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NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a sis de setembre 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 d'agost 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 29 DE JULIOL DE 2010: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 29 de juliol de 
2010, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció 
al llibre d'actes corresponent. 
 

 
2)  RATIFICACIO DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA DE DATA 23 

D'AGOST DE 2010 SOBRE ALEGACIONS AL PROJECTE DE REPOTENCICIÓ 
A 220KV DE L'ACTUAL LÍNIA ELÈCTRICA A 132 KV DE LA ST VILANOVA A 
LA ST GANDIA 
 
Es ret compte de la resolució de l'Alcaldía de data 23 d'agost de 2010 que tot seguit es 
transcriu: 
 
 “Atés l'escrit de la Conselleria d'Infraestructures i Transports, pel quals'informa la 
Corporació Municipal de la tramitació de l'expedient d'autorització administrativa , 
declaració d'utilitat pública i aprobació de projecte de “Repotenciació  a 220 KV de l'actual línia 

elèctrica a 132 KV, de la ST Vilanova a ST Gandia i amb entrada i eixida nova ST Valldigna” del qual es 
promotor Iberdrola Distribución Electrica S.A.U., i que afecta entre altres al terme 
municipal de Benifairó de la Valldigna.  
 
Donat que s'adjunta separata del mentat projecte i referida al terme municipal de Benifairó 
de la Valldigna. 
 
 De la poca informació rebuda del projecte elèctric indicat, es desprén que el mateix 
va en perjudici dels interesos de Benifairó de la Valldigna, que ha hagut de suportar 
recentment una nova instal·lació elèctrica d'alta tensió “de Vilanova de Castelló a Gandia”, 
la qual cosa es globalment negativa pel nostre territori. 
 
Benifairó de la Valldigna ja està suportant en eixe mateix recorregut 3 línees: una  de 
132kv doblada, altra de 60 kv (que fa poc ja va ser renovada i per a més kv) i la de 20kv i a 
més a més tenim la nova línea d´alta tensió Castelló de la Ribera-Gandia acabada d'estrenar 
pel sud del terme municipal. 
 
Esta Alcaldía, en representació de la Corporació Municipal vol manifestar que no està 
d´acord amb la pràctica d´oscurantisme que porta l´empresa Iberdrola per tal de canviar la 



línea ja existent de 132 Kv per una altra doble de 220 Kv. 
 
No obstant açò, es considera del tot necessari obtenir ampla informació tècnica del que va 
a fer-se, ja que inicialment aquesta Corporació Municipal no esta conforme amb el projecte 
indicat.  
 
 Fent ús de les atribucions que tinc conferides en la vigent legislació del Règim 
Local, RESOLC: 
 
a) Manifestar el seu total rebuig a aquest nou traçat de doble 220 kv, ja que estem molt 
carregats d´infraestructures i que la nova repotenciació va a limitar encara més el nostre 
territori amb la pérdua de valor de les nostres terres així com un millor  futur dels nostres 
veins i veïnes 
 
b) Demanar a la Conselleria d'Infraestructures i Transports la més ampla informació 
respecte d'aquest nou projecte de línia elèctrica “Repotenciació  a 220 KV de l'actual línia 
elèctrica a 132 KV, de la ST Vilanova a ST Gandia i amb entrada i eixida nova ST 
Valldigna” . 
 
c) Traslladar còpia d'aquesta resolució a la Conselleria d'Infraestructures i Transports, a la 
Mancomunitat de la Valldigna, a la Mancomunitat de la Safor i als Ajuntaments de Simat 
de la Valldigna i de Tavernes de la Valldigna.” 
 
           L'Alcalde explica el contingut del projecte presentat i manifesta la existència d'una 
afecció de més de 200 metres, que la seua oposició es total i que sols afecta a l'ultim poste 
que no va soterrat. 
          L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda ratificar la Resolucio de l'Alcaldia abans 
transcrita.  
 
 

3) APROVACIO DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL CORRESPONENT AL EXERCICI 2009: 
 
 Es  ret  el  Compte General del Pressupost de l'exercici de 2009, formalitzat  
d'acord amb les disposicions legals  vigents; el qual ha estat dictaminat favorablement per 
la Comissió Especial de Comptes en sessió del dia 07 de juny de 2010,  i exposat al públic 
per termini de quinze dies, sense que durant  aquest termini  i  huit  dies més  s'hagen   
formulat objeccions, observacions o reclamacions. 
 
 Atés  que  no  s'hi  troben errors aritmètics ni defectes  que esmenar  o corregir, que 
es troba degudament justificat i d'acord amb els corresponents llibres de comptabilitat. 



 
 L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 Aprovar  el  Compte General del Pressupost de l'exercici  de 2009,  i  que se li 
donen els tràmits procedents regulats en  la vigent legislació de les Hisendes Locals, en 
particular posar-lo a disposició de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat. 
  
 
4) 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 de juliol de 
2010  fins el dia  30 de juliol de  2010, fent l'extracte següent, 
 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,  
De 14-07-10, convocatoria sessió plenaria del dia 15 de juliol de 2010 
De 26-07-10, convocatoria sessió plenaria del dia 29 de juliol de 2010 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 09-07-10, tramita la devolució de fiança definitiva de l'obra “Sustitució i millora de la 
xarxa de clavegüeram i xarxa d'aigües pluvials en carrer Purissima”. 
De 27-07-10, aprova devolució fiança a “CANALIZACIONES Y DERRIBOS 
SAFOR,S.L.”, per obres “COL.LECTOR D'AIGÜES PLUVIALS EN CARRER SANT 
ROC”. 
De 20-07-10, aprova devolució garantia a la Sra. Rosario Calvillo Caravaca, contractista de 
la gestió i explotació del bar del poliesportiu. 
De 29-07-10, denúncia dels acords amb GIRSA, relatius a la prestació dels serveis de 
recollida selectiva del paper-catró i dels envasos lleugers. a 
De 23-07-10, començament execució contracte de gestió del servei de recollida i transport 
de residus sòlids urbans domiciliaris. 
De 08-07-10, designa membres Mesa de Contractació en el contracte se servei de recollida 
i transport de residus sòlids urbans 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 29-07-10, aprova Plà d'Actuació en Emergències per disparar Focs d'Artifici en festes 
patronals de 2010.. 
De 22-07-10, concedix a Victor Martí Alberola llicencia per a la tinença de gos perillós de 



raça American Staffordshire Terrier. 
De 05-07-10, autoritza a bars ocupació via pública amb taules i cadires per tot l'any 2010. 
De 15-07-10, autoritza ocupació via pública per tall de carrer el día 06-07-2010 a Cristina 
Fons Fons al C/ Ricardo Romero,31. 
De 05-07-10, autoritza a Francisco Miguel Serra Company l'ocupació via pública per 
excavació d'una rasa per a la colocació d'una línea soterrània de baixa tensió. 
De 12-07-10 , tramita sol.licitud de renovació de la inscripció padronal per a estrangers no 
comunitaris sense autorització de residència permanent a LudmilaVasiliu i Ana Postolachi. 
De 24-12-08, concedix llicencia d'entrada de vehicles a través de les voreres i reserva de 
vía pública per a garatge al C/ Sant Francesc, 38. 
De 15-07-10 autoritza l'inici del funcionamet de l'activitat de llibreria papereria amb 
emplaçament en C/Cervantes,12. 
De 22-07-10 tramita llicencia municipal d'entrada de vehicles a través de les voreres i 
reserva de via pública en garatge situat al carrer Pio XII, 11. 
De 01-07-10 tramita llicencia municipal d'entrada de vehicles a través de les voreres i 
reserva de via pública en garatge situat al carrer Sant Roc,15. 
De 07-07-10 tramita llicencia municipal d'entrada de vehicles a través de les voreres i 
reserva de via pública en garatge situat al carrer Sant Francesc,38. 
De 27-07-10 tramita llicencia municipal d'entrada de vehicles a través de les voreres i 
reserva de via pública en garatge situat al carrer Teodoro Llorente,3. 
De 05-07-10 concedix llicencia municipal d'entrada de vehicles a través de les voreres i 
reserva de via pública en garatge situat al carrer Sant Roc,15. 
De 29-07-10 concedix llicencia municipal d'entrada de vehicles a través de les voreres i 
reserva de via pública en garatge situat al carrer Teodoro Llorente,38. 
De 26-07-10 concedix llicencia municipal d'entrada de vehicles a través de les voreres i 
reserva de via pública en garatge situat al carrer Pio XII, 11. 
 
- URBANÍSME, 
De 27-07-10, ordena tramitació llicencia ambiental de cotxera en C/Juan de Juanes,11 
instada per Sr. Juan Castelló Castelló.complimentar recurs contenciós administratiu de 
Frutas Bollo SA, relatiu a terrenys situats en Sector I-B del PGOU. 
 
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, 
De 07-07-10, a Luisa Ferrer Vives, reforma en cuina a C/Pintor Sorolla,4. 
De 19-07-10, a Josefa Ruano Altur, caseta de 12 m2 de superficie per a ferramentes 
agrícoles al poligon 9, parcel.la 489. 
De 05-07-10, a FRUTAS TONO,SL,rasa en vials públics C/Pinar, per a instal.lació línia 
elèctrica de MT soterrrada, des del CT Frutas Tono SL fins al Pal de pas A/S de la L-10-
FAVARA en cami pinar per a la instal.lació fotovoltaica a realitzar en nau situada al carrer 
Castell,1 
 



- INTERVENCIÓ,  
De 26-07-10, aprova justificació de la subvenció any 2009 presentada per la societat 
musical l'Entusiasta. 
 
- TRESORERIA,  
De 15-07-2010, determina el pagament a portaveus dels grups polítics municipals per 
assistència a reunions informatives  segon semestre 2010. 
 
- PERSONAL, 
 De 22-07-10, nomena a María Jesús Ricart Sanchis Secretaria-Interventora del 
 Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, amb el caràcter d'acumulat. 
 
  
 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: 
 
 - Les obres dels nous vestuari están adelantades havent portat l'aigua i la llum. 
 - En l'escola infantil han posat el preu dels bonos-llibres, sent el seu parer que es 
pague igual que l'any passat pel fet que una escoleta infantil de educació i també laboral, 
provoca un major cost; també explica les tarifes per trams d'edats. Després intercanviar 
opinions,  tots els regidors es manifesten en el sentit de mantenir les mateixes tarifes a 
l'ordenança fiscal. 
 - Les obres de la plaça van a bon ritme. La Sra. Alberola, Portaveu del Grup 
Municipal PSOE, prega es tinga en compte la gent de la plaça vol voreres i el Sr. Alcalde 
diu es fará el bordillo rebaixat. 
 - Pel Sr. Salvador Casanova, Secretari-Interventor titular, s'ha preparat l'expedient 
de la venda dels solars industrials. 
 - Ha parlat en l'empresa que va fer el Sector A de la zona nova del poble i com que 
hi han alegacions i també prou persones que volen fer obres, vol sol.licitar un nou estudi de  
preus que será mes rebaixat per diverses cuestions coyunturals, per lo qual en primer lloc 
convocarà una reunió amb els grups polítics u després amb la gent afectada per tal 
d'avaluar la viabilitat. 
 - Vol sol.licitar una entrevista amb la Directora General de Patrimoni Cultural per 
tal de presentar-li el programa d'actuacions del castell. 
 - Van a arreglar els camins del castell afectats per les plutjes, costejant l'Ajuntament 



la ma d'obra i alguns propietaris el material. 
 - La Diputació fa huit anys que no inclou a Benifairó de la Valldigna en el Pla de 
Camins Rurals, instant al Sr.Ferrando, Portaveu del Grup Municipal Popular, a que traslade 
aquesta petició. 
 
 
 
 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'Alcalde clou la sessió 
a les 20:43 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  04 d'octubre de 
2010.   I s'estén  en  set pàgines de full timbrat de l'Estat, classe 8a., números OJ9994595 
(revers) a OJ9994598 (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,                                                                         La  Secretaria, 
 
 
 
 
 
 
 Jesús Ferrando Peris                                              Maria Jesús Ricart Sanchis 
 


