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S'EXCUSAREN:

NO S'EXCUSAREN:

A Benifairó de la Valldigna, a sis d'abril 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 01 d'abril 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 DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL RELATIVA A XXX
ANIVERSARI D'AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS:
L'Alcalde inicia aquest punt de l'Ordre del Dia indicant, com tots els regidors i
regidores sabeu, en aquest mes d'abril es complixen trenta anys d'ajuntament democràtics,
una vegada es va aprovar la vigent Constitució al desembre de 1978. Es un moment idoni
per que aquesta Corporació Municipal faça pales a través d'una declaració institucional,
recolzada per tots els Grups Polítics Municipals, el mèrit que tots els ajuntaments
d'Espanya es mereixen, i este en particular, en la realització de les tasques necessàries per a
conformar l'actual societat democràtica de la que gaudixen totes les espanyoles i
espanyols.
A l'efecte es realitzarà una recepció oficial per part de l'Ajuntament a tots els
Regidors i Regidors que ho són i ho van ser d'este Ajuntament des de les primeres
eleccions municipals celebrades en aquell mes d'abril de 1979.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels Grups Polítics Municipals: PSOE, BLOC,
PP i EU-Els Verds, acorda:
− Formular la següent:
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
XXX ANIVERSARI D'AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS
En l'actualitat, quan s'obrin noves esperances per a la política territorial i per al
futur de l'Espanya plural, és necessari reconéixer el paper vertebrador, de respecte a la
pluralitat, d'integració ciutadana, i de cohesió, que han exercit en estos 30 anys els
ajuntaments en la construcció solidària de l'Espanya de les autonomies.
Els ajuntaments han suposat un motor de canvi i de desenrotllament. Han sigut la
gran palanca per a superar endarreriments històrics, i s'han revelat com a models de gestió
moderns, d'administracions eficaces, desenrotllant una cultura favorable al necessari paper
del públic, a una nova concepció dels servici públic, a una nova organització de la
democràcia, obrint noves fronteres i desafiaments, no sols en defensa del medi ambient o
de la cultura, sinó definint dia a dia una nova concepció de la ciutadania, basada en el
protagonisme democràtic, i en la participació ciutadana i dels servicis socials bàsics
concebuts com a nous drets.

Els ajuntaments han sigut moltes vegades l'autèntica avantguarda de l'evolució
espanyola del desenvolupament urbà i rural, d'una nova cultura, de l'aplicació de les noves
tecnologies de la informació i comunicació a la gestió i a la relació amb els ciutadans, del
govern, entés com una nova gestió amb els ciutadans d'allò públic, des de la coordinació, el
diàleg i la participació.
Basant-se en açò és necessari comptar amb un nou marc regulador del finançament
local que garantisca la suficiència financera dels ajuntaments, és a dir, més recursos per a
prestar millors servicis públics als ciutadans.
En l'actualitat, és de justícia reconéixer que els ajuntaments han contribuït, de
manera determinant també, a través de la seua àmplia implicació en programes europeus,
agermanaments, etc., als processos d'integració europea.
La nostra reivindicació es basa en l'ampliació de les fronteres de la participació de
tots, per a construir un nou govern local capaç de centrar les seues prioritats d'actuació en
l'ocupació, en la seguretat, en el suport a les iniciatives dels emprenedors i treballadors
autònoms, en l'ajuda a les famílies, en l'accés a la vivenda, en les prestacions socials
bàsiques per a tots, en la defensa del medi ambient, a millorar les condicions de l'ordenació
del territori, de la mobilitat, del transport públic i de l'habitabilitat.
Les reformes necessàries impliquen un nou plantejament de traspàs de
competències a favor de les corporacions locals en matèries com ara seguretat ciutadana,
justícia local o de proximitat, ocupació, vivenda, cultura, educació, desenvolupament
sostenibles, drets socials i prestacions bàsiques de servicis socials, integració social
d'immigrants, així com l'estimulació i impuls de plans concertats entre les tres
administracions públiques.
Finalment, volem tributar un merescut reconeixement públic a aquells primers
regidors i regidores que en 1979, de forma desinteressada i en situacions no sempre
favorables, van posar en marxa nostre ajuntament, institució on la seua labor ha resultat
fonamental per a garantir la solidesa, així com a tots els regidors i regidores de les
legislatures posteriors que amb el seu esforç i tenacitat van ser capaços de continuar
construint la realitat democràtica que hui presenta el nostre ajuntament i el nostre poble.
Desitgem igualment fer extensiu este reconeixement als veïns i veïnes que durant
estos 30 anys han sigut els verdaders i històrics constructors de l'actual sistema democràtic
del qual el nostre poble és un clar exemple.”

b) Retre certificació d'aquest acord a la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies, i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

2) APROVACIÓ DE
D'HABITANTS A 01-01-2009:

LA

REVISIÓ

DEL

PADRÓ

MUNICIPAL

Atés l'article 81 del Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es
modifica el Reglament de Població i Demarcació de les Entitats Locals; així com les
instruccions de l'Institut Nacional d'Estadística dictades conjuntament amb la Direcció
General per a l'Administració Local segons Resolució de 16 de desembre de 2003, sobre
revisió del Padró d'Habitants a 01 de gener de cada any.
Atés la revisió del Padró d'Habitants de Benifairó de la Valldigna amb referència a
01-01-2009, el resum numèric de la mateixa sobre la gestió continuada del mateix, recull
les actualitzacions dutes a terme des de l'1 de gener de 2008 fins l'1 de gener de 2009,
elaborada pels serveis municipals.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Aprovar provisionalment la gestió del padró municipal d'habitants, i el resum
numèric del mateix a l'1 de gener de 2009, amb el següent resultat:
Població de dret a 01-01-2008.................... 1.698 hab.
Població de dret a 01-01-2009.....................1.683 hab.
dels quals 849 són homes i 834 són dones, essent 1587 habitants de nacionalitat
espanyola.
b) Que es trameta aquesta revisió del Padró Municipal d'Habitants en suport
informàtic, amb la documentació administrativa pertinent, a la Delegació Provincial de
l'Institut Nacional d'Estadística, als efectes previstos.

3) SOL·LICITUD A LA GENERALITAT, D'INCLUSIÓ D'OBRES EN EL
PLA D'INVERSIÓ PRODUCTIVA EN MUNICIPIS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA:

Atés el Decret-Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es crea entre altres
el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat
Valenciana i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre la seua finançaments.
Atés que a l'article 3r de l'indicat Decret-Llei 1/2009, queda regulat el tipus d'obres
que poden ser finançades en base al Pla d'Inversió Productiva Valencià.
Atés l'Ordre de 26 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Ocupació, que desenvolupa determinades qüestions de l'esmentat Decret-Llei 1/2009, com
ara el model per a la presentació de sol·licituds, les condicions per a la tramitació i la
justificació dels recursos que es lliure a càrrec del Pla Especial de Suport a la Inversió
Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, i en particular l'annex I en el qual
queda fixat l'import màxim que ha de finançar les obres que demanen els ajuntaments, on a
Benifairó de la Valldigna li correspon una finançaments màxima per import de 344.151,00
euros.
Atés la proposta del Sr. Alcalde, de les obres a incloure en el Pla Especial de Suport
a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, creat pel Decret-Llei
1/2009, les quals tenen la finalitat de millorar infraestructures i equipaments bàsics per
elevar els nivells de benestar social de Benifairó de la Valldigna.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Primer.- Sol·licitar al Consell, amb les condicions fixades en el Decret-Llei 1/2009,
de 20 de febrer i amb el procediment fixat a l'Ordre de 26 de febrer de 2009, de la
Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, la inclusió en el Pla Especial de Suport a la
Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, per a Benifairó de la
Valldigna de les obres, honoraris de redacció de projectes tècnics i de direcció d'obra
inclosos, següents:
a) Pavimentació carrer Purissima, amb uns costos de 92.143,52 euros.
b) Remodelació del carrer Sant Roc, amb uns costos de 155.657,59 euros.
c) Col·lector en la part nord de la Plaça del País Valencià, amb uns costos de
36.994,47 euros.
d) Reforma i restauració del Dipósit de l'Aigua Potable, amb uns costos de
59.355,41 euros.
Segon.- Facultar l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna,
Sr. Jesús Ferrando Peris, en el seu cas al Secretari General de l'Ajuntament, per a
formalitzar les respectives i corresponents sol·licituds de cada un dels projectes indicats, en

els termes i condicions fixats a l'Ordre de 26 de febrer de 2009, de la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Ocupació, i en el Decret-Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell,
esmentats.
Tercer.- Assumir els compromisos i obligacions continguts en la regulació del
Decret-Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, així com en l'Ordre de 26 de febrer de
2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per a obtindre la finançaments
del el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat
Valenciana.
Quart.- Remetre certificació d'aquest acord junt a la demés documentació escaient a
la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, als efectes oportuns.

4) DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ, PER L'ALCALDIA, DE LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DE 2008:
Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 30 de març de 2009, per la qual
s'aprova la liquidació del pressupost municipal de l'exercici de 2008, que literalment diu:
“APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2008
Atés l'expedient de liquidació del pressupost de 2008, degudament informat per
la Secretaria-Intervenció en compliment del que disposa l'article 191-3, del Text Refòs
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de
5 de març.
Atés que la dada extracomptable, relativa a ingressos de dubtós o difícil recaptació,
ha estat calculada de conformitat a l'apartat 2 de la base 47 de les Bases d'Execució del
Pressupost del 2008. Així del Compte de Gestió Recaptatòria facilitat pel Servei de
Recaptació de la Diputació de València, corresponent a l'any 2008, es despren que
−
−

Els ingressos amb una antiguitat superior a 4 anys, són.- 8.212,17 euros.
El 40% d'aquestos ingressos, es la quantitat de.- 3.284,87 euros

Essent aquesta quantitat de 3.284,87 euros la considerada com ingressos de difícil
recaptació, no tenint en compte altra consideració que justifique minorar la mateixa.

De conformitat amb el que disposa l'esmentat article 191 del Text Refòs de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, HE RESOLT
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de 2008, amb les següents

dades:

A).- RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI.
CONCEPTES

DRETS
OBLIGACIO AJUST
RECONEGU NS
OS
TS NETS
RECONEGU
DES NETES
1.427.047,61 1.501.636,84

a. Operacions correntes
b. Altres operacions no
financeres
749.424,06
975.846,81
1. Total operacions no
2.176.471,67 2.477.483,65
financeres (a+b)
2. Actius financers
0
0
3. Passius financers
0
78.500,00
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
DE 2.176.471,67 2.555.983,65
L'EXERCICI
AJUSTOS
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per
a despeses generals
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

- 74589,23
- 226.422,75
- 301.011,98
0
- 78.500,00
- 379.511,98

0
0
0

B).- ROMANENT DE TRESORERIA.
IMPORTS- EUROS
1.- (+) Fons líquids en la Tresoreria a final d'exercici..............

47.465,19

2.- (+) Drets pendents de cobrament a final d'exercici..............
631.601,33
- De pressupost d'ingressos.
De Pressupost corrent.............................................. 526.268,38
De pressupost d'ingressos tancats..........................
102.738,23

- 379.511,98

- D' operacions no pressupostàries..............................
- Menys, Ingressos realitzats
pendents d'aplicació definitiva..........................

2.594,72
00,00

3.- (-) Creditors pendent de pagament a final d'exercici.............
1.377.789,41
- De pressupost de despeses.
De Pressupost corrent............................................ 951.847,50
De pressupost de despeses tancats.........................
58.275,13
- D' operacions no pressupostàries........................ 367.666,78
- Menys, Pagaments realitzats
pendents d'aplicació definitiva.................................
--I. Romanent de Tresoreria Total (1+2-3.................. (-) 698.722,89
II. Saldos de cobrament dubtós........................
III. Excés de finançaments afectada......

3.284,87
---

IV. Romanent de Tresoreria per a
despeses generals (I-II-III).................................. (-) 702.007,76
Segon.- De la liquidació del pressupost de 2008 se'n retrà compte a l'Ajuntament
en Ple, en la primera sessió que celebre.
Tercer.- De la liquidació del pressupost de 2008 i la seua aprovació, se'n
remetrà còpia a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat Valenciana.”
De la qual la Corporació Municipal, per unanimitat, manifesta quedar assabentada.

5) ALIENACIÓ DE PARCEL·LA URBANA INDUSTRIAL, SITUADA EN
CARRER REDESSAN, 13:
Atés l'expedient que es tramita per a l'alienació de la parcel·la urbana sita en carrer
Redessan, 13, de Benifairó de la Valldigna, bé municipal de propis, mitjançant subhasta
amb procediment obert.

Atés que, aquesta alienació esta justificada al no estar adscrit aquest bé a cap funció
específica, ni està prevista en un futur immediat, i en la necessitat de poder finançar el
capítol d' inversions del pressupost municipal de 2009.
Atés el plec de condicions juridicoeconomicoadministratives, redactat a l'efecte per
a regular aquesta alienació, així com el vigent Reglament de Béns de les Entitas Locals,
aprovat per Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Alienar mitjançant subhasta el bé municipal de propis, parcel·la urbana, situada
al carrer Redessan, 13, de Benifairó de la Valldigna.
b) Aprovar el plec de condicions juridicoeconomicoadministratives que han de
regir la subhasta de la parcel·la indicada, disposant que es publiquen per termini de huit
dies al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i al "Butlletí Oficial de la Província", anunciant
simultàniament la licitació.
c) Retre certificació d'aquest acord i fotocòpia de l'expedient a la Conselleria de
Presidència de la Generalitat, als efectes oportuns.
d) Que per l'Alcalde, es firmen els documents que calga, per a executar aquest
acord.

6) ALIENACIÓ DE PARCEL·LA URBANA INDUSTRIAL, SITUADA EN
CARRER RAJOLAR, 16:
Atés l'expedient que es tramita per a l'alienació de la parcel·la urbana sita en carrer
Rajolar, 16, de Benifairó de la Valldigna, bé municipal de propis, mitjançant subhasta amb
procediment obert.
Atés que, aquesta alienació esta justificada al no estar adscrit aquest bé a cap funció
específica, ni està prevista en un futur immediat, i en la necessitat de poder finançar el
capítol d' inversions del pressupost municipal de 2009.
Atés el plec de condicions juridicoeconomicoadministratives, redactat a l'efecte per
a regular aquesta alienació, així com el vigent Reglament de Béns de les Entitas Locals,
aprovat per Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Alienar mitjançant subhasta el bé municipal de propis, parcel·la urbana, situada
al carrer Rajolar, 16, de Benifairó de la Valldigna.
b) Aprovar el plec de condicions juridicoeconomicoadministratives que han de
regir la subhasta de la parcel·la indicada, disposant que es publiquen per termini de huit
dies al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i al "Butlletí Oficial de la Província", anunciant
simultàniament la licitació.
c) Retre certificació d'aquest acord i fotocòpia de l'expedient a la Conselleria de
Presidència de la Generalitat, als efectes oportuns.
d) Que per l'Alcalde, es firmen els documents que calga, per a executar aquest
acord.

7) RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ
DEFINITIVA, SI ES EL CAS, RESPECTE DE L'ASSUMPTE “DETERMINACIÓ
DE PARCEL·LA SEMICONSOLIDADA EN EL SECTOR URBANITZABLE
INDUSTRIAL “B” DEL P.G.O.U., EN COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ DE
LA SECRETARIA DE TERRITORI I VIVENDA DE DATA 20 DE JUNY DEL
2006, RELATIVA A UNS TERRENYS DE “FRUTAS BOLLO, S.A.”:
Jesús Ferrando Peris, Alcalde-President de l'Ajuntament de Benifairó de la
Valldigna, abans d'iniciar el debat i resolució corresponent d'aquest assumpte, manifesta la
Corporació Municipal que es cert que per segona vegada es presenta aquest assumpte a la
consideració de l'Ajuntament en Ple, tot mogut per la consideració que cal aprovar-se per
necessitat municipal, de complir per una banda amb una Resolució autonòmica de l'any
2006, i d'atendre per altra banda les peticions-requeriments de “Frutas Bollo, S.A.”, part
interessada en aquella Resolució autonòmica de 2006, tot considerant que la proposta
d'este Ajuntament a més d'estar fonamentada i recolzada amb els informes tècnic i jurídic
emesos per serveis externs d'assessorament a l'ajuntament, complix amb el regula la vigent
Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.
A l'efecte de considerar aquest assumpte, i per no repetir literalment el que consta a
l'Acta de la sessió de 16 de març de 2009 d'este Ajuntament en Ple, cal fer menció

- L'Alcaldia en Resolució de 2 de desembre de 2008, recolzant-se en els informes
tècnic i jurídic pertinents, va acordar amb caràcter inicial, i com a un primer pas, previ a la
tramitació de la Modificació puntual del PGOU, a través de la qual es done compliment a
la Resolució autonòmica de 20 de juny del 2006, determinar com a parcel·la
semiconsolidada en el sector urbanitzable industrial “B” del P.G.O.U., en compliment de la
Resolució de la Secretaria de Territori i Vivenda de data 20 de juny del 2006, els terrenys
de "FRUTAS BOLLO, S.A.", la superfície dels mateixos esta vinculada a les edificacions
realitzades en virtut de llicències municipals d'obra atorgades en els anys 1994 i 2003, i
que es equivalent a 8.139 m2.
- L'anterior Resolució va ser notificada a “FRUTAS BOLLO, S.A.” en data 11 de
desembre de 2008.
- “FRUTAS BOLLO, S.A.”, durant el tràmit d'audiència, en data 29 de desembre
de 2008, es va formular plec d'al·legacions a la Resolució de l'Alcaldia de 2 de desembre
de 2008 ja esmentada.
- En data 20 de febrer de 2009, pel servei extern d'assistència juridicourbanística
“Gesplan”, el qual compta amb la conformitat del Secretari General de l'Ajuntament,
informa i proposa la desestimació de les al·legacions formulades per “FRUTAS BOLLO,
S.A.”. Destacant que la línia argumental defesa per l'Ajuntament és claríssima i no incorre
en incoherències, perquè es limita a complir a la Resolució autonòmica de data 20/6/2006,
en els termes en què esta es manifesta, respectant en qualsevol cas la normativa aplicable. I
de la lectura de la Resolució d'Alcaldia de data 02/12/2008, es desprén que la mencionada
resolució té com a única pretensió complir a la resolució autonòmica de data 20/6/2006.
Tot seguit per la regidora Sra. Rosa Alberola Ferrando, com a portaveu i
representant del grup municipal PSOE, en relació a este punt de l'Ordre del Dia del Plenari
d'avui, que, reiteradament hem votat en contra i avui també:
“COMUNIQUEM:
A) Que tal assumpte ja ha sigut tractat diverses vegades, inclús en el Ple del 16 de
març, en el que els punts 4 i 5 de l'Ordre del dia eren exactament iguals als
d'aquesta convocatòria. A això hem d'afegir que en totes les ocasions el Ple ha
rebutjat per majoria la proposta del grup de govern.
B) En l'extracte dels acords adoptats en la Sessió del Ple de data 16 de març del
2009 publicat en la web oficial de l'Ajuntament, les afirmacions del punt 5 no
són certes ni corresponen amb allò que s'ha manifestat en tal Ple. Les paraules
textuals de l'alcalde van ser únicament que no es tractava el punt 5 de

Modificació puntual n. 4 del PGOU de Benifairó perquè no s'havia aprovat el
punt n. 4 . Per tant, l'afirmació en què es diu que per unanimitat s'acorda tractar
el tema amb posterioritat per a un millor estudi és falsa.
C) No entenem la reiteració de tractar el mateix tema quan la postura de la majoria
del Ple és clara, a menys que el senyor alcalde pretenga aconseguir un fals
suport del Ple a la seua postura a costa de sorprendre en minoria al grup que
represente, per falta d'assistència d'algun representant per causes alienes a la
nostra voluntat.
A més de tot l'anterior no hem d'oblidar que, actualment, el tema plantejat és
objecte d'un procediment judicial davant de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per tant, el correcte seria esperar a la
resolució de tal procediment judicial. Això en atenció al principi de seguretat jurídica que
ha de regir les actuacions de l'administració Pública i que ve arreplegat en l'article 9.3 de la
Constitució Espanyola.
Nosaltres entenem que l'equip de govern tinga clara la seua opció, però cinc
regidors, que són la majoria de la corporació no la tenen tan clara i han votat reiteradament
en contra. Per aquest motiu, el tema hauria d'estar tancat, però no és així.
Legalment, potser, és admissible que cada ple hàgem de pronunciar-nos sobre un
tema ja acordat, però des del nostre punt de vista, és una burla a la democràcia, que tantes
vegades, demagògicament, hem sentit invocar.
Cinc vots són, en esta corporació, la majoria absoluta, i, agrade o no agrade, com
bé sabem els socialistes s'han d'acceptar els resultats de les votacions. Nosaltres trobem
que ètic no ho és.
Ara bé, no som partidaris de mantindre esta situació eternanent i com sempre,
creiem que “LA MILLOR MANERA DE RESOLDRE ELS CONFLICTES ÉS EL
DIÀLEG”.
Per tot això:

EXIGIM:

Que no es torne a realitzar convocatòria de Ple per a tractar l'assumpte relacionat
amb la determinació de parcel·la semiconsolidada en el sector urbanitzable industrial “B”
del PGOU, en compliment de la Resolució de la secretaria de Territori i Vivenda de data
20-6-06, relativa a uns terrenys de FRUTAS BOLLO S.A. o qualsevol altre punt relacionat
amb dita parcel·la.

Instem les parts implicades que es faça un últim intent de negociació perquè creiem
que l'acord que puga resultar serà el més beneficiós per a totes les parts, tant l'ajuntament
com l'empresa i, sobretot, el poble de Benifairó, que, a la fi, és l'objectiu de tots nosaltres.
Demanem que este comunicat conste en l'acta de la present sessió”
Continua el Sr. José Luís Ferrando Martí, regidor del grup municipal PP, per a
manifestar que el seu grup votarà en contra, en coherència amb anteriors votacions
formulades en relació a aquest mateix assumpte, tot considerant que les part afectades
facen reunions per poder alcançar una solució.
Davant de les anteriors manifestacions, l'Alcalde ordena que passe 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 resoldre les al·legacions presentades per FRUTAS BOLLO S.A., i no aprovar
definitivament, la “determinació de parcel·la semiconsolidada en el sector urbanitzable
industrial “B” del PGOU, en compliment de la Resolució de la Secretaria de Territori i
Vivenda de data 20 de juny del 2006, relativa a uns terrenys de “FRUTAS BOLLO, S.A.”

8) APROVACIÓ DE SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA EL
DOCUMENT SOBRE MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 04 DEL PLA
GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA:
Es ret compte de la documentació i expedient tramitat, iniciat per Decret de
l'Alcaldia de data 25 de novembre de 2008, pels quals es contempla la modificació puntual
núm. 4 del PGOU, amb la finalitat de complir amb la Resolució adoptada en data 20 de
juny de 2006, per la Secretaria Autonòmica de Territori i Vivenda, per la qual s'acorda
"ESTIMAR PARCIALMENT recurs d'alçada formulat pel Sr. José Vercher Company, en
nom i representació de la mercantil FRUTAS BOLLO, S.A., contra l'acord de la Comissió
Territorial d'Urbanisme de data 4 d'agost de 2005, que va aprovar definitivament el Pla
General d'Ordenació Urbana de Benifairó de la Valldigna, pel que fa a la classificació dels
terrenys propietat de la mercantil, que hauran de classificar-se com a SÒL URBÀ i quedar
subjectes al règim d'ACTUACIÓ AÏLLADA a fi de completar la urbanització".

L'indicada modificació del PGOU ha estat tramitada en virtut de l'article 81 de la
Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, de l'Activitat Urbanística Valenciana,
pel qual es regula que la prerrogativa de modificar el planejament municipal es pública, per
tant correspon l'ajuntament de Benifairó de la Valldigna, i segons l'article 94 de la Llei
16/2005 indicada, “les modificacions de plans es duran a terme segons el procediment
establit en cada tipus de pla”.
Davant la documentació redactada pel tècnic Sr. Joaquin Egea i Martínez, per la
qual es contempla la modificació puntual núm. 4 del PGOU, de l'anàlisi de la mateixa i
dels informes emessos, es despren que es tracta d'una modificació que afecta l'ordenació
estructural, essent la Generalitat l'administració competent per a l'aprovació definitiva
segons l'article 91 de la Llei 16/2005.
La Corporació Municipal, sense debat d'aquest assumpte, i atenent les
manifestacions dels grups municipals PSOE i PP de votar en contra, per l'Alcaldia s'ordena
que passe 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 aprovar inicialment a efectes de sotmetiment a informació pública, del projecte
de Modificació puntual núm. 4 del PGOU.

9) 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 04 de març de
2009 fins el dia 01 d'abril de 2009, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 01-04-09, convocatòria sessió plenaria del dia 06 d'abril de 2009

- BENS,
De 18-03-09, inici alienació solar municipal situat en C/ Redessan, 13
De 18-03-09, inici alienació solar municipal situat en C/ Rajolar, 16
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 04-03-09, atorga a Ana Gil Tent, gual 151 en C/ Tirant lo Blanc, 3.
De 09-03-09, atorga a Fruites Vercher, SL, gual 152 en Av. Valldigna, 9.
De 09-03-09, atorga a Fruites Vercher, SL, gual 153 en Av. Valldigna, 9.
De 09-03-09, atorga a Fruites Vercher, SL, gual 154 en C/ Redessan, 1.
De 09-03-09, inici reserva via pública carrega i descarrega, en C/ Ricardo Romero,
34
De 09-03-09, inici reserva via pública afecta gual 98, en C/ Ricardo Romero, 55
De 09-03-09, inici reserva via pública afecta gual 152, en Av. Valldigna, 9
De 09-03-09, inici reserva via pública afecta gual 144, en Pl. del Pi, s/n
De 16-03-09, atorga a Supermercat Gonzalo SL, reserva via pública carrega i
descarrega, en C/ Ricardo Romero, 34.
De 16-03-09, atorga a SAT VERSOL 108 CV, reserva via pública afecta gual 98,
en C/ Ricardo Romero, 55
De 16-03-09, atorga a FRUITES VERCHER, SL, reserva via pública afecta gual
152, en Av. Valldigna, 9
De 16-03-09, atorga a SAT VERSOL 108 CV, reserva via pública afecta gual 144,
en Pl. del Pi, s/n
De 01-04-09, inici gual en carrer Marinyen, 22
- LLICÈNCIES D'ACTIVITATS,
De 05-03-09, demana acta comprovació instal·lacions activitat bar-cafeteria en C/
Sant Vicent, 19.
De 06-03-09, a ElectroGas Simat SL, autoritza instal·lació en c/ Rajolar, s/n.
De 17-03-09, a Inmaculada Peris Pellicer, funcionament per canvi de nom, bar en
C/ Sant Vicent, 19.
De 17-03-09, a Blaumed, SL, obertura i funcionament oficina serveis en C/ Ausias
March, 14.
- CONTRACTACIÓ,
De 06-03-09, adjudica provisionalment contracte obres “Col·lector aigües pluvials
en C/ Sant Roc”, a CADERSA, pel preu de 84.586,05 €.
De 11-03-09, adjudica contracte obres “Pintat senyalització horitzontal del nucli
urbà”, a Señalizaciones ROSES, SL, pel preu de 48.994,99 €

- INTERVENCIÓ,
De 12-03-09, eleva a definitiu l'acord provisional d'aprovació de tres ordenances
fiscals per a l'any 2009.
De 17-03-09, inici modificació crèdits pressupost de 2009, per generació de crèdits.
De 30-03-09, aprova liquidació pressupost exercici de 2008.
De 30-03-09, aprova modificació crèdits pressupost de 2009, per generació de
crèdits.
De 31-03-09, inici tramitació compte general del pressupost de l'exercici 2008.
- TRESORERIA,
De 06-03-09, exempció pago IVTM vehicle 8615 GKS de Enrique Bernat Plana
De 12-03-09, aprova 01 liquidacions ocupació via pública amb materials de
construcció.
De 30-03-09, pagos a portaveus grups municipals, reunions informatives primer
trimestre 2009.
De 31-03-09, exempció pago IVTM vehicle 7710 GLF de Damia Cuñat Plana
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2009, han tingut entrada 342 escrits, i han tingut eixida 319 escrits.
I l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat de
tota la informació rebuda.

10) PRECS I PREGUNTES:
Tot seguit per la regidora Sra. Rosa Alberola Ferrando, portaveu del Grup
Municipal PSOE, pregunta l'Alcalde respecte de determinada informació, que només la
saben dos persones, apareix en “La Cotorra de la Vall”.
L'Alcalde manifesta que no sap res al respecte.
A continuació pel regidor Sr. José Luís Ferrando Martí, portaveu del Grup
Municipal PP, pregunta l'Alcalde respecte d'uns equips instal·lats en el Barranc de Malet a
l'altura del seu encreuament amb la carretera CV-602, són per a realitzar estudis d'aigües.
L'Alcalde manifesta que si són per fer estudis relacionats amb les aigües que passen
pel Barranc de Malet, i ho instal·lat la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
Finalment pel regidor Sr. Domenech Estruch Llorca, del Grup Municipal PSOE,
pregunta l'Alcalde com van a realitzar-se les contractacions laborals a realitzar les
empreses adjudicatàries de les obres subvencionades pel Fons Estatal d'Inversió Local.

L'Alcalde manifesta que cada empresa seleccionarà directament els treballadors que
estiguen aturats i que necessite per a cada obra.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'Alcalde clou la sessió
a les 20:40 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta.

Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió d’11 de maig de
2009. I s'estén en dèset pàgines de full timbrat de l'Estat, classe 8a., números OI8704360
(revers) a OI8704368 (revers), la qual firmen l'Alcalde i el Secretari, de conformitat amb
l'article 110.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, per a la seua enquadernació.
L'Alcalde,

Jesús Ferrando Peris

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

