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NO S'EXCUSAREN: 

 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a onze de maig 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 04 de maig 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  02  DE  FEBRER DE 2009: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 02 de febrer de 
2009, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció 
al llibre d'actes corresponent. 
 
 
 2)  APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA 
SESSIÓ  DE  16  DE  MARÇ  DE  2009: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 16 de març de 
2009, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció 
al llibre d'actes corresponent. 
 
 
 3)  APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA 
SESSIÓ  DE  06  D’ABRIL DE 2009: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 06 d’abril de 
2009, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció 
al llibre d'actes corresponent. 
 
 

4) ELECCIÓ DE MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS, PER A LES 
ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU A CELEBRAR EL DIA 07 DE JUNY 
DE  2009: 

 
 Atès que per Reial Decret 482/2009, de 03 d’abril, s'han convocat  Eleccions al 
Parlament Europeu a celebrar el dia 07 de juny de 2009. 
 

Atés el que disposa l'article 26 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, 
actualment vigent, pel qual correspon als ajuntaments la formació de les Meses Electorals. 

 
L'Ajuntament en Ple procedeix al sorteig de membres de les dos meses electorals 

corresponents a aquest Municipi, el resultat del qual és el següent: 
 
 



         MESA A: 
 
      PRESIDENT TITULAR:     Sra. Maria Carmen Gil Cors,  DNI 20776436 F. 
      PRESIDENT SUPLENT 1r.:  Sra. Consuelo Ferrando Llorca,  DNI 20785990 Q. 
      PRESIDENT SUPLENT 2n.:  Sr.  Jose Francisco Ferrando Chova, DNI  20764992 V. 
 
      1r. VOCAL TITULAR:         Sr. Antoni Diaz Ferrando,  DNI 20793966 B 
      1r. SUPLENT DEL 1r. VOCAL: Sra. Nieves Ferrando Soler, DNI 19974708 J 
      2n. SUPLENT DEL 1r. VOCAL: Sr. Salvador Cuñat Ferrando,  DNI 20017567 T 
 
      2n. VOCAL TITULAR:      Sra. Encarnación Ferrando Llorca,  DNI 20791583 C  
      1r. SUPLENT DEL 2n. VOCAL: Sr. Lucas Estefano Chaveli Serra,  DNI 20023989 M  
      2n. SUPLENT DEL 2n. VOCAL: Sr. Jose Antonio Cuñat Ferrando,   DNI 20008348 G 
 
         MESA B: 
 
      PRESIDENT TITULAR:     Sra.  Maria Clara Serra Altur,  DNI  20802928 A. 
      PRESIDENT  SUPLENT 1r.:  Sr.  Deogracias Pellicer Casanova,  DNI  73938856 C 
      PRESIDENT SUPLENT 2n.: Sr. Marcel·li Peréz Pellicer, DNI 20823145 A 
 
      1r. VOCAL TITULAR:     Sra.  Adoración Vercher Casanova,  DNI 20008409 L 
      1r. SUPLENT DEL 1r. VOCAL: Sr. José Vicente Peréz Sanchez,  DNI 20039005 W 
      2n.SUPLENT DEL 1r.VOCAL: Sr. Francisco Moreno Jimenez, DNI 19966049 W  
 
      2n. VOCAL TITULAR:      Sr.  Francisco Vercher Blasco, DNI 20766006 L 
      1r. SUPLENT DEL 2n. VOCAL: Sra. Irene Sastre Alberola, DNI 20040709 G 
      2n.SUPLENT DEL 2n.VOCAL: Sra. Ma. Amparo Vercher Ferrando, DNI 22563155 V 
  

I per unanimitat queden formades les dos Meses Electorals que s'han indicat, amb 
les persones esmentades per a cadascun dels càrrecs. 

 
Que es trasllade la corresponent comunicació a la Junta Electoral de Zona d'Alzira 

als efectes previstos en la vigent  legislació general del Règim Electoral. 
 
 

 5) RETRE COMPTE  I  RATIFICACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ 
DEFINITIVA DE LES OBRES “ADEQUACIÓ, MILLORA I REHABILITACIÓ 
DELS ESPAIS PÚBLICS URBANS DEL NUCLI ANTIC DE LA POBLACIÓ”: 
 

Aquest Ajuntament en Ple en sessió de 16 de març de 2009,  va acordar facultar 
l'Alcalde, atenent la urgència que s'han de tramitar els expedients de contractació de les 



obres acollides als beneficis el Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es va 
crear el Fons Estatal d'Inversió Local, per que una vegada finalitze la licitació, adoptara 
resolució escaient respecte de l'adjudicació definitiva de les obres “Adequació, millora i 
rehabilitació dels espais públics urbans del nucli antic de la població”. 
 

A l’efecte es ret compte, que per l'Alcaldia en data 22 d’abril de 2009 s’adoptà 
Resolució del literal següent: 

 
 “Examinat l'expedient tramitat per a l'adjudicació, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, del contracte de les obres de “Adequació, millora i rehabilitació dels 
espais públics urbans del nucli  antic de la població”, obra inclosa en el Fons Estatal 
d’Inversió Local, creat pel Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de novembre. 
 
 Atés que, per Resolució d’esta Alcaldia de data 06 d’abril de 2009, es va acordar 
l'adjudicació provisional de l’esmentat contracte a l'oferta més avantatjosa presentada pel 
licitador "Canalizaciones y Derribos Safor, S.L.", el qual, ha presentat tots els documents 
necessaris per a l'adjudicació definitiva i ha constituït la garantia definitiva. 
 
 Atés el que disposa l'article 135.4 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes 
del Sector Públic, en consonancia amb l’article 9.1 del Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de 
novembre, pel qual es crea el Fons Estatal d’Inversió Local. 
 
 Fent ús de les atribucions que tinc conferides en la vigent legislació de Règim 
Local, RESOLC, 
 
 a)  Adjudicar definitivament el contracte de les obres de “Adequació, millora i 
rehabilitació dels espais públics urbans del nucli   antic de la població”, a "Canalizaciones 
y Derribos Safor, S.L.", per la quantitat oferida de per la quantitat oferida de Dos-cents mil 
euros (200.000,00 euros) IVA  inclòs, la qual sense IVA resulta ser l’import de 172.413,79 
euros,  d'acord amb la proposta formulada pel mateix en la seua proposició. 
 
 b)  Notificar este acord a l'adjudicatari, el qual en el termini de deu dies a comptar 
del següent al de la seua recepció, haurà de comparéixer en l'Ajuntament per a formalitzar 
el contracte en document administratiu. 
 
 c) Notificar a tots els licitadors no seleccionats la present resolució, amb devolució 
de les garanties provisionals que, si és el cas, s'hagueren constituït. 
 
 d) El present  acord d'adjudicació es publicarà en el Perfil del Contractant d’este 
Ajuntament, i en el Butlletí Oficial de la Província. 
 



 e) Presentar per via electrònica i a través de la pàgina www.map.es, un certificat del 
Secretari de l’Ajuntament amb la conformitat de l’Alcalde, en què es facen constar les 
dades de l’adjudicació, data en què aquesta es va produir, identitat de l’empresa 
adjudicatària, import pel qual s’adjudica el contracte, nombre de persones a ocupar per les 
empreses adjudicatàries i l’acreditació d’estar al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 

 
I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda. 
 
Ratificar la Resolució de l'Alcaldia de data 22 d’abril de 2009 aci transcrita, per la 

qual s’adjudiquen definitivament les obres “Adequació, millora i rehabilitació dels espais 
públics urbans del nucli   antic de la població”.  

 
 
6) ACORDS A ADOPTAR EN RELACIÓ A LA CONVOCATÒRIA 

D'AJUDES  RURALTER-LEADER: 
 

Es ret compte que al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 5797 de data 2 de 
juliol de 2008, apareix publicada l'Ordre de 27 de juny de 2008, de la Conselleria 
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aproven les bases de les ajudes 
RURALTER-Leader, per al període 2008/2013. 

 
Per Ordre d'1 d'agost de 2008, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, 

per la qual es regula la selecció dels plans de desenvolupament local i els grups d'acció 
local RURALTER-Leader, queda regulat els sistema i els agents a través dels quals s'han 
de gestionar les ajudes regulades a l'anterior Ordre de 27 de juny de 2008. 
 

Per l'Alcaldia, amb data 3 d'octubre de 2008, es va signar document de Compromís 
de Candidatura Conjunta Zona 07, al temps que designa al Sr. Juan Vicente Estruch 
Estruch, com a representant del Grup d'Acció Local (GAL), Ruralter-Leader zona 07. 
 

Per Resolució de 10 de desembre de 2008, del Secretari Autonòmic de la 
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, queden seleccionats els grups d'acció local 
i els plans de desenvolupament local RURALTER-Leader, entre els quals es troba la zona 
geogràfica de programació 7 (València), candidatura representada per Juan Vicente 
Estruch Estruch. 
 

Davant d'açò, en virtut de l'article seté de l'esmentada Ordre d'1 d'agost de 2008 de 
la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, és una obligació la constitució del GAL 
com a persona jurídica. 
 



 Atés el que regula la Llei Organica 1/2002 de 22 de març, reguladora del Dret 
d'Associació.  
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la Corporació, ACORDA: 
 

PRIMER: Manifestar amplament la voluntat de constitució de l'Associació sense 
ànim de lucre RURALTER-Leader (Zona 7), de la qual formarà part este Ajuntament de 
Benifairó de la Valldigna. 
 

SEGON: Designar l'Alcalde, Sr. Jesús Ferrando Peris, com a representant de 
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna davant l'Associació sense ànim de lucre 
RURALTER-Leader (Zona 7). 
 

QUART: Comunicar aquest acord al Grup d'Acció Local (GAL), Ruralter-Leader 
zona 07,  per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
 

7) RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ 
DEFINITIVA, SI ES EL CAS, RESPECTE DE L'ASSUMPTE “DETERMINACIÓ 
DE PARCEL·LA SEMICONSOLIDADA EN EL SECTOR URBANITZABLE 
INDUSTRIAL “B” DEL P.G.O.U., EN COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ DE 
LA SECRETARIA DE TERRITORI I VIVENDA DE DATA 20 DE JUNY DEL 
2006, RELATIVA A UNS TERRENYS DE “FRUTAS BOLLO, S.A.”: 

 
Jesús Ferrando Peris, Alcalde-President de l'Ajuntament de Benifairó de la 

Valldigna, abans d'iniciar el debat i resolució corresponent d'aquest assumpte, i al següent 
de l'Ordre del Dia, manifesta que ambdós punts els inclou en l'Ordre del Dia, no per si 
algun regidor dels grups municipals PSOE o PP deixen d'assistir-hi i així poder superar el 
vots positius al negatius, si no perque considera que es una responsabilitat d'esta Alcaldia i 
de tot l'Ajuntament perque no, davant la Conselleria d'Urbanísme i de la part interessada en 
els assumptes mencionats o siga FRUTAS BOLLO S.A., en resoldrel's i així poder 
continuar amb els respectius expedients. 

Es cert que per tercera vegada es presenta aquest assumpte i el següent a la 
consideració de l'Ajuntament en Ple, tot mogut per considerar que cal aprovar-ho per 
necessitat municipal, i així FRUTAS BOLLO S.A. després puga formular les reclamacions 
que estime en dret, i si es el cas acudir a l'administració de Justícia. 

En definitiva esta Alcaldia demana la Corporació Municipal, adopte resolució per 
la qual, amb els suficients vots a favor queden els dos assumptes aprovats i així poder 
continuar amb els respectius procediments administratius, tot fent palés que la proposta 
d'este Ajuntament a més d'estar fonamentada i recolzada amb els informes tècnic i jurídic 



emesos per serveis externs d'assessorament a l'ajuntament, complix amb el que regula la 
vigent Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.  

 
A l'efecte de considerar aquest assumpte, i per no repetir literalment el que consta a 

l'Acta de la sessió de 16 de març de 2009 d'este Ajuntament en Ple, cal fer menció, 
 
- L'Alcaldia en Resolució de 2 de desembre de 2008, recolzant-se en els informes 

tècnic i jurídic pertinents, va acordar amb caràcter inicial, i com a un primer pas, previ a la 
tramitació de la Modificació puntual del PGOU, a través de la qual es done compliment a 
la Resolució autonòmica de 20 de juny del 2006, determinar com a parcel·la 
semiconsolidada en el sector urbanitzable industrial “B” del P.G.O.U., en compliment de la 
Resolució de la Secretaria de Territori  i Vivenda de data 20 de juny del 2006, els terrenys 
de "FRUTAS BOLLO, S. A.", la superfície dels mateixos esta vinculada a les edificacions 
realitzades en virtut de  llicències municipals d'obra atorgades en els anys 1994 i 2003, i 
que es equivalent a 8.139 m2. 

 
- L'anterior Resolució va ser notificada a “FRUTAS BOLLO, S.A.” en data 11 de 

desembre de 2008.  
 

 - “FRUTAS BOLLO, S.A.”, durant el tràmit d'audiència, en data 29 de desembre 
de 2008, es va formular plec d'al·legacions a la Resolució de l'Alcaldia de 2 de desembre 
de 2008 ja esmentada. 

 
 - En data 20 de febrer de 2009, pel servei extern d'assistència juridicourbanística 
“Gesplan”, el qual compta amb la conformitat del Secretari General de l'Ajuntament, 
informa i proposa la desestimació de les al·legacions formulades per “FRUTAS BOLLO, 
S.A.”. Destacant que la línia argumental defesa per l'Ajuntament és claríssima i no incorre 
en incoherències, perquè es limita a complir a la Resolució autonòmica de data 20/6/2006, 
en els termes en què esta es manifesta, respectant en qualsevol cas la normativa aplicable. I 
de la lectura de la Resolució d'Alcaldia de data 02/12/2008, es desprén que la mencionada 
resolució té com a única pretensió complir a la resolució autonòmica de data 20/6/2006. 
 
 Tot seguit per la regidora Sra. Rosa Alberola Ferrando, com a portaveu i 
representant del grup municipal PSOE, en relació a este punt, i el següent, de l'Ordre del 
Dia del Plenari d'avui, manifesta que, igual que en els anteriors plenaris, en este també 
votaran en contra. 
 
 Seguidament el Sr. José Luís Ferrando Martí, regidor del grup municipal PP, també 
manifesta que el seu grup votarà en contra. 

 



 Davant de les anteriors manifestacions, l'Alcalde ordena que passe l'assumpte a 
votació, la qual dóna el següent resultat: quatre vots a favor, tres  dels regidors del grup 
municipal BLOC  i un del regidor del grup municipal EU-Els Verds;  i cinc vots en contra, 
quatre dels regidors del grup municipal PSOE, i un del regidor del grup municipal PP. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de cinc vots en contra i quatre a favor, acorda: 
 

No resoldre les al·legacions presentades per FRUTAS BOLLO  S.A., i no aprovar 
definitivament, la “determinació de parcel·la semiconsolidada en el sector urbanitzable 
industrial “B” del PGOU, en compliment de la Resolució de la Secretaria de Territori i 
Vivenda de data 20 de juny del 2006, relativa a uns terrenys de “FRUTAS BOLLO, S.A.” 

 
 
8) APROVACIÓ DE SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA EL 

DOCUMENT SOBRE MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 04 DEL PLA 
GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA:  

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

L'indicada modificació del PGOU ha estat tramitada en virtut de l'article 81 de la 
Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, de l'Activitat Urbanística Valenciana, 
pel qual es regula que la prerrogativa de modificar el planejament municipal es pública, per 
tant correspon l'ajuntament de Benifairó de la Valldigna, i segons l'article 94 de la Llei 
16/2005 indicada,  “les modificacions de plans es duran a terme segons el procediment 
establit en cada tipus de pla”.  

 
 Davant la documentació redactada pel tècnic Sr. Joaquin Egea i Martínez, per la 
qual es contempla la modificació puntual núm. 4 del PGOU, de l'anàlisi de la mateixa i 
dels informes emesos, es despren que es tracta d'una modificació que afecta l'ordenació 
estructural, essent la Generalitat l'administració competent per a l'aprovació definitiva 
segons l'article 91 de la Llei 16/2005. 
 



 La Corporació Municipal, sense debat d'aquest assumpte, i atenent la petició de 
l'Alcaldia i les manifestacions dels grups municipals PSOE i PP de votar en contra 
recollides en l'assumpte anterior, per l'Alcaldia s'ordena que passe l'assumpte a votació, la 
qual dóna el següent resultat: quatre vots a favor, tres  dels regidors del grup municipal 
BLOC  i un del regidor del grup municipal EU-Els Verds;  i cinc vots en contra, quatre 
dels regidors del grup municipal PSOE, i un del regidor del grup municipal PP. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de cinc vots en contra i quatre a favor, acorda: 
 

No aprovar inicialment a efectes de sotmetiment a informació pública, del projecte 
de Modificació puntual núm. 4 del  PGOU. 

 
 
9) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL BLOC, RELATIVA A LA LLEI DE 

DEPENDÈNCIA: 
  

Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal BLOC, relativa a la llei de 
dependència, que literalment diu: 
 

“JOAN ENRIC ALBEROLA i SENDRA, portaveu del Grup BLOC 
NACIONALISTA VALENCIÀ de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en aplicació 
dels articles 91 paràgraf 4 i 97 del ROF, presenta per a la seua inclusió i debat del Ple 
Ordinari, la següent  MOCIÓ;  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Fa ja més de dos anys des de l'entrada en vigor de la Llei de la Dependència, i segons les 
últimes dades oficials de l'1 d'abril del 2009, el País Valencià es manté a la cua pel que fa 
la tramitació de sol·licituds i dictàmens  de la llei, junt a la Comunitat de Madrid.  
 
El govern valencià continua impedint que milers de persones dependents valencianes 
puguen exercir el seu dret a rebre serveis i ajudes econòmiques, que ja són una realitat a 
altres comunitats autònomes.  
 
A tot l'Estat Espanyol s'han registrat ja 893.712 dependents que han sol·licitat valoració. Al 
País Valencià només s'han registrat 38.332. Si la Conselleria de Benestar Social hagués 
complit amb les seues obligacions, hauria registrats 85.923 dependents. Si s'haguera aplicat 
la llei com ho han fet altres governs autonòmics, hui 38.332 dependents valencians haurien 
rebut l'ajuda econòmica o el servei que per llei els correspon.  
 



El boicot a què el govern valencià ha sotmès a la Llei de la Dependència, ha provocat un 
dany irreparable a totes les persones dependents que, a hores d'ara, haurien d'estar ja 
disfrutant dels drets que la llei els atorga i, no obstant això, continuen esperant en les seues 
cases la resolució de la seua sol·licitud.  
 
Cal simplificar el procediment administratiu, resoldre els expedients en un termini màxim 
de 6 mesos, com marca la llei, concedir les ajudes amb efecte des del dia de la sol·licitud, 
atorgar als ajuntaments el màxim de competències en la tramitació de les ajudes i eliminar 
el silenci administratiu. 
 

PROPOSTES D'ACORD 
 
Primera. - Instar al Govern Valencià a : 
 
* Que resolga ja tots els expedients de Grans Dependents i els concedisca els recursos 
immediatament.  
 
* Que les resolucions s'agilitzen, ja que la seua tardança està provocant que els beneficiaris 
es morin esperant i no pot arribar a gaudir-la.  
 
* Que pose ja en marxa, l'Assistent Personal, el Servei d'Ajuda a Domicili i la resta dels 
recursos que inclou la Llei.  
 
* Que s'aplique el caràcter retroactiu de la Llei, com així consta, ja que en altres comunitats 
ho han fet.  
 
* Que comence a posar en marxa, els aspectes que la Llei contempla com a prevenció, per 
a així, millorar la qualitat de vida de les persones Dependents. 
 
Segona.-  Instar al Govern de l'Estat, per tal que augmente el finançament al País Valencià 
en aquesta matèria, ja que suposa un greuge comparatiu amb altres comunitats millor 
finançades i que ja estan desenvolupant la Llei des de fa mesos.  
 

Benifairó de la Valldigna a 22  d'abril de 2009” 
 

Tot seguit el regidor Sr. Joan Enric Alberola Sendra com a portaveu del Grup 
Municipal BLOC, explica els motius de la moció i la defensa, moció que es una manera 
d'exigir el compliment d'aquesta normativa, al temps demana la Corporació Municipal 
adopte acord  tal  i  com queda reflectit a la moció. 
 
 



 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 Ratificar i acceptar la Moció presentada pel grup municipal BLOC, 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 la 

Presidència i,  precs i preguntes, pel Sr. Alcalde, davant la publicació de l'Ordre de 14 
d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a 
l'escolarització als centres d'Educació Infantil primer cicle, per al curs escolar 2009/2010, i 
el curt termini donat per a formalitzar la corresponent sol·licitud, demana la Corporació 
Municipal el debat i resolució pertinent al respecte. 
 

Per tant es proposa incloure en l'Ordre del Dia,  el següent assumpte:  “Sol·licitud 
d'ajuda a la Conselleria d'Educació, per a l'escolarització de xiquets en l'Escola Infantil 
Municipal curs  2009/2010”, per tal que la Corporació Municipal adopte resolució al 
respecte i prenga l'acord oportú.  

 
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. 
 

10)  SOL·LICITUD D'AJUDA A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, PER A 
L'ESCOLARITZACIÓ DE XIQUETS EN L'ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL 
CURS 2009/2010: 
  
 Atés l'Ordre de 14 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es 
convoquen ajudes per a l'escolarització als centres d'Educació Infantil primer cicle, per al 
curs escolar 2009/2010, ( DOCV. 6008, 07-05-2009). 
 
 Atés que aquest Ajuntament presta servei d'Escola Infantil, la qual compta amb la 
corresponent autorització de la Conselleria d'Educació amb el núm. 46025209, i que es 
reuneixen els requisits exigits en l'Ordre indicada per a sol·licitar ajuda econòmica. 

 
L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

 
 a)  Sol.licitar de la Conselleria d'Educació, ajuda tan ampla com siga possible per a 
l'escolarització de xiquets/etes de 1-3 anys a l'Escola Infantil Municipal de Benifairó de la 
Valldigna,  en conseqüència destinada al funcionament i manteniment de dita Escola 



Infantil Municipal, a l'efecte que es formalitzen els documents corresponents d'acord amb 
la convocatòria esmentada. 
 
 b) Comprometre's a complir les obligacions que es deriven de la recepció de la 
subvenció, cas de resultar beneficiaris. Així, comprometre's a sotmetre's a les actuacions de 
comprovació que puga efectuar la Conselleria d'Educació, i a les de control financer que 
corresponen a la Intervenció General en relació amb l'ajuda concedida. 
 
 c) Comprometre's a mantenir en funcionament el centre infantil durant tot el curs 
escolar 2009/2010. 
 
 d) Comprometre's a no disminuir ni anul·lar la consignació de crèdit a les partides 
del pressupost de despeses de l'exercici de 2009, destinat a l'Escola Infantil Municipal. I 
comprometre's a consignar el crèdit necessari a les partides del pressupost de despeses de 
l'exercici de 2010.  
 
 e) Manifestar expressament que es coneixen i accepten totes les bases establertes en 
l'esmentada Ordre. 
 

f)  Adjuntar certificació del present acord a la sol·licitud d'ajuda dirigida a la 
Conselleria d'Educació. 

 
 

 11) 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 02 d'abril de 2009  
fins el dia 04 de maig de  2009, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,  
De 04-05-09, convocatòria sessió plenaria del dia 11 de maig de 2009 
 
- PERSONAL,  
De 28-04-09, nomena funcionaris de carrera a Sergio Martí Donet i a Ruben Puig 
Sanz, com a Agents de la Policia Local del Cos de la Policia Local d'este 
Ajuntament. 
 



- CONTRACTACIÓ,  
De 06-04-09, demana informe tècnic respecte del projecte d'obres  de 
“Remodelació del C/ Sant Roc”. 
De 06-04-09, adjudica provisionalment contracte obres “Adequació, millora i 
rehabilitació dels espais públics urbans del nucli   antic de la població”, a 
CADERSA, SL, pel preu de 200.000,00 €. 
De 06-04-09, adjudica provisionalment contracte obres “Sustitució i millora de la 
xarxa de clavegueram i xarxa d'aigües pluvials en carrer Purissima”, a CADERSA, 
SL, pel preu de 51.000,00 € 
De 22-04-09, adjudica definitivament contracte obres “Col·lector aigües pluvials en 
C/ Sant Roc”. 
De 22-04-09, adjudica definitivament contracte obres “Adequació, millora i 
rehabilitació dels espais públics urbans del nucli   antic de la població”. 
De 22-04-09, adjudica definitivament contracte obres “Sustitució i millora de la 
xarxa de clavegueram i xarxa d'aigües pluvials en carrer Purissima”. 
 
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, 
De 02-04-09,  a Angeles Alvarez Forquet, reformes en C/ Ricardo Romero, 62 
De 22-04-09, a Herminia Ferrando Llorca, reformes en C/ Ricardo Romero, 52. 
De 30-04-09, requeriment a Maria Amparo Altur Casanova, document vinculació 
edifici rural a parcel·la rústica, per a poder atorgar llicència d'ocupació en sòl no 
urbanitzable. 
 
- LLICÈNCIES D'ACTIVITATS, 
De 02-04-09, inici ampliació activitat supermercat i carnisseria en C/ Alfurell,8. 
De 04-05-09, inici activitat oficina correus en C/ Verge dels Angels, 2. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De  28-01-09, sol·licita ajuda a Conselleria Medi Ambient, per a millores silvicoles. 
De  03-04-09, atorga a Ramón Vercher Cuñat, gual 155 en  C/ Marinyen, 22. 
De  15-04-09, determina que ajuda Salari-Jove-2009 siga per a les tasques de 
Recolzament en la Biblioteca. 
De  22-04-09, determina definitivament aprovada la nova prestació municipal  de 
l'activitat Xarxa Digital Municipal sense fil “WIFI”. 
De 22-04-09, autoritza dos llocs fixes en mercat setmanal no sedentari. 
De 28-04-09, sol·licita ajuda a INEM per a pal·liar atur agricola 2009, fent tasques 
de condicionament de camins rurals i zones forestals 
 
- INTERVENCIÓ,  
De 07-04-09, sotmet a informació pública el compte general del pressupost de 
l'exercici 2008. 



De 04-05-09, eleva a definitiu l'acord inicial d'aprovació del pressupost municipal 
per a 2009 i demés documentació annexa. 
 
- TRESORERIA,  
De 06-04-09, aprova 01 liquidacions ocupació via pública amb materials de 
construcció. 
De 22-04-09, aprova 01 liquidacions ocupació via pública amb materials de 
construcció. 
De 22-04-09, aprova 01 liquidacions ocupació via pública per tal de carrer. 
De 29-04-09, liquidació quota IVTM 2009 al titular vehicle 5028 CBX 
De 29-04-09, liquidació quota IVTM 2009 al titular vehicle V6484EU 

 
 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2009,  han tingut entrada  466 escrits, i han tingut eixida  404 escrits. 

 
 I  l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat  de 
tota la informació rebuda. 
 
 
 12)  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 ajuda de 30.257,00 € de l'INEM, programa pal·liar atur estacional 
d'agricoles, durant dos mesos es contractaran 9 peons generals. 
 - Amb ajuda de 16.772,73 € del SERVEF, programa pal·liar atur estacional 
PAMER, durant dos mesos es contractaran 5 peons generals. 
 - Amb ajuda de 12.294,33 € del SERVEF, programa pal·liar atur estacional 
EMCORP, durant dos mesos es contractaran 4 peons generals. 
 - La Diputació de València ens ha concedit ajuda en especie de dos Jocs Infantils 
per valor de tres mil euros cada un. 
 - La Diputació de València va a aprovar un nou programa denominat “La Dipu et 
Beca” pel qual a Benifairó de la Valldigna li corresponen tres beques per  apràctiques 
formatives, al qual anem a adherir-mos. 
 - Amb la contractació de les obres incloses en el Fons Estatal d'Inversió Local, per 
part de les empreses adjudicatàries es contractaran un total de nou treballadors que estaven 
en atur. 
 - El proper dia 15 d'este mes, a la Sala municipal d'Exposicions, tindrà lloc la 
presentació del llibre sobre la Ruta dels Monestirs. 



 - El proper dia 23 d'este mes, a Daimus, tindrà lloc la Trobada d'Escoles en 
Valencià any 2009 de la Safor.  
 - El proper dia 30 d'este mes, al Centre Cultural de Benifairó de la Valldigna, tindrà 
lloc l'actuació de Xavi Castillo, inclosa en el programa SARC 2009 de la Diputació. 
 
 Tot seguit pel regidor Sr. Jesús Vicente Alvarez Cuñat, del Grup Municipal PSOE, 
es formulen el precs següents,  
 - Es controle l'assumpte de la recollida dels contenidors de vidre, al paréixer tarden 
molt en vindre a Benifairó de la Valldigna a retirar-los, a la Pla. 9 d'Octubre contínuament 
estan a sobreeixir.  
 L'Alcalde manifesta que ho tindrà en compte i vora la manera que es modifique el 
sistema de recollida del vidre. 
 - Els engrunsadores de la zona del Pi estan plens de desperfectes, prega una 
reparació dels mateixos, si de cas una reposició per uns nous.  
 L'Alcalde manifesta que vora la manera, si es possible, que es reparen. 
 
 
 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 d’1 de juny de  2009.   
I s'estén  en quinze pàgines de full timbrat de l'Estat, classe 8a., números OI8704369 
(anvers) a OI8704376 (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 
 
 

 
 


