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NO S'EXCUSAREN: 

 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a dihuit de  novembre de 2010, essent  les vint hores, a 
la Sala de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Jesús Ferrando Peris, assistits 
per la secretaria general de l'Ajuntament Sra. Maria Jesús Ricart Sanchis, 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 15 de novembre 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 4 D'OCTUBRE DE 2010: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 4 d'octubre de 
2010, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció 
al llibre d'actes corresponent. 
 

 
         2) RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDÍA DE DATA 16 DE 
NOVEMBRE DE 2010 SOBRE SUSTITUCIÓ DE FESTA LOCAL PER L’ANY 
2011. 

 
Es ret compte de la resolució de l'Alcaldía de data 16 de novembre de 2010 que tot 

seguit es transcriu: 
 

“Atés la vigent normativa relativa a Ordenació del Calendari Laboral per a cada 
any,  la  qual, bàsicament, ve regulada a l'article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 1/95, de 
24 de març, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. 
 

Atés l’acord adoptat pel plenari data 7 de juny de 2010, pel qual s’aproven les dos 
festes locals per a 2011, coincidint una d’elles amb les determinades pel Consell de la 
Generalitat Valenciana mitjançant Decret 153/2010, d’1 d’octubre. 

 
Donat que no es possible la coincidencia de dades es proposa pel Sr. Alcalde 

l’adopció del següent acord: 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
  
 a) Sustituir la data de 2 de maig, festivitat de  Sant Vicent, determinada pel plenari 
en sessió de 7 de juny de 2010, per la data de 27 de desembre de 2011, festivitat de Sant 
Joan Evangelista,  com a festa local amb caràcter de no recuperables per a l'any 2011. 
 

b) Remetre certificació d'aquest acord a la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Ocupació, als efectes previstos.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda ratificar la Resolucio de l'Alcaldia 

abans transcrita. 
 



          3) APROVACIÓ DE LA SEGONA I FINAL CERTIFICACIÓ DE L’OBRA 
DE "NOUS VESTUARIS AL POLIESPORTIU MUNICIPAL”. 
 
        Atés  la segona i final certificació d'obra de "Nous Vestuaris al Poliesportiu 
Municipal”, lliurada pel  Sr. Enrique Rodrigo Torres, tècnic director de les esmentades 
obres, Aixi com l'acta de recepció de les obres indicades. 
 
 Atés que en l'esmentada certificació s'acredita que s'ha invertit la quantitat de cent 
tres mil vuitanta-quatre euros amb trenta-un cèntims d'euro (103.084,31 €). 

 
           Atés que aquestes obres estan incloses en el Pla d’Instal·lacions Esportives 
2007/2012  de la Diputació de València. 
  
 L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 a) Aprovar la referida segona i Final certificació d'obra en totes les seues parts, i 
aprovar l'acta de recepció de les obres "NOUS VESTUARIS AL POLIESPORTIU 
MUNICIPAL”. 
 
 b) Sol·licitar de la Diputació de València, la quantitat corresponent de l’ajuda 
concedida respecte de la quantitat que se certifica, que és l'aportació de la Diputació 
Provincial i de la Generalitat en l'esmentat Pla Provincial, per a l'indicada obra. 
 
 c) Abonar al contractista adjudicatari, “Construcciones DARPLAN, S.L.”, la 
quantitat de 103.084,31 €, en funció de la disponibilitat de fons de la Tresoreria Municipal. 
 
 d) Remetre certificació d'aquesta resolució a la Diputació  de València, i que es 
notifique al contractista. 

 
 

4) DECLARAR DESERTA L’ALIENACIÓ DE LA SUBHASTA DE LA 
PARCEL·LA URBANA SITA EN CARRER RAJOLAR, 16 DE BENIFAIRÓ DE LA 
VALLDIGNA. 

Atés l'expedient instruït per a l’alienació de parcel·la urbana, situada en C/ Rajolar, 
16, de Benifairó de la Valldigna, pertanyent als béns de propis d'aquest Ajuntament, i en 
particular el certificat expedit per la Sra. Secretaria aseverant durant el termini de vint-i-sis 
dies naturals, comptats del dia 3 de octubre de 2010 fins el 28 de octubre de 2010, d'acord 
amb l'anunci de convocatoria de subhasta per a l'alienació de la parcel·la urbana sita en 
carrer Redessan,13, de Benifairó de la Valldigna, objecte d'aquest expedient, aparegut en el  

 



"Butlletí Oficial de la Provincia" número 234, de data 2 de octubre de 2010 i en el Tauler 
d'Anuncis de l'Ajuntament, no s'ha presentat ninguna proposta interesada per la parcel·la 
indicada.

 Atés l'article 22.2 o) de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases del Règim Local, 
l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

 UNIC: Declarar deserta la subhasta per a l'alienació de la parcel·la urbana sita en 
carrer Rajolar,16, de Benifairó de la Valldigna que va ser acordada pel plenari d’aquest 
Ajuntament en sessió plenaria de data 6 d’abril de 2009.

 

            5) DECLARAR DESERTA L’ALIENACIÓ DE LA SUBHASTA DE LA 
PARCEL.LA URBANA SITA EN CARRER REDESSAN,13 DE BENIFAIRÓ DE 
LA VALLDIGNA. 

Atés l'expedient instruït per a l’alienació de parcel·la urbana, situada en C/ 
Redessan, 13, de Benifairó de la Valldigna, pertanyent als béns de propis d'aquest 
Ajuntament, i en particular el certificat expedit per la Sra. Secretaria aseverant durant el 
termini de vint-i-sis dies naturals, comptats del dia 3 de octubre de 2010 fins el 28 de 
octubre de 2010, d'acord amb l'anunci de convocatoria de subhasta per a l'alienació de la 
parcel·la urbana sita en carrer Redessan,13, de Benifairó de la Valldigna, objecte d'aquest 
expedient, aparegut en el "Butlletí Oficial de la Provincia" número 234, de data 2 de 
octubre de 2010 i en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, no s'ha presentat ninguna 
proposta interesada per la parcel·la indicada. 

 Atés l'article 22.2 o) de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases del Règim Local 
l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:  

 UNIC: Declarar deserta la subhasta per a l'alienació de la parcel·la urbana sita en 
carrer Redessan,13, de Benifairó de la Valldigna que va ser acordada pel plenari d’aquest 
Ajuntament en sessió plenaria de data 6 d’abril de 2009.

 

6) RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDÍA DE DATA 25 
D’OCTUBRE DE 2010, SOBRE ADHESIÓ AL CONVENI MARC SUBSCRIT 
ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA I L’ENTITAT ECOVIDRIO. 

Es ret compte de la resolució de l'Alcaldía de data 25 d’octubre de 2010 que tot 
seguit es transcriu: 

 
“Vist l'escrit remés per l'Associació ECOVIDRIO de data 8 d'octubre de 2010 

(RGE 1187, de 20 d'octubre de 2010) indicant la publicació del Conveni Marc subscrit el  
 
 



19 de febrer de 2009 entre la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Medi 
Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, i l'esmentada entitat i assenyalant el dia 25 
d'octubre de 2010 com a termini improrrogable per a l'adhesió d'aquest Ajuntament.  
 

Atesa la necessitat de prorrogar l'actual situació que només implica per a 
l'Ajuntament l’obligació de controlar el compliment del Conveni sense cap cost econòmic 
donat que la recollida, neteja, manteniment i transport dels residus es realitza per 
l'esmentada associació al seu càrrec.  

 
Ateses les dades que consten en l'expedient, aquesta Alcaldia-Presidència i de 

conformitat amb les atribucions que li confereix l'art. 21 de la Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local, resolc el següent:  
 
1) Acceptar les condicions del conveni marc subscrit entre la Generalitat Valenciana i 
l'entitat Ecovidrio. 
 
2) Encarregar la gestió integral de la recollida selectiva de residus d'envasos de vidre a 
Ecovidrio, que haurà de realitzar les operacions de recollida i transport de vidre, així com 
el manteniment, la neteja i la reparació dels contenidors tipus iglú.  
 
3) Notificar el present acord a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge. 
 
 4) Sotmetre el present acord a la ratificació del ple en la primera sessió que se celebre.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda ratificar la Resolucio de l'Alcaldia 

abans transcrita. 
 
  
 

 
  8)  DEVOLUCIÓ D’AVAL DE L’OBRA “MILLORES EN SALÓ D’ACTES 
CULTURALS i ADEQUACIÓ DE L’ENTORN”.  
 
 Atés l'expedient tramitat a instància de  "CANALIZACIONES y DERRIBOS 
Safor, SL", contractista de les obres “Millores en Saló d’Actes Culturals i Adeqaució de 
l’Entorn”, el qual sol·licita la cancel·lació i devolució de la respectiva fiança definitiva 
dipositada a l'efecte, per la quantitat de 20.800,00 euros. 
 
 Atés que s'han complit els requisits que s'exigeixen en la vigent normativa sobre 
contractes de les administracions públiques, tot i que s'han quedat extingides  les 



obligacions que exigiren la constitució de l'indicada garantia. 
 
 Atés que aquest Ajuntament en Ple va ser l'Òrgan que contractà les obres indicades. 
 
 L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 - Accedir al que s'ha sol·licitat per  "CANALIZACIONES Y DERRIBOS Safor, 
SL",  i que per intervenció es lliure el respectiu document de devolució de la fiança 
indicada,  comptabilitzant-se  en no pressupostària. 
 
 - Notificar aquest acord a "CANALIZACIONES Y DERRIBOS Safor, SL", als 
efectes oportuns. 

 
 
9) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA I DE LA 

CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÉS: 
  
 Amb la finalitat de donar compliment a l'apartat a) de l'article 22 de la Llei 7/1985 
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es ret compte a la Corporació 
Municipal, del que segueix: 
 
 A) De les Resolucions i Decrets de l'Alcaldia, dictats des del dia 01 de setembre de 
2010  fins el dia  30 d'octubre de  2010, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,  
De 30-09-10, convocatoria sessió plenaria del dia 4 d'octubre de 2010 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 18-10-10, aprova certificació primera de l'obra “Execució i millora de la xarxa 
d'aigüs de plutja en carrer Ample i al seu voltant”. 
De 04-10-10, aprova certificació primera i final de l'obra “Rehabilitació de la 
façana del local músico-cultural”. 
De 23-09-10, aprova certificació primera i final de l'obra “Actuacions 
arquitectòniques sobre el nucli històric”. 
De 28-10-10, aprova certificació segona i final de l'obra “Millora de la xarxa 
d'aigës pluvials en carrer Ample i els seus voltants”. 
De 26-10-10, aprova expedient contractació obres “Millores en la Plaça Major”, 
inclosa al Pla Provincial d'Obres i Serveis de 2010. 
De 25-10-10, encarrega la gestió de la recollida de vidre a ECOVIDRIO mitjançant 
adhesió al Conveni Marc suscrit entre la Generalitat Valenciana i la mentada 
entitat. 



De 07-09-2010, aprova minuta d'honoraris del projecte de l'obra “Millores en la 
Plaça Major” redactat per l'arquitecte Joaquim Egea i Martínez. 
De 06-09-2010, acepta la delegació per a contractar l'obra “Millores en la Plaça 
Major”, inclosa al Pla Provincial d'Obres i Serveis de 2010. 
 
De 06-09-2010, compromet l'aportació econòmica per a contractar l'obra “Millores 
en la Plaça Major”, inclosa al Pla Provincial d'Obres i Serveis de 2010. 
De 06-09-2010, aprova el projecte tècnic de l'obra “Millores en la Plaça Major”, 
inclosa al Pla Provincial d'Obres i Serveis de 2010. 
De 06-09-2010, requereix informe a l'arquitecte director i coordinador Joaquim 
Egea i Martínez sobre contingut i viabilitat de Plans de Seguretat i Salut. 
De 27-07-10, aprova devolució fiança a “CANALIZACIONES Y DERRIBOS 
SAFOR,S.L.”, per obres “Sustitució i millora de la xarxa d'aigües pluvials en carrer 
Purissima”. 
De 20-10-10, tramita expedient contractació obres “Millores en la Plaça Major”, 
inclosa al Pla Provincial d'Obres i Serveis de 2010. 

 
− ACTIVITATS i SERVEIS, 
De 13-10-10, aprova la baixa per caducitat en el padró de Mohamed Jhaida i Nadia 
Jhaida, persones estrangeres no comunitàries sense autorització de residència 
permanent. 
 
- URBANÍSME, 
De 21-10-10, ordena tramitació llicencia ambiental de oficina d'agencia de 
transport en C/Ausias March, 14-1º-3ª,instada per Sr. Favio Koren Viola. 
De 20-09-2010, requereix informe a l'arquitecte Joaquim Egea i Martínez sobre 
qualificació urbanística de les parcel.les 369, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 398, 
403, 420, 569 i 588, del polígon 14. 
 
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, 
De 29-10-10, a Jose Ramón Plana Cuñat, tanca de solar C/ Doctor Fleming,25. 
De 28-10-10, a Juan Carlos Corts Mejias, demolició coberta C/Tavernes,30. 
De 25-10-10, a Antonio Vercher Ferrando , tanca solar en C/Blasco Ibáñez-Pl. Nou 
d'Octubre i a Daniel Pérez Serra, reforma en vivenda i cotxera C/L'Encobert,4. 
De 18-10-10, a Joan Pere Martí Perelló, tanca  i instal.lació de dos portes en 
parcel.la 557, polígon 14. 
De 18-10-10, a Eduardo Boronad Sala, col.locació de tanca-porta en parcel.la 86, 
polígon 6. 
De 04-10-10, a Natividad Corts Peris, canviar porta i arreglar goteres en vivenda 
situada al C/Castell,nº 7. 
De 04-10-10, a Daniel Pérez Serra, arreglar teulada en vivenda situada al C/Camí 



Tavernes,nº 18. 
De 04-10-10, a Ramón Ferrando Cuñat, omplir de totu el pati, fer solera i paret en 
vivenda situada al C/Del Pinar,nº 1. 
 
 
De 04-10-10, a Juan Carlos Cors Mejias, vivenda unifamiliar i cambra situada al 
C/Cami Tavernes, nº 30. 
De 16-09-10, a Daniel Peris Verdú, vivenda unifamiliar entre mitgeres situada al 
C/Mariano Benlliure, nº 23. 
De 16-09-10, a Rossiter Stuart Wesley, latorga llicència d'ocupació en l'edificació 
sita en la parcel.la 439 del polígon 14.  
 
- INTERVENCIÓ,  
De 28-09-10, declara l'exempció en el pagament del IVTM del vehicle matrícula 
6567DRB a nom de Victor Martí Ferrando, a partir de l'any 2011. 
De 20-09-1, convoca procediment per a l'atorgament d'ajudes a famílies per a 
l'adquisició de llibes de text curs escolar 2010-2011. 
 
- TRESORERIA,  
De 20-09-2010, requereix informe de Secretaría-Intervenció per a la contractació 
d'una operació de tresorería. 

 De 27-09-10, atorga llicència del 50% de la jornada laboral sense retribució a 
 Mercedes Ginestar per termini màxim de dos mesos , comptadors a partir del día 01 
 d'octubre de 2010. 
  
 I  l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat  de 
tota la informació rebuda. 
 
 10)  PRECS I PREGUNTES:   
 
 No se produeix ningún prec ni pregunta. 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'Alcalde clou la sessió 
a les 20:20 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’01 de febrer de 
2011.   I s'estén  en   deu pàgines de full timbrat de l'Estat, classe 8a., números OJ9994601 
(anvers) a OJ9994606 (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                                           Francisco Murillo Ballester 
 


