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 A Benifairó de la Valldigna, a deneu d’abril de 2010, essent  les vint hores i trenta 
minuts, 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 14 d’abril 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  08  DE MARÇ DE 2010: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 08 de març de 
2010, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció 
al llibre d'actes corresponent. 
 
 
 2) APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL 
D'HABITANTS A  01-01-2010: 
 

Atés l'article 81 del Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es 
modifica el Reglament de Població i Demarcació de les Entitats Locals; així com les 
instruccions de l'Institut Nacional d'Estadística dictades conjuntament amb la Direcció 
General per a l'Administració Local segons Resolució de 16 de desembre de 2003, sobre 
revisió del Padró d'Habitants a 01 de gener de cada any.  

 
Atés la revisió del Padró d'Habitants de Benifairó de la Valldigna amb referència a 

01-01-2010, el resum numèric de la mateixa  sobre la gestió continuada del mateix,  recull 
les actualitzacions dutes a terme des de l'1 de gener de 2009  fins l'1 de gener de 2010, 
elaborada pels serveis municipals. 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

 
a) Aprovar provisionalment la gestió del padró municipal d'habitants, i el resum 

numèric del mateix  a l'1 de gener de 2010, amb el següent resultat: 
 

  Població de dret a  01-01-2009.................... 1.683  hab. 
             Població de dret a  01-01-2010.....................1.679  hab. 
 
dels  quals 840 són homes i 839 són dones.  
       
 b) Que es trameta aquesta revisió del Padró Municipal d'Habitants en suport 
informàtic, amb la documentació administrativa pertinent, a la Delegació Provincial de 
l'Institut Nacional d'Estadística, als efectes previstos. 
 
 



3)  SOL·LICITUD D'AJUDA A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, PER A 
L'ESCOLARITZACIÓ DE XIQUETS EN L'ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL 
CURS 2010/2011: 
  
 Atés l'Ordre 18/2010, de 8 de març, 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 2010/2011, ( DOCV. 6234, 26-03-2010). 
 
 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 d'1 a 2 i de 2 a 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 2010/2011. 
 
 d) Comprometre's a no disminuir ni anul·lar la consignació de crèdit a les partides 
del pressupost de despeses de l'exercici de 2010, 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 2011.  
 
 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. 

 
 



4) APROVAR CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE 
VALÈNCIA, PER A REALITZAR L'OBRA “NOUS VESTUARIS EN EL 
POLIESPORTIU”, INCLOSA EN EL PLA D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES  
2007-2012: 
 
 Es ret compte que per a realitzar les obres “Nous Vestuaris en el Poliesportiu” amb 
el finançament del Pla d'Instal·lacions Esportives  2007/2012 de la Diputació de València, 
s'ha de dur a terme amb la signatura del corresponent Conveni de Col·laboració. 
 
 Atés el contingut del Conveni de Col·laboració amb la Diputació de València,  
l'objectiu del qual es l'execució de les obres “Nous Vestuaris en el Poliesportiu”, amb el 
finançament del Pla d'Instal·lacions Esportives  2007/2012, redactat en sis fulls i consta de 
dos apartats d'exposicions de motius i set estipulacions que conformen la finalitat 
pròpiament perseguida del Conveni. 
 
 Atés que es preceptiva l'aprovació de l'indicat Conveni, ja que, en base al mateix, es 
quan es pot iniciar l'execució i finançament de les obres “Nous Vestuaris en el 
Poliesportiu”. 
 
 L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

 
 a)  Acceptar i  aprovar el contingut del text del Conveni de Col·laboració entre este 
Ajuntament de Benifairó de la Valldigna i la Diputació de València, l'objectiu del qual es 
l'execució de les obres “Nous Vestuaris en el Poliesportiu”, amb el finançament del Pla 
d'Instal·lacions Esportives  2007/2012, redactat en sis fulls i consta de dos apartats 
d'exposicions de motius i set estipulacions que conformen la finalitat pròpiament 
perseguida del Conveni. 
 
 b) Facultar l'Alcalde Sr. Jesús Ferrando Peris  per a la firma de l'esmentat conveni. 
 
 c) Comunicar aquest acord a la Diputació de València, als efectes previstos, amb la 
petició que la redacció del Conveni aprovat siga en Valencià. 
 
 

5) SOL·LICITAR LA BAIXA DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA EN EL 
SERVEI DE RECOLLIDA, MANTENIMENT I ADOPCIÓ D'ANIMALS 
ABANDONATS QUE PRESTA LA MANCOMUNITAT DE LA SAFOR: 
 

Havent-se informat per la Mancomunitat de la Safor, que el contracte menor amb 
l'empresa Gossos d'Alpe SC, per a la prestació del servei de recollida, manteniment i 
adopció d'animals abandonats, va finalitzar el dia 31 de març de 2010. 



 
Atés que aquest Ajuntament de Benifairó de la Valldigna va adoptar per acord 

Plenari en l'any 2006 l'adhesió al servei de recollida, manteniment i adopció d'animals 
abandonats, de la Mancomunitat de la Safor, continuant adherit al servei. 
 

Atés que vistes les distintes alternatives de prestació del servei, aquest ajuntament 
considera oportú contractar el servei de manera individual. 
 

Atés que la baixa d'aquest municipi en el servei de recollida, manteniment i adopció 
de la Mancomunitat, abans que aquesta procedisca a la nova contractació del servei, no 
causarà cap perjudici econòmic a la Mancomunitat. 
 

Per l'Alcaldia es proposa al Plenari l'adopció d'acord en el sentit de causar baixa en 
el mencionat servei que presta la Mancomunitat de la Safor. 

 
Tot seguit per la portaveu del Grup Municipal PSOE, Sra. Rosa Alberola Ferrando, 

es manifesta que el seu grup va a abstindre's. 
 

 A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: cinc vots 
a favor, tres dels regidors del grup municipal BLOC, un del regidor del grup EU-Els Verds, 
i un del regidor del grup municipal  PP; i tres abstencions dels regidors del grup municipal 
PSOE. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de cinc vots a favor i  tres abstencions, que 
representa la majoria absoluta dels membres de dret d'esta Corporació Municipal, acorda: 
 

Primer.-  Sol·licitar la baixa de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna en el 
servei de recollida, manteniment i adopció d'animals abandonats de la Mancomunitat de la 
Safor, amb efectes del dia 0l d'abril de 2010. 

 
Segon.- Assumir la contractació del mencionat servei de  manera individual i pròpia 

per part d'este Ajuntament. 
 

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de la Safor, als efectes 
corresponents. 
 
 
 6) APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS: 
 



 Es ret compte de la proposta i contingut de Reglament Municipal per a regular la 
prestació del Servei de Recollida de Residus Urbans. 
 
 Tot seguit els portaveus dels grups municipals  EU, PP i PSOE demanen la 
Presidència, deixar l'assumpte sobre la Mesa per poder estudiar millor el contingut del 
Reglament esmentat. 

 
L'Alcalde-President demana la Corporació Municipal delibere sobre la petició 

efectuada. 
 

I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
Deixar aquest assumpte de l'Ordre del Dia sobre la Mesa, per a ser resolt en una 

propera sessió.  
 
 

7) DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ PER L'ALCALDIA, DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'EXERCICI DE 2009: 

 
 Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 30 de març de 2010, per la qual 
s'aprova la liquidació del pressupost municipal de l'exercici de 2009, que literalment diu: 

 
“APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2009 

 
 Atés  l'expedient de liquidació del pressupost de 2009, degudament    informat  per  
la Secretaria-Intervenció en compliment del que  disposa  l'article  191-3, del  Text Refòs 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 
5 de març. 
 
 Atés que la dada extracomptable, relativa a ingressos de dubtós o difícil recaptació, 
ha estat calculada de conformitat a l'apartat 2 de la base 47 de les Bases d'Execució del 
Pressupost del 2009. Així del Compte de Gestió Recaptatòria facilitat pel Servei de 
Recaptació de la Diputació de València, corresponent a l'any 2009, es despren que 

− Els ingressos amb una antiguitat superior a 4 anys, són.-  4.766,20 euros. 
− El 40% d'aquestos ingressos, es la quantitat de.-  1.906,48 euros  

 
 Essent aquesta quantitat de 1.906,48 euros  la considerada com ingressos de difícil 
recaptació, no tenint en compte altra consideració que justifique minorar la mateixa. 
 



           De conformitat amb el que disposa l'esmentat article 191 del  Text Refòs de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març,    HE RESOLT   
 
          Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de 2009, amb les següents    dades:  
 

  A).- RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI.     

 
CONCEPTES DRETS 

RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 
NETES 

 
AJUSTOS 

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

a. Operacions correntes 1.672.227,13 1.532.279,78   139.947,35 
b. Altres operacions no 
financeres 

 
743.988,88 

 
760.158,04 

  
- 16.169,16 

1. Total operacions no 
financeres (a+b) 

 
2.416.216,01 

 
2.292.437,82 

  
 123.778,19 

2. Actius financers 0 0  0 
3. Passius financers 0 100.080,47  - 100.080,47 
RESULTAT 
PRESSUPOSTARI DE 
L'EXERCICI 

 
2.416.216,01 

 
2.392.518,29 

  
 23.697,72 

AJUSTOS 
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals 

0  

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0  
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici 0  
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 23.697,72 
 

  B).- ROMANENT DE TRESORERIA. 

         IMPORTS- EUROS  

 1.- (+) Fons líquids en la Treso-  

                   reria a final d'exercici..............          8.599,61 

 

 2.- (+) Drets  pendents de cobra- 

                    ment a final d'exercici..............       959.503,13 

               - De pressupost d'ingressos.    

                 De Pressupost corrent..............................................   744.130,95 

                De pressupost d'ingressos tancats..........................      208.464,43 

              - D' operacions no  pressupostàries..............................     9.691,76 

   - Menys, Ingressos realitzats  

                     pendents d'aplicació definitiva..........................          2.784,01 



 

 3.- (-) Creditors pendent de paga- 

                   ment a final d'exercici.............       1.643.340,18    

               - De pressupost de despeses.    

                  De Pressupost corrent............................................   820.597,47                   

                 De pressupost de despeses tancats.........................    425.508,74 

   - D' operacions no   pressupostàries........................     397.233,97 

           - Menys, Pagaments realitzats  

              pendents d'aplicació definitiva.................................                  --- 

 

 I. Romanent de Tresoreria Total (1+2-3..................  (-) 675.237,44 

 

 II.  Saldos de cobrament   dubtòs........................               1.906,48 

 

 III. Excés de finançaments afectada......                                         ---   

  

 IV.  Romanent de Tresoreria per a  

       despeses generals (I-II-III)..................................  (-) 677.143,92 

  
 Segon.-  De la liquidació del pressupost de 2009  se'n  retrà compte  a  l'Ajuntament 
en Ple, en la primera sessió que celebre.  
 
 Tercer.-  De  la  liquidació  del   pressupost  de 2009 i la seua aprovació, se'n  
remetrà  còpia  a    l'Administració de l'Estat i a la Generalitat Valenciana.” 
 
 De la qual la Corporació Municipal, per unanimitat, manifesta quedar assabentada.  

 
 

ASSUMPTES INCLOSOS, FORA DE L'ORDRE DEL DIA. 
 

A continuació i abans dels punts de retre compte de les resolucions de l'Alcaldia i,  
precs i preguntes, pel Sr. Alcalde, davant la presentació en este acte, pel Grup Municipal 
PSOE d'una Moció relacionada amb les obres municipals “Remodelació del carrer Sant 
Roc”, amb la petició de ser debatuda i que la Corporació Municipal adopte resolució 
pertinent  al respecte, si es el cas, en aquesta mateixa sessió. 
 
 Per l'Alcalde-President, es proposa incloure en l'Ordre del Dia,  el següent 
assumpte:  “Moció del Grup Municipal PSOE relacionada amb les obres “Remodelació del 
carrer Sant”, 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 l'assumpte esmentat, passant tot seguit 
a debatre'l. 
 

8) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE, RELATIVA A LES OBRES 
“REMODELACIÓ DEL CARRER SANT ROC”: 
 
 Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal PSOE, relativa a les obres 
municipals que estan executant-se denominades “Remodelació del carrer Sant Roc”, que 
literalment diu: 
 
“MOCIÓ, Que presenta la regidora Na Rosa Alberola Ferrando, en el seu nom i en el del 
grup municipal PSPV-PSOE de Benifairó de la Valldigna a l'Ajuntament en Ple de 
Benifairó de la Valldigna. 
 
Assumpte: Obres de remodelació al carrer San Roc. 
 
Exposem: 
 
 Que l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna està realitzant obres de remodelació 
del carrer Sant Roc, les quals comprenen la instal·lació de contenidors de fem soterrats. 
 
 Que el veïns d'este carrer, avalats per dues-centes firmes d'altres veïns de Benifairó, 
han manifestat el seu rebuig a la ubicació dels contenidors en el lloc previst pel projecte 
d'obres. 
 
 Que tenint en compte el dret que tenen els ciutadans a ser consultats i escoltats, 
sobretot  en les actuacions que els afecten, i atenent també el principi, tantes vegades 
invocat pels governants locals, de la participació ciutadana, entenem que en esta ocasió la 
participació s'haguera hagut de concretar en haver donat per part de l'Ajuntament una 
informació transparent del projecte i haver consultat i escoltat l'opinió dels veïns del carrer 
Sant Roc, negociant, si de cas, una solució.  

 
Que este pas no s'ha donat per part del govern de l'Ajuntament de Benifairó, fet que 

ha generat una protesta a la que s'ha de donar resposta. 
 
Per tot açò presentem al Ple de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna esta 

moció per que prenga el següent acord: 
  
 “El Ple de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna acorda deixar sense efecte en 
el projecte de les obres de remodelació del carrer Sant Roc,  l'apartat que fa referència a les 



obres de soterrament de contenidors, de manera que es paralitzen les obres començades a 
l'efecte i es restituïsca la situació anterior reomplint la fossa produïda”. 
 

Benifairó de la Valldigna, 18-04-2010” 
 
Tot seguit la regidora Sra. Rosa Alberola Ferrando, com a portaveu del Grup 

Municipal PSOE, explica els motius de la moció i la defensa, al temps demana la 
Corporació Municipal adopte acord  tal  i  com queda reflectit a la moció. 

 
Seguidament el portaveu del Grup Municipal EU-Els Verds, Sr. Antoni Vercher 

Ferrando manifesta: “Aprofitant que compte hui al Plenari amb un nombrós grup de veïns 
del Carrebaix, EUPV vol fer unes consideracions:  

- El Carrebaix serà, amb tota probabilitat, el carrer on l'actual equip de govern, farà 
una major inversió en esta legislatura.  

- El projecte del Carrebaix, aprovat per unanimitat per tots els grups municipals del 
Plenari, s'emmarca dins d'un projecte més ampli que naix de la vocació de l'actual equip de 
govern de transformar, adequar i millorar estètica i dotacionalment el casc històric de 
Benifairó.  

- El projecte original del Carrebaix ha estat modificat fins més de tres ocasions amb 
l'objectiu d'arribar a un punt de consens que aglutinara tant l'interés general com les 
reivindicacions dels veïns. De fet, els contenidors soterrats, origen de la polèmica han estat 
desplaçats en diverses ocasions de la seua ubicació original, de forma que en el projecte 
actual, es troben a major distància de qualsevol edificació, que en molts altres 
emplaçaments de contenidors soterrats. No obstant, la instal·lació dels contenidors soterrats 
ha estat clarament rebutjada pels veïns del carrer en reiterades ocasions. 

- Els contenidors soterrats suposen hui en dia, un avanç tecnològic en les 
infraestructures de recollida i selecció de residus que tenen demostrats avantatges sanitaris 
i estètics, respecte als seus complementaris en superfície. Avantages sanitaris derivats de la 
reducció d'olors i lixiviats i per ser una efectiva barrera contra l'acció d'animals urbans 
(com gossos, gats i rates); i estètics, per la seua adequació al mobiliari urbà. 

No obstant, tot i açò exposat abans, el grup d'Esquerra Unida vol reiterar la petició 
a l'Alcalde i a la resta de l'equip de govern que, malgrat que la ubicació de contenidors de 
recollida és una necessitat, atenga la sobirana expressió ciutadana d'uns veïns que en 
reiterades ocasions han sol·licitat ser escoltats, i per tant, Esquerra Unida se suma així a la 
moció presentada pel PSOE per a la retirada de la instal·lació dels contenidors soterrats del 
projecte del Carrebaix. 

 
A continuació el portaveu del Grup Municipal PP, Sr. José Luís Ferrando Martí 

manifesta: Que la ubicació dels contenidors soterrats per a la recollida de residus urbans en 
el carrer Sant Roc, ja estava prevista, a l'igual que altres punts del Municipi. Que la 
instal·lacions de contenidors soterrats es la millor opció i a més resulta positiu per a les 



tasques municipals de recollida de residus urbans. Que els veins del carrer Sant Roc 
sempre han considerat no idònia la instal·lació de contenidors en el carrer, ara més encara 
davant de les protestes efectuades, per tant mai cap ubicació serà acceptada ni resultarà 
objectiva. 

Es cert que en algun punt s'hauran d'instal·lar, ho demana la prestació del servei 
públic municipal, si la ubicació projectada no es vol, caldrà escoltar els veins i consensuar 
una ubicació idònia entre tots. En eixe consens el que no serà factible és fastidiar altres 
carrers, crec que s'hauria de programar una reunió amb el veins i consensuar una nova 
ubicació en el carrer sant Roc. No obstant açò se suma a la moció presentada pel PSOE per 
a la retirada de la instal·lació dels contenidors soterrats del projecte de Remodelació del 
carrer Sant Roc. 

 
Finalment, el Sr. Alcalde-President manifesta, estar satisfet pel que han manifestat 

els Grups Politics Municipals, l'execució de les obres “Remodelació del carrer Sant Roc” 
de les quals forma part la instal·lació de contenidors soterrats per a la recollida de residus 
urbans no ha segut un capritxo d'esta Alcaldia, el respectiu projecte tècnic de les obres va 
estar aprovat per unanimitat d'este Ajuntament en Ple, en la sessió de 2 de novembre de 
2009. 

El que aprova l'Ajuntament en Ple, l'Alcalde ho d'executar o gestionar segons 
corresponga. El que diu la moció aci presentada pel grup municipal PSOE, en pareix be, 
ara també s'hagues pogut parlar abans d'estar posats ja en obres. Ara resulta que si s'aprova 
la moció presentada, no hi haurà contenidors des de l'Esglesia fins al carrer Castell. 

Esta Alcaldia accepta, com no podia ser menys, que els veins protesten, però que 
protesten amb raó i amb motius, que no siga No per dir No. 

Cal informar que ni en la Llei de Bases del Règim Local ni en la Llei de Contractes 
del Sector Públic es regula cap procediment pel qual una Administració Pública, com ho es 
l'Administració Local d'este Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, per a realitzar obres 
municipals, prèviament haja de comunicar-ho a un determinat col·lectiu de veins del 
Municipi.  

No obstant açò, i com a un tràmit facultatiu, al projecte d'obres “Remodelació del 
carrer Sant Roc” se li va donar tràmit d'informació pública mitjançant la inserció d'anunci 
en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, i durant el termini de vint dies de la informació 
pública esmentada, NO es va presentar cap al·legació o reclamació a  la redacció del 
projecte tècnic de les obres esmentades. 

També s'ha de dir que el carrer Sant Roc no és un Bé d'Interés Cultural, és un Bé de 
Rellevància Local i sols estan protegides les FAÇANES dels edificis del carrer indicat, açò 
de conformitat amb el catàleg de Bens i Espais Protegits que forma part integrant del Pla 
General d'Ordenació Urbana aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanísme en data 04 
d'agost de 2005. 

A més, en absolut la instal·lació de contenidors soterrats, projectada en el carrer 
Sant Roc, són per a rebre deixalles ni enderrocs, exclusivament són per a la recollida de 



residus domèstics, també denominats urbans. Pel que fa a mals olors, encara es prompte 
per a opinar al respecte, ja que encara no estan instal·lats, no obstant en els altres cinc punts 
del Municipi on l'Ajuntament te instal·lats contenidors soterrats, després d'aproximadament 
dos anys, no s'ha presentat cap tipus de queixa o reclamació al respecte, davant 
l'ajuntament incidint en mals olors dels contenidors soterrats. 

En definitiva va ser una sol·lució tècnica per a la zona del carrer Sant Roc, 
aprovada per unanimitat, que, independentment del punt concret on van a quedar instal·lats 
els contenidors, llun d'afectar la qualitat de vida i benestar dels veins més propers, es al 
contrari, es millora notablement el sistema que tota Administració Local, en benefici de 
l'interés general municipal, ha de triar per a dur a terme l'obligació legal que representa la 
recollida dels residus urbans. 

 
 A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: cinc vots 
a favor, tres dels regidors del grup municipal PSOE, un del regidor del grup EU-Els Verds, 
i un del regidor del grup municipal  PP,  i  tres vots en contra dels regidors del grup 
municipal BLOC. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de cinc vots a favor i  tres en contra, acorda: 
 
 Ratificar i acceptar la Moció presentada pel grup municipal PSOE, ací transcrita, 
relativa a les obres municipals que estan executant-se denominades “Remodelació del 
carrer Sant Roc”, en concret deixar sense efecte o no executar l'apartat del projecte 
respectiu relatiu a instal·lació de contenidors soterrats per a la recollida de residus urbans, i 
reiterar els acords que la mateixa conté. 

 
 

 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 març de 
2010  fins el dia 31 de març de  2010, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,  
De 04-03-10, convocatòria sessió ordinària a celebrar el 08 de març de 2010. 
 
 
 



- CONTRACTACIÓ,  
De 03-03-10, adjudica a CADERSA SL, contracte obres “Col·lector al Nord Pl. 
País Valencià” pel preu cert de 35.452,72 €. 
De 03-03-10, adjudica provisionalment a CADERSA SL, contracte obres 
“Remodelació del carrer Sant Roc, 2ª fase” pel preu cert de 144.161,05 €. 
De 03-03-10, demana informe del projecte tècnic de les obres “Millora xarxa 
d'aigües pluvials en C/ Ample i els seus voltants”. 
De 03-03-10, demana informe del projecte tècnic de les obres “Actuacions 
arquitectòniques en nucli històric”. 
De 03-03-10, demana informe del projecte tècnic de les obres “Instal·lació 
contenidors recollida residus urbans, Pl. Sant Josep”. 
De 03-03-10, inici expedient licitació obres “Actuacions arquitectòniques en nucli 
històric”. 
De 03-03-10, inici expedient licitació obres “Millora xarxa d'aigües pluvials en C/ 
Ample i els seus voltants”. 
De 03-03-10, inici expedient licitació obres “Instal·lació contenidors recollida 
residus urbans, Pl. Sant Josep”. 
De 10-03-10, aprova primera i final certificació d'obres de “Pavimentació carrer 
Purissima”, per import de 85.338,00 € 
De 15-03-10, adjudica definitivament a CADERSA SL, contracte obres 
“Remodelació del carrer Sant Roc, 2ª fase”. 
De 30-03-10, aprova expedient contractació obres “Instal·lació contenidors 
recollida residus urbans, Pl. Sant Josep”, i inicia licitació de les mateixes. 
 
- LLICÈNCIES D'ACTIVITATS, 
De 01-03-10, requerir Ramón Casanova Cuñat, documents per a completar 
expedient per a supermercat i carnisseria en C/ Alfurell, 8. 
De 01-03-10, requerir Juan Celestino Serra Palomares, documents per a completar 
expedient per a Bar en  Av. Valldigna, 5. 
De 01-03-10, requerir Frutas Tono, S.L., documents per a completar expedient per 
a central hortofruticola en C/ Pinar, s/n. 
De 22-03-10, inici canvi de nom activitat Bar en Av. Valldigna, 3. 
 
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, 
De 03-03-10, a Trevor Wiliam Nicholas, tanca finca rústica, Parcel·les 40, 42 i49 
del polígon 12. 
De 11-03-10, a Amparo Vercher Plana, reformes en  C/ Sant Francesc, 20.  
De 30-03-10, a Francisco Javier Gimeno Garcia,  tanca finca rústica, Parcel·la 108 
del polígon 14. 
De 30-03-10, a  Jose Bernat Mores, reformes en  C/ Ricardo Romero, 17.  
 



De 30-03-10, a  Antonio Vercher Ferrando, reformes en  C/ Ricardo Romero, 15. 
De 30-03-10, a  Miguel Angel Vercher Guillem, de parcel·lació de dos finques 
urbanes en C/ pare Alberola, 19 i 21. 
 
- URBANÍSME, 
De 18-03-10, requeriment a Frutas Tono, S.L., esmene deficiències en la redacció 
del Programa d'Actuació Integrada del Sector Industrial C. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 01-03-10, no s'atorga llicència gual en carrer Sant Roc, 11, per no reunir els 
requisits. 
De 08-03-10, preavis a quatre estrangers no comunitaris sobre caducitat 
d'empadronament. 
De 08-03-10, inici baixa en padró d'habitants d'estranger no comunitari per 
inscripció indeguda. 
De 15-03-10, inici expedient per a aprovar Reglament Municipal sobre servei 
recollida residus urbans. 
De 24-03-10, demana canvi d'obra en el PPOS 2010 de la Diputació de València. 
 
- INTERVENCIÓ,  
De  17-03-10, aprova factura honoraris redacció projecte obra “Remodelació del 
carrer Sant Roc, 2ª fase”, per import de 6.063,24 €. 
De 30-03-10, aprova liquidació del pressupost municipal de 2009.  
 
- TRESORERIA,  
De 01-03-10, aprova liquidació ocupació via pública amb materials construcció. 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2010,  han tingut entrada  369 escrits, i han tingut eixida  359 escrits. 

 
 I  l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat  de 
tota la informació rebuda. 
 
 
 10)  PRECS I PREGUNTES:   
 
 Per la regidora Sra.  Rosa Alberola Ferrando, del Grup Municipal PSOE, es 
formulen els precs o preguntes següents,  
 - Que passa amb l'aigua potable, hi ha talls de subministrament molt a sovint, de 
vegades porta color blanc. 



 L'Alcalde manifesta que, tots eixos problemes són resultat de les obres de 
restauració del dipòsit d'aigua potable, obra inclosa en el pla d'inversió productiva de la 
Generalitat. A banda de les obres projectades, s'ha hagut de resoldre altres problemes 
sorgits davant de la necessitat de restauració del mateix després de 37 anys de construcció. 
L'aigua que se subministra es directa des del pou, i la cloració es du a terme pel sistema 
antic, es tanca per la nit i s'obri durant el dia, l'aigua que sobra s'usa per a regar.  
  
 - Que passa amb els pins que hi ha en el pati de l'Escola Infantil Municipal, fa por 
que caiguen o alguna altra cosa. 
 L'Alcalde manifesta que, són molt vells i calia llevar-los davant del perill que 
caigueren i enderrocaren la tanca del recinte de l'Escola Infantil, o el que es més greu que 
caigueren damunt de l'edifici. 
 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'Alcalde clou la sessió 
a les 21:00 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  17  de maig 
de  2010.   I s'estén  en   quinze pàgines de full timbrat de l'Estat, classe 8a., números 
OJ9994570 (revers) a OJ9994577 (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 
 

 


