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NO S'EXCUSAREN: 

 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a vint-i-ú de desembre de 2009, 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 de 
desembre 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  05  D'OCTUBRE  DE 2009: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 05 d'octubre 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  02  DE  NOVEMBRE  DE 2009: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 02 de novembre 
de 2009, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua 
transcripció al llibre d'actes corresponent. 
 
 

3) RETRE COMPTE DEL REQUERIMENT DE LA SINDICATURA DE 
COMPTES EN RELACIÓ A LA PRESENTACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 
L'ANY 2008: 
   
 Pel Sr. Alcalde es ret compte de l'escrit de la Sindicatura de Comptes de data 09 de 
novembre de 2009, pel qual es comunica que a data 31 d'octubre de 2009  l'Ajuntament de 
Benifairó de la Valldigna encara no havia presentat el Compte General de l'exercici de 
2008, açò de conformitat amb la vigent normativa que regula esta activitat administrativa. 
 
 Tot seguit pel Sr. Alcalde es ret compte de l'escrit de data 19 de novembre de 2009 
pel qual esta Alcaldia va rendir el Compte General de l'exercici de 2008 d'este Ajuntament 
de Benifairó de la Valldigna a la Sindicatura de Comptes mitjançant procediment 
telemàtic. 
 
 L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

 
- La Corporació Municipal queda assabentada tant de la comunicació de la 

Sindicatura de Comptes com del compliment de l'obligació per part de l'Ajuntament de 
Benifairó de la Valldigna respecte de la rendició del Compte General de l'exercici de 2008. 

 
- Retre certificació d'este acord a la Sindicatura de Comptes. 

 



4) SOL·LICITUD AL GOVERN DE LA NACIÓ, D'INCLUSIÓ D'OBRES EN 
ELS FONS ESTATAL PER A L'OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL: 
 

Atés el Reial Decret-Llei 13/2009, de 26 d'octubre, pel qual es crea el Fons Estatal 
per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local per a la dinamització de l'economia i l'ocupació i 
s'aproven crèdits extraordinaris  per a atendre la seua finançaments. 

 
Atés que als article 1r i 2n de l'indicat Reial Decret-Llei 13/2009, queda regulat 

respectivament l'objecte i les obres que poden ser finançades en base al Fons Estatal per a 
l'Ocupació i la Sostenibilitat Local. 

 
Atés que a l'article tercer de l'esmentat Reial Decret-Llei 13/2009, la qual fixa els 

criteris de repartiment del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local, que 
segons el llistat fet públic pel Ministeri de Politica Territorial en la seua pàgina web, a 
Benifairó de la Valldigna li correspon una finançaments màxima per import de 183.458,00 
euros, de la qual es pot destinar com a màxim la quantitat de 36.765,00 euros a despesa 
ordinària social.  

 
Atés la Resolució de 2 de novembre de 2009, de la Secretaria d'Estat de Cooperació 

Territorial, per la qual s'aprova el model per a la presentació de sol·licituds i les condicions 
per a la tramitació dels recursos que es lliuren amb càrrec al Fons Estatal per a l'Ocupació i 
la Sostenibilitat Local  creat pel Reial Decret-Llei 13/2009.  
 
 Atés la proposta del Sr. Alcalde, per la qual es determina destinar la totalitat de la 
finançaments que correspon a Benifairó de la Valldigna a executar obres municipals, i així 
les obres a incloure en el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local  creat pel 
Reial Decret-Llei 13/2009, tenen la finalitat de millorar serveis municipals en general, en 
particular pal·liar l'atur. 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 

Primer.- Sol·licitar al Govern de la Nació, amb les condicions fixades en el Reial 
Decret-Llei 13/2009, de 26 d'octubre i la Resolució de 2 de novembre de 2009, de la 
Secretaria d'Estat de Cooperació Territorial, la inclusió en el Fons Estatal per a l'Ocupació i 
la Sostenibilitat Local, de les obres  següents:  

 
− Millora de la xarxa d'aigües pluvials en carrer Ample i els seus voltants.  
− Instal·lació contenidors soterrats recollida selectiva residus urbans en Pl. Sant 

Josep. 
 



Segon.- Facultar l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, 
Sr. Jesús Ferrando Peris,  en el seu cas al Secretari General de l'Ajuntament, per a 
formalitzar les corresponents sol·licituds en els termes i condicions fixats en l'article 3 la 
Resolució de 2 de novembre de 2009, de la Secretaria d'Estat de Cooperació Territorial, en 
relació a l'article 12 del Reial Decret-Llei 13/2009. 
 
 Tercer.- Assumir els compromisos i obligacions continguts en la regulació del Reial 
Decret-Llei 13/2009 i de la Resolució de 2 de novembre de 2009 per a obtindre la 
finançaments del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local. 

 
Quart.- Remetre certificació d'aquest acord junt a la demés documentació escaient a 

la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana, als efectes  oportuns. 
 
 

 5) APROVAR LA TERCERA I FINAL CERTIFICACIÓ D'OBRA DE LES 
OBRES  “ADEQUACIÓ, MILLORA I REHABILITACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS 
URBANS DEL NUCLI ANTIC DE LA POBLACIÓ” I LA RESPECTIVA ACTA DE 
RECEPCIÓ: 
 

Atés la tercera i Final certificació d'obra de “Adequació, Millora i Rehabilitació 
dels Espais Públics Urbans del Nucli Antic de la Població”,  lliurada pel tècnic  Director 
d'Obra  Sr. Joaquim Egea i Martínez, a la qual s'acredita que s'ha invertit la quantitat de 
cinquanta-huit mil dos-cents quaranta-nou euros i quaranta-huit cèntims  (58.249,48 €), 
així com l'Acta de Recepció d'aquestes obres. 
  
 Atés que les obres “Adequació, Millora i Rehabilitació dels Espais Públics Urbans 
del Nucli Antic de la Població” estan incloses en el Fons Estatal d'Inversió Local creat per 
Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de novembre, en virtut de Resolució d'autorització per al 
finançament del Secretari d'Estat de Cooperació Territorial, de data 13 de febrer de 2009.  
 

Atés la vigent normativa sobre contractes de les administracions públiques, i el 
respectiu expedient de contractació. 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 

a) Aprovar la referida tercera i FINAL certificació d'obra de “Adequació, Millora i 
Rehabilitació dels Espais Públics Urbans del Nucli Antic de la Població”, en totes les seues 
parts, i  acceptar l'Acta de Recepció d'aquestes obres. 
 
 b) Abonar al contractista adjudicatari, "Canalizaciones y Derribos Safor, SL", la 
quantitat de 58.249,48 €, en funció de la disponibilitat de fons de la Tresoreria Municipal. 



 
 c) Sol·licitar del Ministeri de Politica Territorial, la quantitat de 60.000,00 euros, 
que és el 30% restant de l'aportació del Ministeri a través del FEIL, per a l'indicada obra. 
 
 d) Remetre certificació d'aquesta resolució al Ministeri de Politica Territorial, i que 
es notifique al contractista. 

 
 

6) ACCEPTACIÓ D'EQUIPAMENT CULTURAL, SUBMINISTRAT PER 
LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA: 
 

Atés la documentació relativa al subministrament de material d'equipament cultural 
de la Diputació de València, en la qual es relaciona en quantitats i valoració el material que 
es rep, i que en el mateix acte de recepció es fa cessió gratuïta de la propietat de l'indicat 
equipament a l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna; açò de conformitat amb els acords 
adoptats per la Corporació Provincial. 
 

Atés que l'equipament cultural atorgat per la Diputació de València a aquest 
Ajuntament, ha estat en base a la nostra sol·licitud realitzada de conformitat amb les bases 
del programa  de la Diputació de València, de material d'equipament cultural dirigit als 
ajuntament de la província, anys 2008-2011. 
 
 L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 

a)  Acceptar la cessió gratuïta d'equipament cultural, que es relaciona a la 
documentació de recepció de data 10 de novembre de 2009, que realitza la Diputació de 
València a aquest Ajuntament. 
 

b)  Que pels serveis municipals s'anote degudament a l'inventari de béns municipals 
el material d'equipament cultural cedit. 
 

c) Comunicar aquest acord a la Diputació de València, als efectes oportuns. 
 
 

7) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL BLOC, RELATIVA A FUTURA LLEI 
DE COMARCALITZACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA: 
  

Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal BLOC, relativa a futura 
llei de comarcalització de la Comunitat Valenciana, que literalment diu: 
 



“JOAN ENRIC ALBEROLA i SENDRA, portaveu del BLOC NACIONALISTA 
VALENCIÀ a l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, presenta per a la seua inclusió i 
debat en el Ple la següent   

 
MOCIÓ 
 
L'article 46 de l'Estatut d'Autonomia Valencià de l'any 1982 preveia que “una llei de les 
Corts Valencianes determinarà la divisió comarcal, després de ser consultades les 
corporacions locals afectades”. 
 
Han passat vint-i-sis anys des de l'aprovació d'aquesta norma bàsica i la llei a què fa 
referència encara no ha arribat al Parlament Valencià. En la reforma de l'estatut de l'any 
2006 es continua proposant una llei de comarcalització en l'article 65: 
 
“1. Una llei de Les Corts, en el marc de la legislació de l'Estat, que haurà de ser aprovada 
per majoria de dos terços, podrà determinar la divisió comarcal, després de ser consultades 
les entitats locals afectades. 
 
2. Les comarques són circumscripcions administratives de la Generalitat i Entitats Locals 
determinades per l'agrupació de municipis per a la prestació de servicis i gestió d'afers 
comuns. 
 
3. Les àrees metropolitanes i les agrupacions de comarques seran regulades per Llei de Les 
Corts aprovada també per majoria de dos terços, després de ser consultades les entitats 
locals afectades.” 
 
La comarca és, després del municipi, l'espai amb què més fàcilment s'identifiquen els 
ciutadans i les ciutadanes del nostre país. La divisió comarcal és assumida pels valencians i 
les valencianes, que coneixen perfectament la comarca a la qual pertanyen i són conscients 
dels lligams econòmics, administratius, geogràfics i culturals que mantenen amb les 
valencianes i valencians que viuen en altres poblacions d'eixe mateix espai. 
 
L'estructuració comarcal del territori valencià ha estat estudiada per historiadors, geògrafs i 
erudits com Mateu i Llopis, Beüt i Belenguer, Roselló Verger, Joan Soler, Pérez Puchal…. 
que n'han dissenyat diverses propostes. 
 
Posseïm, doncs, el marc estatutari que legalitza la divisió comarcal, la reflexió científica 
que la justifica i la predisposició de les ciutadanes i dels ciutadans que hi viuen que la fan 
viable. Queda només, per tant, la voluntat política de fer-la realitat. 
 
Per tot això presentem la següent proposta: 



 
1.- El Ple de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna demana a les Corts que insten al 
Govern de la Generalitat Valenciana que desenvolupe l'article 46 de l'Estatut d'Autonomia 
Valencià. 
 
2.- El Ple de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna demana a les Corts Valencianes que 
cree una comissió per a l'estudi de l'organització comarcal i elabore un projecte de llei de 
comarcalització que siga discutit i aprovat pel Parlament Valencià. 
 
3.- Traslladar aquest acord a la Mesa i a tots els grups polítics de les Corts Valencianes. 
 

Benifairó de la Valldigna, 19 de novembre de 2009” 
 

Tot seguit l'Alcalde com a membre del Grup Municipal BLOC, 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 els portaveus dels Grups Municipals PP  i  PSOE manifesten que van 

a abstenir-se. 
 
 A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: tres vots 
a favor dels regidors del grup municipal BLOC i cinc abstencions, quatre dels regidors del 
grup municipal PSOE i una del regidor del grup municipal  PP. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de tres vots a favor i cinc abstencions, acorda: 
 
 Ratificar i acceptar la Moció presentada pel grup municipal BLOC relativa a futura 
llei de comarcalització de la Comunitat Valenciana, ací transcrita, i reiterar els acords que 
la mateixa conté. 
 
 

8) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL BLOC, RELATIVA A 
DETERMINACIÓ D'UN DIA ANUAL PER A RECORDAR LES VÍCTIMES DELS 
ACCCIDENTS DE TRÀNSIT: 
  

Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal BLOC, relativa a 
determinació d'un Dia anual per a recordar les víctimes dels accidents de trànsit, que 
literalment diu: 
 
“JOAN ENRIC ALBEROLA i SENDRA, portaveu del Grup Municipal del BLOC a 
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, fent ús de les atribucions que li conferix el 



Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat 
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre), presenta davant el Ple municipal, per al 
seu debat, la següent: 
 
MOCIÓ, SOBRE DETERMINACIÓ DIA ANUAL PER A RECORDAR A LES 
VÍCTIMES DELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Els accidents en carretera provoquen la mort de prop d'1,3 milions de persones i danys o 
incapacitat en altres 50 milions. Estos accidents constituïxen la principal causa de 
mortalitat entre els jóvens d'edats compreses entre els 10 i els 24 anys. 
 
A l'octubre de 2005, l'Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar una resolució 
que instava els governs a declarar el tercer diumenge de novembre com a Dia Mundial en 
Record de les Víctimes d'Accidents de Trànsit. El dia es va crear amb l'objectiu d'oferir 
reconeixement a les víctimes d'accidents i a la difícil situació dels familiars que s'enfronten 
a les conseqüències emocionals i pràctiques d'estos tràgics successos, però sobretot per a la 
reflexió sobre com se soluciona este problema. 
 
Per això des de la FVMP es fa una crida als ajuntaments perquè promoguen esta data i per 
tant, es proposa al PLE l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Commemorar el tercer diumenge de novembre, promovent esdeveniments 
dirigits a recordar a les víctimes dels accidents de trànsit i conscienciar els ciutadans en la 
seguretat viària. 
 
SEGON. Organitzar concentracions i lectura de manifestos, ofrenes florals, solta de globus 
i minuts de silenci, tot això en pro de la seguretat viària, comptant amb la participació 
d'associacions representatives. 
 
TERCER. Promoure campanyes de sensibilització i informació entre els diferents sectors 
de la societat (escolars, jóvens, majors, dones…), tant en el seu paper de vianants com en 
el de viatgers d'autobusos, automòbils, així com en el de conductor de bicicletes. 
 
QUART. Fomentar entre els conductors les actituds i valors necessaris per a un bon 
comportament vial, potenciant essencialment el respecte pels vianants, ciclistes i la resta de 
grups de risc. 
 



BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA, 30 de novembre de 2009” 
 

Tot seguit l'Alcalde com a membre del Grup Municipal BLOC, 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 la portaveu del Grup Municipal PSOE manifesta que van a abstenir-

se. 
 
 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 
municipal  PP  i,  quatre abstencions dels regidors del grup municipal PSOE. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de quatre vots a favor i  quatre abstencions, 
acorda: 
 
 Ratificar i acceptar la Moció presentada pel grup municipal BLOC relativa a 
determinació d'un Dia anual per a recordar les VÍCTIMES dels accidents de trànsit, ací 
transcrita, i reiterar els acords que la mateixa conté. 
 

 
9) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL BLOC, DE RECOLZAMENT A LA 

PLATAFORMA “TODOSCONTRAELCANON.ES”: 
  

Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal BLOC, pel la qual es vol 
recolzar la plataforma “Todoscontraelcanon.es”, que literalment diu: 
 
“JOAN ENRIC ALBEROLA i SENDRA, portaveu del Grup Municipal del BLOC a 
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, fent ús de les atribucions que li conferix el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat 
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre), presenta davant el Ple municipal, per al 
seu debat, la següent: 
 
MOCIÓ, RECOLZAMENT A LA PLATAFORMA “TODOSCONTRAELCANON.es” 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Amb motiu de la publicació i entrada en vigor dels nous Cànons Digitals que preveu 
l'article 25 de la Llei de Propietat Intel·lectual i davant l'evident perjudici de la totalitat 
d'usuaris i consumidors, ciutadans tots ells, es constata: 



 
1.- Que aquest Cànon grava indiscriminadament a TOTS ELS CIUTADANS, només pel 
fet de comprar un suport o un dispositiu electrònic que té la possibilitat tècnica de ser 
utilitzat per a realitzar una còpia d'una obra subjecta a propietat intel·lectual quan aquests 
dispositius s'utilitzen en molts casos per altres fins i per a altres continguts bé del propi 
ciutadà o bé lliure de drets.  
 
2.- Que aquest Cànon indiscriminat que grava igual d'indiscriminadament a qualsevol 
usuari de la tecnologia, des dels jutjats als estudiants passant pels fotògrafs i els fabricants 
de programari, s'imposa també al material escolar, als elements que necessiten les nostres 
empreses, comerciants i professionals forçosament per a treballar, i s'estén a totes les 
activitats que utilitzen dispositius electrònics.  
 
Fins i tot el nostre propi Ajuntament queda afectat, convertint-se en una altra càrrega més 
que han de suportar, a canvi de res, els nostres veïns i veïnes.  
 
3.- Que estem enfront d'un impost de caràcter general en favor de determinades entitats i 
persones privades que reparteixen aquests diners sense cap tipus de control per part de 
l'Estat, i que encareix, en alguns casos, fins a un quaranta per cent els productes 
tecnològics. 
 
4.- El Cànon, d'altra banda, no té res a vore ni amb la pirateria ni amb la situació del sector 
cultural, encara que, interessadament, les Entitats de Gestió i aquells que ho defensen han 
volgut barrejar tots dos conceptes quan el Cànon és, per llei, una remuneració per la còpia 
privada d'un contingut legalment adquirit i que esta subjecte a propietat intel·lectual. 
 
5.- Que aquest Cànon està recaptant fins i tot per les obres d'autors i creadors no 
representats per les entitats de gestió, encara que ells no entren en el repartiment de la 
recaptació incloent els continguts generats pels nostres ciutadans com les seues fotos, els 
seus vídeos o els seus continguts a Internet. 
 
Davant d'aquesta anòmala situació, ciutadans, empreses, associacions culturals, esportives, 
de defensa dels usuaris, instituts, ajuntaments, sindicats i patronals .... sense distinció 
d'opció política, credo, edat o nacionalitat s'han agrupat al voltant de la plataforma 
TODOSCONTRAELCANON.es  
 
Per totes aquestes raons,  Joan Enric Alberola Sendra, portaveu del 
Grup Municipal BLOC de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna , presenta la següent 
Moció perquè de ser aprovada en el Ple reba la tramitació corresponent. 
 
ACORDS QUE ES DEMANEN EN ESTA MOCIÓ 



 
Que l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, com a representant de tots els seus 

veïns i veïnes, recolze a la PLATAFORMA TODOSCONTRAELCANON.es, donant 
suport als que actuen en defensa de tota la ciutadania i inste al Govern perquè procedisca a 
la derogació de l'art 25 de la Llei de Propietat Intel·lectual. 
 

Si es el cas, retre certificat de l'aprovació d'esta Moció, al President del Govern de 
la Nació i al President de les Corts Espanyoles. 
 

BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA, 30 de novembre de 2009” 
 

Tot seguit l'Alcalde com a membre del Grup Municipal BLOC, 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. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 Ratificar i acceptar la Moció presentada pel grup municipal BLOC pel la qual es 
vol recolzar la plataforma “Todoscontraelcanon.es”, ací transcrita, i reiterar els acords que 
la mateixa conté. 
 
 

10) ADHESIÓ, SI ES EL CAS, A L'ACORD DE LA DIPUTACIÓ DE 
VALÈNCIA PEL QUAL S'APROVA MOCIÓ DE RECOLZAMENT A LA 
INICIATIVA DE LA FAMÍLIA DE MIGUEL HERNANDEZ GILABERT DE 
PETICIÓ DE LA DECLARACIÓ DE REPARACIÓ I RECONEIXEMENT DEL 
POETA: 
  

Es ret compte de l'escrit de la Diputació de València pel qual es comunica que la 
Corporació Provincial en sessió de data 18 de novembre de 2009, va aprovar Moció de 
recolzament a la iniciativa de la família de Miguel Hernández Gilabert de petició de 
Declaració de Reparació i Reconeixement del Poeta, que, després de traduïda del castellà 
al valencià, literalment diu: 
 
“La Corporació de l'Excma Diputació Provincial de València i en la seua representació 
Juan José Medina Esteban, Portaveu del Grup Popular,  Jesús León Hidalgo, Portaveu del 
Grup d'EUPV i Rafael Rubio Martínez Portaveu del Grup Socialista, de l'Excma. 
Diputació Provincial de València, proposa per a la seua elevació al Ple la següent 
 
MOCIÓ 
 



El 18 de gener de 1940, el Consell de Guerra Permanent número 5 format després de la 
victòria de les forces colpistes que encapçalava el general Francisco Franco va condemnar 
a mort l'oriolà Miguel Hernández Gilabert, un dels poetes del segle XX més insignes, 
prolífics i reconeguts en la nostra literatura universal. 
 
Una condemna a mort que va ser commutada per la pena de 30 anys de presó amb l'únic 
objectiu, per part de les forces colpistes, que el nostre poeta alacantí més important fora 
"ignominiosament exterminat". 
 
Així, a la presó alacantina d'Alacant moriria a causa d'una greu malaltia el 28 de març de 
1942, complint de facto la sentència de mort inicial corresponent a l'expedient número 
21.001, del Jutjat Militar de Premsa. Amb la seva mort es va fer callar la capacitat creativa 
de l'autor d'obres que han passat als annals de la història de la literatura universal com 
Perito en Lunas, El Rayo que no cesa o Vientos del Pueblo. 
 

El proper any es commemora el Centenari del naixement de Miguel Hernández, el moment 
idoni per homenatjar al nostre poeta universal i, sobretot, netejar i recuperar la seua 
memòria. La sentència que penja sobre el seu nom és una deshonra per als demòcrates, que 
pensen, creuen i segueixen lluitant per una societat justa i lliure. 
 
Els càrrecs que es consideren provats i motiven la sentència com els seus "antecedents 
esquerrans", "dedicar-se a activitats literàries i ser membre actiu de l'Aliança 
d'Intel·lectuals Antifeixistes", "publicar nombroses poesies, cròniques i fullets de 
propaganda revolucionària", "excitació contra persones d'ordre i el Movimiento Nacional" 
i "fer-se passar per Poeta de la Revolució" en cap cas justifiquen ni el procés judicial al 
qual va ser sotmès ni la pena que li va ser imposada. És més, són un insult a la seva 
memòria i una pesada càrrega per al sentiment de justícia d'una societat com l'espanyola 
compromesa amb la igualtat, la cultura i el respecte a la llibertat. 
 
El primer homenatge que hem de donar és la reparació de la seua memòria i el compliment 
del més bàsic principi de Justícia, truncat amb Miguel Hernández en aquella farsa jurídica, 
prèvia a la condemna. 
 
La societat espanyola en conjunt, gràcies a la Llei de la Memòria Històrica de 26 de 
desembre de 2007, impulsada pel Govern d'Espanya, té l'eina necessària per rescabalar i 
netejar la memòria del nostre poeta. 
 
Per tant es demana els següents 
 
ACORDS 
 



1. Donar suport a la iniciativa de la família de Miguel Hernández Gilabert i de tots 
els grups socials i cívics que s'han sumat a la petició de la Declaració de Reparació i 
Reconeixement del poeta. 
 

2. Donar suport a la petició, davant el Ministeri de Justícia, de la revisió del 
pseudoprocés judicial que va patir Miguel Hernández Gilabert i la consegüent anul·lació 
judicial de la condemna. 
 

3. Expressar el nostre suport, compromís i col·laboració amb els familiars, la 
"Comissió Cívica d'Alacant per la Recuperació de la Memòria Històrica" i la "Fundació 
Pública Miguel Hernández" en les seues accions per establir el Recurs de Revisió de 
Sentències Penals Firmes. 
 

4. El trasllat d'aquest acord a tots els ajuntaments de la província de València pel 
seu suport institucional i difusió. 
 
València 16 novembre 2009". 
 

Tot seguit l'Alcalde demana la Corporació Municipal l'adhesió per unanimitat a esta 
iniciativa segons la Moció aci transcrita, excepte a l'apartat 4) que proposa modificar-lo en 
el sentit de trametre certificació d'este acord a la Diputació de València i a la Federació 
Valenciana de Municipis i Provincies. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 - Adherir-se a l'acord de la Diputació de València adoptat en sessió de data 18 de 
novembre de 2009, pel qual s'aprova Moció de recolzament a la iniciativa de la família de 
Miguel Hernández Gilabert de petició de Declaració de Reparació i Reconeixement del 
Poeta. 
 
 - Traslladar certificació d'este acord a la Diputació de València i a la Federació 
Valenciana de Municipis i Provincies. 

 
 
11) RECOLZAMENT, SI ES EL CAS, A LA INICIATIVA DE 

REIVINDICAR LA LÍNIA FÈRRIA GANDIA-OLIVA-DENIA: 
  

Pel Sr. Alcalde s'informa la Corporació Municipal de la iniciativa que els 
Ajuntaments de Gandia, d'Oliva i de Denia porten a terme reivindicant la línia fèrria 
Gandia-Oliva-Denia, infraestructura que entre altres servira per a millorar les 
comunicacions entre les comarques litorals del sud de València i nord d'Alacant. 



 
Els Municipis indicats han demanat, tant al Ministeri de Foment com a la 

Generalitat, que s'acceleren els tràmits administratius i que es consignen les dotacions 
pressupostàries necessàries perquè la prolongació de la via ampla entre Gandia i Dénia siga 
una realitat el més aviat possible. 

 
Pareix ser que les diverses voluntats encara no han trobat un punt de connexió, 

després de prou anys de reunions per a donar llum al projecte de prolongació de la via 
ampla de ferrocarril des de Gandia a Denia. 
 

Considerant que aquesta situació no pot perllongar-se més en el temps i el que cal 
es una decisió ferma per fer que siga una realitat l'existència de la línia fèrria Gandia-
Oliva-Denia, l'Alcalde demana la Corporació Municipal una mostra institucional de 
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna recolzant la iniciativa esmentada. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 - Recolzar la iniciativa dels Ajuntaments de Gandia, d'Oliva i de Denia relativa a 
l'existència de la línia fèrria Gandia-Oliva-Denia, exigint al Ministeri de Foment i a la 
Generalitat que s'acceleren els tràmits administratius i que es consignen les dotacions 
pressupostàries necessàries perquè la prolongació de la via ampla entre Gandia i Dénia siga 
una realitat el més aviat possible. 
 
 - Traslladar certificació d'este acord al Ministeri de Foment, a Presidència de la 
Generalitat, a la Mancomunitat de la Safor, als Ajuntaments de Gandia, d'Oliva i de Denia. 
 
  
 12) 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 de novembre de 
2009  fins el dia 30 de novembre de  2009, fent l'extracte següent, 

 
- PERSONAL,  
De 25-11-09, reconeix segon trienni a empleat municipal Ruben Puig Sanz. 
De 25-11-09, reconeix primer trienni a empleat municipal Sergio Martí Donet. 
De 25-11-09, reconeix seté trienni a empleada municipal Ines Mahiques Mahiques. 



De 25-11-09, reconeix catorzé trienni a empleada municipal Dolores Bellver Baset. 
De 25-11-09, reconeix quart trienni a empleat municipal Ricardo Chaveli Serra. 
De 25-11-09, reconeix cinqué trienni a empleada municipal Ma. Carmen Martínez 
Ferrando. 
De 25-11-09, reconeix segon trienni a empleada municipal Ana Maria Moreno 
Alberola. 
De 25-11-09, reconeix segon trienni a empleada municipal Elvira Alario Pelegri. 
 
- BENS,  
De 25-11-09, eleva a definitiu l'acord de desafecció de tram de camí rural La Xara. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 03-11-09, inici devolució de fiança definitiva a CADERSA, SL, per les obres de 
Pavimentació de camins rurals. 
De 03-11-09, aprova primera i final certificació d'obra de Construcció de 104 
ninxols en el Cementeri Municipal. 
De 16-11-09, adjudica provisionalment el contracte de les obres “Pavimentació 
carrer Purissima”, a CADERSA SL, pel preu cert de 85.338,00 euros. 
De 30-11-09, adjudica el contracte de les obres “Reforma i restauració Dipòsit 
d'aigua potable”, a J. Salvador Serra Ferrando, pel preu cert de 54.660,99 euros. 
 
- URBANÍSME, 
De 04-11-09, a Placido Blasco Mogort, requeriment per obres sense llicència, 
parcel·la 584 del polígon 14. 
De 10-11-09, arxiva expedient obert a nom de Francisca Solanes Canet per errada 
patida, per obres sense llicència 
De 10-11-09, a Rafael Alario Blasco, requeriment per obres sense llicència, 
parcel·la 233 del polígon 14. 
De 10-11-09, a Trevor Wiliam Nicholas Plumer, requeriment per obres sense 
llicència, parcel·la 49 del polígon 12. 
De 10-11-09, a Ian Scott Nicholas, requeriment per obres sense llicència, parcel·la 
40 del polígon 12. 
 
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, 
De 03-11-09, a Josefa Ruano Altur, tanca parcel·la 489 del polígon 9. 
De 03-11-09,  a Alfredo Miñana Montagud, ocupació vivenda en C/ Marinyen, 28. 
De 03-11-09,  a Berjavisal, SL, ocupació 5 vivendes en C/ Ricardo Romero, 29. 
 
- LLICÈNCIES D'ACTIVITATS, 
De 09-11-09, a Jacinto Alberola Vercher, instal·lació local venda al detall de 
material esportiu i cartutxeria no metàl·lica, Pl. Pintor Sorolla, 17. 



De 18-11-09, demana informes respecte de l'activitat “Instal·lació Fotovoltaica” a 
realitzar en C/ Pinar  s/n. 
De 23-11-09, ordena la tramesa de l'expedient d'activitat “magatzem i muntatge de 
llums” a instal·lar en C/ Collidors, 10, a la Conselleria de Medi Ambient. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 09-11-09,  atorga reserva de ninxo a Manuela Porro Puerto. 
De 12-11-09, accepta subvenció de 28.587,05 € de Diputació per a obres en local 
musicocultural, del pla de millora en Locals Musicals.  
De 18-11-09, sol·licita ajuda de la Conselleria d'Agricultura, programa 
RURALTER-Leader, per a realitzar obres “actuacions arquitectòniques sobre nucli 
històric”.  
De 18-11-09, declara la baixa d'ofici de dos veins per inclusió indeguda en el Padró 
d'Habitants. 
De 20-11-09, a Josefa Plana Selfa, atorga connexió xarxa aigua potable a immoble 
en Parcel·la 263 del polígon 11. 
De 23-11-09, inici donar de baixa tres estrangers en el Padró d'Habitants sense 
autorització de residència permanent. 
De 23-11-09, inici donar de baixa d'ofici d'un  vei per inclusió indeguda en el Padró 
d'Habitants. 
De 25-11-09, atorga ajuda municipal de 600,00 euros,  any 2009, a Assossiació 
Agermanament Redessan-Benifairó de la Valldigna. 
De 25-11-09, atorga ajuda municipal de 3817,63 euros,  any 2009, a Fons Valencià 
per la Solidaritat. 
De 25-11-09, atorga ajuda municipal de 1000,00 euros,  any 2009, a Assossiació 
Campanya contra el Càncer. 
De 25-11-09, aprova bases i convocatòria borsa treball lloc d'operari neteja edificis 
municipals. 
De 25-11-09, demana a Diputació inclusió obres en Pla Provincial d'Obres i Serveis 
de 2010. 
De 25-11-09, demana a Diputació inclusió obres en Pla d'Actuacions Programades 
de 2010. 
De 25-11-09, demana a Diputació inclusió obres en Pla Camins Rurals de 2010. 
 
- TRESORERIA,  
De 10-11-09, aprova 25 liquidacions plus valua, segon trimestre 2009, amb un total 
de 8.577,19 €. 
De 10-11-09, declara exempció pago IVTM a Ma Carmen Toledo Blasco, pel 
vehicle 2385 FPW. 
De 30-11-09, aprova indemnitzacions a portaveus dels Grups Municipals per 
reunions informatives, tercer trimestre 2009. 



 
 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2009,  han tingut entrada  1500 escrits, i han tingut eixida  1299 escrits. 

 
 I  l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat  de 
tota la informació rebuda. 
 
 
 Finalitzat aquest punt de l'Ordre del Dia, compareix i s'incorpora a la 
sessió el regidor  Sr. Antoni Vercher Ferrando.  A partir d'aquest moment 
estan presents la totalitat dels nou Regidors que formen la Corporació 
Municipal. 
 
 
 13)  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: 
  
 - Esta estudiant-se, respecte de la programació urbanística encetada, realitzar un 
sondeig a les persones interessades per saber per quin Sector continuar amb els tràmits 
pertinents. 
 - Del resultat de la licitació del contracte per a la gestió del bar del poliesportiu, que 
ara cal obtindre informes respecte de les millores proposades pels licitadors amb la finalitat 
de resoldre de conformitat amb les bases reguladores de la licitació. 
 
 A continuació el regidor Sr.  Jose Luis Ferrando Martí vol fer palés que a ell no li 
han facilitat una còpia de les bases reguladores de la licitació del contracte per a la gestió 
del bar del poliesportiu, que no ha estat citat per a formar-ne part de la Mesa de 
Contractació. 
 L'Alcalde fa palés que les bases han estat facilitades als regidors que ho han 
demanat, efectivament el Sr. Jose Luis Ferrando Martí, de conformitat amb el Decret d'esta 
Alcaldia de determinació de la Mesa de Contractació per a la licitació del contracte per a la 
gestió del bar del poliesportiu, no forma part de la mateixa. 
 
 Seguidament el regidor Sr. Antoni Vercher Ferrando, representant d'este 
Ajuntament davant el Consorci de Residus de la Zona X, XI, XII, informa del 
desenvolupament de la sessió que en el dia d'avui han tingut en el municipi de Guadassuar, 
en particular explica l'aprovació d'una taxa per a tot el territori de competència del 
Consorci per a finançar la gestió i valorització dels residus. 



 
 Finalment, l'Alcalde en nom i representació de la Corporació Municipal vol 
traslladar a la família de Maria Carmen Peris Ferrando, veïna de Benifairó de la Valldigna, 
el condol pel traspàs de la mateixa en un accident patit fent muntanyisme per la zona del 
Cambro.  
 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'Alcalde clou la sessió 
a les 21:30 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta. 

 
 

Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió de 11 de gener de  
2010.   I s'estén  en  deneu pàgines de full timbrat de l'Estat, classe 8a., números 
OI8704425 (revers) a OI8704435 (anvers), no obstant la fulla OI8704426 no consta per 
haver estat destruïda per errada d’impressió. 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 
 

 
 
 
 
 


