinturons de circumvalació al seu voltant, que han destruït centenars
de camps i han multiplicat l'ús de l'automòbil; de seguir així prompte no hi haurà prou ni
amb el tercer cinturó que ara volen passar a uns 20 km de Valéncia, per Picassent i
Benifaió.

7. L'autovia de l'Alcúdia-Algemesí-Sueca en bona part del seu traçat anirá molt a prop de
l’A-7, una autopista infrautilitzada el 90% del temps, la qual cosa sembla un complet
disbarat pel malbaratament de recursos públics i la gran destrossa ambiental, a més afecta
cursos d'aigua de la nostra comarca com el Xúquer i el Magre i se situa al costat mateix del
Parc de l'Albufera.
8. I l'autovia de Vilella, entre el Molí Borrego i el Pont de l'Estret, passaria per una zona
tan densa i complicada (ferrocarrils, Xúquer, Barxeta, barrancs i carretera comarcal) que
els enginyers l‘han dissenyat alçant una espècie de pont de 565 m de llarg, la qual cosa
tindrà un impacte visual i sorollós enorme, a més del gran sobrecost, afectant directament
Alzira i Carcaixent. Amb l'agreujant de prosseguir, en una fase posterior, cap a la Barraca
d'Aigües Vives i la Valldigna...
Front a tanta irracionalitat, nosaltres proposem les següents solucions alternatives:
1. Potenciar la proximitat, l'anar a peu i en bici en les distàncies curtes i el tren i l'autobús
en les llargues. Amb menys milions dels aquí pressupostats podem fer una bona xarxa de
camins rurals, carrils bici i vies verdes que connecten tots els nostres pobles a peu i en bici.
2. Metro i Renfe han d'augmentar la freqüència i reduir el temps dels viatges. S'ha
d'estudiar la conveniència de completar la xarxa ferroviària amb els trams Castelló de la
Ribera-Pobla Llarga, el desdoblament del trenet i la recuperació de l'antiga línia
Carcaixent-Tavernes.
3. Millorar el servei d'autobusos i estudiar la creació de noves línies per a connectar tots els
municipis de la comarca.
4. Establir la gratuitat de l’A-7, almenys el tram corresponent a la Ribera.
5. Millorar les carreteres locals i comarcals, traure-les fora dels cascs urbans per on encara
passen amb circumvalacions senzilles, buscant el mínim d'impacte agrícola i ambiental.
Aprofitar l‘actual CV-50 per connectar els municipis riberencs de l'interior i els de la costa.
6. Consultar i consensuar amb les institucions i associacions de la comarca qualsevol
projecte d'importància que vullga fer-se a la Ribera, redactant primer un Pla comarcal al
respecte.
7. Finalment, exigim que tots els diners pressupostats vinguen a la comarca, però no per
destruir-la amb més asfalt i formigó sinó per millorar la qualitat de vida de tots els
riberencs amb més zones verdes i arbres pels carrers, fomentant l'agricultura ecològica,
ajudant a obtindre uns preus justos per als nostres productes agrícoles, implantant els horts

familiars i horts escolars ecològics, promovent l'estalvi, l'eficiència i les energies
renovables, obrint noves biblioteques i residències, oferint més beques, portant aigua sense
nitrats, implantant les 3R (reducció, reutilització i reciclatge de les deixalles, amb recollida
selectiva), etc. etc. Així, a més, crearem milers de nous llocs de treball a la comarca.
Per tot això vos convoquem a oposar-se'n a la riuada d'asfalt que amenaça estes comarques
i també a canviar cap a un model de transport racional, respectuós amb les persones i el
medi ambient i, en definitiva, sostenible.
COORDINADORA PER UN TRANSPORT SOSTENIBLE””
Tot seguit el regidor Sr. Antoni Vercher i Ferrando, portaveu del Grup Municipal
EU-Els Verds, 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.
Seguidament els portaveus dels grups municipals PSOE i PP, manifesten que els
seus grups van a votar en contra.
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 cinc vots en contra, quatre dels regidors del grup municipal
PSOE, i un del regidor del grup municipal PP.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de cinc vots en contra i quatre a favor, acorda:
No acceptar la Moció presentada pel grup municipal EU-Els Verds, ací transcrita,
relativa al manifest “Per un Transport sostenible. Diguem no a les Autovies.

13) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EU-ELS VERDS, RELATIVA A
“TELEVISIÓ SENSE FRONTERES”:
Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal EU-Els Verds, relativa a
“Televisió sense fronteres”, que literalment diu:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ
RELATIVA AL SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR “TELEVISIO
SENSE FRONTERES”
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
La Constitució Espanyola estableix en l'article 3 un principi de protecció del pluralisme
lingüístic. L'apartat tercer d'aquest precepte conté un mandat dirigit al conjunt dels poders
públics de l'Estat d'especial respecte i protecció de les distintes llengües i modalitats
lingüístiques que conformen el patrimoni cultural comú. D'una manera més específica,
l'article 20, apartat tercer, del text constitucional exigeix que en l'accés dels grups socials i
polítics més significatius als mitjans de comunicació dependents dels ens públics es
respecte el pluralisme de la societat i de les diverses llengües d'Espanya. Aquesta última
previsió posa de manifest la singular rellevància dels mitjans de comunicació audiovisual a
l'hora de promoure i difondre el plurilingüisme.
Un fet normatiu rellevant en aquest àmbit és la ratificació l'any 2001 per part de l'Estat
espanyol de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, la qual estableix
obligacions específiques de protecció d'aquestes llengües en l'àmbit dels mitjans de
comunicació. L'article 11 de la Carta, que estableix les obligacions de les Parts respecte
dels “Mitjans de comunicació”, disposa en l'apartat segon que:
“Les parts es comprometen a garantir la llibertat de recepció directa de les
emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en una llengua usada en una forma
idèntica o pròxima d'una llengua regional o minoritària, i a no oposar-se a la
retransmissió d'emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en aquesta llengua.”
Segons que han assenyalat els organismes del Consell d'Europa, aquest compromís
comporta no sols eliminar obstacles, sinó també adoptar mesures positives dirigides a
garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de televisió entre territoris veïns on
es fa servir una llengua regional o minoritària en una forma idèntica o pròxima
(Explanatory Report to the European Charter for Regional or Minority Languages, paràgraf
11).
Atenent tot l'anterior la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de la Llei
“Televisió sense Fronteres” va a presentar a la Mesa del Congrés una proposta de llei amb
aquest nom que té com a objecte garantir la recepció directa de les emissions de ràdio i
televisió autonòmiques realitzades totalment o majoritàriament en les llengües incloses en
l'àmbit de protecció de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries en les
altres comunitats autònomes amb les quals compartisquen llengua utilitzada en una forma
idèntica o semblant, a fi d'afavorir el desenvolupament dels espais de comunicació de les
dites llengües.

Per tot això, el grup municipal d'ESQUERRA UNIDA formula al Ple de la Corporació
Local la següent:
MOCIÓ
Primer.- Donar suport a la proposició de llei presentada mitjançant INICIATIVA
LEGISLATIVA POPULAR davant les Corts espanyoles amb el nom de “Televisió sense
Fronteres”, la qual s'adjunta al present acord, amb la confiança que, previs els tràmits
necessaris, serà aprovada per tal de garantir legalment i de forma definitiva la recepció dels
programes autonòmics de ràdio i televisió realitzats en alguna d'aquestes llengües en el
conjunt dels territoris que conformen les seves respectives comunitats lingüístiques.
Segon.- Animar a la ciutadania a recolzar mitjançant la seua signatura, l'esmentada
iniciativa legislativa popular.
Tercer.- Comunicar este acord a les Corts espanyoles i a la Comissió promotora de la
Iniciativa.
Benifairó de la Valldigna a 25 de setembre de 2009”
Tot seguit el regidor Sr. Antoni Vercher i Ferrando, portaveu del Grup Municipal
EU-Els Verds, explica els motius de la moció i la defensa, entre altres demana el
compliment de la Directiva Europea relativa a les llengues minoritàries, al temps demana
la Corporació Municipal adopte acord tal i com queda reflectit a la moció.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Ratificar i acceptar la Moció presentada pel grup municipal EU-Els Verds, ací
transcrita, i reiterar els acords que la mateixa conté.

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 Grup Municipal BLOC es presenta una moció relativa
a l'IVA que suporten els Ajuntaments, i per tots els Grups Municipals una altra moció
relativa a fums i olors provinents d'empreses, l'Alcalde, davant el contingut de les
mateixes, demana la Corporació Municipal el debat i resolució pertinent al respecte en
aquesta mateixa sessió.

Per tant es proposa incloure en l'Ordre del Dia, els següents assumptes: a) “Moció
del grup municipal BLOC, relativa a rebaixa de l'impost sobre el valor afegit per als
Ajuntaments” i b) “Moció dels quatre Grups Municipals relativa a la denuncia de fums i
olors provinents d'empreses”, 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 els dos assumptes esmentats, passant
tot seguit a debatre'ls.
14) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL BLOC, RELATIVA A REBAIXA DE
L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT PER ALS AJUNTAMENTS:
Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal BLOC, relativa a rebaixa
de l'impost sobre el valor afegit per als Ajuntaments, que literalment diu:
“JOAN ENRIC ALBEROLA i SENDRA, portaveu del Grup Municipal del BLOC a
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, fent ús de les atribucions que li conferix el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre), presenta davant el Ple municipal, per al
seu debat, la següent:
MOCIÓ, RELATIVA A REBAIXA DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT PER
ALS AJUNTAMENTS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La situació actual de crisi econòmica presenta un origen divers i complex que afecta tots i
per descomptat als nostres Ajuntaments, per això, som conscients que és convenient que
l'administració local perseguisca un finançament rigorós que assegure la prestació dels
servicis públics.
Els Ajuntaments continuen tenint problemes de liquiditat i en estos moments la reforma del
nou finançament local s'ha posposat per a l'any 2011, com prompte, perquè esta data ha
anat sent retardada des que es va acordar dur a terme un canvi en el finançament dels
municipis.
Per tant, es proposa al PLE l'adopció dels següents:
ACORDS

PRIMER. Que s'aprova pel Govern de la Nació una reforma de la Llei de l'Impost sobre el
Valor Afegit, per la qual es modifique el tipus de gravamen aplicable a totes les operacions
en què els ajuntaments siguen el consumidor final i no tinguen possibilitat de deducció de
l'impost per a pasar-lo del general del 16% al reduït del 7% ja que ajuntaments són entitats
sense ànim de lucre per als que sempre és superior l'import de l'IVA suportat sense dret a
deducció que l'IVA deduïble, en determinades circumstàncies.
SEGON. Que esta reforma es poguera aplicar ja per tots els ajuntaments en el pròxim Fons
Estatal d'Inversió Local que està a punt d'aprovar el Govern de la Nació per a l'any 2010,
de tal manera que permetria que els ajuntaments recuperaren el que han perdut a través
d'este impost, en benefici dels seus ciutadans i ciutadanes.
TERCER. Donar trasllat de l'Acord en els termes exposats en esta Moció a la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies,
al Govern de la Nació i al Congrés dels Diputats.
BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA, a 28 de SETEMBRE de 2009”
Tot seguit el regidor Sr. Joan Enric Alberola Sendra com a portaveu del Grup
Municipal BLOC, 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.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Ratificar i acceptar la Moció presentada pel grup municipal BLOC, ací transcrita, i
reiterar els acords que la mateixa conté.

15) MOCIÓ DELS QUATRE GRUPS MUNICIPALS RELATIVA A LA
DENUNCIA DE FUMS I OLORS PROVINENTS D'EMPRESES:
Es ret compte de la moció presentada conjuntament pels quatre grups municipals,
BLOC, PSOE, EU-Els Verds, i PP, relativa a la denuncia de fums i olors provinents
d'Empreses, que literalment diu:
“MOCIÓ RELATIVA A LA DENUNCIA DE FUMS I OLORS PROVINENTS
D'EMPRESES
En Jesús Ferrando Peris, Na Rosa Alberola Ferrando, En Jose Luis Ferrando Martí i antoni
Vercher i Ferrando, regidores i regidors de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna i
Portaveus en el seu Ple dels Grups Municipals del Bloc, Partit Socialista, Partit Popular i

Esquerra Unida del País Valencia respectivament, presenten 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
Atenent que a les proximitats del nostre municipi estan ubicades diverses industries
dedicades a l'elaboració de materials aïllants i d'impermeabilització, en concret l'Empresa
Asfaltos Chova, que utilitzen com a matèria primera l'asfalt i derivats del petroli.
Atenent que en el procés de producció del materials abans exposats, la/es empresa/es
referida/es empra/en en el procés de fabricació processos de combustió que generen fums i
olors.
Atenent les múltiples queixes rebudes al voltant de les molèsties generades pels fums i les
olors provinents de les empreses referides, tant per ciutadans a títol particular com pels
representants dels diferents grups polítics representats en aquesta Corporació, així com dels
altres municipis de la Valldigna.
Atenent la gravetat que a nivell preventiu podrien suposar per a la salut dels habitants del
nostre municipi i de la resta de la Valldigna i sobre el medi natural, l'exposició als fums,
olors o metalls pesats derivats de la combustió que té lloc a estes empreses.
Per tot això, els grups municipals abans esmentats formulen al Ple de la Corporació Local
la següent:
MOCIÓ
Primer.- Sol·licitar a les Conselleries de Sanitat, Medi Ambient i Indústria, que
procedisquen a la identificació de la procedència exacta del fums i olors detectats, a la
realització de mesures del nivells de fums, olors i partícules, i si escau a la imposició de
mesures correctores als seus generadors, el més aviat possible, per tal d'evitar molèsties o
afeccions sobre la salut dels ciutadans de la Valldigna i el seu medi natural.
Segon.- Comunicar este acord a la resta de Corporacions de la Valldigna.
Benifairó de la Valldigna a 5 d'octubre de 2009”
Tot seguit el regidors esmentats a la capçalera d'esta Moció, com a portaveus dels
respectius Grups Municipals, expliquen els motius de la moció i la defensen, al temps que
es demana la Corporació Municipal adopte acord tal i com queda reflectit a la moció.

I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Ratificar i acceptar la Moció presentada conjuntament pels quatre grups
municipals, BLOC, PSOE, EU-Els Verds, i PP, relativa a la denuncia de fums i olors
provinents d'Empreses, ací transcrita, i reiterar els acords que la mateixa conté.

16) 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 setembre de
2009 fins el dia 30 de setembre de 2009, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 02-09-09, convocatòria sessió ordinària a celebrar el 07 de setembre de 2009.
De 30-09-09, convocatòria sessió ordinària a celebrar el 05 d'octubre de 2009.
- PERSONAL,
De 18-09-09, atorga llicència sense retribució a empleada municipal Mercedes
Ginestar Alberola.
- BENS,
De 08-09-09, inici desafectació tram camí rural La Xara.
- CONTRACTACIÓ,
De 01-09-09, inici licitació obres “Condicionament Escenari Saló Cultural”.
De 08-09-09, aprova expedient licitació obres “Millores en plaça Pintor Sorolla”.
De 18-09-09, inici contractació gestió del bar del poliesportiu.
De 28-09-09, demana informe tècnic del projecte d'obres “Reforma i restauració
Dipòsit d'aigua potable”.
De 28-09-09, convoca licitació de les obres “Millores en plaça Pintor Sorolla”
De 28-09-09, convoca licitació de les obres “Remodelació carrer Sant Roc”
De 28-09-09, aprova expedient contractació i, convocatòria licitació obres
Reparació coberta i façana Ajuntament.
De 28-09-09, aprova expedient contractació i, convocatòria licitació obres
Reparació de camins rurals.

De 28-09-09, aprova expedient contractació i, convocatòria licitació obres
Reparació xarxa d'aigua potable.
De 28-09-09, aprova expedient contractació i, convocatòria licitació obres
Reparació camp de futbol.
De 28-09-09, aprova expedient contractació i, convocatòria licitació obres
“Condicionament Escenari Saló Cultural”
De 29-09-09, aprova factura de VALLDIGLLUM SLL, per treballs “Millora
enllumenat públic exterior”.
- URBANÍSME,
De 04-09-09, requeriment a Ma Gloria Vidal Casanova per obres sense llicència.
De 04-09-09, requeriment a Amparo Almiñana Morant per obres sense llicència.
De 24-09-09, requeriment a Josefa Ruano Altur per obres sense llicència.
De 24-09-09, posa a informació pública projecte Reparcel·lació de la UA6.
- LLICÈNCIES D'ACTIVITATS,
De 03-09-09, informe favorable instal·lació magatzem i distribució farina en c/
Marinyen, 30.
De 30-09-09, inici instal·lació magatzem i muntatge de lampares en carrer
Collidros, 10, a petició de Diego Alberola Verdu.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 09-09-09, a Vicente Casanova Fons, caseta ferramentes agricoles, en parcel·la
343 del polígon 04.
De 15-09-09, a Ma Teresa Peris Cuñat, ocupació edifici en C/ Marinyen, 16-1a.
De 15-09-09, a PROSOLDAT, S.L., línia elèctrica soterrada en C/ Redessan i
altres.
De 15-09-09, a PROSOLDAT, S.L., línia elèctrica soterrada en Av. Valldigna i
altres.
De 15-09-09, a PROSOLDAT, S.L., línia elèctrica soterrada en C/ la Pau i altres.
De 15-09-09, a PROSOLDAT, S.L., centre transformació en C/ Redessan.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 15-09-09, inici procediment ajudes a famílies per a llibres de text curs 2009/10.
De 16-09-09, inici donar de baixa a estrangers en padró habitants.
De 18-09-09, reconeix responsabilitat patrimonial pels danys patits Silvia Moncho
Vidal.
De 18-09-09, reconeix responsabilitat patrimonial pels danys patits Josefa Lorente
Vercher.
De 18-09-09, reconeix responsabilitat patrimonial pels danys patits Juana Peris
Losa.

De 30-09-09, atorga reserva de ninxo a Filomena Ferrando Alberola.
- INTERVENCIÓ,
De 08-09-09, inici contracte operació tresoreria de 300.000,00 euros.
De 15-09-09, determina pagaments a regidors agost 2009.
De 30-09-09, inici modificació ordenances fiscals per a 2010.
- TRESORERIA,
De 21-09-09, declara exempció
VERSOL 108 CV.
De 21-09-09, declara exempció
VERSOL 108 CV.
De 28-09-09, declara exempció
Dionisio Calvillo Arenas.
De 28-09-09, declara exempció
Francisco Verdú Alemany

IVTM vehicle E7100BFN, per agricola de SAT
IVTM vehicle E6561BFN, per agricola de SAT
IVTM vehicle 0718DVD, per minusvalidesa de
IVTM vehicle 9279GPK, per minusvalidesa de

B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2009, han tingut entrada 1072 escrits, i han tingut eixida 951 escrits.
I l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat de
tota la informació rebuda.

17) 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:
- Comenta en quins termes tenim la vigent l'Ordenança Fiscal del servei Escola
Infantil Municipal, per tant davant la rebaixa de l'ajuda de la Generalitat, a partir de 2010
s'ha de repercutir la quota mensual que tenim aprovada.
- De la tramitació del projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Execució núm. 6.
- De la concessió d'excedència voluntaria per cura de familiars a la treballadora
municipal Mercedes Ginestar Alberola.
- Del resultat de la baremació del programa Salari-Jove 2009/2010.
- De la concessió per part de Diputació de València d'equipament cultural.
- De les visites que el SEPRONA (guàrdia civil) de part de la Fiscalia de
l'Audiència Provincial, esta realitzant respecte de les construccions en sòl no urbanitzable.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'Alcalde clou la sessió
a les 21:15 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 vint-i-sis pàgines de full timbrat de l'Estat, classe 8a., números
OI8704400 (revers) a OI8704419 (anvers), no obstant el fulls OI870441, OI8704406,
OI8704407, OI8704410, OI8704411 i OI8704418 no consten per haver estat destruïts 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,

Jesús Ferrando Peris

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

