MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 01 DE JUNY DE 2015.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. AGUSTÍ PASCUAL GRANELL

REGIDORS:
SR. DOMÉNEC ESTRUCH LLORCA
SRA. TRINIDAD FONS NAVARRO
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
SRA. ROSA T. VERCHER CASANOVA
SRA. ROSANNA PERIS PERIS
SR. JUAN CARLOS CORS MEJIAS
S' EXCUSAREN:
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a ú de juny de 2015, 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 de maig de 2015, 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 ORDINÀRIA DE 29 D’ABRIL DE 2015:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 29 d’abril de
2015, 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 ORDINÀRIA D’11 DE MAIG DE 2015:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 11 de maig de
2015, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció
al llibre d'actes corresponent.
3)
APROVAR
LA
SEGONA
CERTIFICACIÓ
“URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ B1”:

D’OBRA

DE

Atés la Segona certificació d'obra de "Urbanització de la Unitat d’Execució B1",
lliurada pel Sr. Joaquim Egea i Martínez, tècnic director de les esmentades obres, a la
qual s'acredita que s'ha invertit la quantitat de trenta mil set-cents nou euros i seixanta-huit
cèntims (30.709,68 €).
Atés la vigent normativa sobre contractes del sector públic, i el respectiu expedient
de contractació.
Tot seguit, per la regidora del grup municipal EUPV, Sra. Rosanna Peris Peris,
s’indica que el seu grup s’abstindrà de votar.
Seguidament, pel regidor del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors
Mejias, també es manifesta que el seu grup s’abstindrà de votar.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: sis vots a
favor, tres dels regidors del grup municipal PSOE i tres dels regidors del grup municipal
PP; i dos abstencions, una de la regidora del grup municipal EUPV i una del regidor del
grup municipal COMPROMÍS.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de sis vots a favor i dos abstencions, acorda:

a) Aprovar la referida segona certificació d’obra de "Urbanització de la Unitat
d’Execució B1", en totes les seues parts.
b) Abonar al contractista adjudicatari, "Canalizaciones y Derribos Safor, S.L.", la
quantitat de 30.709,68 €, en funció de la disponibilitat de fons de la Tresoreria Municipal, i
de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives que regulen el corresponent
contracte.
c) Notificar aquest acord a "Canalizaciones y Derribos Safor, S.L.".
4) APROVAR LA PRIMERA I FINAL CERTIFICACIÓ D’OBRA DE
“PISTA DE PÀDEL EN POLIESPORTIU MUNICIPAL”, AIXÍ COM L’ACTA DE
RECEPCIÓ D’ESTES OBRES:
Atés la primera i final certificació d'obra de "Pista de Pàdel en Poliesportiu
Municipal", lliurada pel Sr. Joaquim Egea i Martínez, tècnic director de les esmentades
obres, a la qual s'acredita que s'ha complit amb la realització de la mencionada instal·lació
esportiva en concepte de Millora a l’obra principal contractada de "Instal·lació de Gespa
Artificial en el Camp de Futbol Municipal", valorada en 25.996,97 euros.
Atés també l’Acta de Recepció de les obres de "Pista de Pàdel en Poliesportiu
Municipal" , a la qual consta que s’ha realitzat la corresponent medició general de l’obra
executada.
Atés que en la mateixa certificació consta la conformitat en el contingut de la
mateixa, en els seus propis termes, per part del contractista de les obres mencionades.
Atés la vigent normativa sobre contractes del sector públic, i el respectiu expedient
de contractació.
A continuació, pel regidor del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors
Mejias, es pregunta si les obres estan finalitzades.
L’Alcalde manifesta que degut a un retràs en el subministrament de la gespa
artificial que ha de conformar el paviment de la Pista, resulta que a hores d’ara falta això.
A les hores pel Sr. Juan Carlos Cors Mejias es manifesta que, si no estan acabades
les obres, no es pot aprovar aquesta certificació d’obra.

Passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: set vots a favor, tres
dels regidors del grup municipal PSOE, tres dels regidors del grup municipal PP i un de la
regidora del grup municipal EUPV; i un vot en contra del regidor del grup municipal
COMPROMÍS.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de set vots a favor i un en contra, acorda:
a) Aprovar la referida primera i final certificació d’obra de "Pista de Pàdel en
Poliesportiu Municipal",
en totes les seues parts, i acceptar l’Acta de Recepció
d’aquestes obres.
b) Reconèixer al contractista adjudicatari, “MJP SISTEMAS TECNICOS, S.L.”, el
compliment de la realització de la millora ofertada "Pista de Pàdel en Poliesportiu
Municipal", en la licitació de les obres "Instal·lació de Gespa Artificial en el Camp de
Futbol Municipal" .
c) Que es notifique al contractista “MJP SISTEMAS TECNICOS, S.L.”.
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 11 de maig de
2015 fins el dia 31 de maig de 2015, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 27-05-15, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 01 de juny de 2015.
- BENS,
De 11-05-15, autoritza ús Centre Cultural, pel dia 19 de maig de 2015, a Grup PP
de Benifairó de la Valldigna, per a realitzar acte polític.
De 11-05-15, autoritza ús Centre Cultural, pel dia 22 de maig de 2015, a Grup
PSOE de Benifairó de la Valldigna, per a realitzar acte polític.
De 11-05-15, autoritza ús Pl. del Pi, pel dia 24 de maig de 2015, a Vicent
Palomares Grau, per a realitzar acte lúdic per a xiquets.

De 11-05-15, autoritza ús vials publics, pel dia 22 de maig de 2015, a Grup
Compromís de Benifairó de la Valldigna, activitat lúdic festiva de passeig amb
bicibirra.
- URBANISME,
De 13-05-15, declara circumstàncies urbanístiques d’una construcció en parcel·la
341 del polígon 14, a efectes del Registre de la Propietat.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 11-05-15, a José Luís Ferrando Martí, reformes en Pl. Major, 17
De 18-05-15, a Ma. José Vercher Guillen, reformes en parcel·la 172 del polígon 4
De 18-05-15, a Jose Parra Garcia, reformes en C/ Mariano Benlliure, 9.
- LLICÈNCIES ACTIVITATS,
De 13-05-15, inici reobertura piscina municipal estiu 2015.
De 18-05-15, atorga llicència ambiental per a instal·lar activitat d’oficina bancària
en C/ Ricardo Romero, 56, a Cajas Rurales Unidas Sdad Coop. de Crèdito.
De 18-05-15, atorga comunicació ambiental per a instal·lar activitat de carnisseria
en C/ Juan de Juanes, 1, a Erika Ferrando Palomares.
De 19-05-15, demana tècnic municipal formalitze acta de comprovació de
instal·lació d’activitat de venda d’aliments en C/ Sant Francesc, 8.
De 20-05-15, a l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, llicència funcionament
Centre Cultural -Auditori-.
De 22-05-15, atorga llicència de funcionament per a l’activitat de venda d’aliments
en C/ Sant Francesc, 8, a Elena Peris Ferrando.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 11-05-15, sol·licita a Diputació de València subvenció del programa La Dipu et
Beca 2015.
De 15-05-15, aprova bases per a la concessió de beques del programa La Dipu et
Beca 2015.
- CONTRACTACIÓ,
De 13-05-15, contracta subministrament cotxe policia local, mitjançant lloguer
financer sense opció de compra, amb Alphabet Fleet Managent, S.A.
De 14-05-15, inici contractació servei socorrisme i funcionament piscina estiu
2015.
De 18-05-15, accepta la necessitat de realitzar obres complementaries a “Millores
en el Camp de Futbol Municipal”.
De 19-05-15, aprova expedient contractació obres “Millores en Parc de l’Albereda i
Jardí de l’Escola Infantil”.

De 19-05-15, aprova expedient contractació obres “Millores en el Consultori Local
de Salut”.
De 19-05-15, determina empreses a convidar a la licitació de les obres “Millores en
Parc de l’Albereda i Jardí de l’Escola Infantil”.
De 19-05-15, determina empreses a convidar a la licitació de les obres “Millores en
el Consultori Local de Salut”.
De 20-05-15, contracta amb “SaforVall, Obres i Infraestructures, SL”, el
subministrament d’equipament esportiu per al poliesportiu municipal, pel preu cert
de 10.879,39 euros, IVA inclòs.
De 20-05-15, contracta amb “Valldigllum, SLL”, el subministrament de mobiliari
urbà (lluminàries enllumenat públic), pel preu cert de 14.321,08 euros, IVA inclòs.
De 21-05-15, contracta amb “SaforVall, Obres i Infraestructures, SL”, la renovació
de tanca entre pistes del poliesportiu, pel preu cert de 13.607,06 euros, IVA inclòs.
De 21-05-15, contracta amb “SaforVall, Obres i Infraestructures, SL”, la demolició
de voreres de formigó i asfalt en recinte poliesportiu, pel preu cert de 9.531,85
euros, IVA inclòs.
De 22-05-15, contracta amb “MJP Sistemas Técnicos SL”, l’execució de les obres
complementaries a “Millores en el Camp de Futbol Municipal”, pel preu cert de
37.000,00 euros, IVA inclòs.
De 25-05-15, aprova expedient de contractació i convoca licitació, servei
socorrisme i funcionament piscina estiu 2015.
De 29-05-15, contracta les obres “Millores en Parc de l’Albereda i Jardí de l’Escola
Infantil”, amb Saforvall Obres i Infraestructures SL, pel preu cert de 27.456,33
euros.
- INTERVENCIÓ,
De 22-05-15, determina el pagament de la meritació de 44 dies corresponents a la
paga extra de nadal o desembre de 2012.
- TRESORERIA,
De 11-05-15, aprova liquidació 1r trimestre 2015 a Endesa Energia, SAU, taxa
d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels
ingressos bruts.
De 25-05-15, aprova liquidació 1r trimestre 2015 a E. On Energia, SL, taxa
d’ocupació del domini públic per telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels
ingressos bruts
De 26-05-15, aprova liquidació a BANKIA per activitat no sedentària, fora del dia
de mercat ambulant, per període de 21/07/2014 a 26/01/2015.

B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2015, han tingut entrada 513 escrits, i eixida 536 escrits.
I l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat de
tota la informació rebuda.
6) PRECS I PREGUNTES:
Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als
Regidors amb delegació.
El Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup PP, formula els següents precs o
preguntes:
- Con esta el subministrament de les porteries de futbol 7.
L’Alcalde manifesta que ja estan encomanades.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió
a les 20:20 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 10 de juny de
2015. 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

