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NO S'EXCUSAREN: 

 
 
  A Benifairó de la Valldigna, a vint-i-tres de juliol de 2009, essent  les vint 
hores, a la Sala de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'Alcalde Sr. Jesús Ferrando Peris, 
assistits pel Secretari General de l'Ajuntament Sr. Salvador Casanova Ferrer, es reuniren en 
primera convocatòria les regidores i  els regidors que s'han relacionat, prèviament 
convocats per avui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 20 de juliol de 2009,  
per a celebrar sessió  extraordinària 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  D'01  DE  JUNY DE 2009: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 01 de juny de 
2009. 
 
 Seguidament el regidor Sr. José Luís Ferrando Martí, portaveu del Grup Municipal 
PP, demana que en el punt de precs i preguntes, on diu “Continua dient que, estes 
situacions les aguanta per que vol, des de fa dos anys amb alló del festivern, no se si 
parlaré amb el grup de l'oposició per canviar les maneres d'actuar de l'ajuntament.”,  
canviar la frase  “.. per canviar les maneres d'actuar de l'ajuntament” per la següent que es 
la correcta  “.. per si cal demanar una auditoria”. 
 
 L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 Aprovar l'acta indicada amb l'esmena demanada pel portaveu del Grup Municipal 
PP,  ordenant la seua transcripció al llibre d'actes corresponent. 
 
 
 2) RETRE COMPTE DE DELEGACIÓ DE FUNCIONS DE L'ALCALDIA: 
 
 Es ret compte del Decret de l'Alcaldia de data 29 de juny de 2009, sobre delegació 
de les funcions de l'Alcaldia en el Tinent d'Alcalde, el qual literalment diu: 
 

“SOBRE DELEGACIÓ DE FUNCIONS PER ABSÈNCIA 
 

L'Alcalde que subscriu ha d'absentar-se de Benifairó de la Valldigna durant el dies 
01 al 14 de juliol de 2009 ambdos inclosos 

 
De conformitat amb el que preveu l'article 23.3 de la Llei 7/1985 de Bases de 

Règim Local, de 2 d'abril, i articles 43 a  48  del Reglament d'Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les entitats Locals (ROF) aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de 
novembre, tenint en compte els nomenaments efectuats per mitjà de Decret de l'Alcaldia de 
18 de juny de 2007, sobre Tinent  Alcalde. 
 
RESOLC,  
 
 



a) Disposar que durant la meua absència en el període comprés entre el dia 01 i 14 
de juliol de 2009 ambdos inclosos, es faça càrrec de les corresponents funcions de 
l'Alcaldia,  el 1r Tinent d'Alcalde  Sr. Antoni Vercher Ferrando, en els termes que preveu 
l'article 47 del ROF esmentat, sense perjuí de la reassumpció de funcions en el cas de 
presència intermitent o de reincorporació anticipada. 
 
 b) Aquesta delegació sortirà efectes a partir del dia 01 de juliol de 2009. 
 
 c) Comunicar aquest Decret a la persona designada per a coneixement i acceptació 
de la delegació. 
 
 d) Donar informació pública d'aquesta delegació publicant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament. 
 
 e) Donar compte d'aquesta resolució a l'Ajuntament en Ple en la primera sessió que 
celebre.” 
 
 Del qual la Corporació Municipal, per unanimitat, manifesta quedar assabentada. 

 
 
3) DETERMINACIÓ DE LES FESTES ESCOLARS MUNICIPALS PEL 

CURS 2009/2010: 
 

Atés l'acord del Consell Escolar del Centre “C.P. Jaume II el Just” de data 29 de 
juny de 2009, sobre els dies festius municipals a efectes escolars pel curs 2009/2010. 
  

Atés la normativa vigent  de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport sobre el 
calendari escolar  dels  centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, Ordre 
d'11 de juny de 1998, així com la Resolució de data 28 de maig de 2009 de la Direcció 
General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs 
acadèmic 2009/2010. 
 

L' Ajuntament  en Ple, per unanimitat acorda: 
 

a) Ratificar l'acord del Consell Escolar del Centre “C.P. Jaume II  el Just” de 
Benifairó de la Valldigna, sobre dies festius municipals a efectes escolars pel curs 
2009/2010, en els següents: 12 de febrer,  17 i 18 de març  tots tres de 2010. 
 
 b)  Que es comunique aquest acord a la Conselleria d'Educació als efectes oportuns. 
 
 



 4) CONVENI AMB “SOCIETAT MUSICAL L'ENTUSIASTA”,  PER A 
L'ANY 2009: 
 

Es ret compte del contingut de l'esborrany del conveni de col·laboració entre aquest 
Ajuntament i la Societat Musical l'Entusiasta de Benifairó de la Valldigna, la finalitat del 
qual es la promoció d'activitats culturals i artístiques en l'àmbit municipal i relacionades 
amb la música, per a l'anualitat de 2009. 

 
L'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, considera que ha de col·laborar a través 

de les seues possibilitats econòmiques  amb  les  organitzacions que promouen i/o 
promocionen sectors de la Cultura d'interés general municipal, en aquest cas, 
desenvolupant un constant foment i suport a la Música, entre els ciutadans i ciutadanes del 
seu entorn més pròxim, o siga a Benifairó de la Valldigna. 
 

 D'acord  amb  els seus Estatuts,  la Societat Musical l'Entusiasta  s'inscriu i  
participa en activitats o certamens locals, comarcals, autonòmiques, nacionals i 
internacionals, col·labora en la preparació de futurs músics i estimula  la  pràctica  de  les  
activitats musicals. La Societat Musical l'Entusiasta es troba en una posició única a 
Benifairó de la Valldigna, desenvolupant activitats que satisfacen l'objecte d'una 
subvenció, tret la seua experiència, especialització i contrastada trajectòria en l'àmbit 
musical. 

 
Basant-se en les referides circumstàncies, resulta aconsellable i convenient optar 

pel procediment de concessió directa d'atorgament d'una subvenció, perquè ser l'única 
entitat d'estes característiques dificulten la seua convocatòria pública. 

 
És per això que s'ha fet precís subvencionar  nominativament La Societat Musical 

l'Entusiasta a fi de finançar les seues activitats desenvolupades pel moviment musical 
durant l'exercici de 2009. 

 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, establix en l'article 

22.2.c la possibilitat de concedir,  de  forma  directa  i  amb  caràcter  excepcional, entre 
altres, aquelles subvencions en què concórreguen raons d'interés públic, social o altres 
degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública. 

 
D'acord amb l'article 28.1 de la Llei 38/2003 esmentada, l'Ajuntament en Ple, a 

proposta de l'Alcaldia o de la Regidoria de l'àrea competent, adoptarà resolució pertinent 
respecte de les subvenciones nominatives previstes en l'article 22.2.c de la mateixa Llei. 
Per  la  seua banda,  el seu  article  28.3  establix  que  la Resolució del plenari contindrà,    
com a    mínim,  els punts següents: la definició de l'objecte de les subvenciones,  amb  
indicació  del  seu  caràcter  singular  i  les raons  que  acrediten  l'interés   públic,  social,  



econòmic o humanitari i aquelles que justifiquen la dificultat de la seua convocatòria 
pública; el règim jurídic aplicable; els beneficiaris i les modalitats de l'ajuda; el 
procediment de concessió i el règim de justificació de l'aplicació donada a les subvencions 
pels beneficiaris i, si és el cas, entitats col·laboradores. 

 
En virtut d'això, a proposta del Sr. Alcalde, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat 

acorda:  
 
a)  Beneficiari i definició de l'objecte de la subvenció.  
S'autoritza la concessió d'una subvenció de caràcter singular a La Societat Musical 

l'Entusiasta de Benifairó de la Valldigna, amb l'objecte de finançar activitats exercides per 
la mateixa durant l'any 2009, promovent i promocionant un sector de la Cultura, en aquest 
cas, desenvolupant un constant foment i suport a la Música, entre els ciutadans i ciutadanes 
del seu entorn més pròxim, o siga a Benifairó de la Valldigna,  d'acord amb el que 
preveuen els articles 28.3 i 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions.  

 
b) Procediment de concessió, raons d'interés públic que concorren en la seua 

concessió i dificultat de la seua convocatòria pública.  
1.- La subvenció es concedirà de forma directa, a l'empara del que preveu l'article 

22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i s'instrumentarà 
per l'esborrany del conveni retut, el qual s'accepta i ratifica i que a de regular la relació de 
les dues entitats per a la finalitat descrita, a subscriure entre l'òrgan concedent i l'entitat 
beneficiària, i que establirà les condicions i compromisos aplicables de conformitat amb el 
que disposa l'article 28.1 de la mencionada Llei. 

2.- L'interés públic de la subvenció radica en la necessitat fomentar, amb caràcter 
solidari, la realització d'actuacions lligades a la promoció de la Música a Benifairó de la 
Valldigna, en particular la gestió d'una escola d'educands, d'activitats relacionades amb la 
participació i representació de Benifairó de la Valldigna en certamens  musicals de caràcter 
internacional, nacional, autonòmic, comarcal i/o local al llarg de 2009, o vinculades a 
l'organització material d'eixe tipus d'esdeveniments. La particularitat que revisten les dites 
actuacions i ser l'única entitat sense finalitat lucrativa dificulten la convocatòria pública 
d'esta subvenció.  

 
c) Quantia i pagament.  
1. Amb este fi, es concreta l'ajuda econòmica en un import total de 14.000,00 euros, 

que serà finançada a càrrec del pressupost municipal de 2009.  
2. El pagament de la subvenció es realitzarà, en els termes establits en el conveni de 

col·laboració a què s'al·ludix en el paragràf  anterior.  
 
 



d) Règim de justificació de la subvenció.  
1. Abans del 28 de febrer del 2010, la Societat Musical l'Entusiasta justificarà la 

subvenció, per mitjà de declaració de les activitats realitzades, no declarades per a 
justificar altres subvencions, i del seu cost, acompanyada d'una relació de cada un dels 
gastos en què haguera incorregut i una declaració que els originals de les factures o 
documents de valor probatori equivalent estan a disposició de la Intervenció Municipal de 
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna. 

 
2. La Societat Musical l'Entusiasta assumirà el compliment de les obligacions que, 

per als beneficiaris de subvencions, s'establixen per l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, a més de les establides en l'article 30 per a la 
justificació de les subvencions públiques.  

 
3. En cas d'incompliment de l'objecte per al que es concedix esta subvenció, la 

Societat Musical l'Entusiasta estarà obligada al seu reintegrament. 
 
e) Règim jurídic aplicable.  
La subvenció a la Societat Musical l'Entusiasta es regirà pel que disposa este acord 

i Conveni regulador, i  per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
  

f) Facultar l'Alcalde per a la firma de l'esmentat conveni. 
 
 g) Remetre certificació d'aquest acord a la Societat Musical L'Entusiasta de 
Benifairó de la Valldigna, i que es done informació pública de conformitat amb la Llei 
General de Subvencions.  
 
 
 5) CONVENI AMB “UNIÓ ESPORTIVA BENIFAIRÓ DE LA 
VALLDIGNA”,  PER  A  L'ANY  2009: 
  
 Es ret compte del contingut del  conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i 
“Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” de Benifairó de la Valldigna, la finalitat del 
qual es la promoció d'activitats esportives  en l'àmbit municipal  relacionades amb el futbol 
en particular, per a l'anualitat de 2009. 

 
L'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, considera que ha de col·laborar a través 

de les seues possibilitats econòmiques, amb  les  organitzacions que promouen i/o 
promocionen sectors de l'Esport d'interés general municipal, en aquest cas, desenvolupant 
un constant foment i suport al Futbol, entre els ciutadans i ciutadanes del seu entorn més 
pròxim, o siga a Benifairó de la Valldigna. 
 



 D'acord  amb  els seus Estatuts, “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” 
s'inscriu i  participa en activitats o competicions locals, comarcals i/o autonòmiques, 
col·labora en la preparació de futurs futbolistes i estimula  la  pràctica  de  l'esport en 
general i la del futbol en particular. “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” es troba en 
una posició única a Benifairó de la Valldigna, desenvolupant activitats que satisfacen 
l'objecte d'una subvenció, tret  la seua experiència, especialització i contrastada trajectòria 
en l'àmbit futbolístic. 

 
Basant-se en les referides circumstàncies, resulta aconsellable i convenient optar 

pel procediment de concessió directa d'atorgament d'una subvenció, perquè ser l'única 
entitat d'estes característiques dificulten la seua convocatòria pública. 

 
És per això que s'ha fet precís subvencionar  nominativament “Unió Esportiva 

Benifairó de la Valldigna” a fi de finançar les seues activitats desenvolupades pel 
moviment futbolístic durant l'exercici de 2009. 

 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, establix en l'article 

22.2.c la possibilitat de concedir,  de  forma  directa  i  amb  caràcter  excepcional, entre 
altres, aquelles subvencions en què concórreguen raons d'interés públic, social o altres 
degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública. 

 
D'acord amb l'article 28.1 de la Llei 38/2003 esmentada, l'Ajuntament en Ple, a 

proposta de l'Alcaldia o de la Regidoria de l'àrea competent, adoptarà resolució pertinent 
respecte de les subvenciones nominatives previstes en l'article 22.2.c de la mateixa Llei. 
Per  la  seua banda,  el seu  article  28.3  establix  que  la Resolució del plenari contindrà,    
com a    mínim,  els punts següents: la definició de l'objecte de les subvenciones,  amb  
indicació  del  seu  caràcter  singular  i  les raons  que  acrediten  l'interés   públic,  social,  
econòmic o humanitari i aquelles que justifiquen la dificultat de la seua convocatòria 
pública; el règim jurídic aplicable; els beneficiaris i les modalitats de l'ajuda; el 
procediment de concessió i el règim de justificació de l'aplicació donada a les subvencions 
pels beneficiaris i, si és el cas, entitats col·laboradores. 

 
En virtut d'això, a proposta del Sr. Alcalde, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat 

acorda:  
 
a)  Beneficiari i definició de l'objecte de la subvenció.  
S'autoritza la concessió d'una subvenció de caràcter singular a “Unió Esportiva 

Benifairó de la Valldigna”  de Benifairó de la Valldigna, amb l'objecte de finançar 
activitats exercides pel mateix durant l'any 2009, promovent i promocionant un sector de 
l'Esport, en aquest cas, desenvolupant un constant foment i suport al Futbol, entre els 
ciutadans i ciutadanes del seu entorn més pròxim, o siga a Benifairó de la Valldigna,  



d'acord amb el que preveuen els articles 28.3 i 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions.  

 
b) Procediment de concessió, raons d'interés públic que concorren en la seua 

concessió i dificultat de la seua convocatòria pública.  
 
1.- La subvenció es concedirà de forma directa, a l'empara del que preveu l'article 

22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i s'instrumentarà 
per l'esborrany del conveni retut, el qual s'accepta i ratifica i que ha de regular la relació de 
les dues entitats per a la finalitat descrita, a subscriure entre l'òrgan concedent i l'entitat 
beneficiària, i que establirà les condicions i compromisos aplicables de conformitat amb el 
que disposa l'article 28.1 de la mencionada Llei. 

 
2.- L'interés públic de la subvenció radica en la necessitat fomentar, amb caràcter 

solidari, la realització d'actuacions lligades a la promoció del Futbol a Benifairó de la 
Valldigna, d'activitats relacionades amb la participació i representació de Benifairó de la 
Valldigna en certamens o competicions de caràcter autonòmic, comarcal i/o local al llarg 
de 2009, o vinculades a l'organització material d'eixe tipus d'esdeveniments. La 
particularitat que revisten les dites actuacions i ser l'única entitat sense finalitat lucrativa 
dificulten la convocatòria pública d'esta subvenció.  

 
c) Quantia i pagament.  
1. Amb este fi, es concreta l'ajuda econòmica en un import total de 9.000,00 euros, 

que serà finançada a càrrec del pressupost municipal de 2009.  
2. El pagament de la subvenció es realitzarà, en els termes establits en el conveni de 

col·laboració a què s'al·ludix en el paragràf  anterior.  
 
d) Règim de justificació de la subvenció.  
1. Abans del 28 de febrer del 2010, “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” 

justificarà la subvenció, per mitjà de declaració de les activitats realitzades, no declarades 
per a justificar altres subvencions, i del seu cost, acompanyada d'una relació de cada un 
dels gastos en què haguera incorregut i una declaració que els originals de les factures o 
documents de valor probatori equivalent estan a disposició de la Intervenció Municipal de 
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna. 

2. “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna”  assumirà el compliment de les 
obligacions que, per als beneficiaris de subvencions, s'establixen per l'article 14 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a més de les establides en l'article 
30 per a la justificació de les subvencions públiques.  

3. En cas d'incompliment de l'objecte per al que es concedix esta subvenció, “Unió 
Esportiva Benifairó de la Valldigna”  estarà obligat al seu reintegrament. 

 



e) Règim jurídic aplicable.  
La subvenció a “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” es regirà pel que 

disposa este acord i Conveni regulador, i  per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 
  

f) Facultar l'Alcalde per a la firma de l'esmentat conveni. 
 
 g) Remetre certificació d'aquest acord a “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” 
de Benifairó de la Valldigna, i que es done informació pública de conformitat amb la Llei 
General de Subvencions. 

 
 

6) CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIRECCIÓ GENERAL DE 
TRÀNSIT, SOBRE ACCÉS AL REGISTRE DE VEHICLES: 
 

Es ret compte del contingut del Conveni  de Col·laboració a signar entre la Direcció 
General de Trànsit i este Ajuntament, l'objectiu del mateix es millorar les funcions pròpies 
de l'Ajuntament relacionades amb el coneixement de les dades dels vehicles, de 
conformitat al que regula la vigent legislació de Règim Local, la de les Hisendes Locals i 
la de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.  
 

Considerant que aquest Ajuntament, necessita formalitzar l'indicat Conveni,  ja que 
a través del mateix es podran millorar determinades funcions administratives municipals. 
Conveni de Col·laboració del qual s'ha adonat, i que esta integrat per tres paràgrafs en la 
part expositiva, i per huit clàusules en la part dispositiva.  
  

L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 

a)  Acceptar i aprovar el Conveni  de Col·laboració a signar entre la Direcció 
General de Trànsit i este Ajuntament, en virtut del qual queda regulat l'accés al Registre de 
Vehicles per part de personal de la plantilla de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, 
un exemplar del mateix serà rubricat pel Secretari General de l'Ajuntament. 

 
b) Facultar l'Alcalde per a la firma del Conveni abans esmentat, així com per a la 

gestió d'aquest acord.  
 

c) Remetre certificació d'aquest acord a la Direcció Provincial de Trànsit als efectes 
previstos. 
 
 



7) ADHESIÓ AL CONVENI MARC ENTRE LA GENERALITAT I 
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A., FIRMAT EL 30 DE DESEMBRE DE 2008, 
RELACIONAT AMB LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS. 
 

Atés el que disposa la Llei 11/1997, de Residus i Envasos, segons la qual (art.9) la 
participació de les Entitats Locals en els sistemes integrats de gestió de residus d'envasos i 
envasos usats es durà a efecte mitjançant la formalització de convenis de col·laboració 
entre aquestes i l'entitat a la qual se li assigne la gestió del sistema. 
 

Atés el Conveni Marc subscrit el 30 de desembre de 2008 entre la Generalitat 
Valenciana, a través de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i 
l'Entitat Ecoembalajes España, SA. (ECOEMBES) publicat en el DOCV núm. 5955 de 
data 16/02/09, pel qual es regula la gestió del contenidor groc (recollida selectiva d'envasos 
lleugers) i del contenidor blau (recollida selectiva de paper-cartró). 

 
Atés que el Conveni Marc esmentat anteriorment ve a regular la participació de les 

Entitats Locals en el sistema integrat autoritzat a Ecoembes. 
 
Atès que el nou Conveni Marc ve a substituir l'anteriorment subscrit en data 01 de 

juliol de 2004 entre les mateixes parts, i que aquest Ajuntament es troba adherit al mateix, 
per mitjà del Protocol d'Adhesió signat en el seu dia a aquests efectes, previament 
aprovada l'adhesió per acord de l'este Ajuntament en Ple adoptat en sessió de 7 de març de 
2005. 
 

Atés que l'adhesió al nou Conveni Marc, pot resultar beneficiosa als interessos 
generals municipals, sobretot pel que implica de donar compliment a la vigent legislació de 
recollida d'envasos i residus d'envasos. 
 

L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
  

a) Acceptar la totalitat de les condicions reflectides en el Conveni Marc subscrit 
entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, 
Urbanisme i Habitatge i l'Entitat Ecoembalajes Espanya, SA., de data 30 de desembre de 
2008, adherint-se al mateix. 
 

b) Com que aquest Ajuntament i la Població de Benifairó de la Valldigna han fet un 
gran esforç en la pràctica diària de la recollida selectiva d'envasos lleugers i, de paper i 
cartró, davant la insuficiència de contenidors grocs i blaus,  sol·licitar de la Conselleria de 
Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge  la cessió gratuïta de contenidors suficients, 
almenys 2 de cada, per a la correcta recollida d'envasos lleugers i per a la recollida de 
paper i cartró. 



 
c) Autoritzar l'Alcalde-President de la Corporació Municipal per a firmar quants 

documents siguen necessaris per la formalització de l'adhesió a l'esmentat Conveni Marc. 
 
d) Remetre per triplicat exemplar certificat del present acord a la Conselleria de 

Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la Generalitat Valenciana, per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
 
 8) SOL·LICITUD  A LA GENERALITAT  D'INCLUSIÓ D'OBRES EN EL 
PLA D'INVERSIÓ PRODUCTIVA EN MUNICIPIS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA: 
 

Atés la Resolució de data 03 de juliol de 2009, del Sr. Conseller d'Economia, 
Hisenda i Ocupació per la qual es denega la finançaments per a l'execució de les obres 
“Remodelació carrer Sant Roc”, a través del Pla Especial de Suport a la Inversió 
Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana regulat pel Decret-Llei 1/2009, de 20 
de febrer, del Consell, davant la falta de documentació del projecte bàsic de les obres 
esmentades.  
 
 Atés el termini atorgat a este Ajuntament per a sol·licitar de nou la inclusió d'un 
projecte en el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat 
Valenciana, esmenades les deficiències detectades en la Resolució anterior, es formalitza 
nova petició per a la mateixa obra. 
 

I atés el Decret-Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es crea entre 
altres el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat 
Valenciana i s'aproven crèdits extraordinaris  per a atendre la seua finançaments. 

 
Atés que a l'article 3r de l'indicat Decret-Llei 1/2009, queda regulat el tipus d'obres 

que poden ser finançades en base al  Pla d'Inversió Productiva Valencià. 
 
Atés l'Ordre de 26 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 

Ocupació, que desenvolupa determinades qüestions de l'esmentat Decret-Llei 1/2009, com 
ara el model per a la presentació de sol·licituds, les condicions per a la tramitació i la 
justificació dels recursos que es lliure a càrrec del Pla Especial de Suport a la Inversió 
Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, i en particular l'annex I en el qual 
queda fixat l'import màxim que ha de finançar les obres que demanen els ajuntaments, on a 
Benifairó de la Valldigna li correspon una finançaments màxima per import de 344.151,00 
euros. 
 



 Atés la proposta del Sr. Alcalde, de les obres a incloure en el Pla Especial de Suport 
a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, creat pel Decret-Llei 
1/2009, les quals tenen la finalitat de millorar infraestructures i equipaments bàsics per 
elevar els nivells de benestar social de Benifairó de la Valldigna. 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 

Primer.- Sol·licitar al Consell, amb les condicions fixades en el  Decret-Llei 1/2009, 
de 20 de febrer i amb el procediment fixat a l'Ordre de 26 de febrer de 2009, de la 
Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, la inclusió en el Pla Especial de Suport a la 
Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, per a Benifairó de la 
Valldigna de les obres, honoraris de redacció de projectes tècnics i de direcció d'obra 
inclosos,  següents:  

- Remodelació del carrer Sant Roc, amb uns costos de 155.657,59 euros. 
 
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 la respectiva i corresponent sol·licitud del projecte indicat, en  els termes i 
condicions fixats a l'Ordre de 26 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda 
i Ocupació, i en el Decret-Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, esmentats. 
 
 Tercer.- Assumir els compromisos i obligacions continguts en la regulació del 
Decret-Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, així com en l'Ordre de 26 de febrer de 
2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per a obtindre el finançament del 
el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat 
Valenciana. 

 
 Quart.- Remetre certificació d'aquest acord junt a la demés documentació escaient a 
la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, als efectes  oportuns. 
 
 
 9) SOL·LICITUD A LES ADMINISTRACIONS DE CARRETERES DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA, DE MILLORA A REALITZAR EN LA CV-600: 
 

Es ret compte la Corporació Municipal de la informació pública del II Catàleg del 
Sistema Viari Valencià, analitzada la mateixa, pel que respecta la CV-600, Benifairó de la 
Valldigna (CV-50) a Xàtiva, al seu pas per Benifairó de la Valldigna cal la introducció  
d'una millora, per motius de seguretat vial, a realitzar i que conste a l'indicat Catàleg, 
aproximadament a un kilometre després  de l'inici de la CV-600 des de la CV-50, 
consistent en la construcció d'una rotonda a l'encreuament  de l'esmentada CV-600 amb el 
camí municipal denominat “Rajolar” que comunica el casc urbà de Benifairó de la 



Valldigna amb les partides de terrenys rústics “La Redonda” i “Montanyetes del Rajolar” 
amb una elevada activitat agricola, la qual cosa comporta un elevat trànsit de vehicles que 
han de creuar la CV-600. 
 
 Considerant que la Generalitat és la titular de les carreteres que el seu recorregut 
discorre integrament per l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i que la Diputació de 
València, en concret respecte de la CV-600 ostenta la gestió de la mateixa. 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Sol·licitar de la Conselleria d'Infraestructures i Transport la inclusió en el 

II Catàleg del Sistema Viari Valencià, de la millora següent: Construcció d'una rotonda a 
l'encreuament  de la CV-600 amb el camí municipal denominat “Rajolar”, per motius de 
seguretat vial a Benifairó de la Valldigna. 

 
Segón.- Sol·licitar de la Diputació de València, per motius de seguretat vial, el més 

aviat possible, la construcció d'una rotonda a l'encreuament  de la carretera CV-600 amb el 
camí municipal denominat “Rajolar” a  Benifairó de la Valldigna. 

 
Tercer.- Remetre certificació d'aquest acord a la Conselleria d'Infraestructures i 

Transport i a la Diputació de València, als efectes pertinents.  
 
 

10) AL·LEGACIONS AL II CATÀLEG DEL SISTEMA VIARI VALENCIÀ: 
 

Atés l'escrit de la Direcció General d'Obres Públiques pel qual dona conformitat a 
informe emés per la Divisió de Carreteres de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, 
en relació a les nostres al·legacions a la informació pública del II Catàleg del Sistema Viari 
Valencià, reafirmant la desafectació de la CV-602 proposant passar la titularitat de la 
mateixa a favor de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna. 

 
També es ret compte de l'informe emés per l'Àrea de Carreteres de la Diputació de 

València segons expedient informatiu 76/08, respecte de les nostres al·legacions al II 
Catàleg del Sistema Viari Valencià, en relació  a la carretera CV-602. 

 
Davant el fet que el Catàleg indicat serà aprovat com inicialment estava previst 

respecte de la carretera CV-602, tot i les bones voluntats manifestades als informes abans 
esmentats respecte de continuar donant assistència a este Ajuntament pel manteniment de 
la CV-602, així com tindre una major capacitat de decisió respecte d'un vial que serà 
municipal, la realitat es que implicarà una altra responsabilitat tècnica i econòmica per a 
l'Ajuntament. 



 
Ser l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna titular de la CV-602, li implicara una 

tremenda despesa en seguretat vial i manteniment i conservació de la mateixa, tot i que este 
Ajuntament no compta amb recursos ordinaris suficients per a prestar els serveis públics 
que la vigent legislació de Règim Local l'obliga. 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
a)  Manifestar la més rotunda disconformitat amb dit Catàleg, i ratificar les 

al·legacions aprovades en la sessió plenaria de 03 de setembre de 2007.  
 
b) Demanar a la Conselleria d'Infraestructures i Transport,  a l'hora d'aprovar el II 

Catàleg del Sistema Viari Valencià, trasllade la titularitat de la CV-602 a la Diputació de 
València. 

 
c) Demanar a la Conselleria d'Infraestructures i Transport i a la Diputació de 

València, si s'aprova el II Catàleg del Sistema Viari Valencià com inicialment estava 
previst, que abans de formalitzar la documentació pertinent per la qual la CV-602 passa a 
ser de titularitat de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, siga corregida o reparada de 
manera escaient la precarietat de l'obra de fàbrica del pont a l'altura del Barranc de Malet, 
ja que les pilastres de dit pont estan greument danyades pel pas del temps i per les diferents 
plujes torrencials, també la CV-602 haurà d'estar perfectament senyalitzada tant 
verticalment com horitzontalment, amb les senyals obligatòries i informatives de trànsit, 
sobretot per motius de seguretat vial. 

 
 
11) AL·LEGACIONS AL PROJECTE DE REPOTENCIACIÓ A 220 KV DE 

L'ACTUAL  LÍNIA ELÈCTRICA A 132 KV, DE LA ST ALZIRA A ST 
VALLDIGNA: 
  

Atés l'escrit de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, pel qual comunica la 
tramitació del “Projecte de la Línia E-S a 132 KV en la nova ST Valldigna. Repotenciació 
a 220 KV de l'actual línia elèctrica a 132 KV, simple circuit, duplex, ST Alzira-ST 
Valldigna” del qual es peticionari “Xarxa Elèctrica de Espanya, S.A.”, i que afecta entre 
altres al terme municipal de Benifairó de la Valldigna, al temps que adjunta la respectiva 
separata del projecte.  
 
 De la informació del projecte elèctric indicat, es desprén que el mateix va en 
perjudici dels interesos de Benifairó de la Valldigna, que ha hagut de suportar recentment 
una nova instal·lació elèctrica d'alta tensió “de Vilanova de Castelló a Gandia”, la qual 
cosa es globalment negativa pel nostre territori. 



 
Benifairó de la Valldigna ja està suportant en eixe mateix recorregut 3 línies: una  

de 132kv doblada, altra de 60 kv (que fa poc ja va ser renovada i per a més kv) i la de 20kv 
i a més a més tenim la nova línea d´alta tensió Castelló de la Ribera-Gandia acabada 
d´estrenar pel sud del terme municipal. 
 

Ja en els seus moments de procediments administratius, per  part dels ajuntaments 
de la Valldigna, i en concret d'aquest, es va explicitar al llarg de tots els anys de 
negociació, la total oposició als diferents projectes de la línea d´alta tensió Castelló de la 
Ribera-Gandia presentats per IBERDROLA, S.A.U. al seu pas per la Valldigna, per 
considerar-los com un atemptat contra la salut i la qualitat de vida i del patrimoni 
ambiental, històric, cultural, social i econòmic comú; i que per a tal efecte, es varen 
prendre les mesures polítiques, administratives i Judicials de rebuig que es consideraren 
necessàries i adients en cada moment. 
 

Per la societat valldignenca en conjunt i els diferents col·lectius i associacions 
polítiques, socials i culturals en concret, demostraren el seu rebuig a qualsevol projecte de 
pas de la línia per la Valldigna al llarg de tots aquestos anys, i com a fets més destacables, 
citar la massiva recollida de signatures en contra del projecte o les tres manifestacions 
convocades els anys 1999, 2001 i 2004 i que reuniren a més de quatre mil, sis mil, i huit 
mil persones respectivament, representant un percentatge molt significatiu de veins de la 
Valldigna. 
 

Davant dels antecedents abans expressats, esta Corporació Municipal realitza les 
següents consideracions: 
 

Que si bé l'actual “Projecte de repotenciació de la línia elèctrica de 132kV (DC) a 
220 kV (Dx) ST Alzira a la nova ST Valldigna” hi ha obtes les autoritzacions 
administratives necessàries, continua sense atendre al principi de prudència que guia les 
decisions de la Unió Europea, posant en perill la salut i la qualitat de vida i el patrimoni 
ambiental, històric, cultural, social i econòmic de la Valldigna, convertint esta subcomarca 
en una teranyina de cablejats d'Alta Tensió entre els que s'ubiquen els nuclis urbans de 
Benifairó, Simat i Tavernes, a més d'altres edificacions disperses. 
 

Que esgotada la via judicial i administrativa en projectes anteriors per part dels 
Ajuntaments i la societat civil, la interposició de nous recursos contenciosos només 
redundaria, en el millor dels casos, en una demora en l'execució del projecte, que de nou 
només provocaria costos econòmics per al nostre ajuntament. 
 
 Per tot el que s'ha manifestat,  l' Ajuntament en Ple, per  unanimitat acorda: 
 



Primer.- Manifestar per part de la Corporació Municipal de l'Ajuntament de 
Benifairó de la Valldigna el seu total rebuig als diferents projectes de repotenciació de la 
línia elèctrica de 132kV (DC) a 220 kV (Dx) ST Alzira -  ST Valldigna. 

 
Segon.- Traslladar certificació d'este acord a: Els Ajuntaments de la Valldigna, la 

Mancomunitat de la Safor,  la Mancomunitat de la Valldigna, a la Conselleria  
d'Infraestructures i Transport, als Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes  i  al 
President de la Generalitat. 
 
 
 12) DESAFECCIÓ DE VEHICLE MUNICIPAL i CESSIÓ GRATUÏTA A LA 
MANCOMUNITAT DE LA VALLDIGNA: 
 

Es ret compte que amb data 16 de juliol de 2009 la Mancomunitat de la Valldigna 
ha dirigit a este Ajuntament un escrit sol·licitant la tramitació de les gestions oportunes que 
deriven en la cessió gratuïta del vehicle Ford Transit matricula V9081DP, a favor de dita 
Mancomunitat, per a destinar-lo a les seues finalitats pròpies i en particular foment de la 
cultura. 
 
 Atés que l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna es el titular del vehicle 
esmentat, adscrit al servei públic de Serveis Municipals Varis, les característiques del 
mateix són: Furgona “Ford Transit” amb núm de bastidor WF0KXXGBVKLR71514 i 
matricula V-9081-DP, segons permís de circulació expedit per la Prefectura Provincial de 
Trànsit de València en data 21 de juliol de 2004; i figura a l'Inventari Municipal amb la 
qualificació jurídica de bé de domini públic.  
 

Atés el que disposa l'article 5 del Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat 
pel Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny,  que estableix que els béns de domini públic 
són inalienables, és pel que interessa la seua desafectació del servei públic per a la seua 
posterior cessió a la Mancomunitat de la Valldigna.  
 
 L'Alcalde manifesta respecte de l'oportunitat de la desafectació, que es convenient 
procedir a l'alteració de la seua qualificació jurídica, per a qualificar-lo com a bé 
patrimonial, per a posteriorment fer cessió gratuïta a la Mancomunitat de la Valldigna, tot i 
que aquest ajuntament disposa d'altres vehicles per a prestar el servei municipal de Serveis 
Municipals Varis i d'una furgoneta nova cedida per la Diputació de València del programa 
“Sona la Dipu” adscrita també al mateix servei municipal, a més  l'indicat vehicle no es 
apte per a ser utilitzat per altres finalitats municipals. 
 
 Atés l'expedient incoat per a desafectar el bé municipal “vehicle matricula 
V9081DP”, al que  consta tant l'informe del tècnic municipal sobre valoració pericial del 



mateix, així com informe de secretaria general sobre la legalitat del procediment, la qual 
cosa comporta  aprovar la desafectació del vehicle municipal de referència com a bé de 
servei públic i avala la conveniència de la seua qualificació com bé patrimonial de propis. 
També respecte de la cessió gratuïta s'ha donat compliment als requisits que enuncia 
l'article 110.1 del vigent Reglament de Béns de les Entitats Locals ja esmentat, 
condicionada al resultat de la informació pública de la desafectació. 
 
 Atés els articles 109.2 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per 
RD 1372/86 de 13 de juny, i 79.2 del RDL 781/86 de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, establixen que els béns 
patrimonials no podran cedir-se gratuïtament excepte a Entitats o Institucions públiques i 
per a fins que redunden en benefici dels habitants del terme municipal, així com a les 
institucions privades d'interés públic sense ànim de lucre. 
 
 L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels huit Regidors presents en aquest punt de 
l'ordre del dia, que en tot cas representa la majoria absoluta legal preceptiva,  acorda: 
 
 a) Alterar, inicialment, la qualificació jurídica del vehicle “Ford Transit” amb 
matricula V-9081-DP, desafectant-lo del servei públic, quedant qualificada com bé 
patrimonial. 
 
 b) Autoritzar la cessió gratuïta del vehicle esmentat a la Mancomunitat de la 
Valldigna, quedant condicionada l'eficàcia de la cessió a l'aprovació definitiva de 
l'alteració de la qualificació jurídica del vehicle en qüestió.  
 
 c) Sotmetre aquest procediment a informació pública per termini d'un mes en el 
Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Butlletí Oficial de la província, perquè hom puga 
formular les al·legacions o reclamacions que s'estimen convenients. 
 
 d) Cas de no formular-se reclamacions durant el tràmit d'informació pública, es 
considerarà aprovada definitivament l'alteració de qualificació jurídica del vehicle de raó, i 
en conseqüència la cessió gratuïta, cosa que serà constatada pel l'Alcaldia. 
 
 e) Ferms en via administrativa aquests acords, que per l'Alcaldia es formalitze la 
corresponent Acta de cessió i demanar la Mancomunitat de la Valldigna el preceptiu canvi 
de titularitat del vehicle davant la Direcció Provincial de Trànsit. 
 
 f) Donar de baixa en l'Inventari de Béns d'este Ajuntament, el vehicle “Ford 
Transit” amb matricula V-9081-DP. 
 



 g) Comunicar el present acord a la Mancomunitat de la Valldigna, als efectes 
oportuns. 
 
 

13) ADOPCIÓ D'ACORD PERTINENT SOBRE ACCESSOS AL PARATGE 
FORESTAL “FONT DEL BARBER”: 
 
 Pel Sr. Alcalde s'informa la Corporació Municipal, que amb les millores realitzades 
en el camí “Font del Barber”, concretament neteja de brosses, anivellament del mateix amb 
sorra, fins i tot asfaltat, ara es molt fàcil accedir amb vehicles de tracció mecànica fins el 
punt més alt, o siga fins a la plana on esta la Font del Barber. 
 
 Davant d'estes circumstàncies, cal adoptar una mesura semblant a la que va adoptar 
l'Ajuntament d'Alzira, pel mateix paratge en el seu Terme Municipal, col·locant una tanca 
en un punt determinat del camí, amb la finalitat d'impedir l'accés amb vehicles fins la plana 
on esta la Font del Barber, i que a partir d'eixe punt les persones hagen de continuar a peu, 
si de cas, amb bicicleta.  
 
 Amb aquesta mesura, aconseguiríem una prou completa protecció mediambiental 
del paratge on esta la Font del Barber, en conseqüència demana la Corporació Municipal 
adopció d'acord en este sentit, tot indicant que, el punt concret on caldria col·locar la tanca, 
hauria d'esser a l'altura del “bancal del Tio Alberola” o siga on s'acaba l'asfaltat del Camí 
Font de Barber, aproximadament  a uns 100 metres linials després de les parcel·les 122 i 
123 del polígon 4 del cadastre de rústica, que afronten per la dreta i esquerra 
respectivament del mencionat camí amb direcció nord.    
 
 I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat  acorda: 
 
 - Col·locar o instal·lar una tanca en el Camí Font del Barber, a l'altura del “bancal 
del Tio Alberola” o siga on s'acaba l'asfaltat del Camí Font de Barber, aproximadament  a 
uns 100 metres linials després de les parcel·les 122 i 123 del polígon 4 del cadastre de 
rústica, que afronten per la dreta i esquerra respectivament del mencionat camí amb 
direcció nord, amb la finalitat d'impedir l'accés amb vehicles fins la plana on esta la Font 
del Barber, i que a partir d'eixe punt les persones hagen de continuar a peu, si de cas, amb 
bicicleta. 
 

- Que per l'equip de Serveis Municipals Varis, s'adopten les mesures oportunes per 
a instal·lar l'esmentada tanca el més aviat possible. 

 



- Que per la Policia Local es controle i vigile, que per les persones en general es 
respecta la tanca, la finalitat de la mateixa, bàsicament, es la protecció mediambiental del 
paratge on esta la Font del Barber. 
 
 

14) COMPROMÍS D'AFECTACIÓ DE LES COMPENSACIONS A 
PERCEBRE DE L'ESTAT PER L'EXEMPCIÓ DE L'IBI RÚSTICA DE 2007: 
 
 Atés el Reial Decret Llei 10/2007, de 19 d'octubre, pel que s'adopten mesures 
urgents per a pal·liar els danys ocasionats en el sector agrari per les tempestes de pluja, 
vent i inundacions ocorregudes durant els dies 11 a 19 d'octubre de 2007 a la Comunitat 
Valenciana, el qual regula l'exempció de les quotes de l'Impost sobre Béns Immobles 
corresponents a l'exercici de 2007. 
 
 Atés l'Ordre INT/3357/2007 de 21 de novembre de 2007, per la qual es determinen 
els municipis als que es d'aplicació les mesures previstes en el mencionat RDL., entre els 
municipis que figuren en la citada Ordre, es troba el de Benifairó de la Valldigna. 
 
 L'article 5 apartat 1 del R.D.Llei 10/2007, fixa com a requisits per a disfrutar 
l'exempció de les quotes de l'Impost sobre Béns Immobles corresponents a l'exercici de 
2007, que es tracte de danys en explotacions agràries que constitueixen sinistres no 
emparats per cap fórmula d'assegurament públic o privat. 
 
 Atés que, per la Delegació d'Economia i Hisenda a través de la Direcció General de 
Coordinació Financera amb les Entitats Locals, ha informat de la documentació que s'ha 
d'acompanyar als expedients de compensació,  entre la que es troba, l'acord de compromís 
d'afectació expressa pel Ple Municipal. 
 
  L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 a) Declarar l'afectació expressa dels recursos a percebre de l'Estat, per via de 
compensació, a les devolucions pendents de realitzar de les quotes objecte d'exempció a 
l'IBI rústica de l'any 2007.    
 
 b) Comunicar aquest acord a l'administració d'Hisenda de l'Estat. 

 
 

 15) 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 juny de 
2009  fins el dia 14 de juliol de  2009, fent l'extracte següent, 
 

- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,  
De 29-06-09,  delega funcions Alcaldia en Tinent-Alcalde Sr. Antoni Vercher 
Ferrando. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 01-06-09, encomana redacció projecte obres “Millores en Pl. Pintor Sorolla”. 
De 02-06-09, inici contractació obres “Reparació xarxa aigua potable” Pla Pluges-
2007. 
De 02-06-09, inici contractació obres “Reparacions en casa Ajuntament” Pla 
Pluges-2007. 
De 02-06-09, inici contractació obres “Reparacions en cap de futbol” Pla Pluges-
2007. 
De 02-06-09, inici contractació obres “Reparacions en camins rurals” Pla Pluges-
2007. 
De 04-06-09, aprova certificació d'obra Única de Col·lector aigües pluvials en C/ 
Sant Roc. 
De 04-06-09, aprova projecte tècnic obres “Remodelació del carrer Sant Roc”. 
De 09-06-09, aprova expedient contractació servei socorrisme i manteniment 
piscina municipal estiu 2009. 
De  18-06-09, adjudica contracte servei socorrisme i manteniment piscina 
municipal estiu 2009, a NEO's pel preu cert de 20.700 euros. 
De 22-06-09, accepta delegació per a contractar les obres “Remodelació C/ Sant 
Roc” 
De 24-06-09, demana informe tècnic respecte del projecte obres “Millores en Pl. 
Pintor Sorolla”. 
De 25-06-09,  inici devolució aval  a S.A. SEDNI, per obres de contenidors 
soterrats recollida residus. 
De 29-06-09, inici expedient contractació obres “Remodelació del carrer Sant 
Roc”. 
De 24-06-09, aprova primera i final certificació d'obra de “pintat senyalització 
horitzontal del nucli urbà”. 
De 29-06-09, aprova  projecte obres “Millores en Pl. Pintor Sorolla”. 
De 30-06-09, accepta delegació per a contractar les obres “Millores en Pl. Pintor 
Sorolla”. 



De 01-07-09, inici expedient contractació obres “Millores en Pl. Pintor Sorolla”. 
De 01-07-09, aprova expedient contractació obres “Remodelació del carrer Sant 
Roc”. 
 
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, 
De 24-06-09, a José Ramón Vercher Cuñat, reformes en Pl. Pintor Sorolla, 6. 
De 24-06-09,  a Fco. Javier Blasco Carcelen, tanca finca rústica 73 del polígon 10. 
De 01-07-09,  a Dolores Ma. Bellver Baset, segregació parcel·la 168 del polígon 
04. 
 
- LLICÈNCIES D'ACTIVITATS, 
De 18-06-09, inici activitat magatzem i distribució farina, en C/ Merinyen, 30, per 
part de Dora Vercher Casanova. 
De 18-06-09, autoritza reobertura piscina municipal estiu 2009. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 01-06-09, atorga pressa d'aigua a Ma. Mercé Ribelles Vercher, en caseta conreu 
parcel·la 521 polígon 9. 
De 02-06-09, determina composició Comissió  Avaluadora mèrits aspirants a les 
beques del programa La Dipu Et Beca. 
De 08-06-09, inici baixa padró habitants dos estrangers sense autorització de 
residència permanent. 
De  11-06-09, adjudica les tres Beques del programa “La Dipu Et Beca” i designa 
tutora. 
De  11-06-09, requeriment a Julian Prieto Carrasco de documentació relativa a gos 
potencialment perillós. 
De  16-06-09, sol·licita ajuda a SERVEF, per a prorroga anual serveis d'AODL. 
De 23-06-09, determina composició Comissió Selecció treballadors aturats 
presentats al programa EMCORP-2009. 
De 23-06-09, determina composició Comissió Selecció treballadors aturats 
presentats al programa EPAMER-2009 
De 14-07-09,  autorització lloc fixe en mercat setmanal no sedentari a Diop Diop, 
Dame. 
 
- INTERVENCIÓ,  
De 22-06-09, formalitza compromís econòmic per a la realització obres 
“Remodelació C/ Sant Roc” 
De 24-06-09, accepta renuncia del Club de Basket Benifairó, a l'ajuda municipal de 
2000 euros atorgada l'any 2008. 
De 30-06-09, formalitza compromís econòmic per a la realització obres “Millores 
en Pl. Pintor Sorolla”. 



De 01-07-09, aprova honoraris redacció projecte de les obres “Remodelació del 
carrer Sant Roc”, i demana subvenció a Diputació de València. 
 
- TRESORERIA,  
De 15-06-09, desestima recurs de reposició de Ma. Nieves Ferrando Serra, contra 
liquidació taxa ocupació via pública amb materials de la construcció. 
De 22-06-09, declara exempció IVTM vehicle 7339 FFM, per minusvalidesa de Ma 
Dolores Crespo Pérez. 
De 22-06-09, aprova una liquidació taxa ocupació via pública amb materials de la 
construcció. 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2009,  han tingut entrada  832 escrits, i han tingut eixida  669 escrits. 

 
 I  l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat  de 
tota la informació rebuda. 
 
 
 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 de 07 de setembre de  
2009.   I s'estén  en vint-i-dos pàgines de full timbrat de l'Estat, classe 8a., números 
OI8704382 (anvers) a OI8704392 (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 
 


