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     S' EXCUSAREN:  
         
    

NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A  Benifairó de la Valldigna, a tretze de gener de 2014, essent  les vint hores, a la 
Sala de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Agustí Pascual Granell, 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 08 de gener de 2014,  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 obre la sessió  amb el següent, 
 

ORDRE  DEL  DIA 
 

  



 1)  APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA  
SESSIÓ  DE  19  DE DESEMBRE DE 2013: 
 

Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia 19 de 
desembre de 2013, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la 
seua transcripció al llibre d'actes corresponent.  

 
 

 2) APROVACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC “OBRES VARIES EN 
CONSULTORI DE SALUT” DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA: 
 

Es ret compte de l’expedient que es tramita davant la Conselleria de Sanitat per a 
realitzar obres de millora en Consultori Local de Salut, amb financiació de la Conselleria. 

 
 Atés la Memòria Tècnica de "Obres Varies en Consultori Mèdic”, redactada per 
l’arquitecte Sr. Joaquim Egea i Martínez,  amb un pressupost general de contracta de  
15.442,60 euros. 
 

Atés l’informe tècnic favorable emes per la Subdirecció  General d’Infraestructures, 
Subministraments i Serveis de la Conselleria de Sanitat, respecte de la Memòria Tècnica 
redactada per a la realització de les obres mencionades, en particular sobre el seu contingut 
i la seua viabilitat, i que desenvolupa les determinacions  de la legislació de Contractes del 
Sector Públic. 
 
 L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 a)  Acceptar i aprovar la Memòria Tècnica de "Obres Varies en Consultori Mèdic”, 
tal i com esta redactada, en totes les  seues parts. 
  
 b) Remetre certificació d’aquest acord a la Conselleria de Sanitat, amb dos còpies 
en paper i tres en suport digital de la Memòria Tècnica aprovada, als efectes previstos. 
 
 c) Sol·licitar de la Conselleria de Sanitat, ajuda econòmica suficient per poder duar 
a terme l’execució de les obres mencionades a la Memòria Tècnica. 
 
 

3) APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 
06  DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA:  
 

Es ret compte de l'expedient instruït per a l'aprovació de la Modificació puntual 
Núm. 6 del Pla General d'Ordenació Urbana de Benifairó de la Valldigna, aprovat per 



aquest Ajuntament en Ple a efectes de sotmetre’l a informació pública, en sessió de 04 de 
novembre de 2013, per que hom poguera presentar al·legacions, suggeriments i/o 
reclamacions. 
 
 Atés que el tràmit d'informació pública durant el termini d'un mes, s’ha dut a terme 
amb la publicació d'anuncis en el periòdic “Levante” del dia 28 de novembre de 2013, i al 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana  núm. 7163, de data 29 de novembre de 2013, 
també en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, termini comptat des del dia 30 de 
novembre de 2013 fins al 30 de desembre de 2013, durant el qual NO s'ha presentat cap 
al·legació o reclamació contra la Modificació indicada. 
 
 Atés que segons la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana 
procedeix l'aprovació provisional d'esta Modificació puntual núm. 6 per part de 
l'Ajuntament, tot demanant l'aprovació definitiva a la Generalitat Valenciana al tractar 
aquesta modificació de sistemes estructurals de planejament. 
 

Tot seguit, els regidors, Sra. Rosa Alberola Ferrando i  Sr. José Luís Ferrando 
Martí, en congruència amb l’informe del Secretari General d’este Ajuntament que consta a 
l’expedient, i d’acord amb l’article 28 de la vigent Llei de Procediment Administratiu, atés 
que tenen un interès personal amb aquest assumpte de l’Ordre del Dia,  per tindre un 
parentiu d’afinitat de primer grau en el cas de la primera i de consanguinitat de primer grau 
en el segon cas, als ser nora i fill de propietaris d’uns dels immobles objecte de la proposta 
de modificació del PGOU ací descrita, manifesten que s’abstenen d’intervindré en el 
procediment i en concret de votar. 
 
 L'Alcalde demana la Corporació Municipal  una votació positiva a la modificació 
puntual núm. 6 del PGOU tal i com esta redactada i presentada. 
 
 Passa l'assumpte a votació, la qual dona el resultat següent: Set vots a favor, tres de 
regidors del grup municipal PSOE, dos de regidors del grup municipal PP, un de la 
regidora del grup municipal EUPV i un del regidor del grup municipal COMPROMÍS; i 
dos abstencions, una  de la regidora del grup PSOE, Sra. Rosa Alberola Ferrando, i l’altra 
del regidor del grup PP, Sr. José Luís Ferrando Martí. 
 
 I l'Ajuntament en Ple, per majoria de set vots a favor i dos abstencions, acorda: 
  
 a) Aprovar provisionalment la Modificació puntual Núm. 06 del Pla General 
d'Ordenació Urbana de Benifairó de la Valldigna, redactada pels arquitectes Sr. Joaquim 
Egea i Martínez i Sr. Francesc Bosca i Mayans.  
 



 b) Retre el document “Modificació puntual Núm. 06 del Pla General d'Ordenació 
Urbana de Benifairó de la Valldigna”  a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi 
Ambient, amb la finalitat i sol·licitant la corresponent aprovació definitiva.  
 
 c)  Facultar l'alcalde per a què en nom i representació de l'Ajuntament,  signe els 
documents oportuns en execució d'aquest acord. 
 

 
4) APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’ANY 2013, 

PRESENTAT PEL SERVEI DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE LA DIPUTACIÓ 
DE VALÈNCIA: 

 
Es ret compte de la gestió recaptatòria presentada pel Servei de Recaptació de la 

Diputació de València, formalitzada a través del Compte de Recaptació de l’exercici de 
2013 dels tributs municipals de Benifairó de la Valldigna, tant per valors rebut com per 
valors liquidacions, així com en voluntària com en executiva, amb el següent resum en 
euros: 

 

TIPUS PENDENT 
ANY 

CÀRRECS INGRESSOS PENDENT 
ANY 

VA-
LORS 

ANTERIOR VOLUN-
TARIA 

EXECU-
TIVA 

VOLUN-
TARIA. 

EXECU-
TIVA 

BAIXES 
SEGÜENT 

LIQUI
DACI-
ONS 

15.335,33 

 

9.322,47 2.482,66 6.608,73 1.248,63 599,26 18.683,84 

RE-
BUTS 

131.017,74 880.582,14 0,00 776.092,46 54.360,66 20.546,87 160.599,89 

TOTAL 146.353,07 889.904,61 2.482,66 782.701,19 55.609,29 21.146,13 179.283,73 

 
Al respecte s’ha de fer l’observació que l’import (131.017,74 €) del pendent de 

cobrament pel concepte de rebuts de l’any anterior no coincideix amb l’import (138.286,58 
€) del pendent de cobrament  pel concepte de rebuts per a l’any següent del compte de 
recaptació de l’any 2012, en la quantitat de 7.268,84 €,  per la circumstància de que durant 
l’exercici 2013 el Servei de Recaptació de la Diputació de València s’ha relacionat 
directament amb l’Entitat de Sanejament de la Generalitat en la recaptació del tribut 
autonòmic valencià “Cànon de Sanejament d’Aigües”, no fent constar aquest tribut en el 
present Compte de Recaptació de l’any 2013.  

 



Atés, pel que respecte a les baixes, que durant l’exercici 2013 el Servei de 
Recaptació ha comunicat i relacionat el motiu de les mateixes, d’acord amb el que regula la 
vigent Llei General Tributària, Reglament General de Recaptació, Llei General 
Pressupostària, en relació amb la prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats, en 
relació amb la declaració d’insolvència del deutor, o en relació a la correcció d’errors 
materials o de fet.  

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

a) Acceptar i aprovar el Compte de Recaptació de l’exercici de 2013 dels tributs 
municipals de Benifairó de la Valldigna, tal i com la presentat el Servei de Recaptació de 
la Diputació de València, per tant aprovar les baixes dels drets reconeguts pendents de 
cobrament, segons consta en el Compte presentat. 

  b) Que per Intervenció i Tresoreria es realitzen els assentaments comptables que 
calguen segons resulta del Compte de Recaptació aprovat en l’apartat anterior. 

 
 
 5) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I  DE LA 
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL  INTERÈS:  
 
 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 desembre de 
2013  fins el dia  31 de desembre de  2013, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,  
De 12-12-13, convocatòria sessió extraordinària a celebrar  el dia 19 de desembre 
de 2013. 
 
- PERSONAL,  
De 17-12-13, autoritza una comissió de serveis a l’agent de la policia local d’este 
Ajuntament, Sergio Marti Donet, per a prestar els serveis de policia en 
l’Ajuntament de Xeraco. 
 
- BENS,  
De 02-12-13, autoritza pel dia 05-12-2013 l’ús de la Biblioteca Municipal, a “Poble 
de Cultura”. 



De 02-12-13, autoritza pel dia 14-12-2013 l’ús del Centre Cultural, a la 
Mancomunitat de la Valldigna. 
De 04-12-13, autoritza pel dia 08-12-2013 l’ús del Centre Cultural a Associació 
Juvenil Pi Redó. 
De 04-12-13, autoritza pel dia 19-12-2013 l’ús del Centre Cultural a CEIP Jaume II 
el Just. 
De 04-12-13, autoritza pel dia 22-12-2013 l’ús del Centre Cultural, a Societat 
Musical l’Entusiasta. 
De 10-12-13, autoritza pel dia 17-12-2013 l’ús de la Sala d’Exposicions a 
Associació Amics Parats de la Safor. 
De 19-12-13, autoritza pel dia 26-12-2013 l’ús del Centre Cultural a Associació 
Juvenil Pi Redó. 
De 30-12-13, autoritza pel dia 11-01-2014 l’ús de la Sala d’Exposicions a Societat 
Cooperativa Valenciana de Transports Alfandec, Ltda. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 16-12-13, adjudica contracte de les obres “Millores en Passeig de l’Albereda”, a 
CADERSA, pel preu cert de 18.870,36 euros. 
De 18-12-13, acorda la devolució de la fiança definitiva, a CADERSA, per 
l’execució de les obres “Millores en camí Tossalets”. 
 
- LLICÈNCIES  AMBIENTALS, 
De 10-12-13, atorga llicència d’obertura Bar, a Eleuterio Ferrando Gonzalez, en C/ 
Sant Vicent, 19. 
 
- LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES, 
De 17-12-13, a Frutas Tono S.L., modificació de moll en C/ Castell, 1. 
De 17-12-13, a Frutas Tono S.L., modificació de nivell vorera accés a magatzem en 
C/ Castell, 1. 
De 18-12-13, a Diana Pérez Pellicer, reformes en C/ Sant Francesc, 14. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 19-12-13, inici gual en C/ Verge dels Angels, 2. 
De 19-12-13, inici gual en C/ Dr. Fleming, 2. 
De 27-12-13, atorga llicència de gual en C/ Verge dels Angels, 2, a Jose Casanova 
Bataller. 
De 27-12-13, atorga llicència de gual en C/ Dr. Fleming, 2, a Jose Ramón Plana 
Cuñat. 
 
 
 



- INTERVENCIÓ,  
De 02-12-13, considera definitivament aprovat expedient modificació de crèdits 
núm. 2 en pressupost de 2013. 
De 02-12-13, reconeix productivitat a membres del Cos de Policia Local. 
De 02-12-13, reconeix serveis extraordinaris a funcionaris municipals. 
De 02-12-13, reconeix serveis extraordinaris a empleats municipals. 
De 13-12-13, autoritza pagament indemnitzacions a regidors per reunions 
informatives, fetes des d’octubre a desembre de 2013. 
 
- TRESORERIA,  
De 18-12-13, aprova liquidació 32/13 per ocupació de la via pública amb materials 
de construcció. 
De 18-12-13, aprova liquidació 33/13 per ocupació de la via pública per tall de 
carrer. 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a 31 de 
desembre de 2013, i des del dia 01-01-2013, han tingut entrada  1268 escrits, i han tingut 
eixida 1323 escrits. I que a data d'avui, des del dia 01-01-2014, han tingut entrada 15 
escrits, i han tingut eixida 12 escrits. 

 
 I  l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat  de 
tota la informació rebuda. 
 
 

6)  PRECS I PREGUNTES: 
  

Abans d’iniciar els torns de precs i preguntes, pel Sr. Alcalde s’informa a la 
Corporació Municipal de les obres que estan executant-se en l’avinguda de la Valldigna, a 
l’altura del Cementeri Municipal, les quals bàsicament consisteixen en posar-se a 
l’alineació que marca el vigent Pla General d’Ordenació Urbana, amés de facilitar la 
continuïtat  d’aquesta alineació a la parcel·la de Frutas Bollo. 

També informa de la possibilitat d’instal·lar gespa artificial en el Camp de Futbol 
Municipal, amb una ajuda de la Diputació de València, que no te res a vore amb el   
programa provincial d’instal·lació de gespa artificial de l’any 2008. Fa un poc d’història 
d’aquell programa i perquè l’Ajuntament  no ha pogut beneficiar-se del mateix. Ara cap la 
possibilitat  que siga una realitat, tot i que igual no cal endeutar-se, ja que actualment 
aquestes obres són més econòmiques, i que anem a combinar les ajudes de la Diputació de 
València per a realitzar obres municipals en 2014, PPOS, PAP, i ajuda especial, per a 
l’instal·lació de gespa artificial  en el Camp de Futbol Municipal.  

 



A continuació per la Regidora d’Educació, Sra. Rosa Alberola Ferrando, s’informa 
la Corporació Municipal, que la propera trobada d’escoles en valencià en la Comarca de la 
Safor, la 26 trobada, tindrà lloc en Benirredra el dia 17 de maig de 2014. 

 
Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als 

Regidors amb delegació. 
 
 La Sra. Rosanna Peris Peris, regidora del grup EUPV,  formula els següents precs o 
preguntes: 
 - Qui es l’encarregat de fer la neteja dels patis de les Escoles i de l’Escola Infantil, 
ho pregunta perquè últimament estan prou bruts. On estan els jocs infantils podria canviar-
se l’arena i posar eixe material que pareix goma.  
 L’Alcalde manifesta que els patis dels centres escolars els netegen els empleats de 
serveis municipals diversos, i l’arena d’on estan  els jocs infantils, es renova prou sovint. 
Posar eixe material que pareix goma no se si resultaria més higiènic, crec que totes 
maneres els gats i els gossos que travessen la tanca  dels centres escolars, igual anirien a 
eixos punts a fer les seues necessitats. 
 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió 

a les 20:30  hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta. 

 
 
 Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 03 de febrer 
de 2014.   I s'estén  en huit pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números 
OL3922652 (anvers) a OL3955655 (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, 
 
 
 
 
 
 

         Agustí Pascual Granell                                                     Salvador  Casanova Ferrer 


