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NO S'EXCUSAREN: 

 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a set de setembre 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 02 de setembre de 2009,  per a 
celebrar sessió  ordinària i  pública. 
 
 Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que 
formen la Corporació  Municipal, el  President obri la sessió  amb el següent, 
 



ORDRE  DEL  DIA  
 
 
 1)  APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA 
SESSIÓ  DE 23  DE  JULIOL DE 2009: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia 23 de juliol 
de 2009, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua 
transcripció al llibre d'actes corresponent. 
 
 
 2) RETRE COMPTE DE DELEGACIÓ DE FUNCIONS DE L'ALCALDIA: 
 
 Es ret compte del Decret de l'Alcaldia de data 05 d'agost de 2009, sobre delegació 
de les funcions de l'Alcaldia en el Tinent d'Alcalde, el qual literalment diu: 
 

“SOBRE DELEGACIÓ DE FUNCIONS PER ABSÈNCIA 
 

L'Alcalde que subscriu ha d'absentar-se de Benifairó de la Valldigna durant el dies 
17 al 24 d'agost de 2009 ambdós inclosos. 

 
De conformitat amb el que preveu l'article 23.3 de la Llei 7/1985 de Bases de 

Règim Local, de 2 d'abril, i articles 43 a  48  del Reglament d'Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de 
novembre, tenint en compte els nomenaments efectuats per mitjà de Decret de l'Alcaldia de 
18 de juny de 2007, sobre Tinent  Alcalde. 
 
RESOLC,  
 

a) Disposar que durant la meua absència en el període comprés entre el dia 17 i 24 
d'agost de 2009 ambdós inclosos, es faça càrrec de les corresponents funcions de 
l'Alcaldia,  el 1r Tinent d'Alcalde  Sr. Antoni Vercher Ferrando, en els termes que preveu 
l'article 47 del ROF esmentat, sense perjuí de la reassumpció de funcions en el cas de 
presència intermitent o de reincorporació anticipada. 
 
 b) Aquesta delegació sortirà efectes a partir del dia 17 d'agost de 2009. 
 
 c) Comunicar aquest Decret a la persona designada per a coneixement i acceptació 
de la delegació. 
 



 d) Donar informació pública d'aquesta delegació publicant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament. 
 
 e) Donar compte d'aquesta resolució a l'Ajuntament en Ple en la primera sessió que 
celebre.” 
 
 Del qual la Corporació Municipal, per unanimitat, manifesta quedar assabentada. 

 
 
3) DONAR COMPTE i RATIFICAR, RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA 

RELACIONADES AMB RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU CONTRA 
L'AJUNTAMENT EN RELACIÓ A ASSIGNACIÓ DE PARCEL·LES DEL 
DOTACIONAL “CEMENTERI NOU”: 
 
 Es ret compte a la Corporació Municipal de l'escrit de la Sala del Contenciós 
Administratiu, Secció 1, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana,  de 
data 10 de juliol de 2009, rebut en aquest Ajuntament el 15 de juliol de 2009 amb núm. 
787 de registre d'entrada, pel qual recorda altre de data 23 de març de 2009, rebut en aquest 
Ajuntament el 06 d'abril de 2009 amb núm. 340 de registre d'entrada, relatiu a recurs 
contenciós-administratiu 1/00056/2009-AT, que és tramita pel procediment ordinari, 
interposat per RAJAMI, S.L., contra ACORD de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna 
adoptat en sessió de 18 de desembre de 2008 que desestima Recurs de Reposició contra 
acord de data 06-10-2008, que va aprovar l'assignació de parcel·les cadastrals del polígon 
12 de l'equipament CEMENTERI NOU, entre els Sectors de Sòl Urbanitzable que 
comtempla el vigent PGOU, i és reclama la remissió de l'expedient administratiu, tot en 
compliment del que disposa la vigent legislació de la Jurisdicció del Contenciós 
Administratiu. 
 

En compliment del mateix, l'Alcalde va dictar en data 24 de juliol de 2009, Decret 
al respecte, que literalment  diu: 

 
“RELATIU A RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

 PROMOGUT PER  RAJAMI, S.L. 
 
 Atés l'escrit de la Sala del Contenciós Administratiu, Secció 1, del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana,  de data 10 de juliol de 2009, rebut en 
aquest Ajuntament el 15 de juliol de 2009 amb núm. 787 de registre d'entrada, pel qual 
recorda altre de data 23 de març de 2009, rebut en aquest Ajuntament el 06 d'abril de 2009 
amb núm. 340 de registre d'entrada, relatiu a recurs contenciós-administratiu 
1/00056/2009-AT, que  és tramita  pel  procediment ordinari, interposat per RAJAMI, S.L.,  
 



contra ACORD de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna adoptat en sessió de 18 de 
desembre de 2008 que desestima Recurs de Reposició contra acord de data 06-10-2008, 
que va aprovar l'assignació de parcel·les cadastrals del polígon 12 de l'equipament 
CEMENTERI NOU, entre els Sectors de Sòl Urbanitzable que comtempla el vigent 
PGOU. 
 
 Aquesta Alcaldia, de conformitat al que disposa la vigent legislació de la 
Jurisdicció del Contenciós Administratiu, Llei 29/1998 de 13 de juliol,  DECRETA:   
 
 a)  Que s'envie fotocòpia acarada de l'expedient complet, foliat i ordenat 
cronològicament, relatiu a “assignació de parcel·les cadastrals del polígon 12 de 
l'equipament CEMENTERI NOU, entre els Sectors de Sòl Urbanitzable que comtempla el 
vigent PGOU” acompanyat d'index que relacione tots i cada un dels documents que 
l'integren, a la Sala del Contenciós Administratiu, Secció 1, del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana. 
 
 b)  Que de conformitat amb l'establert a l'article 49 de la llei jurisdiccional 29/1998, 
es notifique als que pogueren considerar-se afectats per la interposició del recurs, el present 
Decret, emplaçant-los per tal que en el termini de 9 dies es personen en el procediment 
judicial, si al seu interés convé. Pels possibles interessats, però desconeguts per a aquest 
Ajuntament,  que es publique anunci al Butlletí Oficial de la Província. 
 

c)  Que pel Sr. Secretari General de l'Ajuntament s'emeta informe al respecte.” 
 
I  respecte de la designació d'Advocats, l'Alcalde va dictar en data 25 d'agost de 

2009, Decret al respecte, que literalment  diu: 
 
 “Atés l'escrit de la Sala del Contenciós Administratiu, Secció 1, del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana,  de data 10 de juliol de 2009, rebut en 
aquest Ajuntament el 15 de juliol de 2009 amb núm. 787 de registre d'entrada, pel qual 
recorda altre de data 23 de març de 2009, rebut en aquest Ajuntament el 06 d'abril de 2009 
amb núm. 340 de registre d'entrada, relatiu a recurs contenciós-administratiu 
1/00056/2009-AT, que és tramita pel procediment ordinari, interposat per RAJAMI, S.L., 
contra ACORD de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna adoptat en sessió de 18 de 
desembre de 2008 que desestima Recurs de Reposició contra acord de data 06-10-2008, 
que va aprovar l'assignació de parcel·les cadastrals del polígon 12 de l'equipament 
CEMENTERI NOU, entre els Sectors de Sòl Urbanitzable que comtempla el vigent 
PGOU. 

 
Atés que, correspon als Ajuntaments la defensa dels seus bens i drets, i que l'article  



24 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció 29/98 de 13 de juliol,  en aplicació de l'article 
551.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, atribuïx la representació i defensa de les 
Corporacions Locals als seus propis lletrats, o als advocats que, a l'efecte, es designen. 

 
Atés que es competència d'aquesta Alcaldia, conforme allò disposat en l'article 21 

de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, exercir accions judicials i administratives en cas d'urgència, 
RESOLC. 
 

PRIMER.- Amb la finalitat de personar-se i representar  l'Ajuntament de Benifairó 
de la Valldigna en el recurs contenciós administratiu 1/00056/2009-AT seguit en la Sala 
del Contenciós Administratiu, Secció 1, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, designar als Lletrats en exercici, 

 
Sr. José Miguel Pérez Abellán, Sra. Mireia Giménez Monzó i Sra. Beatriu Carratalà 
Gómez. 
per que compareguen davant la Sala del Contenciós Administratiu indicada, assumint la 
representació i defensa d'aquest Ajuntament. 
 

SEGON.- Donar compte del present Decret a l'Ajuntament en Ple en la pròxima 
sessió que  celebre, i  trametre còpia del mateix a la  Sala del Contenciós Administratiu 
indicada i certificació als advocats designats.” 

 
 Tot seguit es ret compte de l'informe emés pel  Sr. Secretari de l'Ajuntament, en el 
particular sobre la relació de persones que poden considerar-se afectades per la interposició 
del recurs contenciós administratiu esmentat.  
 
 I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

 
- Quedar assabentat dels dos Decrets aci transcrits  i ratificar-los. 

 
- Retre certificació d'aquest acord a la Secció 1 de la Sala del Contenciós 

Administratiu, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. 
 
 
 4)  CRITERIS D'ATORGAMENT  D'AJUDES A FAMÍLIES, PER A 
L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT, CURS 2009/2010: 
  
 L'any 2000 aquesta Corporació Municipal va fixar un procediment i uns criteris 
d'atorgament d'ajudes a famílies per a l'adquisició de llibres de text, amb l'objectiu 
d'aproximar la gratuïtat  total en els nivells educatius bàsics i obligatoris de l'ensenyament. 
 



 Ara en l'any 2009, aquesta activitat administrativa de l'Ajuntament queda 
influenciada per l'Ordre de 9 de desembre de 2008, de la Conselleria d'Educació per la qual 
continuant amb el programa de gratuïtat dels llibres de text per a l'alumnat de 
l'Ensenyament Bàsic en els centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat 
Valenciana, aquest programa en el curs 2009/2010, serà d'aplicació per a tot l'alumnat 
d'Educació Primària, tot tenint en compte el que regula la normativa general de Règim 
Local, en particular la Llei General de Subvencions, Llei 38/2003, de 17 de novembre. 
 
 Com que el desenvolupament d'activitats complementàries en matèria 
d'ensenyament és de competència municipal, es aquest Ajuntament, com administració 
Pública que ho és, qui ha de fixar, el procediment i criteris d'atorgament d'ajudes públiques 
municipals a famílies  per a l'adquisició de llibres de text, amb el qual queden garantits els 
principis d'igualtat de condicions i de lliure concorrència. 
 
 L'Alcalde-President davant l'Ordre de la Generalitat abans indicada, proposa la 
Corporació Municipal continuar amb aquesta activitat municipal iniciada en l'any 2000, i 
fixar el pertinent procediment i criteris d'atorgament d'ajudes públiques municipals a 
famílies  per a l'adquisició de llibres de text, tot tenint en compte el vigent de setembre de 
2008. Per altra banda, davant la teòrica economia en la despesa d'esta activitat municipal 
pel fet de no subvencionar els llibres d'educació primaria, proposa que l'ajuda per als 
alumnes d'Educació Secondaria obligatòria quede fixada en 120,00 euros, i l'ajuda per als 
alumnes d'Educació Infàntil (segon cicle) quede fixada en 80,00 euros.  
 
 La Corporació Municipal delibera amplament sobre aquest assumpte, adoptant els 
acords que s'indicaran relacionats amb l'atorgament d'ajudes a famílies per a l'adquisició de 
llibres de text, curs escolar 2009/2010. 
 
 I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat,  acorda: 
 
 Primer.- Aprovar el procediment i criteris per a l'atorgament d'ajudes municipals a 
famílies  per a l'adquisició, única i exclusivament, de llibres de text, les quals tenen el 
caràcter de voluntàries i sobre les quals no serà exigible augment o revisió,  el qual queda 
regulat de la següent forma: 
 
 a) Podran sol·licitar aquestes ajudes els pares, mares o tutors dels xiquets i xiquetes 
que   estiguen  degudament escolaritzats en els nivells educatius: Educació Infantil (segon 
cicle) i Educació Secundària Obligatòria de primer a quart curs.  
 
 b) Han d'estar inscrits al Padró Municipal d'Habitants de Benifairó de la Valldigna,  
 



a l'efecte han d'estar al corrent de les seues obligacions tributaries amb l'ajuntament de 
Benifairó de la Valldigna, aquestes dos situacions seran comprovades d'ofici pels serveis 
administratius municipals. 
 
 c)  La finalitat o objectiu de l'ajuda, és l'adquisició dels llibres de text determinats 
pel corresponent Col·legi o Centre Educatiu, i corresponents al curs o nivell educatiu del 
xiquet o xiqueta, i pel curs escolar 2009-2010.  
 

d)  L'ajuda municipal tindrà com a base reguladora l'import total dels llibres de text 
adquirits, per alumne i curs, segons els preus fixats per l'AMPA del C. P. Jaume II el Just 
de Benifairó de la Valldigna, i representarà:  

- Els alumnes d'Educació Secundària Obligatòria de primer a quart curs, rebran en 
concepte d'ajuda municipal, una quantitat fixa de 120,00 euros. 
 - Els alumnes d'Educació Infàntil (segon cicle), rebran en concepte d'ajuda 
municipal, una quantitat fixa de 80,00 euros.  
 - L'ajuda per a les famílies nombroses, serà del 100% dels costos dels llibres de 
text. 
 Aquestes ajudes quedaran modulades davant la circumstància de, cas de ser els 
alumnes, beneficiaris d'ajuda de la Conselleria d'Educació, per a la mateixa finalitat 
d'adquisició de llibres de text,  la suma de les diferents ajudes públiques de les que puga ser 
beneficiari un mateix sol·licitant no ha de superar el cent per cent de l'import total dels 
llibres de text  adquirits. O siga, a la quantitat que resulte després d'aplicar l'ajuda 
municipal  a l'import dels llibres adquirits, cas de ser beneficiari d'ajuda de la Generalitat 
Valenciana, simplement comprovar que la suma de les dos ajudes no ultrapassa el 100% de 
l'import dels llibres adquirits, si ultrapassa, serà eixe excés el que es restarà a l'ajuda 
municipal. 
 
 e)  Les sol·licituds d'aquestes ajudes es formalitzaran en el model que a l'efecte es 
redacte pels serveis municipals, i serà presentada a l'Ajuntament en hores d'oficina, durant 
el  termini comprés entre el dia 21 de setembre de 2009 i el dia 30 d'octubre de 2009, 
ambdós inclosos. A la sol·licitud s'ajuntarà preceptivament el justificant original de la 
despesa d'adquisició de llibres de text escolar, bé un rebut segellat i signat, amb detall per  
llibres i preus unitaris, de la respectiva AMPA del Centre Educatiu on estiga escolaritzat 
l'alumne, bé factura legal, detallada per llibres i preus unitaris, cas d'adquirir els llibres en 
una llibreria o centre comercial. També s'ha d'aportar justificant, expedit pel centre 
d'escolarització de l'alumne,  POSITIU o NEGATIU de ser, o no, beneficiari d'ajuda de 
llibres de text de la Generalitat Valenciana, excepte els alumnes matriculats al CEIP Jaume 
II el Just de Benifairó de la Valldigna. Cas de famílies nombroses, el corresponent 
document que ho justifique. 
 



 f) Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d'aquestes ajudes, i fetes les 
oportunes comprovacions administratives, es resoldrà per l'Alcaldia la corresponent 
concessió de les ajudes; les quals seran abonades a les persones interessades mitjançant 
transferència bancaria, i en funció de les disponibilitats de la Tresoreria Municipal, si pot 
ser abans del 31 de desembre de 2009. A l'efecte, per part de les persones sol·licitants 
s'aportarà junt a la sol·licitud, una fotocòpia de la primera fulla de la llibreta del banc, o 
d'un xec en blanc si es compte corrent,  en el qual conste el codi bancari del qual siga 
titular, per on  s'ha de formalitzar l'abonament de l'ajuda. 
 
 g) Per  a  allò no previst en els presents criteris o bases, regirà  allò establert en la 
Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local, en el Reial Decret Legislatiu 
781/86, de 18 d'abril, pel qual  s'aprova el Text Refòs de les disposicions legals vigents en 
matèria de Règim  Local,  en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 
General de Subvencions i,  en el la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Comú. 
 

Segon.- Facultar l'Alcalde, per a l'execució d'aquest acord i resoldre qualsevol 
incidència que es produïsca,  i que es done publicitat del que s'ha aprovat. També queda 
facultat l'Alcalde per a formalitzar les convocatòries d'estes ajudes en els propers cursos 
acadèmics, sempre que continuen en vigor estos criteris, determinant cada any el termini 
de presentació de les sol·licituds. 

 
Tercer.- Deixar sense efecte els criteris per a l'atorgament d'ajudes municipals a 

famílies  per a l'adquisició de llibres de text, aprovats per aquest Ajuntament en Ple, en la 
sessió d'1 de setembre de 2008. 
 
 
 5) APROVAR LA PRIMERA CERTIFICACIÓ D'OBRA DE “ADEQUACIÓ, 
MILLORA I REHABILITACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS URBANS DEL NUCLI 
ANTIC DE LA POBLACIÓ”: 
 

Atés la primera certificació d'obra de “Adequació, Millora i Rehabilitació dels 
Espais Públics Urbans del Nucli Antic de la Població”,  lliurada pel tècnic  Director d'Obra  
Sr. Joaquim Egea i Martínez, a la qual s'acredita que s'ha invertit la quantitat de Huitanta-
un mil dos-cents trenta euros i setanta-sis cèntims  (81.230,76 €). 
  
 Atés que les obres “Adequació, Millora i Rehabilitació dels Espais Públics Urbans 
del Nucli Antic de la Població” estan incloses en el Fons Estatal d'Inversió Local creat per 
Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de novembre, en virtut de Resolució d'autorització per al  
 



finançament del Secretari d'Estat de Cooperació Territorial, de data 13 de febrer de 2009.  
 

Atés la vigent normativa sobre contractes de les administracions públiques, i el 
respectiu expedient de contractació. 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 

a) Aprovar la referida primera certificació d'obra de “Adequació, Millora i 
Rehabilitació dels Espais Públics Urbans del Nucli Antic de la Població”, en totes les seues 
parts. 
 

b) Abonar al contractista adjudicatari, "Canalizaciones y Derribos Safor, SL", la 
quantitat de 81.230,76 €, en funció de la disponibilitat de fons de la Tresoreria Municipal. 
 

c) Notificar aquest acord al contractista adjudicatari indicat, als efectes oportuns. 
 
 

6) APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT NÚM. 2 DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST  MUNICIPAL  DE  L'ANY  2009: 
 

Es ret compte de l'expedient Núm. 2 de modificacions de crèdits, en el qual es 
proposa la concessió de suplements de crèdits i crèdits extraordinaris en el Pressupost 
General de l'Ajuntament per a l'exercici de 2009. 
 

Atés  que analitzades les despeses específiques i determinades que es pretenen 
cobrir amb els  suplements de crèdits i crèdits extraordinaris, no permeten que la seua 
realització es puga demorar a exercicis futurs. 
 

Atés  que són insuficients els saldos de crèdits no compromesos a les partides 
corresponents. 
 

Atés que la totalitat dels augments de crèdits en despeses es financen amb els 
recursos previstos en l'article 177.4 del Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i article 36 del Reial 
Decret 500/l990, de 20 d'abril, que el reglamenta en matèria pressupostària, concretament 
amb la reducció de crèdit no compromés d'altra partida de despeses. 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat  acorda: 
 

Primer. - Aprovar inicialment la modificació de crèdits proposada en els termes següents: 
 



 Suplements de crèdits: 
- Aplicació i denominació pressupostària                             Import        

124.226  Admion. Gral. Assistència jurídica                                 10.000 € 
222.625  Equipament Policia Local                                                 1.000 € 
451.212  MRC. Biblioteca i locals culturals                                    2.000 € 

Crèdits extraordinaris: 
- Aplicació i denominació pressupostària                            Import        

313.632  Millores en Llar Jubilats                                                   4.500 € 
321.481  Ajudes promoció estudis                                                   5.400 € 
911.462  A l'ajuntament de Simat de la Valldigna: Ecoparc          22.100 € 

Total  modificació de crèdits                         45.000,00 €      
 

RESUM PER FUNCIONS 
    Grup de Funció      Denominació                                         Euros 
 1.-  Serveis de caràcter general ...................................   10.000,00 
          2.- Protecció civil i seguretat ciutadana ........................   1.000,00  
          3.- Seguretat, protecció i promoció social ....................   9.900,00  
          4.- Producció de béns púb. de caràcter social  ............     2.000,00  
 9.- Transferències a administracions públiques ..........   22.100,00  

      Total  modificació de crèdits                         45.000,00 €      
 

RESUM PER CAPITOLS 
 Capítol      Denominació                                   Euros 
          2.- Despeses en béns corrents i serveis..........................  12.000,00  
 4.- Transferències corrents.............................................  27.500,00  
 6.- Inversions reals.......................................................      5.500,00  

       Total  modificació de crèdits                         45.000,00 €      
 

Segon.- Finançar les modificacions de crèdits expressades, de la forma següent: 
 

- A càrrec de la minoració del crèdit disponible de la partida 432.603 altres 
urbanitzacions,  amb  la quantitat  de 45.000 euros. 
 

Total  finançació modificació de crèdits                  45.000,00 € 
 

RESUM PER FUNCIONS 
    Grup de Funció      Denominació                                         Euros 
 4.- Producció de béns púb. de caràcter social  ............     45.000,00  
 

RESUM PER CAPÍTOLS 
 



Capítol         Denominació                                Euros 
                      6.-          Inversions reals............................. .........45.000,00 
 

Tercer. - Exposar al públic aquesta modificació de crèdits, inicialment aprovada 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. 
 

Quart. - Considerar definitivament aprovada aquesta modificació del Pressupost 
General per a l'exercici de 2009, si durant l'indicat període no es presenten reclamacions, 
constatant-ho, mitjançant decret, el Sr. Alcalde. 
 

 
 7) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, i DE LA 
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÉS, TAMBÉ DE L'ESTAT 
D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2009 PRIMER TRIMESTRE: 
 
 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 15 de juliol de 
2009  fins el dia 31 d'agost de  2009, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,  
De 20-07-09, convocatòria sessió extraordinària a celebrar el 23 de juliol de 2009. 
De 05-08-09, delega funcions Alcaldia en Tinent-Alcalde Sr. Antoni Vercher 
Ferrando. 
 
- PERSONAL,  
De 24-07-09, designa advocats defensa ajuntament davant procediment laboral 
iniciat per empleada municipal Rosa Ma. Company Pérez. 
 
- BENS,  
De 17-07-09, inici desafectació vehicle municipal i cessió gratuïta a Mancomunitat 
de la Valldigna. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 15-07-09,  encomana redacció projecte obres “Condicionament Escenari Saló 
Cultural”. 



De 15-07-09, encomana redacció projecte obres, “Reformes en Dipòsit d'Aigua 
Potable”. 
De 30-07-09,  demana informe tècnic respecte projecte obres “Condicionament 
Escenari Saló Cultural”. 
De 30-07-09,  encomana redacció projecte per a les obres “Pavimentació del carrer 
Purissima” 
De 30-07-09,  encomana redacció projecte per a les obres “Col·lector al Nord de la 
Plaça País Valencià” 
De 30-07-09,  inici devolució aval  a CADERSA, per obres d'Adequació Local 
MusicoCultural, 2ª fase. 
De 05-08-09, aprova certificació d'obra Única de Xarxa clavegueram i xarxa aigües 
pluvials en C/ Purissima. 
De 07-08-09,  acorda la devolució aval  a S.A. SEDNI, per obres de contenidors 
soterrats recollida residus. 
De 26-08-09, aprova projecte tècnic de les obres “Condicionament Escenari Saló 
Cultural”. 
De 27-08-09, adjudica treballs de “Millora Enllumenat Públic” a Valldigllum SLL, 
preu cert 16952,00 € 
 
- URBANÍSME,  
De 15-07-09, inici aprovació projecte reparcel·lació UA6 
De 17-07-09, demana informes previs a proposta de particular de modificació 
puntual del PGOU de Benifairó de la Valldigna. 
De 24-07-09, compliment amb Sala Contenciós Administratiu en recurs interposat 
per Rajami, S.L. contra acord municipal d'assignació parcel·les del dotacional 
Cementeri Nou. 
De 25-08-09, designa advocats defensa ajuntament davant recurs Contenciós 
Administratiu interposat per Rajami, S.L. contra acord municipal d'assignació 
parcel·les del dotacional Cementeri Nou. 
 
- LLICÈNCIES D'ACTIVITATS, 
De 15-07-09, a Costa Tavernes S.L. instal·lació garatge en C/ Teodoro Lorente, 2. 
De 20-07-09, a Berjavisal, S.L. instal·lació garatge en C/ Ricardo Romero, 29. 
 
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, 
De 15-07-09, a Francesc Vercher Blasco, reformes en Pl. Pintor Sorolla, 13. 
            a Ruben Pascual Granell, reformes en C/ Rei en Jaume, 5       
De 20-07-09,  a Costa Tavernes, S.L., ocupació edifici en C/ Teodoro Lorente, 2. 
De 27-07-09,  a Jose Antonio Vercher Alberola, ocupació edifici en parcel·la 268 
del polígon 4. 
 



De 27-07-09,  a Dolores Elvira Ten Vercher, ocupació edifici, C/ Tirant lo Blanc, 6. 
De 27-07-09,  a Ma Dolores Cogollos Tarazona, instal·lació línia elèctrica BT en 
parcel·la 433 del polígon 14. 
De 20-08-09, a Dolores Peris Melo, reformes en C/ Sant Francesc, 21. 
De 25-08-09, requeriment a Evaristo Donet Bixquert, aporte projecte per a resoldre 
sol·licitud llicència d'obres en C/ Teodoro Lorente, 15 
De 26-08-09, a Victor Vte, Vercher Aznar, reformes en C/ Purissima, 18. 
De 27-08-09, requeriment a Ramon Serra Blasco, sol·licite llicència d'obres per a 
les obres que realitza en C/ La Xara, 7. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 20-07-09, reserva ninxo a Enriqueta Hernandez Bernardo de Quiros. 
De 27-07-09, determina que l'ajuda  EMCORP 2009 recolzament a l'ocupació siga 
per a manteniment camins rurals. 
De 06-08-09, inici gual en carrer Pio XII, 6. 
De 07-08-09, inici gual en carrer Alfurell, 6. 
De 10-08-09, autoritza gual en carrer Pio XII, 6, a Salvador Vercher Alberola. 
De 11-08-09, autoritza gual en carrer Alfurell, 6, a Juan Fco. Vercher Company. 
De 27-08-09, inici responsabilitat patrimonial a petició de Silvia Moncho Vidal. 
De 30-07-09,  aprova pla emergències per a focs artificials en festes agost 2009. 
De 31-08-09, determina composició Comissió Selecció treballadors aturats 
presentats al programa SALARI-JOVE-2009. 
 
- INTERVENCIÓ,  
De 25-08-09, inici expedient modificació crèdits núm. 2 en pressupost municipal de 
2009. 
 
- TRESORERIA,  
De 15-07-09, s'aproven 8 liquidacions plusvàlua amb un total de 3.668,54 €. 
De 20-07-09, s'aproven 7 liquidacions ocupació la via pública amb taules i cadires 
de bar. 
De 20-07-09, declara exempció IVTM vehicle 5437 GNJ, per minusvalidesa de 
Caridad Blaya Gimeno. 
De 27-07-09, aprova indemnització a portaveus de Grups Politics Municipals, per 
reunions informatives segon trimestre 2009. 
De 27-07-09,  determina devolució aval a Dora Vercher Casanova, presentat per a 
garantia obres urbanització de la UE1. 
De 29-07-09, declara exempció IVTM vehicle 6628 DKJ, per minusvalidesa de 
Ramón Jiménez Alcalá. 
De 06-08-09, aprova dos liquidacions taxa ocupació via pública amb materials de  
 



la construcció, per tall de carrer. 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2009,  han tingut entrada  956 escrits, i han tingut eixida  813 escrits. 

 
C) També i amb la finalitat de donar compliment a la base 49 de les d'execució del 

pressupost de l'any 2009, es ret compte a la Corporació Municipal, de l'execució del mateix 
corresponent al segon 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: 

 
SEGON Trimestre-2009 

 
ESTAT  D'INGRESSOS.- 
- Previsions definitives............................................ 3.459.994,99  €. 
- Drets reconeguts...................................................     777.875,61  €. 
-  Recaptació neta...................................................      518.136,81  €. 
 
ESTAT  DE DESPESES.- 
- Consignacions definitives..................................... 3.139.994,99  €. 
- Obligacions reconegudes......................................    658.127,92  €. 
-  Pagaments realitzats..........................................       546.580,25   €. 
 
MOVIMENTS I ESTAT DE LA TRESORERIA: 
-Existències a 01-04-09.............................................    75.221,15  €. 
-Ingressos durant el trimestre....................................   843.003,25  € 
-Pagaments durant el trimestre..................................   884.057,74  €. 
-Existències a 30-06-09.............................................     34.169,66  €. 
 

 I  l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat  de 
tota la informació rebuda. 
 
 
 8)  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: 
 
 - De l'execució de les obres en els carrers del Nucli Antic, incloses en el FEIL, i de 
quina manera aniran col·locats els llambordes. 

- Durant l'execució de les obres anteriors, a sigut menester renovar quasi totes les  



preses d'aigua que encara eren de plom, també s'ha hagut de prolongar més del previst la 
xarxa de pluvials fins al carrer Mestre Serrano, així com la de clavegueram. Açò implica 
un increment d'obra respecte de la prevista en el projecte, amb la finalitat o objectiu que les 
mateixes queden ben acabades. 
 
 Seguidament pel regidor Sr. Jesús Vte. Alvarez Cuñat, del Grup Municipal PSOE, 
es formulen els precs o preguntes següents,  

− Perquè estava tancada la zona esportiva el dia de les 14 hores de rock. 
 L'Alcalde manifesta que una altra vegada no passarà. 
 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'Alcalde clou la sessió 
a les 20:30 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 05 d’octubre de  
2009.   I s'estén  en  quinze pàgines de full timbrat de l'Estat, classe 8a., números 
OI8704393 (anvers) a IO8704400 (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,                                                             El  Secretari, 
 
 
 
 
 
 
 
 Jesús Ferrando Peris                             Salvador  Casanova Ferrer 
 

 
 
 
 


