MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 17 DE MAIG 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. JESÚS VTE. ALVAREZ CUÑAT
SR. JOSE LUIS FERRANDO MARTÍ

S'EXCUSAREN:
SR. DOMÉNECH ESTRUCH LLORCA

NO S'EXCUSAREN:

A Benifairó de la Valldigna, a desset de maig 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 12 de maig 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 19 D’ABRIL DE 2010:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 19 d’abril de
2010, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció
al llibre d'actes corresponent.

2) APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI
DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS:
Atés l'expedient que es tramita per a l'aprovació del Reglament Municipal del
servei de Recollida de Residus Sòlids Urbans de Benifairó de la Valldigna.
Atés que el contingut del Reglament Municipal del servei de Recollida de Residus
Sòlids Urbans, complix amb la legalitat vigent i amb la finalitat del mateix respecte d'un
servei municipal.
Seguidament, per la Regidora portaveu del Grup Municipal PSOE i pel Regidor
portaveu del Grup Municipal PP, es manifesta que en este punt de l'Ordre del Dia van a
abstindre's.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: quatre
vots a favor, tres dels regidors del grup municipal BLOC i un del regidor del grup EU-Els
Verds, i quatre abstencions, tres 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 quatre abstencions,
acorda:
a) Aprovar inicialment el Reglament Municipal del servei de Recollida de Residus
Sòlids Urbans de Benifairó de la Valldigna, el qual serà degudament diligenciat pel
Secretari General de l'Ajuntament.
b) Exposar al públic i donar audiència als interessats el Reglament abans esmentat
aprovat inicialment, al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la
Província, per termini de trenta 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 al·legacions i suggerències davant
l'Ajuntament en Ple, que les resoldrà cas d'haver-hi.
c) Considerar definitivament aprovat el Reglament Municipal del servei de
Recollida de Residus Sòlids Urbans de Benifairó de la Valldigna, si durant l'indicat
període d'audiència i informació pública no es presenten al·legacions, suggerències o
reclamacions, constatant-ho mitjançant decret el Sr. Alcalde.

3) APROVACIÓ INICIAL DEL
REGLAMENT
MUNICIPAL
DEL
REGISTRE ELECTRÒNIC DE L'AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA
VALLDIGNA:
Atés l'expedient que es tramita per a l'aprovació del Reglament Municipal del
Registre Electrònic de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna.
Atés que el Reglament Municipal del Registre Electrònic de l'Ajuntament de
Benifairó de la Valldigna, complix amb la legalitat vigent i amb la finalitat del mateix
respecte d'un servei municipal.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Aprovar inicialment el Reglament Municipal del Registre Electrònic de
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, el qual serà degudament diligenciat pel
Secretari General de l'Ajuntament.
b) Exposar al públic i donar audiència als interessats el Reglament abans esmentat
aprovat inicialment, al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la
Província, per termini de trenta 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 al·legacions i suggerències davant
l'Ajuntament en Ple, que les resoldrà cas d'haver-hi.
c) Considerar definitivament aprovat el Reglament Municipal del Registre
Electrònic de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, si durant l'indicat període
d'audiència i informació pública no es presenten al·legacions, suggerències o reclamacions,
constatant-ho mitjançant decret el Sr. Alcalde.

4) APROVAR PLECS DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES i DE
CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DEL
SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS URBANS, I CONVOCAR
LA LICITACIÓ:
Atés l'expedient que es tramita per a la contractació del servei públic de Recollida i
Transport a planta autoritzada dels residus sòlids urbans del municipi de Benifairó de la
Valldigna, en virtut de Decret de l'Alcaldia de data 22 d'abril de 2010.
Atés l'avantprojecte redactat a efectes de conéixer la valoració econòmica de la
prestació, mitjançant gestió indirecta, del servei públic de Recollida i Transport a planta
autoritzada dels residus sòlids urbans del municipi de Benifairó de la Valldigna, redactat
pel tècnic Sr. Juan Carlos Fernandez Donet, document elaborat de manera, que es puga
realitzar la licitació simultània d'aquest contracte entre els ajuntament de Barx, Simat de la
Valldigna i Benifairó de la Valldigna.
Atés el contingut del Plec de condicions Tècnico-Econòmiques i el contingut del
Plec de clàusules Administratives, els quals, tots dos, han de regir la licitació i contractació
del Servei esmentat, amb la modalitat de procediment obert, oferta econòmica més
avantatjosa, varis criteris d'adjudicació, i amb caràcter urgent, documents elaborats de
manera, que es puga realitzar la licitació simultània d'aquest contracte entre els ajuntament
de Barx, Simat de la Valldigna i Benifairó de la Valldigna.
Atés la vigent legislació en matèria de contractes de les administracions públiques,
i la resta d'aplicació a aquest expedient, així com l'informe de secretaria-intervenció.
Seguidament, per la Regidora portaveu del Grup Municipal PSOE i pel Regidor
portaveu del Grup Municipal PP, es manifesta que en este punt de l'Ordre del Dia van a
abstindre's.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: quatre
vots a favor, tres dels regidors del grup municipal BLOC i un del regidor del grup EU-Els
Verds, i quatre abstencions, tres 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 quatre abstencions,
acorda:
a) Aprovar l'avantprojecte de la valoració econòmica de la prestació, mitjançant
gestió indirecta, del servei públic de Recollida i Transport a planta autoritzada dels residus
sòlids urbans del municipi de Benifairó de la Valldigna, redactat pel tècnic Sr. Juan Carlos

Fernandez Donet, el pressupost de licitació abans de l'IVA resulta la quantitat de 42.992,30
€ a l'any, que es realitzarà a càrrec de la partida 162.227 "Recollida residus sòlids" de
l'estat de despeses del pressupost municipal de l'exercici de 2010.
b) Aprovar el Plec de condicions Tècnico-Econòmiques i el Plec de clàusules
Administratives, els quals, tots dos, han de regir la licitació i contractació del Servei públic
de Recollida i Transport a planta autoritzada dels residus sòlids urbans del municipi de
Benifairó de la Valldigna, amb la modalitat de procediment obert, oferta econòmica més
avantatjosa, varis criteris d'adjudicació, i amb caràcter urgent, elaborats de manera, que es
realitze la licitació simultània d'aquest contracte entre els ajuntament de Barx, Simat de la
Valldigna i Benifairó de la Valldigna.
c) Convocar el procediment obert esmentat a l'anterior paragràf, que s'anunciarà en
el Prefil del Contractant de l'Ajuntament, en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i en el
Butlletí Oficial de la Província, per a l'adjudicació de la prestació del Servei públic de
Recollida i Transport a planta autoritzada dels residus sòlids urbans del municipi de
Benifairó de la Valldigna, d'acord amb l'avantprojecte aprovat en esta mateixa sessió, i els
plecs de condicions tècnico-econòmiques i de clàusules administratives aprovats en
l'apartat b) anterior.
d) Facultar el Sr. Alcalde tan amplament com siga legalment possible, per que
adopte les mesures necessàries per a l'efectivitat del present acord.

5) APROVAR PLECS DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES PER A LA
LICITACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DE “NOUS VESTUARIS AL
POLIESPORTIU MUNICIPAL”:
Atés l'expedient que es tramita per a la contractació de les obres “Nous Vestuaris al
Poliesportiu Municipal”, en virtut de Decret de l'Alcaldia de data 22 d'abril de 2010,
havent quedat acreditada la necessitat de realitzar aquestes obres en virtut de l'acord de
l'Ajuntament en Ple adoptat en sessió de 02 d'abril de 2007, el preu de les mateixes
ascendeix a la quantitat de 139.021,24 euros, i 22.243,40 euros d'IVA, la qual cosa
representa un pressupost de licitació de 161.264,64 euros, de conformitat amb el projecte
tècnic aprovat per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de novembre de 2008, el pressupost
de contracta d'execució d'obres és 223.177,16 euros.
No obstant açò, com que en base a un programa d'IMELSA/2007 ja s'ha executat
una primera fase d'esta obra amb un pressupost de 61.912,52 euros, cal indicar que el
pressupost de contractació d'esta segona fase representa la quantitat de 161.264,64 euros.

Atés que en data 09 de maig de 2008 per Decret de la Presidència de la Diputació
de València, es va aprovar la finançaments d'estes obres a càrrec del Pla d'Instal·lacions
Esportives (PID) 2007/2012. I que de conformitat amb el Conveni de Col·laboració entre la
Corporació Provincial i este Ajuntament per a realitzar les obres indicades i la
finançaments del PID, s'ha concretat que es en l'any 2010 l'anualitat en la que s'ha de dur a
terme l'execució de les obres.
Atés el contingut del plec de clàusules economicoadministratives que han de regir
la contractació de les obres indicades, amb la modalitat de procediment negociat sense
publicitat, que inclou les condicions definidores dels drets i obligacions que assumiran les
parts del contracte i les altres mencions requerides per la Llei de Contractes del Sector
Públic i les seues disposicions de desplegament.
Atés que de l'expedient tramitat resulten prou justificades les causes que motiven la
necessitat l'execució de les obres projectades i la tramitació de l'expedient de contractació,
així com l'elecció del procediment i la dels criteris que es tindran en consideració per a
valorar les ofertes que es presenten i adjudicar el contracte.
Atés així mateix la vigent legislació en matèria de contractes del Sector Públic, i
la resta d'aplicació a aquest expedient, així com l'informe de secretaria-intervenció.
Seguidament, per la Regidora portaveu del Grup Municipal PSOE i pel Regidor
portaveu del Grup Municipal PP, es manifesta que en este punt de l'Ordre del Dia van a
abstindre's.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: quatre
vots a favor, tres dels regidors del grup municipal BLOC i un del regidor del grup EU-Els
Verds, i quatre abstencions, tres 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 quatre abstencions,
acorda:
a) Aprovar la despesa, per la quantitat de 161.264,64 euros, que es realitzarà a
càrrec de la partida 342.622 de l'estat de despeses del pressupost municipal de l'exercici de
2010.
b) Aprovar l'expedient de licitació i el plec de clàusules economicoadministratives
que han de regir la contractació de les obres “Nous Vestuaris al Poliesportiu Municipal”,
amb la modalitat de procediment negociat sense publicitat.

c) Convocar licitació per a l'adjudicació de les obres indicades d'acord amb el
projecte tècnic aprovat, i el plec de clàusules aprovades en l'apartat b) anterior, així que pel
Sr. Secretari General de l'Ajuntament es trasllade invitació a les empreses inicialment
capacitades, que despres es diran, per que en el termini de deu dies des de la recepció de la
invitació a la que s'adjuntarà copia del plec de condicions i del pressupost del document
tècnic, presenten si es el cas, propostes econòmiques junt a la documentació requerida en el
plec de condicions, per a participar en la contractació administrativa de les obres de
referència.
Empreses:
- CONSTRUCCIONES DARPLAN, S.L., de Benifairó de la Valldigna (València)
- CANALIZACIONES y DERRIBOS SAFOR, S.L, de Gandia (València)
- CONSTRUCCIONES MIG-ROS, C.B., de Benifairó de la Valldigna (València)
d) Facultar el Sr. Alcalde tan amplament com siga legalment possible, per que
adopte les mesures necessàries per a l'efectivitat del present acord, en particular es delega
expresament en l'Alcaldia l'adopció de l'adjudicació definitiva d'estes obres, si a
l'adjudicació provisional no es presenten reclamacions o recursos.

6) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, i DE LA
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÉS:
Amb la finalitat de donar compliment a l'apartat a) de l'article 22 de la Llei 7/1985
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es ret compte a la Corporació
Municipal, del que segueix:
A) De les Resolucions i Decrets de l'Alcaldia, dictats des del dia 01 d'abril de 2010
fins el dia 30 d'abril de 2010, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 14-04-10, convocatòria sessió ordinària a celebrar el 19 d'abril de 2010.
De 22-04-10, inici expedient pel Reglament Municipal del Registre Electrònic de
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna.
- PERSONAL,
De 14-04-10, determina el cessament de funcionari interí, agent de la policia local,
Jaume Tent Manclus.
- CONTRACTACIÓ,
De 01-04-10, contracta amb SERVIPLAG el servei anual de tractament de plaques
en edificis i serveis municipals, pel preu cert de 4.235,00 € IVA inclòs.

De 07-04-10, demana estudi econòmic per a la contractació servei recollida residus
sòlids urbans.
De 15-04-10, determina composició Mesa Adjudicació per a valorar definitivament
el concurs per a la contractació del servei de gestió del Bar del Poliesportiu.
De 19-04-10, determina data sessió Mesa Adjudicació per a valorar definitivament
el concurs per a la contractació del servei de gestió del Bar del Poliesportiu.
De 22-04-10, adjudica el contracte del servei de gestió del Bar del Poliesportiu, a
Rosario Calvillo Caravaca.
De 22-04-10, adjudica contracte de les obres “Instal·lació contenidors recollida
residus urbans, Pl. Sant Josep”, a Buirrarena, S.Coop. per import de 36.133,14 €.
De 22-04-10, inici expedient licitació obres “Nous Vestuaris al Poliesportiu
Municipal”.
De 22-04-10, inici expedient licitació contracte “Servei Recollida residus sòlids”.
- LLICÈNCIES D'ACTIVITATS,
De 20-04-10, a Ramón Casanova Cuñat, instal·lació activitat per a supermercat i
carnisseria en C/ Alfurell, 8.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 15-04-10, a Antonio Vercher Ferrando, condicionament de local en C/ Ricardo
Romero, 17.
De 20-04-10, a Parròquia Sant Joan Evangelista, reparacions de mur en esglesia Pl.
Major, 14.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 05-04-10, autorització lloc fixe en el mercat setmanal no sedentari.
De 19-04-10, sol·licita ajuda a l'INEM per a pal·liar atur agricola 2010, fent
“condicionament camins rurals”.
De 19-04-10, sol·licita ajuda a l'INEM per a pal·liar atur agricola 2010, fent
“condicionament zones forestals”.
De 20-04-10, deixa sense efecte requeriment a Antonio Marquez Soler, a efectes
d'una llicència d'obres.
De 22-04-10, autorització lloc fixe en el mercat setmanal no sedentari.
De 22-04-10, inici reobertura Piscina municipal estiu 2010.
De 27-04-10, adhesió al programa de la Diputació de València, “La Dipu et Beca”.
De 28-04-10, preavis baixa dos estrangers no comunitaris sense residència
permanent, del padró d'habitants.
De 28-04-10, inici baixa quatre estrangers no comunitaris sense residència
permanent, del padró d'habitants per caducitat de la inscripció.
De 29-04-10, autorització lloc fixe en el mercat setmanal no sedentari.

- INTERVENCIÓ,
De 23-04-10, aprova indemnitzacions a regidors per reunions informatives, primer
trimestre 2010.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2010, han tingut entrada 501 escrits, i han tingut eixida 450 escrits.
I l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat de
tota la informació rebuda.

7) PRECS I PREGUNTES:
Pel regidor Sr. Jesús Vicente Alvarez Cuñat, del Grup Municipal PSOE, es
formulen els precs o preguntes següents,
- Prega que es reparen les xarxes de les pistes de tenis i es reparen els jocs infantils
del recinte del poliesportiu.
L'Alcalde manifesta que, ho té en compte i disposarà el pertinent per que es reparen
els desperfectes esmentats.

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 07 de maig de
2010. I s'estén en nou pàgines de full timbrat de l'Estat, classe 8a., números OJ9994578
(anvers) a OJ9994582 (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

