MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN
PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE, EL
DIA 08 DE MARÇ 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
SRA. YOLANDA CUÑAT FERRANDO
SR. JOSE LUIS FERRANDO MARTÍ

S'EXCUSAREN:
SR. DOMÉNECH ESTRUCH LLORCA
SR. JESÚS VTE. ALVAREZ CUÑAT

NO S'EXCUSAREN:

A Benifairó de la Valldigna, a huit de març 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 04 de març 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 D'1 DE FEBRER DE 2010:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 01 de febrer de
2010, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció
al llibre d'actes corresponent.

2) FORMULAR RECURS D'ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DE LA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ RELATIVA A ADSCRIPCIÓ D'EDUCACIÓ
PRIMÀRIA A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, DELS ESCOLARS DE BENIFAIRÓ
DE LA VALLDIGNA:
Es ret compte de la Resolució de 19 de febrer de 2010, del Sr. Director General
d'Ordenació i Centres Docents, per la que es modifiquen les resolucions de 8 de març de
2002, de 25 de febrer de 2003, de 9 de març de 2004, de 22 de març i de 27 d'abril de 2005
i d'11 de març de 2008, per les que s'adscriuen col·legis d'Educació Primària a instituts i
seccions d'Educació Secundària i centres de Primària a Secundària a l'efecte de
l'escolarització de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria, resultant que el C.E.I.P.
“Jaume II El Just” de Benifairó de la Valldigna queda adscrit a l'I.E.S. “Jaume II El Just”
de Tavernes de la Valldigna. Resolució que ha estat publicada en el DOCV núm. 6214 de
data 25 de febrer de 2010.
El Sr. Alcalde proposa la Corporació Municipal adopció d'acord escaient en el
sentit de rebutjar el contingut de l'esmentada Resolució pel que afecta Benifairó de la
Valldigna, tot formalitzant-se el corresponent Recurs d'Alçada. La Corporació Municipal
delibera amplament sobre l'assumpte.
I l'Ajuntament en Ple per unanimitat acorda:
Primer.- Manifestar que l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna actuant com a
Consell Escolar Municipal, així com també per interés general municipal de Benifairó de la
Valldigna, manifesta no estar d'acord amb l'esmentada Resolució per no consider-la
ajustada a dret.
Segón.- Interposar RECURS D'ALÇADA davant la Secretària Autonòmica
d'Educació de la Conselleria d'Educació, contra la Resolució de 19 de febrer de 2010, de la
Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual entre altres, a l'efecte de

l'escolarització de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria, s'adscriu el C.E.I.P.
“Jaume II El Just” de Benifairó de la Valldigna a l'I.E.S. “Jaume II El Just” de Tavernes de
la Valldigna. Recurs que es formalitza dins del termini d'un mes, comptador des de la
publicació de la mencionada Resolució de 19 de febrer de 2010 en el DOCV, termini que
finalitza el proper dia 25 de març de 2010, i la forma prevista en Dret, en virtut del que
disposen els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en funció
de les següents
AL·LEGACIONS
A) Que el C.E.I.P. “Jaume II El Just” de Benifairó de la Valldigna quedà adscrit al
i.E.S. Valldigna mitjançant Resolució de 8 de març del 2002, de la Direcció General de
Centres Docents, per la que s'adscrivien Col·legis d'Educació Infantil i Primària i Centres
d'Educació Primària a Instituts i i Seccions d'Educació Secundària a l'efecte
d'escolarització de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria (D.O.G.V. de 14 de març
del 2002), en la que el model d'adscripció contingut en ella s'ha resolt de l'aplicació dels
següents criteris i factors interrelacionats:
− Capacitat dels instituts/seccions d'educació secundària continguts en el mapa
Escolar de la Comunitat Valenciana per a l'aplicació de la Llei Orgànica
d'Ordenació General del Sistema Educatiu, factor determinant que limita la
possibilitat d'oferta de places escolars d'acord amb l'aforament del centre
expressat a través del perfil d'unitats per nivells.
− Població escolaritzada en els col·legis i centres d'educació primària objecte
d'adscripció, la seua ubicació i proximitat a instituts/seccions.
− La coordinació existent entre els centres determinada per la vigent adscripció
pedagògica dels mateixos.
En l'annex de la dita resolució es fa constar el següent:
EN L'INSTITUT/ SECCIÓ S'ESCOLARITZA
PROVÍNCIA: VALÈNCIA
46016385 INS. EDUC. SEC.
LA VALLDIGNA.- TAVERNES DE LA VALLDIGNA
46001837
PUB. JAUME II EL JUST.- BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA
46008005 PUB. VALLDIGNA.SIMAT DE LA VALLDIGNA
46008327 PUB. DIVINA AURORA.- TAVERNES DE LA VALLDIGNA
46008339 PUB. MAGRANER.TAVERNES DE LA VALLDIGNA

2n cicle
2n cicle
2n cicle
2n cicle
2n cicle

B) Que, a l’apartat Primer de la Resolució de 19 de febrer del 2010, de la Direcció
General d'Ordenació i Centres Docents es disposa el següent:
“Modificar els annexos de les Resolucions de 8 de març del 2002, (...) per les que
s'adscriuen centres d'Educació Infantil i Primària a instituts d'Educació Secundària a
l'efecte d'escolarització de l'alumnat en els termes que s'indica en l'annex”.
Per consegüent, l'annex queda redactat de la manera següent:
EN L'INSTITUT/ SECCIÓ S'ESCOLARITZA
PROVÍNCIA: VALÈNCIA
DIU
46008340 INST. EDUC. SECUN. JAUME II EL JUST.- TAVERNES DE LA VALLDIGNA
46015681 PUB. ALFANDECH.TAVERNES DE LA VALLDIGNA
3r d’E.S.O.
46008364 PUB. SANT MIQUEL.TAVERNES DE LA VALLDIGNA
3r d’E.S.O.
46016385 INST. EDUC. SECUN.
LA VALLDIGNA.- TAVERNES DE LA VALLDIGNA
46001837
PUB. JAUME II EL JUST BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA
3r d’E.S.O.
46008005 PUB. VALLDIGNA
SIMAT DE LA VALLDIGNA
3r d’E.S.O.
46008327 PUB. DIVINA AURORA
TAVERNES DE LA VALLDIGNA
3r d’E.S.O.
46008339 PUB. MAGRANER
TAVERNES DE LA VALLDIGNA
3r d’E.S.O.
HA DE DIR
46008340 INST. EDUC. SECUN. JAUME II EL JUST.- TAVERNES DE LA VALLDIGNA
46001837
PUB. JAUME II EL JUST BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA
Tota l’etapa.
46015681 PUB. ALFANDECH.TAVERNES DE LA VALLDIGNA
Tota l’etapa.
46008339 PUB. MAGRANER
TAVERNES DE LA VALLDIGNA
Tota l’etapa.
46016385 INST. EDUC. SECUN.
LA VALLDIGNA.- TAVERNES DE LA VALLDIGNA
46008005 PUB. VALLDIGNA
SIMAT DE LA VALLDIGNA
Tota l’etapa.
46008327 PUB. DIVINA AURORA
TAVERNES DE LA VALLDIGNA
Tota l’etapa.
46008364 PUB. SANT MIQUEL.TAVERNES DE LA VALLDIGNA
Tota l’etapa.

C) Que, en data 14 de gener de 2010, per l'Alcaldia d'este Ajuntament es va dictar
Resolució, en la que, en defensa dels interessos generals del municipi i, en particular, de
l'escolarització obligatòria dels futurs alumnes de l'Educació Secundària Obligatòria veïns
de Benifairó de la Valldigna, es resolia el següent:
“a). Acceptar totalment, tal com esta formulada per la Conselleria
d'Educació, la proposta d'escolarització dels futurs alumnes d'Educació
Secundària Obligatòria veïns de Benifairó de la Valldigna al I.E.S: La

Valldigna situat a Tavernes de la Valldigna a partir del curs escolar
2010/2011.
b). Demanar a la Conselleria d'Educació, independentment de les
al·legacions que es formulen des del municipi de Tavernes de la Valldigna,
elevar a definitiva l'anterior proposta acceptada quedant firme l'adscripció del
C.P. Jaume II El Just de Benifairó de la Valldigna al I.E.S. La Valldigna”
Esta sol·licitud ve fonamentada en el fet que atés l'escrit de Conselleria d'Educació
de data 18 de desembre del 2009, pel que traslladava la proposta d'escolarització total de
l'Educació Secundària Obligatòria de Benifairó de la Valldigna al I.E.S. La Valldigna
situat a Tavernes de la Valldigna a partir del curs escolar 2010/2011.
A això se suma que determinades informacions sobre acords adoptats en el
municipi de Tavernes de la Valldigna, des del Consell Escolar Municipal, per les que es
demana a la Conselleria d'Educació la modificació d'esta proposta, ja que esta pot
comportar que els alumnes de l'ESO de Benifairó de la Valldigna hagen d'estar adscrits al
I.E.S. Jaume II El Just, també situat a Tavernes de la Valldigna.
Per tot això, tenint en compte que l' I.E.S. La Valldigna queda a poc més de tres
quilòmetres de Benifairó de la Valldiga, mentres que el I.E.S. Jaume II El Just es troba a
més de cinc quilòmetres de Benifairó de la Valldigna, així com atenent al criteri de
proximitat, economia en les ajudes del transport escolar, facilitat d'accés al no haver de
creuar el municipi de Tavernes de la Valldigna, des d'esta Alcadía s'entenia que havia de
ser elevada a definitiva la resolució de la Conselleria d'Educació per la qual el C.E.I.P.
Jaume II El Just de Benifairó de la Valldigna és adscrit al I.E.S. La Valldigna, de Tavernes
de la Valldigna.
D) Que el nou institut “La Valldigna” està en l'entrada de Tavernes de la Valldigna,
venint de Simat de la Valldigna i Benifairó de la Valldigna, i és el més pròxim dels dos
IES de Tavernes de la Valldigna al nostre Municipi, amb la qual cosa nostres alumnes no
haurien de travessar tota la població de Tavernes de la Valldigna, cosa prou difícil pel
sistema de trànsit rodat que té dita població, amb l'inconvenient de temps de l'autobús que
això suposaria.
E) Que la plantilla de Mestres del CEIP Jaume II el Just de Benifairó de la
Valldigna des de l'adscripció, el curs 2000-2001, ha treballat i continua treballant de forma
coordinada amb els Professors de l'esmentat I.E.S. Valldigna, realitzant reunions de
directors, caps d'estudis, psicòlegs, departaments i mestres especialistes.

F) L'AMPA de Benifairó de la Valldigna, igual que el Consell Escolar del CEIP
Jaume II el Just, per manifestacions fetes als Grups Municipals d'este Ajuntament, volen
que es mantinga l'adscripció als instituts que es va fixar fa anys (si de cas, canviant el
C.E.I.P San Miguel per C.E.I.P. Magraner per proximitat als instituts), ja que segons eixe
repartiment, en l'institut Jaume II El Just estudiarien els alumnes dels centres de primària
d'Alfandech i Magraner, mentres que els de Sant Miquel i Divina Aurora, més els centres
de Benifairó i Simat, seguirien en l'isntitut La Valldigna, tot considerant que, si actualment
hi ha capacitat en l'antic IES per als dits centres, també hi ha capacitat en el nou institut.
G) Per a un major abundància, la Conselleria d'Educació ha omés, en la modificació
resolta, el criteri respecte als què es tenen en compte per a l'adscripció de centres, com és
el de la proximitat, ja que l'l I.E.S. La Valldigna queda a poc més de tres quilòmetres de
Benifairó de la Valldigna, mentres que l' I.E.S. Jaume II El Just es troba a cinc quilòmetres
de Benifairó de la Valldigna, a més d'haver d'atendre al mateix temps, factors com ara
l'economia en les ajudes del transport escolar, facilitat d'accés al no haver de creuar el
municipi de Tavernes de la Valldigna.
CONCLUSIÓ.- Per les Al·legacions formulades es SOL·LICITA
DE
LA
SECRETÀRIA AUTONÒMICA D'EDUCACIÓ que, tenint per presentat este acord se
servisca d'admetre'l i es tinga per interposat RECURS D'ALÇADA contra la Resolució de
data 19 de febrer del 2010 de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la
qual entre altres, a l'efecte de l'escolarització de l'alumnat d'Educació Secundària
Obligatòria, s'adscriu el C.E.I.P. “Jaume II El Just” de Benifairó de la Valldigna al i.E.S.
“Jaume II El Just” de Tavernes de la Valldigna, i siga dictada nova Resolució per la qual
siga considerat el present recurs i siga deixada sense efectes la resolució impugnada, de
manera que el C.P. JAUME II EL JUST, de Benifairó de la Valldigna, continue estant
adscrit a l' I.E.S. Valldigna, de Tavernes de la Valldigna.
Tercer.- Retre certificació d'este acord a la Secretària Autonòmica d'Educació de la
Conselleria d'Educació als efectes escaients, en particular de formalització de recurs
d'Alçada de raó.

3) ACCEPTACIÓ DE L'AJUDA DEL PROGRAMA RURALTER-LEADER,
PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES MUNICIPALS:
Es ret compte que en data 29 de desembre de 2009 per Resolució de la Direcció
General d'Empreses Agroalimentàries i Desenvolupament del Medi Rural, de la
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, s'ha concedit una ajuda per import de
76.848,68 euros del programa RURALTER-LEADER any 2009, per a finançar l'obra

demanada per aquest Ajuntament: “Actuacions arquitectòniques sobre el nucli històric”, a
percebre en quatre anualitats: 2010, 2011, 2012 i 2013.
Atés l'Ordre de 23 d'octubre de 2009, de la Conselleria indicada, reguladora de les
bases de les ajudes RURALTER-Leader.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Acceptar l'ajuda de 76.848,68 euros de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i
Alimentació, per a executar les obres “Actuacions arquitectòniques sobre el nucli històric”,
amb una despesa subvencionable de 89.899,92 euros, la qual cosa representa que l'ajuda
resulta ser el 85,483% del cost subvencionable.
b) Manifestar que coneix la normativa reguladora d'estes ajudes i es compromet a
la realització de les actuacions objecte de l'ajuda, amb subjecció a les condicions de la
resolució aprovatòria, com també al compliment de les obligacions previstes en l'Ordre
esmentada reguladora de les ajudes RURALTER-Leader i en la resolució de convocatòria
de l'any 2009 i la resta de normativa d'aplicació a estes ajudes.
c) Facultar l'Alcalde per a firmar els documents que calguen en la tramitació d'esta
ajuda, en particular el document d'acceptació de la mateixa.

4) PRENDRE EN CONSIDERACIÓ, SI ES EL CAS, DE LA PROPOSTA DE
MODIFICACIÓ DEL PGOU, DEMANADA PER LES GERMANES MARTÍ
FERRANDO:
Es ret compte de la proposta de Modificació Puntual del PGOU subscrita per la Sra.
Victòria i Sra. Rosa Martí Ferrando, en relació amb les alineacions urbanístiques dels
edificis situats en la Plaça Major núm. 15, 16 i 17, en concret eliminar el retrangueix que
estan afectats de conformitat amb la vigent ordenació urbanística de Benifairó de la
Valldigna.
Tot seguit els portaveus dels grups municipals PP i PSOE demanen la
Presidència, deixar l'assumpte sobre la Mesa per poder estudiar millor els informes emesos
pels assessors urbanístics de l'Ajuntament.
L'Alcalde-President demana la Corporació Municipal delibere sobre la petició
efectuada.

I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Deixar aquest assumpte de l'Ordre del Dia sobre la Mesa, per a ser resolt en una
propera sessió.

5) APROVACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC DE LES OBRES
“ACTUACIONS ARQUITECTÒNIQUES SOBRE EL NUCLI HISTÒRIC”
INCLOSES EN EL PROGRAMA RURALTER-LEADER:
Es ret compte que en data 29 de desembre de 2009 per Resolució de la Direcció
General d'Empreses Agroalimentàries i Desenvolupament del Medi Rural, de la
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, s'ha concedit una ajuda per import de
76.848,68 euros del programa RURALTER-LEADER any 2009, per a finançar l'obra
demanada per aquest Ajuntament: “Actuacions arquitectòniques sobre el nucli històric”.
Per a la contractació d'estes obres, primer que res cal disposar del projecte tècnic
pertinent, el qual a més de redactar-se segons les prescripcions legals conteses en la vigent
legislació de contractació del sector públic, s'han de tindre en compte unes determinades
condicions, com ho és, que l'obra en el seu conjunt ha de respectar l'estètica rural
tradicional.
Atés el projecte tècnic de l'obra a Benifairó de la Valldigna, “Actuacions
arquitectòniques sobre el nucli històric” redactat pels arquitectes Sr. Joaquim Egea i
Martínez i Sr. Francesc Boscà i Mayans, amb un pressupost general de contracta de
89.899,92 €.
Atés l'informe del Tècnic Municipal sobre el contingut i la viabilitat del projecte de
les obres esmentades, i s'hi desenvolupa les determinacions de la legislació de contractes
del Sector Públic, en sentit favorable.
En virtut de l'article 105.1 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del
Sector Públic, l'adjudicació d'un contracte d'obres requerirà l'elaboració prèvia, supervisió,
aprovació i replantejament del corresponent projecte que definirà amb precisió l'objecte del
contracte.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda.
a) Acceptar i aprovar el projecte tècnic de les obres “Actuacions arquitectòniques
sobre el nucli històric”, tal i com esta redactat, en totes les seues parts.

b) Donar informació pública d'esta aprovació en el Tauler d'Anuncis de
l'Ajuntament.
c) Que es trameta una còpia de l'indicat projecte tècnic degudament visat pel
corresponent Col·legi Oficial, junt a certificació d'este acord, a la Direcció General
d'Empreses Agroalimentàries i Desenvolupament del Medi Rural, de la Conselleria
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a efectes de gestió del programa RURALTER-Leader2009.

6) APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE
L'EXERCICI DE 2010, LES SEUES BASES D'EXECUCIÓ, LA PLANTILLA DE
PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL:
Es ret compte a les previsions d'ingressos i crèdits per a despeses, contingudes en el
Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici de 2010, que presenta la Presidència a
l'examen i discussió del seu contingut, tot fent constar que aquest any en compliment de
l'article 193.3 del Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, l'esmentat pressupost es presenta amb
superavit inicial de 700.003,00 euros, que es la quantitat que representa el Romanent de
Tresoreria negatiu de la liquidació del pressupost de l'exercici de 2008.
Atés la proposta de l'Alcaldia per la qual, seguint les darreres millores conveniades
per les representacions sindicals i la representació de l'administració local -FEMP i FVMPs'ha adaptat el complement específic de determinats llocs de treball, atenent sobretot la
càrrega de responsabilitat que tenen incorporada.
Atés que el projecte de Pressupost s'ajusta, en el fons i forma, a la normativa
continguda al Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, que el
reglamenta en matèria pressupostària.
Atés la normativa de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2010,
que és d'aplicació a les Entitats Locals, en particular la part que fa referència a retribucions
de personal.
Atés que l'esmentat pressupost i respectiu expedient administratiu compta amb la
documentació complementària al mateix, en particular les Bases d'execució del mateix, la
Plantilla de Personal al servei de l'Ajuntament i la corresponent relació de llocs de treball,
tot el qual ha estat informat favorablement per secretaria-intervenció.

La Corporació Municipal delibera sobre els crèdits assignats a les diferents partides
de l'estat de despeses i conceptes d'ingressos.
L'Alcalde, proposa la Corporació Municipal s'aprove el pressupost municipal, i
demés documentació complementaria per a l'any 2010 tal com esta format i presentada.
Seguidament els portaveus del Grup Municipal PP i del Grup Municipal PSOE
manifesten que van a abstindre's en la votació.
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 EU-Els
Verds, i tres abstencions, dos 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 tres abstencions,
acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2010, integrat
sols pel de l'Ajuntament, fixant les despeses i ingressos en les xifres que per capítols i per
programes en el cas de les despeses s'expressen seguidament:
A) ESTAT DE DESPESES.- Programes
Àrea de Despesa
Denominació
Euros
1.- Serveis públics bàsics ............................................ 1.167.100,00
2.- Actuacions de protecció i promoció social .................... 77.000,00
3.- Producció de béns públics de caràcter preferent......... 832.000,00
4.- Actuacions de caràcter econòmic ............................... 105.000,00
9.- Actuacions de caràcter general ................................... 662.900,00
0.- Deute públic .............................................................. 156.000,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES .............. 3.000.000,00 €
A) ESTAT DE DESPESES.- Econòmica
Operacions corrents
Capítol
Denominació
Euros
1.- Despeses de personal............................................. 763.000,00
2.- Despeses en béns corrents i serveis.......................... 646.500,00
3.- Despeses financeres.................................................... 72.500,00
4.- Transferències corrents............................................. 115.000,00

Operacions de capital
6.- Inversions reals...................................................... 1.083.000,00
7.- Transferències de capital .......................................... 220.000,00
9.- Passius financers....................................................... 100.000,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES .............. 3.000.000,00 €
B) ESTAT D'INGRESSOS
Operacions corrents
Capítol
Denominació
1.- Impostos directes........................................................
2.- Impostos indirectes....................................................
3.- Taxes i altres ingressos............................................
4.- Transferències corrents............................................
5.- Ingressos patrimonials................................................

Euros
600.000,00
10.000,00
470.200,00
465.200,00
4.400,00

Operacions de capital
6.- Alienació inversions reals............................. ............. 679.403,00
7.- Transferències de capital........................................... 270.800,00
8.- Actius financers..................................................................... 0,00
9.- Passius financers........................................................ 1.200.000,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS ..................

3.700.003,00 €

Segon.- Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost General i la plantilla de
personal i relació de llocs de treball per a l'exercici del 2010, de conformitat a la proposta
presentada per l'Alcaldia i que és,
Núm. places

Denominació

1

A) Funcionaris de carrera:
Habilitació estatal:
Secretaria-Intervenció.

1
1

Administració General:
Administratiu
Auxiliar administratiu

Subgrup

Nivell C.D.

A1/A2

26

C1
C2

18
18

1
3

Administració Especial:
Serveis Especials:
Cos de la Policia Local
Oficial Policia Local/
Cap de la policia Local
Agents Policia Local

C1

22

C1

18

B) Personal laboral:
B1) Laboral temps indefinit:
1
Encarregat d'operaris de serveis
C2
15
(a cobrir per promoció interna entre els operaris)
4
Operari serveis públics varis.
Agrupació E
11
(tres vacants)
1
Mestra d'infantil, Escola Infantil
A2
22
2
Tècnic Educador Escola Infantil
C1
14
1
Auxiliar educadora Escola Infantil
Agrupació E
9
1
Auxiliar Biblioteca.
C1
18
1
Assisten. Centre salut i biblioteca
Agrupació E
9
2
Netejadores d'edificis municipals
Agrupació E
9
(dos vacants)
1
Auxiliar Administratiu (20% dedicació)
C2
12
1 Conserge municipal nocturn (50% dedicació) Agrupació E
7
B2) Laboral temporal:
1
Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local, segons ajuda del SERVEF.
10
Operaris serveis municipals varis, segons ajudes del SERVEF.
Tercer.- De conformitat amb l'article 75 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim
Local, pel qual es regulen, entre altres, les indemnitzacions a percebre els membres de les
Corporacions Locals, s'acorda fixar les indemnitzacions següents, amb periodicitat
mensual, i amb efectivitat per a l'any 2010,
L'Alcalde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 €.
Regidors amb Delegació . . . . . . . . . 210,00 €
Regidors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,00 €.
Quart.- Exposar al públic el Pressupost de 2010 i bases d'execució, així com la
plantilla de personal i relació llocs de treball, inicialment aprovats, al Tauler d'Anuncis de
l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, per termini de quinze dies hàbils,
comptats des del següent al de la publicació en aquest, posant-se a disposició del públic la
corresponent documentació; durant aquest termini, els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant l'Ajuntament en Ple.

Cinqué.- Considerar definitivament aprovat el Pressupost General per a l'exercici
del 2010, la plantilla de personal, i demés documentació complementaria, si durant l'indicat
període no es presenten reclamacions, constatant-ho mitjançant decret el Sr. Alcalde.

7) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL BLOC, RELATIVA A L'ADHESIÓ A
LA XARXA DE CIUTATS VALENCIANES RAMÓN LLULL:
Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal BLOC, relativa a adhesió
a la xarxa de ciutats valencianes Ramón Llull, que literalment diu:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL BLOC NACIONALISTA
VALENCIÀ, RELATIVA A L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE
LA VALLDIGNA A LA XARXA DE CIUTATS VALENCIANES RAMON LLULL.
El senyor Joan Enric Alberola Sendra, portaveu del grup municipal del Bloc Nacionalista
Valencià, presenta la Moció següent:
En data 31 de març de 2008, davant del notari del Principat d'Andorra Isidre Bartomeu
Martínez, van comparéixer el M.I. Juli Minoves Triquell, Ministre Portaveu del Govern, de
Desenvolupament Econòmic, Turisme, Cultura i Universitats del Principat d'Andorra i
l'Hble. Sr. Josep Bargalló Valls, director de l'Institut Ramon Llull per constituir una
fundació pública sota la denominació Fundació Ramon Llull.
Els estatuts de la Fundació Ramon Llull estableixen que les seues finalitats són les
següents:
a) Intensificar l'estudi, la promoció i la defensa de la llengua catalana, des dels orígens fins
avui, en totes les modalitats i mitjans d'expressió.
b) Fomentar la projecció exterior de la llengua catalana i dels àmbits culturals diversos que
s'hi expressen.
c) Vetlar pel compliment de la legislació sobre la llengua catalana, en col·laboració amb les
autoritats, els organismes i les organitzacions públiques o privades que compartisquen
totalment o parcialment les finalitats de la Fundació.
d) Coadjuvar a l'impuls de les actuacions del Consorci de l'Institut Ramón Llull que siguen
coincidents amb les finalitats de la Fundació.
e) Qualsevol activitat, relacionada amb les anteriors o necessària per al seu compliment
efectiu.
Els estatus de la Fundació preveuen que siguen patrons designats els representants de les
associacions que agrupen corporacions locals de territoris lingüístics del català que tinguen
objectius coincidents amb els de la Fundació i només mentre aquelles corporacions locals

no estiguen representades per organismes polítics de rang superior que s'incorporen
posteriorment a la Fundació com a patrons nats, cas en el qual deixaran de ser patrons.
Aquest grup municipal considera imprescindible la promoció del desenvolupament global i
la projecció exterior de la nostra llengua i dels àmbits culturals diversos que s'hi expressen,
voluntat coincident amb la de la Fundació Ramon Llull.
A hores d'ara, la Generalitat Valenciana no ha mostrat interés a participar en l'esmentada
Fundació.
No obstant això, hi ha una altra via per integrar-se en la Fundació, encetada per una sèrie
de municipis valencians que van constituït l'associació Xarxa de Ciutats Valencianes
Ramon Llull, el 18 de novembre de 2008, a Gandia, els patrons de la qual són Morella,
Sueca, Vinaròs i Gandia. El 15 de gener de 2009 aquesta associació va ser incorporada a la
Fundació Ramon Llull. Després d'aqueixa data, altres municipis han resolt, mitjançant
acord plenari, adherir-se a la Xarxa Valenciana, per tal d'integrar-se en la Fundació Ramon
Llull.
Atenent aquestes consideracions, i a proposta del Grup Municipal del BLOC, el Ple de
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar l'adhesió d'aquest Ajuntament a l'associació Xarxa de Ciutats
Valencianes Ramon Llull i, en conseqüència, a les obligacions i els deures que se'n
deriven, d'acord amb els seus Estatuts.
SEGON. Facultar l'Alcaldia per a totes les actuacions que siguen necessàries per a
formalitzar l'esmentada adhesió.
TERCER. Remetre certificat del present acord a la secretaria de la Xarxa de Ciutats
Valencianes, perquè tinguen constància de la nova incorporació.
Benifairó de la Valldigna, 4 de març de 2010”
Tot seguit l'Alcalde com a membre 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.
Seguidament el portaveu del Grup Municipal PP manifesta que va a votar en
contra.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: sis vots a
favor, tres dels regidors del grup municipal BLOC, dos dels regidors del grup municipal
PSOE i un del regidors del grup EU-Els Verds, i un vot en contra del regidor del grup
municipal PP.

I l'Ajuntament en Ple, per majoria de sis vots a favor i un en contra, acorda:
Ratificar i acceptar la Moció presentada pel grup municipal BLOC relativa a
adhesió a la xarxa de ciutats valencianes Ramón Llull, 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 l'Alcaldia i,
precs i preguntes, pel Sr. Alcalde, davant la presentació en estes oficines municipals dels
projectes tècnics de les dos inversions incloses en el Fons Estatal per a l'Ocupació i la
Sostenibilitat Local, com la contractació administrativa de les mateixes, de conformitat
amb l'indicat Fons, s'ha de tramitar amb caràcter urgent, tot i que prèviament s'han
d'aprovar els respectius projectes tècnics, en conseqüència, demana la Corporació
Municipal el debat i resolució pertinent respecte de l'aprovació dels mencionats projectes
tècnics, si es el cas, en aquesta mateixa sessió.
Per tant es proposa incloure en l'Ordre del Dia, el següents assumpte: “Aprovació
dels projectes tècnics de les dos inversions incloses en el Fons Estatal per a l'Ocupació i la
Sostenibilitat Local”, per tal que la Corporació Municipal adopte resolució al respecte i
prenga els acords oportuns.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta
legal preceptiva, acorda incloure en l'Ordre del Dia l'assumpte esmentat, passant tot seguit
a debatre'l.

8) APROVACIÓ
DELS PROJECTES TÈCNICS DE LES DOS
INVERSIONS INCLOSES EN EL FONS ESTATAL PER A L'OCUPACIÓ I LA
SOSTENIBILITAT LOCAL:
Es ret compte que per aquest Ajuntament en Ple en sessió de 21 de desembre de
2009, es va acordar sol·licitar al Govern de la Nació, amb les condicions fixades en el
Reial Decret-Llei 13/2009, de 26 d'octubre i la Resolució de 2 de novembre de 2009, de la
Secretaria d'Estat de Cooperació Territorial, la inclusió en el Fons Estatal per a l'Ocupació i
la Sostenibilitat Local, per a la realització de les dos inversions següents: “Millora de la
xara d'aigües pluvials en carrer Ample i els seus voltants” i “Instal·lació contenidors
soterrats recollida residus urbans en plaça Sant Josep”.

En data 12 de febrer de 2010 per Resolució del Secretari d'Estat de Cooperació
Territorial del Ministeri de Politica Territorial, s'autoritza el finançament amb càrrec dels
recursos del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local, de les dos obres
mencionades.
Redactats els respectius projectes tècnics, encomanats a l'arquitecte Sr. Joaquim
Egea i Martínez, segons Decret de l'Alcaldia de data 15 de febrer de 2010, abans de
continuar amb el corresponent expedient de contractació, cal resolució pertinent per la qual
siguen aprovats els projectes tècnics de les obres “Millora de la xara d'aigües pluvials en
carrer Ample i els seus voltants” i “Instal·lació contenidors soterrats recollida residus
urbans en plaça Sant Josep”.
No obstant açò, com que aquestes obres no compten amb crèdit pressupostari en el
pressupost de 2010, de conformitat amb el Reial Decret-Llei 13/2009, de 26 d'octubre,
encara que la seua contractació siga competència de l'Alcaldia, l'aprovació dels respectius
projectes tècnics es competència de l'Ajuntament en Ple.
Així, atés el projecte tècnic de l'obra a Benifairó de la Valldigna, “Millora de la
xara d'aigües pluvials en carrer Ample i els seus voltants” redactat pels arquitectes Sr.
Joaquim Egea i Martínez i Sr. Francesc Boscà i Mayans, amb un pressupost general de
contracta de 133.364,45 €.
I atés el projecte tècnic de l'obra a Benifairó de la Valldigna, “Instal·lació
contenidors soterrats recollida residus urbans en plaça Sant Josep” redactat pels
arquitectes Sr. Joaquim Egea i Martínez i Sr. Francesc Boscà i Mayans, amb un pressupost
general de contracta de 36.133,14 €.
Atés l'informe del Tècnic Municipal sobre el contingut i la viabilitat de cada
projecte tècnic de les obres esmentades, i s'hi desenvolupen les determinacions de la
legislació de contractes del Sector Públic, els dos en sentit favorable.
En virtut de l'article 105.1 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del
Sector Públic, l'adjudicació d'un contracte d'obres requerirà l'elaboració prèvia, supervisió,
aprovació i replantejament del corresponent projecte que definirà amb precisió l'objecte del
contracte.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda.
a) Acceptar i aprovar els respectius projectes tècnics de les obres “Millora de la
xara d'aigües pluvials en carrer Ample i els seus voltants” i “Instal·lació contenidors
soterrats recollida residus urbans en plaça Sant Josep”, tal i com estan redactats, en totes
les seues parts.

b) Donar informació pública d'esta aprovació en el Tauler d'Anuncis de
l'Ajuntament.

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 01 de febrer de
2010 fins el dia 28 de febrer de 2010, fent l'extracte següent,
- CONTRACTACIÓ,
De 11-02-10, aprova primera i final certificació d'obra de “Millores en Plaça Pintor
Sorolla”.
De 15-02-10, encomana redacció projecte tècnic de les obres “Millora en xarxa
aigües pluvials en C/ Ample”.
De 15-02-10, encomana redacció projecte tècnic de les obres “Instal·lació
contenidors recollida residus urbans en Pl. Sant Josep”.
De 15-02-10, encomana redacció projecte tècnic de les obres “Actuacions
arquitectòniques en nucli històric”.
De 24-02-10, contracta servei d'assessorament tècnic a través Convenis Diputació
de València 2010, d'un Aparellador, d'un Pèrit Industrial i d'un Pèrit Agricola.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 04-02-10, autorització a setze comerciants no sedentaris lloc fixe en mercat
setmanal, per a l'any 2010.
De 10-02-10, sol·licita a Servef ajuda del programa ENCORP 2010 per a pal·liar
l'atur.
De 10-02-10, sol·licita a Servef ajuda del programa PAMER 2010 per a pal·liar
l'atur.
De 15-02-10, autorització a dos comerciants no sedentaris lloc fixe en mercat
setmanal, per a l'any 2010.
De 15-02-10, sol·licita a Servef ajuda del programa SALARI-JOVE 2010 per a
pal·liar l'atur.
De 18-02-10, inici gual per a local en carrer Ricardo Romero, 17.
De 22-02-10, inici gual per a local en carrer Ricardo Romero, 29.

De 22-02-10, atorga llicència gual en carrer Ricardo Romero, 17, a favor de Jose
Bernat Mores.
De 23-02-10, autorització a un comerciant no sedentari lloc fixe en mercat
setmanal, per a l'any 2010.
De 24-02-10, atorga llicència gual en carrer Ricardo Romero, 29, a favor de
Comunitat de veins Edifici Cinema.
De 25-02-10, inici gual per a local en carrer Sant Roc, 11
- URBANÍSME,
De 04-02-10, requeriment a Angela Perez Gorrita, per obres sense llicència
municipal.
De 17-02-10, requeriment a Ana Ma. Perelló Salort, per obres sense llicència
municipal.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 03-02-10, a Antonio Serra Plana, vivenda unifamiliar en C/ Sant Benet, 16.
De 08-02-10, a Ruben Pascual Grnell, reformes en C/ Rei en Jaume, 5.
De 15-02-10, a Ana Maria Gil Tent, reformes en C/ Tirant lo Blanc, 19.
De 15-02-10, a Frutas Tono, S.L., instal·lació fotovoltaica, en C/ Pinar s/n.
De 16-02-10, a Juan Perez Selfa, reformes en C/ Yeodoro Lorente, 7.
De 18-02-10, requeriment a Església Parroquial, aporte documents per poder
atorgar llicència d'obres sol·licitada.
De 26-02-10, a Jesus Bernat Serra, reformes en C/ Ricardo Romero, 12.
- LLICÈNCIES D'ACTIVITATS,
De 03-02-10, a Frutas Tono, S.L., instal·lació fotovoltaica, en C/ Pinar, s/n.
De 16-02-10, autoritza a Correus, obertura oficina en C/ Verge dels Angels, 4.
- INTERVENCIÓ,
De 03-02-10, no reconéixer factura de GIRSA relativa a serveis no prestats.
- TRESORERIA,
De 08-02-10, aprova liquidació ocupació via pública amb materials construcció.
De 11-02-10, declara exempció IVTM del cotxe V3673DZ de José Vercher
Ferrando.
De 18-02-10, aprova liquidació IVTM 2010, vehicle 2912 CNZ.
De 18-02-10, aprova liquidació IVTM 2010, vehicle 4966GMR
De 18-02-10, aprova liquidació IVTM 2010, vehicle V8682GN
De 22-02-10, declara exempció IVTM del cotxe V1580FV de Maria Cuñat Serra.

B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2010, han tingut entrada 250 escrits, i han tingut eixida 254 escrits.
I l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat de
tota la informació rebuda.

10) PRECS I PREGUNTES:
Per la regidora Sra. Rosa Alberola Ferrando, del Grup Municipal PSOE, es
formulen els precs o preguntes següents,
- Quan va a formalitzar-se l'adjudicació del contracte de gestió del bar del
poliesportiu municipal.
L'Alcalde manifesta que, una vegada estiguen disponibles els informes dels tècnics
municipals.
- Respecte de l'assumpte de pal·liar l'atur amb l'execució de les obres del programa
RURALTER o de les obres del nou Pla “Zapatero”, com ho te plantejat l'ajuntament, i
prega que en el seu cas s'exigisca als adjudicataris de les obres la màxima contractació
d'aturats.
L'Alcalde manifesta, que l'empresa contractada en funció del pressupost de les
obres formalitza les contractacions laborals que pot assumir, de totes maneres quan viga
l'hora de licitar les obres es tindrà en compte aquest assumpte.
- Algun xiquet/xiqueta va a l'Escola Infantil Municipal sense abonar els seus pares
quota alguna.
L'Alcalde contesta que tots els xiquets/xiquetes que van a l'Escola Infantil
Municipal, els seus pares abonen les respectives quotes, altra cosa es desconeix, de totes
maneres s'averiguara.
Tot seguit, el regidor del grup municipal PP, Sr. Jose Luis Ferrando Martí, es
formulen els precs o preguntes següents,
- Quin es l'horari per a fer bans.
L'Alcalde manifesta que els bans que demanen els particulars, o les entitats sense
ànim de lucre del municipi, sempre que no es tracte d'emergències, s'emeten de 13 a 14
hores.
A continuació, i com a President de la Mancomunitat de la Valldigna, Sr. Jose Luis
Ferrando Martí, informa la Corporació Municipal de la programació d'actes per a celebrar
el Dia de la Valldigna 2010, destacant davant la difícil situació econòmica, que enguany no
es fara la paella gegant ni sopar amb motiu de l'entrega dels premis Valldigna.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'Alcalde clou la sessió
a les 21:00 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 19 d’abril de
2010. I s'estén en vint pàgines de full timbrat de l'Estat, classe 8a., números OJ9994560
(revers) a OJ9994570 (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

