MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN
PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE, EL
DIA 07 DE JUNY DE 2010.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. JESÚS FERRANDO PERIS

REGIDORS:
SR. ANTONI R. VERCHER FERRANDO
SR. JOAN ENRIC ALBEROLA SENDRA
SR. HERMINIO PELLICER PELLICER
SRA. ROSA ALBEROLA FERRANDO
SR. DOMÉNECH ESTRUCH LLORCA
SRA. YOLANDA CUÑAT FERRANDO
SR. JESÚS VTE. ALVAREZ CUÑAT
SR. JOSE LUIS FERRANDO MARTÍ

S'EXCUSAREN:

NO S'EXCUSAREN:

A Benifairó de la Valldigna, a set de juny de 2010, 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 02 de juny 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 17 DE MAIG DE 2010:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 17 de maig de
2010, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció
al llibre d'actes corresponent.

2) DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2011:
Atés la vigent normativa relativa a Ordenació del Calendari Laboral per a cada
l'any, la qual, bàsicament, ve regulada a l'article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 1/95, de
24 de març, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
Atés la proposta del Sr. Alcalde sobre les dues festes locals amb caràcter de no
recuperables a efectes laborals per a l'any 2011.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Determinar que les dues festes locals amb caràcter de no recuperables per a l'any
2011, siguen les següents,
- Dia 02 de maig, festivitat de Sant Vicent.
- Dia 03 d'agost, festivitat de Sant Benet.
b) Remetre certificació d'aquest acord a la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Ocupació, als efectes previstos.

3) DETERMINACIÓ DE LES FESTES ESCOLARS MUNICIPALS PEL
CURS 2010/2011:
Atés l'acord del Consell Escolar del Centre “C.P. Jaume II el Just” de data 27 de
maig de 2010, sobre els dies festius municipals a efectes escolars pel curs 2010/2011.

Atés la normativa vigent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport sobre el
calendari escolar dels centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, Ordre
d'11 de juny de 1998, així com la Resolució de data 22 d'abril de 2010 de la Direcció
General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs
acadèmic 2010/2011.
L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Ratificar l'acord del Consell Escolar del Centre “C.P. Jaume II el Just” de
Benifairó de la Valldigna, sobre dies festius municipals a efectes escolars pel curs
2010/2011, en els següents: 11 d'octubre de 2010 i, 11 de febrer i 18 de març ambdues de
2011.
b) Que es comunique aquest acord a la Conselleria d'Educació als efectes oportuns.

4) ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE D'OBRES DE
“NOUS VESTUARIS AL POLIESPORTIU MUNICIPAL”:
Atés l'expedient que es tramita per a la contractació de les obres “Nous Vestuaris al
Poliesportiu Municipal”, en virtut d'acord adoptat per l'Ajuntament en Ple en sessió de 17
de maig de 2010, obres incloses en el Pla d'Instal·lacions Esportives (PID) 2007/2012 que
gestiona la Diputació de València.
Atés l'acta de qualificació de la documentació i valoració de les ofertes presentades
a aquest procediment, de data 03 de juny de 2010, en la que es proposa per a l'adjudicació
provisional l'oferta signada per "Construcciones Darplan, S.L", per ser la més avantatjosa
pels interessos municipals.
Atés el que disposa l'article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes
del Sector Públic.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Adjudicar provisionalment el contracte a "Construcciones Darplan, S.L", per la
quantitat oferida de Cent seixanta-un mil dos-cents seixanta-quatre euros i seixanta cèntims
(161.264,60 euros) IVA inclòs, la qual sense IVA resulta ser l'import de 139.021,24 euros,
per a la realització de les obres de “Nous Vestuaris al Poliesportiu Municipal”, d'acord
amb el projecte tècnic i plec de clàusules administratives aprovats a l'efecte i, proposta de
l'adjudicatari.

b) El present acord d'adjudicació provisional es publicarà en el Tauler d'Anuncis i
Perfil del Contractant d'este Ajuntament i es notificarà a tots els licitadors, a qui, si ho
sol·liciten, se'ls facilitarà informació dels motius del rebuig de la seua oferta i de les
característiques de la proposició de l'adjudicatari que van ser determinants de l'adjudicació
a favor seu, en un termini màxim de cinc dies a partir de la recepció de la seua petició en
este sentit.
c) Notificar este acord a l'adjudicatari, el qual, en el termini de deu dies hàbils a
comptar de la publicació de la present adjudicació provisional, haurà de presentar la
documentació següent:
- Certificació de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions
tributàries.
- Certificació de trobar-se al corrent de les seues obligacions amb la Seguretat
Social.
- Alta o últim rebut de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, en l'epígraf
corresponent a l'objecte del contracte, que els faculte per al seu exercici en el municipi.
- Justificant d'haver constituït la garantia definitiva, per un import de 6.951,06
euros.

5) COMPLIMENT SENTÈNCIA 478/2010 DE LA SALA DEL
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE
LA
COMUNITAT
VALENCIANA,
RELACIONADA
AMB
EL
PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 2 DEL PGOU DE
BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA SOBRE REORDENACIÓ DE LA UNITAT
D'EXECUCIÓ NÚM. 6 DE SÒL URBÀ RESIDÈNCIAL:
Es ret compte de la Sentència 478/2010 dictada per la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el
Procediment Ordinari 102/2008 pel Recurs Contenciós Administratiu que van presentar el
Sr. Enrique Bernat Plana i la Sra. Maria Angeles Pascual Granell contra l’acord d’este
Ajuntament en Ple, adoptat en sessió de 02 d’octubre de 2007, pel qual es va aprovar
definitivament la Modificació puntual núm. 2 del PGOU de Benifairó de la Valldigna
relativa a reordenació de la Unitat d’Execució núm. 6 de sòl urbà residèncial.
Atés que en virtud de la Sentència mencionada, es resol estimar el recurs
contenciós presentat per considerar que la Modificació puntual proposada afecta una
qüestió pròpia de l'ordenació estructural, i per tant l’administració competent per a la seua
aprovació definitiva és la Generalitat, la qual cosa correspon a la Conselleria de Medi
Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.

Atés que tal com es fa constar en el fonament de dret quart de la sentència "sense
perjudici d'estimar el recurs i declarar contrari a dret l'Acord del Ple de l'Ajuntament de
data 02/10/2007, pel qual s'aprova definitivament la modificació puntual número 2 del
PGOU de Benifairó de la Valldigna sobre reordenació de la UE-6 de sòl urbà residencial,
únicament en el fet que la modificació suposa un canvi en l'aprofitament tipus, queden
incòlumes per a l'Administració les potestats dels art. 64 i ss. de la LRJAP-PAC, si
s'escau”.
Atés que en el present supòsit s'aplica el contingut de l'art. 67 de la Llei 30/92, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, en virtut del qual s’estableix que l'Administració podrà convalidar els
actes anul·lables, esmenant els vicis que presenten.
Atés que de conformitat amb el que disposa l'art. 103 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, l'Ajuntament de Benifairó de la
Valldigna està obligat a complir la sentència en la forma i termes que en aquesta es
consignen.
Per tot açò, per l'Alcaldia es proposa al Plenari l'adopció d'acord en el sentit de
complir la Sentència mencionada en els seus propis termes.
Tot seguit per la portaveu del Grup Municipal PSOE, Sra. Rosa Alberola Ferrando,
es manifesta que el seu grup va a abstindre's.
Seguidamnet pel portaveu del Grup Municipal PP, Sr. José Luis Ferrando Martí,
també es manifesta que el seu grup va a abstindre's.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: quatre
vots a favor, tres dels regidors del grup municipal BLOC, un del regidor del grup EU-Els
Verds; i cinc abstencions, quatre dels regidors del grup municipal PSOE, i una del regidor
del grup municipal PP.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de quatre vots a favor i cinc abstencions,
acorda:
PRIMER.- Que es done compliment a la Sentència 478/2010 dictada en data 26
d'abril de 2010, en el Procediment Ordinari número 102/2008, tramitat per la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, i
en virtut de la mateixa, declarar aprovada provisionalment la modificació puntual núm. 2
del PGOU de Benifairó de la Valldigna sobre reordenació de la Unitat d'Execució Núm. 6

de sòl urbà residencial, i remetre l'expedient a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua,
Urbanisme i Habitatge, per a la seua aprovació definitiva i convalidació en els termes
previstos en l'art. 67 de la LRJAP-PAC.
SEGON.- Com que es troba en tràmit administratiu el procediment per a
l’aprovació del Projecte de Reparcel·lació corresponent a la Unitat d'Execució Núm. 6 de
sòl urbà residencial, que quede en suspens, ja que no procedirà la seua aprovació, fins que
estiga definitivament aprovat el document de modificació puntual número 2 del PGOU de
Benifairó de la Valldigna anteriorment referit, per part de l'Òrgan Autonòmic competent.
TERCER.- Notificar el present acord als particulars que consten com a afectats en
el referit expedient, a fi d'acreditar el compliment de la sentència, i que es comunique a la
Sala del Contenciós Administratiu als efectes escaients.

6) 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 maig de
2010 fins el dia 31 de maig de 2010, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 04-05-10, inici procés per a elegir Jutge de Pau Substitut
De 12-05-10, convocatòria sessió ordinària a celebrar el 17 de maig de 2010.
- CONTRACTACIÓ,
De 04-05-10, inici contractació servei piscina, socorrisme i manteniment, estiu
2010.
De 04-05-10, inici contractació obres Rehabilitació façana del Local MusicoCultural.
De 04-05-10, aprova expedient contractació obres Millora xarxa d'aigues pluvials
en C/ Ample i voltants.
De 04-05-10, aprova expedient contractació obres Actuacions arquitectòniques
sobre nucli històric.
De 06-05-10, aprova certificació obres de Remodelació del carrer Sant Roc.
De 10-05-10, aprova certificació obres Restauració dipòsit d'aigua potable.

De 18-05-10, aprova expedient contractació servei piscina, socorrisme i
manteniment, estiu 2010.
De 24-05-10, aprova expedient contractació obres Rehabilitació façana del Local
Musico-Cultural.
De 24-05-10, encomana redacció projecte tècnic obres Millores en Pl. Major.
- LLICÈNCIES D'ACTIVITATS,
De 12-05-10, a Baltasar Casanova Serra, obertura local per a bar, per canvi de
titularitat, en Av Valldigna, 3.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 12-05-10, a Maria Vercher Selfa, obres en vivenda en C/ Pare Alberola, 19.
De 19-05-10, a Fco. Miguel Serra Company, caseta ferramentes agricoles rn
parcel·la 188 del polígon 11.
De 20-05-10, a Amparo Casanova Vercher, reparar façana en C/ Sant Benet, 11.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 03-05-10, autorització lloc fixe en el mercat setmanal no sedentari.
De 04-05-10, aprova bases i convocatòria per a concedir tres beques del programa
La Dipu et Beca 2010.
De 06-05-10, s'aprova la renovació d'inscripció en Padró d'Habitants de quatre
estrangers no comunitaris sense permís de residència permanent.
De 07-05-10, s'autoritza la reobertura de la Piscina Municipal per a l'estiu 2010.
De 14-05-10, s'aprova la renovació d'inscripció en Padró d'Habitants d'un estranger
no comunitari sense permís de residència permanent.
De 18-05-10, declara la baixa en Padró d'Habitants d'un estranger no comunitari
sense permís de residència permanent.
De 24-05-10, determina membres Comissió Avaluadora valorar mèrits candidats
presentats al programa de la Diputació de València, “La Dipu et Beca” 2010.
- INTERVENCIÓ,
De 04-05-10, aprova factura sobre direcció tècnica obra Pavimentació carrer
Purissima..
De 13-05-10, aprova factura sobre direcció tècnica obra Restauració dipòsit d'aigua
potable.
De 13-05-10, aprova factura sobre direcció seguretat i salut obra Restauració
dipòsit d'aigua potable.
De 13-05-10, aprova padrons de taxes municipals a recaptar durant el segon
semestre de 2010.
De 20-05-10, inici modificació de crèdits per generació d'ingressos en pressupost
municipal de 2010.

De 27-05-10, aprova expediente núm. 01 de modificació de crèdits per generació
d'ingressos en pressupost municipal de 2010.
De 27-05-10, aprova justificació de la subvenció concedida en 2009 al club Unió
Esportiva Benifairó.
- TRESORERIA,
De 13-05-10, aprova exempció pago IVTM per cartilla agrària, a Citrover S.L., del
vehicle E5338BFR.
De 13-05-10, aprova exempció pago IVTM per minusvalidesa, a Encarnación
Vercher Cuñat, del vehicle 7792CMF
De 13-05-10, aprova liquidació taxa ocupació via pública amb materials de
construcció.
De 19-05-10, aprova exempció pago IVTM per minusvalidesa, a Amparo Alberola
Ferrando, del vehicle 4839GVY
De 20-05-10, aprova liquidació taxa ocupació via pública amb materials de
construcció.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2010, han tingut entrada 653 escrits, i han tingut eixida 523 escrits.
C) També i amb la finalitat de donar compliment a la base 49 de les d'execució del
pressupost de l'any 2010, es ret compte a la Corporació Municipal, de l'execució del mateix
corresponent al primer trimestre, a nivell de l'estat d'ingressos i de l'estat de despeses, així
com dels moviments i situació de la tresoreria, i que a manera de resum, és el que segueix:
PRIMER Trimestre-2010
ESTAT D'INGRESSOS.- Previsions definitives............................................ 3.700.003,00 €.
- Drets reconeguts................................................... 148.662,51 €.
- Recaptació neta...................................................
94.407,96 €.
ESTAT DE DESPESES.- Consignacions definitives..................................... 3.000.000,00 €.
- Obligacions reconegudes...................................... 272.678,84 €.
- Pagaments realitzats..........................................
204.937,40 €.
MOVIMENTS I ESTAT DE LA TRESORERIA:
-Existències a 01-01-10.............................................
8.599,61 €.
-Ingressos durant el trimestre.................................... 803.079,81 €
-Pagaments durant el trimestre.................................. 801.059,79 €.
-Existències a 31-03-10.............................................
10.619,63 €.

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:
- Amb la finalitat d'intentar donar una sol·lució a les edificacions il·legals en el
polígon 14 del terme municipal “La Redonda”, “El Rajolar”, etc, van a fer-se un estudis
preliminars per tal de redactar un pla urbanístic a l'efecte.
- Com que el proper curs 2010/2011 no hi haurà ESO en el C.P. Jaume II el Just,
van a realitzar-se unes obres en el Centre per tal d'ampliar algunes aules.
Pel regidor Sr. Antoni Vercher Ferrando, del Grup Municipal EU-Els Verds, i com
a regidor de joventut i de mediambient, s'informe dels assumptes següents:
- Acollits a la programació del SARC de la Diputació de València, anem a
desenvolupar les següents activitats: ruta fluvial pel Xúquer a Cofrents, audiovisual sobre
mobilitat sostenible, contaminació acústica, i història d'una Cirera.
- En el darrer plenari del Consorci Ribera-Valldigna, es va acordar fer un fulls
informatius que expliquen la nova taxa sobre tractament i valorització dels residus sòlids,
servei que va a gestionar l'esmentat Consorci. També comenta una serie d'incongruències
en la nova gestió dels residus, la qual cosa va a resultar que s'encarira tot el procés, i en
conseqüència els usuaris anem a pagar pràcticament el doble.

Finalment, l'Alcalde en nom i representació de la Corporació Municipal vol
traslladar a la família d'Alexis Casanova Serra, veí de Benifairó de la Valldigna, el condol
pel traspàs del mateix en un accident de trànsit patit a l'eixida de Tavernes de Valldigna,
direcció a Benifairó de la Valldigna.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'Alcalde clou la sessió
a les 20:50 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta.

Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 29 de
juliol de 2010. I s'estén en onze pàgines de full timbrat de l'Estat, classe 8a., números
OJ9994582 (revers) a OJ9994587 (anvers), 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

