MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 13 DE GENER 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 tretze de gener 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
ahui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 30 de desembre 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 18 DE DESEMBRE DE 2014:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia 18 de
desembre de 2014, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la
seua transcripció al llibre d'actes corresponent.
2) APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’ANY 2014,
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
2014 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
VALORS

CÀRRECS

ANTERIOR VOLUNTARIA

INGRESSOS
EXECUTIVA

LIQUI
DACIONS

19.291,24

3.692,58

8.631,22

REBUTS

169.288,24

925.045,84

TOTAL

188.579,48

928.738,42

VOLUNTARIA.

4.499,28

EXECUTIVA

BAIXES

PENDENT
ANY
SEGÜENT

192,60

0,00

26.923,16

0,00

820.847,06 54.900,98

12.636,43

205.949,61

8.631,22

825.346,34 55.093,58

12.636,43

232.872,77

Atés, pel que respecte a les baixes, que durant l’exercici 2014 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 2014 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.

3) 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
2014 fins el dia 31 de desembre de 2014, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 15-12-14, convocatòria sessió extraordinària a celebrar el dia 18 de desembre
de 2014.
De 30-12-14, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 13 de gener de 2015.
- BENS,
De 11-12-14, autoritza ús Centre Cultural, pel dia 21 de desembre, a Parròquia san
Joan Evangelista.
De 18-12-14, autoritza ús Sala Exposicions, pel dia 23 de desembre, a Confraria la
Dolorosa de Benifairó de la Valldigna .
- CONTRACTACIÓ,
De 01-12-14, contracta els serveis juridíco urbanístics amb “P ABOGADOS,
GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA, SL”, amb uns honoraris de
8.000,00 €, IVA no inclòs, per a la redacció del Pla Parcial del Sector Residencial
RA.
De 01-12-14, contracta els serveis tècnic urbanístics amb “E.B. Arquitectura i
Urbanisme Safor-7, SLP”, amb uns honoraris de 8.000,00 €, IVA no inclòs, per a
la redacció del Pla Parcial del Sector Residencial RA.

De 02-12-14, aprova la segona certificació d’obra de “Millores en el Camp de
Futbol Municipal”.
De 30-12-14, inici devolució fiança definitiva per contracte obres “
Condicionament Camí Racó Pelat i Camí Pellicers.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 01-12-14, atorga reserva de nínxol en cementeri municipal a favor de Emilio
Company Sanchez.
De 03-12-14, aprova bases complementaries pel desenvolupament del programa
salari jove 2014 del SERVEF
De 03-12-14, determina composició de la Comissió de Baremació, per a baremar
als aspirants al programa salari jove 2014 del SERVEF
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 02-12-14, a Victor Vercher Aznar, reformes en C/ Puríssima, 18.
De 02-12-14, a Daniel Pérez Serra, reformes en Pl. Major, 8-1.
De 15-12-14, a Vicente Ferrando Gonzalez, finalitzar vivenda en C/ Mariano
Benlliure, 21
De 30-12-14, a Jose Ramon Plana Cuñat, caseta ferramentes agrícoles en parcel·la
259 del polígon 9
- INTERVENCIÓ,
De 04-12-14, aprova factura honoraris redacció projecte de les obres “Millores i
Instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal”, per un import de
10901,52 euros IVA inclòs.
De 05-12-14, aprova factura subministrament material esportiu, per import de
5.142,50 euros, IVA inclòs, per a justificar ajuda de la Diputació de València del
Pla d’Equipament Esportiu 2014.
De 15-12-14, aprova indemnitzacions a portaveus de grups polítics municipals per
reunions informatives, durant octubre a desembre de 2014.
De 15-12-14, reconeix serveis extraordinaris a funcionaria municipal.
De 22-12-14, inici expedient modificació de crèdits núm DOS del pressupost
municipal de 2014.
De 30-12-14, aprova expedient modificació de crèdits núm DOS del pressupost
municipal de 2014.
- TRESORERIA,
De 10-12-14, aprova liquidació 27/14 per la taxa d’ocupació del domini públic amb
materials de la construcció.

B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a 31 de
desembre de 2014, i des del dia 01-01-2014, han tingut entrada 1146 escrits, i han tingut
eixida 1282 escrits. I que a data d'avui, des del dia 01-01-2015, han tingut entrada 18
escrits, i han tingut eixida 15 escrits.
I l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat de
tota la informació rebuda.
4) PRECS I PREGUNTES:
Seguidament, 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:
- L’Ajuntament ha subvencionat algun viatge a la “Peña Valencianista” de
Benifairó de la Valldigna.
L’Alcalde manifesta que no s’ha concedit cap subvenció a la “Peña Valencianista”
de Benifairó de la Valldigna.
- Per a quan esta previst llevar la terra o arena en zona de jocs infantils existents en
parcs municipals, inclòs en els centres escolars, i col·locar ciment cautxú.
L’Alcalde manifesta que en el pressupost d’enguany, 2015, hi ha consignació de
crèdit per a realitzar millores en parcs infantils, i en funció del mateix es farà el que calga
per millorar-los.
- La font que hi ha a la plaça Pintor Sorolla, s’hauria de reparar ja que es perd molta
aigua.
L’Alcalde manifesta que manarà que es raparé.
- Enguany, a la festa de Sant Antoni, han participat cavalls, qui es el responsable de
retirar de la via publica els escrements que produeixen.
L’Alcalde manifesta que caben almenys dos possibilitats, que els recullga
l’organitzador de les festa, o posar des de l’ajuntament una persona als efectes mencionats.
No obstant açò com que este any ha segut una novetat la participació de cavalls, no es
pensa en aquestes coses quan es consenten aquests actes.
- Prega al Sr. Alcalde, s’instal·len algunes papereres al centre Cultural.
L’Alcalde manifesta que en posarem.

- Prega al Sr. Alcalde que l’Ajuntament faça un esforç per millorar la neteja del
poble.
L’Alcalde manifesta que la prestació d’aquest servei requereix de prou recursos
econòmics, per altra banda es complicat fer entendre als veïns i veïnes que haurien de
participar en aquesta tasca, allà on l’Ajuntament no aplega.
El Sr. Juan Carlos Cors Mejias, regidor del grup COMPROMÍS, formula els
següents precs o preguntes:
- Prega que a la cantonada que formen els vials C/ La Pau i Av. de la Valldigna
(Ermita Sant Roc) s’instal·le una pilastra o element fixe, per evitar que els camions quan
giren a la seua esquerra des de l’avinguda de la Valldigna, s’evite que envaeixen el carril
contrari del carrer la Pau.
L’Alcalde manifesta que junt a la policia local es mirar aquest tema i es vora de
solucionar.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió
a les 21:10 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 02 de febrer
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

