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NO S'EXCUSAREN: 

 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a onze de gener 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 07 de gener 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  21  DE  DESEMBRE  DE 2009: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 21 de desembre 
de 2009, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua 
transcripció al llibre d'actes corresponent. 

 
 

ASSUMPTES INCLOSOS, FORA DE L'ORDRE DEL DIA. 
 

A continuació i abans dels punts de retre compte de les resolucions de la 
Presidència i,  precs i preguntes, pel Sr. Alcalde, davant les convocatòries de la Conselleria 
de Medi Ambient, Aigua, Urbanísme i Habitatge de subvencions una per a realitzar, entre 
altres, activitats de voluntariat mediambiental i altra per a realitzar obres relacionades amb 
el cicle hidràulic, analitzades les mateixes interessa formalitzar les respectives sol·licituds 
per a poder ser beneficiaris, a les quals, entre altres, cal adjuntar certificació d'acord 
adoptat per l'Ajuntament en Ple relatiu a la sol·licitud, i davant el termini fixat per a 
formalitzar dites sol·licituds no queda temps per a deixar estos dos assumptes fins a la 
propera sessió que celebre esta Corporació Municipal, en conseqüència, demana la 
Corporació Municipal el debat i resolució pertinent respecte de la formalització de 
sol·licituds de subvenció a la Conselleria indicada per a les matèries també esmentades, si 
es el cas, en aquesta mateixa sessió. 
 
 Per tant es proposa incloure en l'Ordre del Dia,  el següents dos assumptes:  
“Sol·licitud d'ajuda a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanísme i Habitatge, per a 
realitzar activitats de voluntariat mediambiental”  i  “Sol·licitud d'ajuda a la Conselleria de 
Medi Ambient, Aigua, Urbanísme i Habitatge, per a realitzar obres de caràcter hidràulic”, 
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 els dos assumptes esmentats, passant 
tot seguit a debatre'ls. 
 



2) SOL·LICITUD D'AJUDA A LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, 
AIGUA, URBANÍSME I HABITATGE, PER A REALITZAR ACTIVITATS DE 
VOLUNTARIAT MEDIAMBIENTAL: 
 

Atés l'Ordre de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, 
Aigua, Urbanísme i Habitatge, per la qual es convoquen ajudes en prevenció d'incendis 
forestals per a l'exercici 2010. (DOCV 6174, 29-12-2009). 
  
 Atés que les Corporacions Locals poden sol·licitar aquest tipus d'ajudes, que la 
superfície del terme municipal de Benifairó de la Valldigna, en un percentatge molt elevat, 
és de caràcter forestal, es considera convenient sol·licitar ser beneficiari de les mateixes 
amb la finalitat de dur a terme activitats de voluntariat ambiental, l'objectiu de les mateixes 
es la prevenció d'incendis forestals. 

 
Atés la memòria redactada a l'efecte d'acollir-se a les ajudes abans esmentades, 

titulada “Voluntariat Ambiental”, la qual conté l'objectiu, àmbit d'actuació, nombre de 
persones voluntàries i calendari detallat de l'activitat, la qual ha quedat valorada amb un 
pressupost de 21.000,00 euros. 
  

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 1.- Aprovar la memòria titulada “Voluntariat Ambiental” a Benifairó de la 
Valldigna, tal i com esta redactada amb un pressupost de 21.000,00 euros, a l'efecte 
d'acollir-nos a les ajudes regulades a  l'Ordre de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria 
de Medi Ambient, Aigua, Urbanísme i Habitatge, per activitats de prevenció d'incendis 
forestals. 

 
2.- Sol·licitar a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanísme i Habitatge, 

ajuda tan ampla com siga possible per poder realitzar les activitats de prevenció d'incendis 
forestals a Benifairó de la Valldigna durant l'any 2010, de conformitat amb la memòria 
redactada a l'efecte, aprovada en l'anterior apartat. 

 
3.- Facultar l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, Sr. 

Jesús Ferrando Peris,  per a subscriure tots els documents que siguen necessaris en el 
desenvolupament de l'expedient. 
 
 4.- Assumir els compromisos i obligacions continguts en les bases reguladores de la 
subvenció i en la convocatòria, així com el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

 
 



3) SOL·LICITUD D'AJUDA A LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, 
AIGUA, URBANÍSME I HABITATGE, PER A REALITZAR OBRES DE 
CARÀCTER HIDRÀULIC: 
 

Atés l'Ordre de 15 de desembre de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, 
Aigua, Urbanísme i Habitatge, per la qual es convoquen ajudes a Ens Locals per a 
l'execució d'obres en matèria de provisió d'aigua, sanejament, i defensa contra avingudes, 
any 2010. (DOGV 6174, 29-12-2009). 
  

Atés la memòria valorada de les obres “Canalització aigües pluvials-Plaça del Pi” a 
Benifairó de la Valldigna,  per import de  73.506,30 €  de pressupost de licitació, redactada 
per l'arquitecte tècnic municipal Sr. Vicente Ferrando Casanova a l'efecte de sol·licitar  
ajuda de la convocatòria abans indicada. 
 

Atés la necessitat de la realització d'aquestes obres, per a aconseguir una major 
seguretat de l'eliminació d´aigües pluvials en el Municipi, amb l'objectiu de no patir 
inundacions en la població com les que van  ocórrer en la tardor de 1996. 
  

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 

1.- Sol·licitar a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urabnísme i Habitatge 
l'ajuda necessària per a l'execució de les obres “Canalització aigües pluvials-Plaça del Pi”. 

 
2.- Facultar l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, Sr. 

Jesús Ferrando Peris,  per a subscriure tots els documents que siguen necessaris en el 
desenvolupament de l'expedient. 
 
 3.- Assumir els compromisos i obligacions continguts en les bases reguladores de la 
subvenció i en la convocatòria, així com el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

 
 

 4) 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 desembre de 
2009  fins el dia 31 de desembre de  2009, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,  
De 14-12-09, convocatòria sessió ordinària a celebrar el 21 de desembre de 2009. 
 
- PERSONAL,  
De 21-12-09, atorga comissió de serveis a Ruben Puig Sanz, per a treballar a 
Carcaixent com a policia local. 
De 21-12-09, atorga comissió de serveis a Sergio Martí Donet, per a treballar a 
Xeraco com a policia local. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 03-12-09, adjudica definitivament el contracte de les obres “Pavimentació 
carrer Purissima”, a CADERSA SL, pel preu cert de 85.338,00 euros. 
De 14-12-09, determina membres Mesa Adjudicació, licitació contracte gestió Bar 
Poliesportiu Municipal. 
De 16-12-09, acorda devolució fiança definitiva a CADERSA, per les obres 
Pavimentació de Camins Rurals. 
De 30-12-09, aprova expedient contractació obres Col·lector al Nord de la Plaça 
País Valencià. 
De 30-12-09, aprova expedient contractació obres Remodelació carrer Sant Roc (2ª 
fase). 
 
- URBANÍSME, 
De 17-12-09, arxiva expedient obert a nom de Josefa Ruano Altur per haver 
complit amb el requeriment relacionat amb obres sense llicència. 
 
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, 
De 09-12-09, a Gerard Beriguete Corts, reformes en  C/ Alfurell, 3. 
De 23-12-09,  a Frutas Tono, SL, es requerix documentació per poder continuar en 
tramitació llicència instal·lació plaques solars en C/ Pinar s/n. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 10-12-09,  atorga a 62 families ajudes per adquisició llibres de text curs 
2009/2010, amb un total de 5.956,60 euros. 
De 10-12-09, determina s'aporte la quota de 300 euros, any 2009 a l'Associació 
Ruralter  Zona 7.  
De 21-12-09, admet la renovació en el Padró d'Habitants de dos estrangers no 
comunitaris, sense permís de residència permanent. 
De 21-12-09, inici gual per a local en carrer Alfurell, 10. 



De 22-12-09, atorga ajuda municipal de 600,00 euros,  a cada ú, Sr. Ruben Puig 
Sanz i Sr. Sergio Martí Donet, com a indemnització per l'assistència a l'Eliana a 
realitzar el curs bàsic de formació per poder ser Agent de la Policia Local. 
De 23-12-09, atorga llicència gual en carrer Alfurell, 10 a favor de Victor Gonzalez 
Ferrando. 
De 28-12-09, inici gual per a local en carrer Sant  Antoni, 2. 
De 30-12-09, atorga llicència gual en carrer Sant Antonio, 2 a favor de Consuelo 
Ferrando Llorca. 
De 30-12-09, aprova justificació de subvenció municipal any 2008, per part de la 
Societat Musical l'Entusiasta. 
De 30-12-09, aprova justificació de subvenció municipal any 2008, per part de la 
Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna. 
 
- INTERVENCIÓ,  
De 15-12-09, inici expte. Modificació de crèdits pressupost 2009, mitjançant 
transferències de crèdits. 
De 30-12-09, aprova expte. Núm. 4 Modificació de crèdits pressupost 2009, 
mitjançant transferències de crèdits. 
 
- TRESORERIA,  
De 15-12-09, aprova minuta honoraris redacció projecte “Reforma i restauració 
Dipòsit d'aigua potable”, per import de 2475,82 euros. 
De 17-12-09, aprova minuta honoraris redacció projecte “Pavimentació carrer 
Purissima”, per import de 3.589,23 euros. 
De 21-12-09, aprova liquidació ocupació via pública amb materials construcció. 
De 28-12-09, declara exempció IVTM del cotxe V1907GK de Benjamin Casanova 
Pellicer 
De 29-12-09, aprova indemnitzacions a portaveus dels Grups Municipals per 
reunions informatives, quart trimestre 2009. 

 
 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a 31 de 
desembre de 2009, i des del dia 01-01-2009, han tingut entrada  1520 escrits, i han tingut 
eixida 1387 escrits. I que a data d'avui, des del dia 01-01-2010, han tingut entrada 24 
escrits, i han tingut eixida 26 escrits. 

 
 I  l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat  de 
tota la informació rebuda. 
 
 
 
 



 5)  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 C/ Purissima. 
 - Que el proper 18 de gener tindrà lloc la presentació del programa d’ajudes 
Ruralter, acte al que acudira el regidor Sr. Joan Enric Alberola Sendra. 
 - Te sol·licitada una audiència al Conseller d’Educació amb la finalitat de 
manifestar-li la necesitat de realitzar obres de millora en el C.P. Jaume II el Just.   
 - Comunica que el proper curs escolar 2010/2011, tots els escolars de Benifairó de 
la Valldigna, en edat de realitzar l’Educació Secundària Obligatòria, per adscripció de 
centre acudiran a l’Institut d’Educació Secundària “La Valldigna” situat en Tavernes de la 
Valldigna. 
 - Per la Regiduria d’Agricultura i Medi Ambient, va a organitzar-se el Dia del 
Arbre 2010 pel dia 31 de gener. 
 - Manifesta que es voluntat de l’Alcaldia redactar un projecte de pressupost per a 
l’any 2010, amb una reducció del 25% en la consignació econòmica de les partides que no 
signifiquen obligacions per a l’ajuntament. 
 
 A continuació, per la regidora del grup municipal PSOE, Sra. Rosa Alberola 
Ferrando, es formula la pregunta següent, 
 - Quan s’ha de resoldre l’adjudicació definitiva del contracte de gestió i explotació 
del bar del poliesportiu municipal. 
 L’Alcalde manifesta que, una vegada estiguen disponibles els informes dels tècnics 
municipals. 
 
 Seguidament pel regidor Sr. José Luis Ferrando Martí, del Grup Municipal PP, es 
formula el prec següent,  

− Que siguen presentats el més aviat posible, els informes demanats per 
l’Alcaldia, en relació a la sol·licitud de modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana, presentada el 15 de juliol de 2009. 

 L'Alcalde manifesta que així ho requerira al servei d’assistència i assessorament 
tècnic i jurídic extern que te contractat este Ajuntament en matèria d’urbanísme. 
 
 
 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 del dia 01 de febrer 
de  2010.   I s'estén  en   huit  pàgines de full timbrat de l'Estat, classe 8a., números 
OJ9994551 (anvers) a OJ9994554 (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,                                                             El  Secretari, 
 
 
 
 
 
 
 Jesús Ferrando Peris                                            Salvador  Casanova Ferrer 
 

 


