MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 02 DE SETEMBRE DE 2013.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. AGUSTÍ PASCUAL GRANELL

REGIDORS:
SR. DOMÉNEC ESTRUCH LLORCA
SRA. ROSA ALBEROLA FERRANDO
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ
SRA. ROSA T. VERCHER CASANOVA
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
SRA. ROSANNA PERIS PERIS
SR. JUAN CARLOS CORS MEJIAS
S' EXCUSAREN:
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a dos de setembre de 2013, 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 27 d’agost de 2013, 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 18 DE JULIOL DE 2013:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia 18 de juliol
de 2013, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua
transcripció al llibre d'actes corresponent.
2) RETRE COMPTE DE DECRET DE L’ALCALDIA RELATIU A
DELEGACIÓ ESPECIAL PER A LA DIRECCIÓ DE LA FESTA TAURINA
DURANT LES FESTES PATRONALS DE 2013:
Es ret compte del Decret de l'Alcaldia de data 20 de juny de 2013, sobre delegació
especial per a l’organització de la festa taurina durant les festes patronals de 2013, el qual
literalment diu:
“Enguany, durant la setmana de festes majors o patronals esta programada la
celebració de festejos taurins de conformitat i segons ho regula el Decret 24/2007, de 23 de
febrer, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de Festejos Taurins Tradicionals a la
Comunitat Valenciana “Bous al Carrer”, que tindran lloc en Benifairó de la Valldigna, en
carrer Redessan, s/n, entre els dies 27 de juliol i 3 d’agost de 2013, en horari vespertí o
nocturn, en un Recinte Tauri, dels quals serà l’Organitzador l’Ajuntament de Benifairó de
la Valldigna.
A l’efecte, i en compliment de l’article 14 del mencionat Decret 24/2007, per
aquesta Alcaldia s’ha formalitzat la preceptiva sol·licitud de festejos taurins davant la
Conselleria de Governació.
No obstant açò, i per tal que aquesta Alcaldia puga actuar com a Òrgan de
l’administració local de l’Ajuntament de forma i manera independent i separada de les
funcions que corresponen com a organitzador dels festejos taurins, cal delegar tal atribució
en un regidor de la Corporació Municipal.
Atés l’article 43.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals que, preveu que per a comeses específiques l’Alcalde pot realitzar delegacions a
favor de qualsevol regidor. Per altra banda l’apartat 5é del mencionat article classifica les
delegacions especials en tres tipus, entre elles, cal significar la lletra a) relativa a un
assumpte determinat.

De conformitat amb allò disposat en l’art. 21.3 de la llei 7/85, de 2 d'abril í 43, 44 i
45 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, Resolc:
a) Delegar en el regidor de cultura, esport i joventut d’este Ajuntament, Sr. Marc
Vercher Alberola, les tasques i funcions que signifiquen ser l’Ajuntament de Benifairó de
la Valldigna l’organitzador dels festejos taurins que tindran lloc en Benifairó de la
Valldigna, en carrer Redessan, s/n, entre els dies 27 de juliol i 3 d’agost de 2013, en horari
vespertí o nocturn, en un Recinte Tauri, i segons queda regulat en el Decret 24/2007, de 23
de febrer, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de Festejos Taurins Tradicionals a la
Comunitat Valenciana “Bous al Carrer”.
b) Comunicar el present Decret al Regidor delegat amb la finalitat que efectue
l'acceptació de l’esmentada delegació.
c) Donar compte del present decret al Ple en la primera sessió que se celebre.
d) La delegació conferida serà efectiva des del día següent a la data del present
Decret.”
També es ret compte del Decret de l'Alcaldia de data 18 de juliol de 2013, sobre
delegació especial per a la direcció de la festa taurina durant les festes patronals de 2013, el
qual literalment diu:
“DELEGACIÓ ESPECIAL RELATIVA A DIRECCIÓ DE LA FESTA TAURINA A
FAVOR DE REGIDOR DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL.
Atés la Resolució d’11 de juliol de 2013 de la Directora Territorial de la
Conselleria de Governació i Justícia, per la qual autoritza l’Ajuntament de Benifairó de la
Valldigna per a la celebració de festejos taurins tradicionals “Bous al carrer” programats
per a les festes estiu-2013, que tindran lloc entre els dies 27 de juliol i 3 d’agost de 2013.
Atés l’article 31 del Decret 24/2007, de 23 de febrer, del Consell, pel qual s’aprova
el Reglament de Festejos Taurins Tradicionals a la Comunitat Valenciana “Bous al
Carrer”, pel qual s’indica que la direcció de la festa taurina correspon a l’Alcalde del
municipi on se cèlebre, poguen delegar tal atribució en un regidor de la Corporació
Municipal.
Atés l’article 43.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals que, preveu que per a comeses específiques l’Alcalde pot realitzar delegacions a
favor de qualsevol regidor. Per altra banda l’apartat 5é del mencionat article classifica les

delegacions especials en tres tipus, entre elles, cal significar la lletra a) relativa a un
assumpte determinat.
De conformitat amb allò disposat en l’art. 21.3 de la llei 7/85, de 2 d'abril í 43, 44 i
45 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, en relació a l’article 31 del Decret
24/2007 esmentat, DECRETE:
a) Delegar en el regidor d’este Ajuntament, Sr. Marc Vercher Alberola, la
competència de Direcció i control de la festa taurina autoritzada per la Conselleria de
Governació i Justícia a este Ajuntament, i segons queda regulat a l’article 31 del Decret
24/2007, de 23 de febrer, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de Festejos Taurins
Tradicionals a la Comunitat Valenciana “Bous al Carrer”.
b) Comunicar el present Decret junt a una fotocòpia de la Resolució i instruccions
de la Conselleria de Governació i Justícia, al Regidor delegat amb la finalitat que efectue
l'acceptació de l’esmentada delegació.
c) Donar compte del present Decret a l’Ajuntament en Ple en la primera sessió que
se cèlebre.
d) La delegació conferida serà efectiva des del dia següent a la data del present
Decret.”
Decrets, dels quals la Corporació Municipal, per unanimitat, manifesta quedar
assabentada.
3) SOL·LICITAR A LA CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL
XÚQUER LA NETEJA DELS LLITS DEL RIU I BARRANCS MES IMPORTANTS
EN PREVENCIÓ D’INUNDACIONS:
La Corporació Municipal fa pales que de les comprovacions rutinàries que es
porten a terme en tot el Terme Municipal, es ve observant la degradació progressiva del
Riu Vaca, i de determinats barrancs, principalment el de Malet, a causa de l'erosió del mitjà
i a la invasió de vegetació intensiva.
Aquesta situació, al dia de la data fa que les lleres estiguen tan brutes i plenes
d'arrossegaments que amb tota seguretat, no suportarien les pluges torrencials o la "gota
freda" que es produeixen només entrar a la tardor, causant inundacions al desbordar-se.

Aquest Ajuntament amb els mitjans de què disposa adopta una sèrie de mesures per
tal d'aconseguir l’eliminació o minoració de les possibles conseqüències adverses que
aquelles pluges puguen produir a les persones o infraestructures publiques o privades.
Però sobre el Domini Públic Hidràulic, com ho són el RIU VACA i EL BARRANC
DE MALET, entre altres, aquest Ajuntament no pot actuar per no ser de la seua
competència, sense la prèvia autorització de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, no
obstant açò, tampoc no pot actuar al no disposar dels recursos econòmics suficients per tal
de dur endavant unes actuacions que s'haurien de realitzar de manera quotidiana durant tot
l’any, com ho és la neteja i aclarida de canyes i altres elements vegetals que impedeixen el
normal curs de les aigües fluvials que discorren pel Riu Vaca, i en el seu cas pel Barranc
de Malet, entre altres, assumpte molt important quan es produeixen les pluges torrencials, i
si els marges del Riu o dels Barrancs no estan nets, frenen el discórrer natural de les
aigües, i es produeixen inundacions.
És necessari portar a terme labors de conservació d'aquestes lleres, consistents en
l’esbrosse de les lleres i desenrunament d'aquells punts on els arrossegaments provoquen
impediment considerable al desguàs natural.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Demanar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, amb la finalitat d'evitar
possibles inundacions del casc urbà i terme municipal, que adopte les mesures oportunes i
amb caràcter urgent, per a procedir a la neteja dels marges del Riu Vaca i del Barranc de
Malet, entre altres.
b) Retre certificació d’aquest acord a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, als
efectes oportuns, també a la Conselleria de Governació i Justícia.
4)
DESIGNAR
COMPROMISSARI
PER
A
ELEGIR
REPRESENTANTS DE LA JUNTA D’EXPLOTACIÓ SERPIS, DE
CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER:

ALS
LA

Es ret compte de l'escrit de data 22 de juliol de 2013, de la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, relatiu a la renovació dels representants dels usuaris en les Juntes
d’Explotació, açò de conformitat amb el Reial Decret 927/1988, de 29 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de l’Administració Pública de l’Aigua i de la Planificació
Hidrològica.

Atés que el procés comença amb la designació d’un compromissari de cada entitat
que forma part d’una Junta d’Explotació, per a que procedeix-ca el dia que pertoque a
elegir als representants dels usuaris de la Junta d’Explotació, en el cas de Benifairó de la
Valldigna, la Junta d’Explotació SERPIS.
El Sr. Alcalde demana la Corporació Municipal la designació del compromissari de
l’Ajuntament, en defecte serà el propi Alcalde.
Les senyores i senyors Regidors/res declinen la designació, manifestant estar
conforme en que ho siga el Sr. Alcalde, excepte la regidora del Grup EUPV, Sra. Rosanna
Peris Peris que manifesta abstenir-se.
L'Ajuntament en Ple, per majoria de set vots a favor i una abstenció, acorda:
a) Designar compromissari de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna per a
elegir als representants dels usuaris en la Junta d’Explotació SERPIS, a l’Alcalde, Sr.
Agustí Pascual Granell, amb DNI. 19.969.491 V.
b) Retre certificació d’aquest acord a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, als
efectes previstos.
5) RETRE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL
RELATIU A L’AVALUACIÓ DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA DEL
PRIMER SEMESTRE DE 2013:
Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 29 d’agost de
2013, en virtut del que regula la vigent l'Ordre HAP/2105/2012, d’01 d'octubre, per la qual
es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF), corresponent al Segon Trimestre de 2013, informe que resulta ser el següent,
“INFORME D'INTERVENCIÓ DE COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS
DERIVADES DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D'ABRIL, D'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA (LOEPSF) EN RELACIÓ A
L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2013, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE.
EL SECRETARI-INTERVENTOR de l’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA
VALLDIGNA, que subscriu,

Vista la informació obtinguda del programa de comptabilitat municipal, relativa a
l’execució del pressupost municipal de 2013, des de l’01 de gener fins el 30 de juny, així
com les estimacions d’esta Intervenció Municipal respecte de l’execució pressupostaria
fins el 31 de desembre, en compliment de l'Ordre HAP/2105/2012, d’01 d'octubre, per la
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF), concretament l’article 16 estableix obligacions trimestrals de subministrament
d'informació per les Entitats Locals, que haurà d'efectuar-se per mitjans electrònics a través
del sistema que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habilite a
aquest efecte (art. 5.1).
Aquest Informe té per objecte formalitzar la informació comprable a presentar en els
formularis previstos pel Ministeri per al compliment de la citada obligació, corresponent al
segon trimestre de l'exercici 2013. Així tenim el següent,
INFORME:
La comunicació de les obligacions trimestrals de subministrament d'informació
corresponen a la Intervenció Municipal i bàsicament consisteix en la següent informació:
- Actualització del pressupost en execució per a l'exercici 2013 amb el detall
d'execució al final del trimestre vençut.
- Situació del romanent de Tresoreria i previsió de tancament a fi d’exercici.
- Calendari i pressupost de Tresoreria.
- Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius.
- Informació que permeta relacionar el saldo resultant d'ingressos/despeses amb la
capacitat o necessitat de finançament, d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes
(ajustaments SEC).
- Informació complementària per a l’anàlisi de Regla de la Despesa.
Resultat de l’anterior informació ha de ser l’actualització de l'Informe de la
Intervenció Municipal del compliment dels objectius d'estabilitat i de la regla de la
despesa.
A) Compliment de la Regla de Despesa.
Tenint en compte que el Govern de la Nació en reunió del Consell de Ministres del
21 de juliol del 2012, va elevar al Parlament, aprovant el 24 de juliol el Congrés dels
Diputats i el 26 del mateix mes el Senat, els següents objectius per al trienni 2013-2015,

2013

2014

2015

Dèficit Públic

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Deute Pública
Regla de gasto

3,8 %
1,7 %

3,8 %
1,7 %

3,8 %
2,0 %

Conforme a l'article 12 de la LOEPSF la variació del gasto computable no podrà superar la
taxa de creixement del PIB de mitjà termini de l'economia espanyola. Esta taxa per a l'any
2013 s'ha establit pel Ministeri d'Economia i Competitivitat segons la metodologia de la
Comissió Europea en l'1,7.
Per a la determinació de l'estabilitat pressupostària i el gasto computable als efectes de
determinar el sostre de gasto s'ha partit de la liquidació de l’exercici pressupostari de 2012,
de la qual, tenint en compte sols els capítols 1 a 7, exclosos els interessos del deute i les
despeses finançades amb fons finalistes, açò es subvencions, també hauria d’ajustar-se la
despesa computable amb els augments o disminucions permanents de recaptació, que per a
2013 no es el cas.
Realitzant si fa el cas els ajustos SEC 95 amb incidència en despeses, resulta una Despesa
Computable d’1.164.925,55 euros. Aplicant a esta quantitat la taxa de referència (1’7%)
resulta que el límit de la Regla de la Despesa és 1.184.729,28 euros. De les previsions de
liquidació de les despeses no financeres de l’exercici 2013 amb els ajustos pertinents,
determinada per Intervenció Municipal en la quantitat d’1.183.000,00 euros, resulta que
aquesta es inferior al límit de la Regla de Despesa en l’import de 1.729,28 euros, que
representa el 0’02% d’aquell límit.
B) Compliment de l'Estabilitat Pressupostària.
Estableix l'article 11 de la LOEPSF que l'elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos se sotmetrà al principi d'estabilitat pressupostària. Això implica que cap
Administració Pública podrà incórrer en dèficit estructural, és a dir, dèficit ajustat al cicle.
No obstant en el cas de les corporacions locals l'apartat 4 obliga a estes a mantindré una
posició d'equilibri del superàvit pressupostari en congruència amb l'objectiu d'estabilitat
per al conjunt de l'administració local fixat en el 0 %.
Així tenim de l’execució del pressupost de 2013, corresponent al segon trimestre,
que la suma dels Drets reconeguts del capítol 1 al 7 d’ingressos dona l’import de
532.244,84 euros, i la suma de les Obligacions reconegudes del capítol 1 a 7 de despeses
dona l’import de 480.091,89 euros. La diferència entre Ingressos i Despeses dels imports
anteriors resulta la quantitat de 52.152,95 euros, quantitat que al se positiva ens situa en

una posició de superàvit, la qual cosa representa estabilitat pressupostaria i tindre
CAPACITAT Financera.
EN DEFINITIVA, en els formularis previstos pel Ministeri s’arreplega la
comunicació dels Pressupostos actualitzats amb tota la informació del mateix en execució
fins el 30 de juny i en previsió fins el 31 de desembre de l’Ajuntament de Benifairó de la
Valldigna, i són:
F.1.1.1

Resum de Classificació Econòmica

F.1.1.2

Desglossament d'Ingressos Corrents.

F.1.1.3

Desglossament d'Ingressos de Capital i Financers

F.1.1.4

Desglossament de Despeses Corrents

F.1.1.5

Desglossament de Despeses de Capital i Financers

F.1.1.9

Calendari i Pressupost de Tresoreria

F.1.1.8

Romanent de Tresoreria

F.1.1.A3 Dotació de Plantilles i retribucions (execució): Un per a la plantilla de
Policia Local, altre per la plantilla de l’Escola Infantil, i un tercer per a la plantilla
d’administració general i resta de sectors.
Per altra banda en uns formularis annexos s’arreplega la informació d'ajustaments
continguts en l'actualització de l'informe d'intervenció de compliments d'objectius i
informació detallada d'aquests per a relacionar el saldo resultant d'ingressos/despeses amb
la capacitat o necessitat de finançament, d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes
(ajustaments SEC):
F.1.1.B1
Ajustaments contemplats en l'Informe d'Avaluació per a relacionar el
saldo resultant d'Ingressos i Despeses previst a final d'exercici amb la capacitat o necessitat
de finançament calculat conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes.
(Actualització trimestral).
F.1.1.B2
trimestral)

Informació per a l'aplicació de la regla de la Despesa.(Actualització

Finalment per a calcular l'avaluació pressupostaria actualitzada, analitzant el
compliment dels objectius d'estabilitat, de la regla de la despesa i del nivell del deute viu
de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, comprèn els següents formularis:
F.3.2
F.3.3

Informe d'avaluació actualitzat de l'Estabilitat pressupostària.
Informe actualitzat de compliment de la Regla de la Despesa

Respecte del nivell del deute viu, cal mencionar que s’actualitza mensualment en l’apartat
Central d’Informació de Riscos de les Entitats Locals de l’Oficina Virtual per a la
Coordinació Financera amb les Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, i que a data 30 de juny de 2013 s’amortitzat un capital total de 47.402,48 euros.
Es quan ha d’informar en compliment del càrrec que desenvolupa, i propose la
Corporació Municipal prenga coneixement del mateix i adopte resolució escaient.
Aixó no obstant, l'Ajuntament en Ple acordarà el que considere oportú.”
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Quedar assabentat de l’informe ací transcrit, relatiu a les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), conforme ho regula
l'Ordre HAP/2105/2012, d’01 d'octubre, corresponent al Segon Trimestre de 2013.
b) Retre certificació d’aquest acord, a l'Administració de l'Estat a través de la
plataforma informàtica prevista a l’efecte, i a la Generalitat Valenciana.
6) 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 16 de juliol de
2013 fins el dia 31 d’agost de 2013, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 27-08-13, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 02 de setembre de
2013.

- PERSONAL,
De 22-07-13, nomena funcionaria interina, per a ocupar lloc d’agent de la policia
local, a la Sra. Kesia Aparisi Torres.
De 26-08-13, a petició de la Delegació del Govern de la Nació, revoca l’Oferta
d’Ocupació Pública de l’Ajuntament per a 2013.
- BENS,
De 12-08-13, autoritza pel dia 15-09-2013 l’ús de Vials Municipals a Associació de
Ciclomotors i Motocicletes Antigues i Clàssiques “La Valldigna-Safor”, per a
celebrar “X Volta a la Valldigna”.
- CONTRACTACIÓ,
De 17-07-13, aprova la devolució de fiança definitiva a CADERSA per execució de
les obres “Millores en carrer Camí Tavernes”.
De 26-07-13, aprova certificació d’obra primera i final de les obres “Millores en
carrer Dr. Fleming” per import de 44.969,77 euros.
De 26-07-13, encomana al despatx “E.B. Arquitectura i Urbanisme Safor-7, SLP”
de Tavernes de la Valldigna la redacció del projecte de les obres “Millores en el
Passeig de l’Albereda”.
De 13-08-13, adjudica les obres “Condicionament camins Racó Pelat i Pellicers” a
M.J.P. Sistemas Tecnicos S.L., pel preu cert de 20.000,00 euros.
- URBANISME,
De 27-08-13, demana informes als assessors tècnic i jurídic en matèria
d’urbanisme, per tal de resoldre la llicència d’edificació sol·licitada per “Frutas
Bollo SA”.
- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS,
De 08-08-13, demana informes a tècnics municipals davant els problemes que esta
creant l’activitat “Pizzeria Escuma” en Camí Rajolar, 4.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 24-07-13, a Victor Ferrando Gonzalez, d’ocupació d’edificació en C/ Sanchis
Guarner, 12.
De 30-07-13, a Maria del Mar Pérez Verdú, reformes en C/ Alfandec, 14.
De 30-07-13, a Josefa Cuñat Pellicer, reformes en C/ Sant Roc, 7.
De 30-07-13, a Viplan Intervenciones y Obras, SL, reformes C/ Ricardo Romero,
48.
De 19-08-13, a Ana Chova Martínez, d’ocupació d’edificació en C/ Reis Catòlics,
16.

De 20-08-13, a Esther Buenrostro Alberola, d’ocupació edificació en C/ Ferran II,
23.
De 26-08-13, a Oscar LLácer Caravaca, reformes en C/ Sant Francesc, 33.
De 26-08-13, a Antonio Serra Peris, reformes en C/ Tavernes, 37.
- INTERVENCIÓ,
De 24-07-13, aprova factura redacció projecte obra “Millores en C/ Dr. Fleming”
per “E.B. Arquitectura i Urbanisme Safor-7 SLP” per import de 2.183,76 euros,
subvencionat per Diputació de València.
De 20-08-13, determina indemnitzacions a Regidors, pel mes d’agost 2013.
- TRESORERIA,
De 16-07-13, aprova liquidació ocupació via pública a France Telecom, segon
trimestre 2013, mitjançant el sistema de l’1’5% dels ingressos declarats.
De 22-07-13, aprova liquidació ocupació via pública a E. On Energia, primer
trimestre 2013, mitjançant el sistema de l’1’5% dels ingressos declarats.
De 26-07-13, aprova liquidació ocupació via pública a Endesa Energia, segon
trimestre 2013, mitjançant el sistema de l’1’5% dels ingressos declarats.
De 01-08-13, atorga exempció pago IVTM vehicle V2432GL, per minusvalidesa
de Rocio Ripoll Martí.
De 01-08-13, atorga exempció pago IVTM vehicle V4209GP, per minusvalidesa
de Rosa Maria Company Pérez.
De 01-08-13, atorga exempció pago IVTM vehicle 8647DGX, per minusvalidesa
de Francisco Ribelles Alberola.
De 01-08-13, aprova liquidació 17/13 per ocupació de la via pública amb materials
de construcció.
De 01-08-13, aprova liquidació 18/13 per ocupació de la via pública amb materials
de construcció.
De 01-08-13, aprova liquidació 19/13 per ocupació de la via pública amb materials
de construcció.
De 20-08-13, atorga exempció pago IVTM vehicle 9935 DXV, per minusvalidesa
de Margarita Pellicer Fons.
De 26-08-13, aprova liquidació 20/13 per ocupació de la via pública amb materials
de construcció.
De 26-08-13, atorga exempció pago IVTM vehicle 8990 GVK, per minusvalidesa
de Adrián Casanova Chueca.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 18-07-13, delega en el regidor, Sr. Marc Vercher Alberola, les funcions de
Director de la Festa Taurina a celebrar en setmana de festes patronals 2013.

De 23-07-13, autoritza lloc fixe en mercat no sedentària a Antonio Garcia Sole i
altre.
De 23-07-13, autoritza lloc fixe en mercat no sedentària a Mbaye Massamba i altre.
De 29-07-13, inici instal·lació gual en C/ Juan Gris, 5.
De 31-07-13, autoritza gual 153, a Maria Jose Ginestar Alberola, en C/ Juan Gris,
5.
De 12-08-13, demana ajuda al SERVEF per a pal·liar atur del Municipi, del
programa EMCORP 2013.
De 20-08-13, sol·licita ajuda del programa PAP/2013 a Diputació de València per a
realitzar “Millores en Consultori Local de Salut”.
De 20-08-13, sol·licita ajuda del programa PAP/2013 a Diputació de València per a
realitzar “Instal·lació de Parc Saludable per a Majors”.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2013, han tingut entrada 834 escrits, i eixida 943 escrits.
I l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat de
tota la informació rebuda.
7) PRECS I PREGUNTES:
Seguidament, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o
als Regidors amb Delegació.
Per la regidora del grup municipal EU, Sra. Rosanna Peris Peris, formula els precs i
preguntes següents,
- En quans diners ha col·laborat l’ajuntament en la celebració de la setmana taurina
durant les festes patronals de 2013.
L’Alcalde manifesta que l’import serà semblant a l’aportat en 2012, o siga els
costos dels sanitaris i ambulància, netejar els terrenys on instal·lar el recinte tauri i poc
mes.
- Durant les festes patronals de 2013, concretament el dia 2 d’agost, no hi havia res
programat.
L’Alcalde manifesta que en el mateix recinte tauri va haver per a tot el públic i
debades, l’actuació d’una discomòbil.
Pel regidor del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Carlos Cors Mejias, formula els
precs i preguntes següents,

Primer que res vol felicitar als organitzadors i en particular al regidor de cultura,
esports i joventut, Sr. Marc Vercher Alberola, pels actes programats i celebrats durant les
festes patronals de 2013.
- Pregunta que ha ocorregut en la contractació de l’auxiliar administrativa del
consultori local de salut.
L’Alcalde explica el que ha passat, tot indicant que ha quedat solucionat el
problema.
- Prega que algú amb responsabilitats de l’Ajuntament estiga al control de les
persones que es contracten a través dels programes per a pal·liar l’atur, amb la finalitat que
complisquen amb les tasques que han de realitzar segons el contracte que tenen signat.
L’Alcalde explica que es un problema endèmic, difícil d’arreglar.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió
a les 20:50 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 07 d’Octubre
de 2013. I s'estén en ............... pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números
......... a .................., 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,

Agustí Pascual Granell

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

