MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA
EN
PRIMERA
CONVOCATÒRIA
PER
L'AJUNTAMENT EN PLE, EL DIA 13 DE JULIOL DE 2015.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. JOSEP ANTONI ALBEROLA VERDÚ

REGIDORS:
SRA. CARMEN CASANOVA PLANA
SR. RAUL SERRA PLANA
SR. DOMÉNEC ESTRUCH LLORCA
SRA. LIDIA SOLER PEREZ
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
SRA. ROSANNA PERIS PERIS
S' EXCUSAREN:
NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a tretze de juliol de 2015, essent les vint hores, a la
Sala de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Josep Antoni Alberola Verdú,
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 07 de juliol de 2015,
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 obre la sessió amb el següent,
ORDRE DEL DIA

1) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ DE 13 DE JUNY DE 2015:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia 13 de juny
de 2015, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua
transcripció al llibre d'actes corresponent.
2) RETRE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE
DESIGNACIÓ DE TINENT D'ALCALDE:
Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 15 de juny de 2015, sobre
designació de Tinent d'Alcalde, la qual literalment diu:
“Després de les Eleccions Locals del dia 24 de maig de 2015 i constituïda la nova
Corporació Municipal en la sessió de 13 de juny de 2015.
Als efectes previstos a l’article 23.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases del
Règim Local; atés l’article 22 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, i l’article
46 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre,
Fent ús de l’atribució conferida a l’article 21.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local; RESOLC:
1.- Determinar l’existència de dos Tinències d’Alcaldia, nomenant com a titulars
de les mateixes als regidors,
Primer Tinent d’Alcalde, Sra. Carmen Casanova Plana
Segon Tinent d’Alcalde, Sr. Raul Serra Plana
2.- Correspondrà als nomenats substituir a aquesta Alcaldia en 1’exercici de les
seues atribucions en els supòsits legalment previstos, i segons l’ordinal que cada un te
assignat.
3.- Comunicar aquesta Resolució a cada Regidor designat per tal que efectue
l'acceptació del susdit càrrec, si escau
4.- Donar informació publica dels nomenaments indicats, publicant anuncis en el
Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis de l'Ajuntament.
5- Donar compte d'aquesta Resolució a l’Ajuntament en Ple en la primera sessió
que cèlebre.
6.- El nomenament efectuat serà efectiu des del dia següent al de la data d'aquesta
Resolució.”

De la qual la Corporació Municipal, per unanimitat, manifesta quedar assabentada.
3) RETRE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE
DELEGACIONS CONFERIDES:
Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 17 de juny de 2015, per la qual
l'Alcalde, fent ús de les atribucions que li atorga la Llei de Bases de Règim Local i el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals,
efectua delegacions de direcció, organització interna i gestió de determinats serveis o àrees
municipals, en determinats regidors de la Corporació Municipal, la qual literalment diu:
“Després de les eleccions locals celebrades el dia 24 de maig de 2015 i constituïda
la Corporació Municipal en sessió extraordinària el dia 13 de juny de 2015.
De conformitat amb allò disposat en l’article 21.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de
Bases del Règim Local í, articles 43, 44 i 45 del Reglament d’Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de
novembre, RESOLC:
1.- Efectuar les següents delegacions, respecte de serveis i/o activitats municipals
que s’especifiquen, a favor dels regidors que a continuació s’indiquen:
Servei i/o activitat Municipal:
- Agricultura, Medi Ambient, Esports i Festes
- Educació, Joventut, Sanitat i Serveis Socials

Regidor/a delegat/da:
Sr. Raul Serra Plana
Sra. Carmen Casanova Plana

2.- Les delegacions efectuades abastaran les facultats de direcció, organització
interna i gestió dels corresponents serveis i/o activitats, amb exclusió de la facultat de
resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers.
3.- Comunicar la present Resolució als tinents d’alcalde assenyalats precedentment,
amb entrega d’una còpia de la mateixa, fent-los saber que les delegacions contingudes en
esta resolució s’entenen acceptades tàcitament si en el termini de tres dies hàbils
comptadors des de la comunicació, els interessats no hi renuncien expressament davant
esta Alcaldia.
4.- Donar informació pública de les delegacions indicades, mitjançant anunci a
publicar en el Butlletí Oficial de la Província i també fer-ho públic en el Tauler d’Anuncis
de l'Ajuntament.

5.- Donar compte de la present Resolució a l’Ajuntament en Ple en la primera
sessió que se cèlebre.
6.- Les delegacions conferides seran efectives des del dia següent al de la data de la
present Resolució.”
La Corporació Municipal, per unanimitat, manifesta quedar assabentada de la
Resolució ací transcrita sobre delegacions.
4) RETRE COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS:
Es ret compte dels quatre escrits presentats en Secretaria General, signats cadascun
pels regidors de les formacions polítiques que van obtindré representació municipal en les
eleccions del dia 24 de maig de 2015, amb la finalitat de constituir-se en grups polítics
municipals.
Atés l'apartat 3 de l'article 73 de la vigent Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del
Règim Local, l’article 134 de la Llei 8/2010 de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana, i els articles 23 a 29 del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim
Jurídic de les Corporacions Municipals.
La Corporació Municipal, per unanimitat, queda assabentada de la constitució dels
següents grups polítics de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, els seus regidors
integrants i el respectiu portaveu:
- GRUP Compromís per Benifairó: Compromís (COMPROMÍS). Regidors: Sr.
Josep Antoni Alberola Verdú, Sra. Carmen Casanova Plana i Sr. Raul Serra Plana.
Portaveu.- Sr. Josep Antoni Alberola Verdú, suplent Sra. Carmen Casanova Plana.
- GRUP Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE). Regidors: Sr. Doménec Estruch
Llorca, Sra. Lidia Soler Pérez i Sr. Marc Vercher Alberola. Portaveu.- Sr. Doménec
Estruch Llorca, suplent Sr. Marc Vercher Alberola.
- GRUP Partit Popular (PP). Regidors: Sr. José Luis Ferrando Martí i Sr. Jacinto
Alberola Vercher. Portaveu.- Sr. José Luis Ferrando Martí, suplent Sr. Jacinto Alberola
Vercher.
- GRUP Esquerra Unida del País Valencià: Acord Ciutadà (EUPV:AC). Regidors:
Sra. Rosanna Peris Peris, essent ella mateix la Portaveu.

5) CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:
Atés l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, l’article 119 de la Llei 8/2010 de
23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i els articles 123 i següents del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Municipals.
Atés la representació política que conforma la Corporació Municipal, resultant de
les eleccions locals del 24 de maig de 2015.
A proposta del Sr. Alcalde, i fetes les manifestacions oportunes pels Portaveus de
cada Grup polític, sobre la composició de la Comissió Especial de Comptes de
l'Ajuntament.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Nomenar membres de la Comissió Especial de Comptes als següents regidors:
Pel Grup EUPV:AC, la Sra. Rosanna Peris Peris
Pel Grup PP, el Sr. José Luis Ferrando Martí.
Pel Grup PSOE, el Sr. Doménec Estruch Llorca
Pel Grup COMPROMÍS, la Sra. Carmen Casanova Plana
President, l'alcalde Sr. Josep Antoni Alberola Verdú.
b) El seu funcionament serà l'indicat en la legislació de Règim Local, és a dir
l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de cada exercici pressupostari; el règim de
les decisions que no es produïsquen per unanimitat, serà per votació ponderada o
proporcional en funció del nombre de regidors que, de cada Grup polític, integren la
Corporació Municipal, excepte el del representant de COMPROMÍS, que el seu vot
equivaldrà a dos.
6) RETRE COMPTE i RATIFICACIÓ, SI ES EL CAS, DE LA RESOLUCIÓ
DE L'ALCALDIA SOBRE DESIGNACIÓ
DE TRESORERA DE FONS
MUNICIPALS:
Es ret compte de la resolució de l'Alcaldia de data 15 de juny de 2015, per la qual
es designa i nomena provisionalment Tresorera dels Fons Municipals i que literalment diu:

Després de les Eleccions Locals del dia 24 de maig de 2015 i constituïda la nova
Corporació Municipal en la sessió del dia 13 de juny de 2015, aquest Ajuntament es troba
sense tresorer/a, ja que l'existent fins ara tenia la condició de regidora de l'Ajuntament de
conformitat amb la legislació vigent.
Atés el que disposa l’article 168.1 de la Llei 8/2010 de 23 de juny de Règim Local
de la Comunitat Valenciana, pel qual la responsabilitat administrativa de les funcions de
comptabilitat, tresoreria i recaptació pot ser atribuïda a membre de la Corporació o
funcionari propi, sense l'habilitació de caràcter estatal.
Atés que la secretaria d'aquesta Corporació Municipal de conformitat amb la
normativa que li es d'aplicació està classificada de tercera classe, i que l'últim paràgraf de
la lletra f) de l'article 2 del Reial Decret 1732/94, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de
treball reservats a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional,
diu que les funcions de comptabilitat, tresoreria i recaptació pot ser atribuïda a un membre
de la Corporació o funcionari propi de l'Entitat Local.
Analitzada la possibilitat d'atribuir les funcions de la tresoreria al personal
funcionari propi d'aquest ajuntament, resulta que el mateix ja esta prou saturat en funcions
i tasques administratives generals i/o especifiques pròpies de l'administració local.
Per tant s’escau que les funcions de comptabilitat, tresoreria i recaptació, siguen
atribuïdes a un regidor de la Corporació Municipal, tot i que, encara que de dret puguen ser
atribuïdes a un membre de la Corporació, materialment qui les desenvolupa es el secretariinterventor; ja que el regidor-tresorer no té assignació retributiva i tècnicament desconeix
la normativa pròpia de les respectives funcions.
Atés que entre les competències i atribucions de l'Alcaldia regulades a l'article 21, a
la lletra h) hi figura la del nomenament del personal de l'ajuntament. RESOLC:
1.- Designar i nomenar provisionalment a la regidora Sra. Carmen Casanova Plana,
Tresorera de fons municipals amb la responsabilitat administrativa de les funcions de
comptabilitat, tresoreria i recaptació.
2.- Requerir a la Sra. Carmen Casanova Plana, de l'obligació de prestar fiança, en
el termini de quinze dies, en qualsevol de les modalitats admeses en la legislació de
contractes de les administracions públiques, per import de 130.810,00 euros, que
representa el 5% del pressupost municipal de 2015, per a respondre de les possibles
responsabilitats com a Tresorera Municipal. Aquesta fiança serà actualitzada en la mesura
que pertoque, de tal forma que la mateixa estiga sempre entre el 4% i 6% del pressupost

municipal de cada exercici. Les despeses que puga ocasionar la formalització i vigència de
la fiança, seran a càrrec dels crèdits del pressupost de despeses de l'ajuntament.
Cas que, en la sessió plenària de la Corporació Municipal, en que es done compte
d'aquesta Resolució, siga ratificada per majoria, i que els membres de la Corporació
Municipal es facen responsables solidaris del resultat de la gestió de tresoreria municipal
que realitze la Sra. Carmen Casanova Plana, la Tresorera quedarà eximida de prestar la
fiança esmentada.
3.- Notificar aquesta resolució a la persona designada per tal que efectue
l'acceptació del susdit càrrec, si escau.
4.- Donar compte d'aquesta resolució a l’Ajuntament en Ple en la primera sessió
que cèlebre.
5.- El nomenament efectuat serà efectiu des del mateix dia de la data d'aquesta
resolució.
6.- Remetre anunci del nomenament indicat perquè siga inserit en el Butlletí Oficial
de la Província i també fer-ho públic en el Tauler d’Anuncis de l'Ajuntament.”
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Ratificar íntegrament la resolució de l'Alcaldia abans transcrita, i acceptar la
designació i nomenament de la regidora Sra. Carmen Casanova Plana per a desenvolupar
les funcions pròpies de Tresorera de fons municipals.
b) Dispensar a la Sra. Carmen Casanova Plana de l'obligació de prestar fiança, fentse els membres de la Corporació Municipal responsables solidaris del resultat de la gestió
de tresoreria municipal que realitze.
7) FIXAR LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE
L'AJUNTAMENT EN PLE:
Atés l'article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, l'article
47.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i l'article 78 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals.
Es ret compte de la proposta del Sr. Alcalde, sobre periodicitat de les sessions
ordinàries a celebrar per l'Ajuntament en Ple, explicant les motivacions de la mateixa, en

particular ho lliga en el punt 17 de l’Ordre del Dia relatiu a la fixació de drets econòmics a
percebre pels Regidors, i que es la següent:
“- Periodicitat: Cada dos mesos, concretament en gener, març maig, juliol,
setembre i novembre de cada any natural.
- Dia del mes: El primer dimecres hàbil de cada mes abans mencionat, excepte en
gener que tindrà lloc el segon dimecres. Cas que el dia corresponent a la sessió forà festiu,
es convocarà la sessió pel segon dimecres hàbil.
- Hora de la sessió: A discreció de l'Alcaldia la fixació de l'hora, que no obstant açò
oscil·larà entre les deneu i les vint hores.”
Tot seguit per la regidora Sra. Rosanna Peris Peris, del grup EUPV:AC, es
manifesta que accepta la proposta.
A continuació, pel regidor Sr. José Luís Ferrando Martí, del grup PP, es proposa
que es mantinga la mateixa periodicitat que fins ara tenia establerta l’Ajuntament en Ple, o
siga, un cada mes per tal que no s’estiga massa temps esperant per a resoldre algun
assumpte, i que siga el primer dilluns.
Seguidament, pel regidor Sr. Doménec Estruch Llorca, del grup PSOE, s’indica que
per transparència cal fer-los mensuals, així no s’allarga en el temps la resolució dels
assumptes, i que siga en dilluns.
També pel regidor Sr. Marc Vercher Alberola, del grup PSOE, indica, com s’ha
manifestat que aquest assumpte esta relacionat amb motius econòmics, manifesta que
renuncia al 100% dels seus drets econòmics que la Corporació Municipal puga aprovar en
favor dels Regidors, i que l’import que represente es destine a comprar equipament escolar
epl C.P. Jaume II el Just de Benifairó de la Valldigna, com per exemple: pissarres
electròniques.
Davant d’aquestes manifestacions, pel Sr. Alcalde s’indica que es voten les
propostes, així tenim: la Proposta de l’Alcaldia, i la proposta dels grups municipals PP i
PSOE que pràcticament es la mateixa, i que consisteix en la que fins ara esta en vigor, o
siga, que se celebren el primer dilluns de cada mes, excepte els mesos de juliol, agost i
desembre, deixant a discreció de l'Alcaldia la fixació de l'hora, que no obstant açò
oscil·larà entre les deneu i les vint hores.
Primer, passa a votació la proposta de l’Alcaldia, la qual dóna el següent resultat:
quatre vots a favor, tres dels regidors del grup municipal COMPROMÍS i un de la regidora
del grup municipal EUPV:AC; i cinc vots en contra, tres dels regidors del grup municipal
PSOE i dos dels regidors del grup municipal PP.

Segon, passa a votació la proposta del PP i PSOE, la qual dóna el següent resultat:
cinc vots a favor, tres dels regidors del grup municipal PSOE i dos dels regidors del grup
municipal PP; i quatre vots en contra, tres dels regidors del grup municipal COMPROMÍS
i un de la regidora del grup municipal EUPV:AC.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de cinc vots a favor i quatre en contra, acorda:
Fixar, que les sessions ordinàries se celebren el primer dilluns de cada mes,
excepte els mesos de juliol, agost i desembre, deixant a discreció de l'Alcaldia la fixació de
l'hora, que no obstant açò oscil·larà entre les deneu i les vint hores.
8) DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT
MANCOMUNITAT DE LA VALLDIGNA:

MUNICIPAL

EN

LA

Atés l'escrit de la Mancomunitat de la Valldigna, pel qual es demana a l'Ajuntament
la designació del representant que li pertoca com a Municipi membre de l'indicada
Mancomunitat, açò a rel de les eleccions locals de maig-2015.
Constituïda esta Corporació Municipal en la sessió de 13 de juny de 2015, atés
l’article 38 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 entre
altres regula el nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, i que
de conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local
s’atribueix a l’Ajuntament en Ple els acords relacionats en la participació d’organitzacions
supramunicipals.
Atés que segons l’article 97.3 de la Llei 8/2010 de 23 de juny de Règim Local de la
Comunitat Valenciana, la representativitat prevista a l’article 101 en les mancomunitats,
cada municipi estarà representat en el Ple de la mancomunitat pel seu alcalde/alcaldessa i
un regidor/regidora triat per l’Ajuntament en Ple corresponent per majoria absoluta.
Pel Sr. Alcalde, es proposa siga designat representant municipal en l'indicada
Mancomunitat, el regidor Sr. Raul Serra Plana.
Per la regidora del grup municipal EUPV:AC, Sra. Rosanna Peris Peris, es
manifesta que accepta la proposta.

Pel portaveu del Grup Municipal PP, regidor Sr. José Luís Ferrando Martí, es
manifesta que, com l’Alcalde ja representa l’Ajuntament en la Mancomunitat, que siga un
regidor d’altre Grup Municipal qui siga el regidor representant, proposant-se a ell mateix.
Pel portaveu del Grup Municipal PSOE, regidor Sr. Doménec Estruch Llorca, es
manifesta que recolza la proposta del Grup Municipal PP.
Fetes les anteriors manifestacions i com queden dos propostes, la de l’Alcaldia i la
del Grup PP, per a ser representant de la Corporació Municipal de Benifairó de la
Valldigna en la Mancomunitat de la Valldigna, l'Alcalde-President sotmet a votació les
mateixes.
A continuació es realitza votació a la proposta de l’Alcaldia, la qual dóna el resultat
següent: Quatre vots a favor, tres dels regidors del grup COMPROMÍS i un de la
regidora del grup EUPV:AC; i cinc vots en contra, tres dels regidors del grup PSOE i dos
dels regidors del grup PP.
Tot seguit es realitza votació a la proposta del Grup PP, la qual dóna el resultat
següent: Cinc vots a favor, tres dels regidors del grup PSOE i dos dels regidors del grup
PP; i quatre vots en contra, tres dels regidors del grup COMPROMÍS i un de la regidora
del grup EUPV:AC.
En conseqüència, l'Ajuntament en Ple, per majoria de cinc vots a favor i quatre en
contra, que en tot cas representa la majoria absoluta legal preceptiva, acorda:
a) Designar representant d'aquest Ajuntament en el Ple de la Mancomunitat de la
Valldigna, al regidor Sr. José Luís Ferrando Martí del grup municipal PP.
b) Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de la Valldigna als efectes de la seua
nova constitució.
9)
DESIGNACIÓ DE
REPRESENTANT
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR:

MUNICIPAL

EN

LA

Atés l'escrit de la Mancomunitat de la Safor, pel qual es demana a l'Ajuntament la
designació del representant que li correspon com a Municipi membre de l'indicada
Mancomunitat, arran de les eleccions locals de maig-2015.
Constituïda esta Corporació Municipal en la sessió de 13 de juny de 2015, atés
l’article 38 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 entre
altres regula el nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, i que
de conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local
s’atribueix a l’Ajuntament en Ple els acords relacionats en la participació d’organitzacions
supramunicipals.
Atés que segons l’article 97.3 de la Llei 8/2010 de 23 de juny de Règim Local de la
Comunitat Valenciana, la representativitat prevista a l’article 101 en les mancomunitats,
cada municipi estarà representat en el Ple de la mancomunitat pel seu alcalde/alcaldessa i
un regidor/regidora triat per l’Ajuntament en Ple corresponent per majoria absoluta.
El Sr. Alcalde, proposa la Corporació Municipal designar regidor representant
municipal en l'indicada Mancomunitat al Sr. Raul Serra Plana.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta
legal preceptiva, acorda:
a) Designar representant d'aquest Ajuntament en el Ple de la Mancomunitat de la
Safor, al regidor Sr. Raul Serra Plana, del grup municipal COMPROMÍS.
b) Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor als efectes
de la seua nova constitució.
10) DESIGNACIÓ DE
REPRESENTANT MUNICIPAL
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA RIBERA DE XÚQUER:

EN

LA

Atés la documentació tramesa per la Mancomunitat de la Ribera de Xúquer, per la
qual notifica l’aprovació definitiva de la dissolució i liquidació de la Mancomunitat de
Municipis de la Ribera de Xúquer.
Atés que l’esmentat acte administratiu encara no es ferm en via administrativa, per
aquest Ajuntament es considera adient procedir a la designació del representant que li
correspon com a Municipi membre de l'indicada Mancomunitat, açò a rel de les eleccions
locals de maig-2015.
Constituïda esta Corporació Municipal en la sessió de 13 de juny de 2015, atés
l’article 38 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 entre
altres regula el nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, i que
de conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local

s’atribueix a l’Ajuntament en Ple els acords relacionats en la participació d’organitzacions
supramunicipals.
Atés que segons l’article 97.3 de la Llei 8/2010 de 23 de juny de Règim Local de la
Comunitat Valenciana, la representativitat prevista a l’article 101 en les mancomunitats,
cada municipi estarà representat en el Ple de la mancomunitat pel seu alcalde/alcaldessa i
un regidor/regidora triat per l’Ajuntament en Ple corresponent per majoria absoluta.
El Sr. Alcalde, proposa la Corporació Municipal designar regidora representant
municipal en l'indicada Mancomunitat a la Sra. Carmen Casanova Plana.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta
legal preceptiva, acorda:
a) Designar representant d'aquest Ajuntament en el Ple de la Mancomunitat de la
Ribera de Xúquer, a la regidora Sra. Carmen Casanova Plana del grup municipal
COMPROMÍS.
b) Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de la Ribera de Xúquer
als efectes oportuns.
11) DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN EL CONSELL
ESCOLAR DEL C.P. JAUME II EL JUST DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA:
Atés el Decret 233/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova
el Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d’Educació Infantil i dels Col·legis
d’Educació Primària, en particular l’article 30 que regula la composició dels Consells
Escolars de Centre, entre els membres dels mateixos ha d'haver un representant de
l'Ajuntament corresponent.
Atés que a Benifairó de la Valldigna sols existeix un centre escolar denominat
“C.P. Jaume II el Just”.
Atés que la designació del representant municipal en el Consell Escolar de Centre,
és competència de l’Ajuntament en Ple.
Atés la proposta del Sr. Alcalde, sobre la designació de la Regidora que ha de
representar l'Ajuntament en el Consell Escolar del C.P. Jaume II el Just.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda:
a) Designar representant de l'Ajuntament en el Consell Escolar del Col·legi Públic
Jaume II el Just, a la regidora Sra. Carmen Casanova Plana, del grup municipal
COMPROMÍS.
b) Comunicar aquest acord al C. P. Jaume II el Just, als efectes oportuns.
12) DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN EL CONSORCI
PROVINCIAL DE BOMBERS:
Atés l'escrit del Consorci Provincial de Bombers, pel qual es demana a
l'Ajuntament la designació del representant que li correspon com a Municipi membre de
l'indicat Consorci, com a conseqüència de les eleccions locals de maig-2015.
Constituïda esta Corporació Municipal en la sessió de 13 de juny de 2015, atés
l’article 38 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 entre
altres regula el nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, i que
de conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local
s’atribueix a l’Ajuntament en Ple els acords relacionats en la participació d’organitzacions
supramunicipals.
Atés que aquest Municipi pertany al Consorci Provincial de Bombers de
València, i segons els seus Estatuts a Benifairó de la Valldigna li correspon la designació
d'un representant de l'ajuntament davant de l'Assemblea General de l'indicat Consorci.
Atés la proposta del Sr. Alcalde, sobre la designació de regidor que ha de
representar l'Ajuntament en el Consorci Provincial de Bombers de València, així com la
del suplent.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Designar al regidor Sr. Raul Serra Plana del grup municipal COMPROMÍS,
representant de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en l'Assemblea General del
Consorci Provincial de Bombers de València. I com a suplent a la regidora, Sra. Carmen
Casanova Plana del grup municipal COMPROMÍS.
b) Comunicar aquest acord al Consorci Provincial de Bombers de València, als
efectes oportuns.

13) DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN EL CONSORCI
RIBERA-VALLDIGNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
Atés l'escrit del Consorci RiberaiValldigna, pel qual es demana a l'Ajuntament la
designació del representant que li pertoca com a Municipi membre de l'indicat Consorci,
com a conseqüència de les eleccions locals de maig-2015.
Constituïda esta Corporació Municipal en la sessió de 13 de juny de 2015, atés
l’article 38 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 entre
altres regula el nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, i que
de conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local
s’atribueix a l’Ajuntament en Ple els acords relacionats en la participació d’organitzacions
supramunicipals.
Atés que aquest Municipi pertany al Consorci esmentat i segons els seus Estatuts
a Benifairó de la Valldigna li correspon la designació d'un representant de l'Ajuntament
davant de l'Assemblea General de l'indicat Consorci.
Atés la proposta del Sr. Alcalde, sobre la designació de regidor que ha de
representar l'Ajuntament en el Consorci RiberaiValldigna.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Designar a la regidora Sra. Carmen Casanova Plana del grup municipal
COMPROMÍS, representant de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en l'Assemblea
General del Consorci RiberaiValldigna. I com a suplent al regidor Sr. Raul Serra Plana del
grup municipal COMPROMÍS.
b) Comunicar aquest acord al Consorci RiberaiValldigna, als efectes oportuns.
14) DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN EL FONS
VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT:
Atés l'escrit del Fons Valencià per la Solidaritat, pel qual es demana a l'Ajuntament
la designació del representant que li pertoca com a Municipi soci de l'indicat Fons, açò
arran de les eleccions locals de maig-2015.

Constituïda esta Corporació Municipal en la sessió de 13 de juny de 2015, atés
l’article 38 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 entre
altres regula el nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats i que
de conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local
s’atribueix a l’Ajuntament en Ple els acords relacionats en la participació d’organitzacions
supramunicipals.
Com a conseqüència de les eleccions locals de maig-2015, el Fons Valencià per la
Solidaritat ha de procedir a la seua nova constitució, ja que molts socis són Ajuntaments, a
l'efecte cal que aquest Ajuntament resolga sobre la designació del representant que li
pertoca.
L'Alcalde formula proposta sobre la designació de representant de l'Ajuntament en
el Fons Valencià per la Solidaritat, així com la del seu suplent
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Designar l'Alcalde Sr. Josep Antoni Alberola Verdú, representant de
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en l'Assemblea General del Fons Valencià per
la Solidaritat. I com a suplent a la regidora Sra. Carmen Casanova Plana.
b) Comunicar aquest acord al Fons Valencià per la Solidaritat, als efectes oportuns.
15) DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN LA XÀRCIA DE
MUNICIPIS VALENCIANS CAP A LA SOSTENIBILITAT:
Atés l'escrit de la Xàrcia de municipis valencians cap a la Sostenibilitat, pel qual es
demana a l'Ajuntament la designació del representant que li pertoca com a Municipi soci
de l'indicada Xàrcia, arran de les eleccions locals de maig-2015.
Constituïda esta Corporació Municipal en la sessió de 13 de juny de 2015, atés
l’article 38 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 entre
altres regula el nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, i que
de conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local
s’atribueix a l’Ajuntament en Ple els acords relacionats en la participació d’organitzacions
supramunicipals.

Arran de les eleccions locals de maig-2015, la Xàrcia de Municipis Valencians cap
a la Sostenibilitat, ha de procedir a la seua nova constitució, a l'efecte cal que aquest
Ajuntament resolga sobre la designació del representant que li correspon.
L'Alcalde formula proposta sobre la designació de representant de l'Ajuntament en
la Xàrcia de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat, així com la del seu suplent
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Designar l'Alcalde Sr. Josep Antoni Alberola Verdú, representant de
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en l'Assemblea General de la Xàrcia de
Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat. I com a suplent a la regidora Sra. Carmen
Casanova Plana.
b) Comunicar aquest acord a la Xàrcia de Municipis Valencians cap a la
Sostenibilitat, als efectes oportuns.
16) ELECCIÓ DE TRES AJUNTAMENTS PER A QUE ENS
REPRESENTEN EN EL CONSELL TERRITORIAL DE LA PROPIETAT
IMMOBILIÀRIA DE VALÈNCIA:
Es ret compte de l'escrit de data 29 de juny de 2015, de la Presidència del Consell
Territorial de la Propietat Immobiliària de València, pel qual, i a conseqüència de la
celebració de les eleccions locals de maig 2015, pertoca la renovació dels representants de
les Corporacions Locals en l'indicat Consell, açò de conformitat amb l’Ordre
EHA/2386/2007, de 26 de juliol, del Ministeri d’Economia i Hisenda i demés normativa
concordant.
Atés que la representació dels Ajuntaments de la Província de València, esta
dividida en dos seccions, una de municipis, la població dels quals siga fins 20.000
habitants, i altra de municipis de 20.000 o més habitants; per tant Benifairó de la Valldigna
amb una població oficial de 1616 habitants, ha d'elegir tres Ajuntaments de la Província de
València de la secció de municipis amb població fins a 20.000 habitants.
El Sr. Alcalde formula proposta la Corporació Municipal dels tres ajuntaments a
elegir.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:

1) Elegir els Ajuntaments de la Província de València, els municipis dels quals
tenen una població inferior als 20.000 habitants, que han de representar les Entitats Locals
en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de València, següents:
a) Ajuntament de Barx.
b) Ajuntament de Simat de la Valldigna.
c) Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.
2) Retre certificació d’aquest acord al Consell Territorial de la Propietat
Immobiliària de la Província de València, als efectes oportuns.
17) FIXAR INDEMNITZACIONS A REGIDORS, ÒRGANS DE GOVERN,
I/O GRUPS MUNICIPALS:
Atés que s'ha començat una nova legislatura com a conseqüència de les eleccions
locals celebrades el dia 24 de maig de 2015, per aquesta Alcaldia es proposa la Corporació
Municipal l'import de les indemnitzacions a percebre per cadascun dels membres que
integren la Corporació Municipal, per desenvolupar les funcions que tenen atribuïdes per
llei, açò segons regula l'article 75 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, pel qual es
regulen les indemnitzacions a percebre els membres de les corporacions locals,
indemnitzacions que concreta en les següents:
− Alcalde.- Indemnització de 250,00 euros al mes, per assistència a sessions de
l’Ajuntament en Ple.
− Regidors amb Delegació.- Indemnització de 105,00 euros al mes, per
assistència a sessions de l’Ajuntament en Ple.
− Demés Regidors.- Indemnització de 35,00 euros al mes, per assistència a
sessions de l’Ajuntament en Ple.
Aquestes indemnitzacions sols es percebran si en el mes que correspoga s’han
celebrat sessions plenàries, i es farà efectiva si realment el Regidor ha assistit al menys a
un plenari dels que es puguen celebrar en eixe mes.
A banda de les anteriors indemnitzacions es proposa, fixar en 25 euros la
indemnització per assistència efectiva dels portaveus dels grups polítics municipals a les
reunions informatives prèvies a les sessions plenàries, o si es el cas, siguen convocades per
l’Alcaldia.

A continuació la portaveu del Grup EUPV:AC, Sra. Rosanna Peris Peris, manifesta
que recolza la proposta del Sr. Alcalde.
Seguidament el regidor del grup PSOE, Sr. Marc Vercher Alberola, manifesta que
renuncia a percebre indemnitzacions, i que els imports de les mateixes que li
corresponguen, siguen donats a les escoles per a adquirir material escolar.
Tot seguit pel portaveu del Grup PSOE, Sr. Doménec Estruch Llorca, manifesta
que el seu grup esta conforme amb la proposta realitzada pel Sr. Marc Vercher Alberola.
Finalment pel portaveu del Grup PP, Sr. José Luís Ferrando Martí, es manifesta que
davant la significativa modificació de les indemnitzacions proposades per l’Alcaldia,
proposa que no es pague cap tipus d’indemnització.
Davant de les manifestacions fetes, intervé el Sr. Secretari Interventor per a indicar
que la proposta del Sr. Marc Vercher Alberola, no es un assumpte a tramitar des de
l’Ajuntament, ja que son dos qüestions completament diferents, per una banda es tracta
d’una despesa municipal “indemnitzacions als senyors regidors” i per altra es tracta d’un
acte de voluntat particular d’un Regidor, la primera es cosa de l’administració local, la
segona es responsabilitat de la persona que disposa de la voluntat.
La Corporació Municipal delibera sobre les diferents propostes manifestades pels
Grups Polítics Municipals, proposant el Sr. Alcalde deixar l’assumpte sobre la Mesa per a
millor estudiar-lo i resoldre’l en la propera sessió que celebre la Corporació Municipal.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Deixar sobre la Mesa l’assumpte de fixar indemnitzacions a percebre pels membres
de la Corporació Municipal.
18) DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L'ANY
2016:
Es ret compte de l'escrit de la Direcció Territorial d'Economia, Industria, Turisme i
Ocupació, relatiu a Ordenació del Calendari Laboral per a l'any 2016, el qual ve regulat a
l'article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 1/95, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
Tot seguit l’Alcalde proposa la Corporació Municipal les dues festes locals amb
caràcter de no recuperables a efectes laborals per a l'any 2016.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Determinar que les dues festes locals amb caràcter de no recuperables per a l'any
2016, siguen les següents,
- Dia 04 d’abril, festivitat de Sant Vicent.
- Dia 03 d'agost, festivitat de Sant Benet.
b) Remetre certificació d'aquest acord a la Conselleria d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball, als efectes previstos.
19) DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS A EFECTES ESCOLARS
CURS 2015/2016:
Atés l'acord del Consell Escolar del Centre “C.P. Jaume II el Just” de data 29 de
juny de 2015, sobre els dies festius municipals a efectes escolars pel curs 2015/2016.
Atés la normativa vigent sobre el calendari escolar dels centres docents no
universitaris de la Comunitat Valenciana, Ordre d'11 de juny de 1998 de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esport, així com la Resolució de data 15 de juny de 2015 de la
Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del
curs acadèmic 2015/2016.
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
2015/2016, en els següents: 17 i 18 de març i 29 d’abril tots tres de 2016.
b) Que es comunique aquest acord a la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport als efectes oportuns, també al Centre “C.P. Jaume II el Just” de Benifairó
de la Valldigna.
20) APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 7
DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE BENIFAIRÓ DE LA
VALLDIGNA:

Es ret compte de l'expedient instruït per a l'aprovació de la Modificació puntual
Núm. 7 del Pla General d'Ordenació Urbana de Benifairó de la Valldigna, aprovat per
l'Ajuntament en Ple, en sessió de 18 de desembre de 2014, a efectes de sotmetre'l a
informació pública i que hom poguera presentar al·legacions, suggeriments i reclamacions.
Prèviament, abans del tràmit d’informació pública, es va sol·licitar a la Conselleria
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, informe de l’avaluació ambiental i territorial
estratègica pel procediment simplificat, de conformitat amb el contingut de la pròpia
modificació núm. 7 del PGOU, junt amb el document inicial estratègic. Informe que va ser
emes per la Comissió Territorial d’Avaluació Ambiental, en data 30 d’abril de 2015, en
sentit favorable per considerar que no te efectes significatius en el medi ambient.
La informació pública per termini de quaranta-cinc dies, s'ha dut a terme a través
del periòdic “Levante” del dia 30 d'abril de 2015, i al Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana núm. 7516, de data 30 d'abril de 2015, també en el Tauler d’Anuncia i la
pagina WEB de l’Ajuntament, durant la qual no s'han formulat al·legacions ni
reclamacions.
Atés que segons la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del
Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, l'aprovació definitiva d'esta
Modificació puntual núm. 7 del PGOU correspon a l'Ajuntament, al considerar que no es
modifica cap paràmetre estructural de planejament.
Pel Sr. Alcalde es proposa l'adopció d'acord favorable i unànime per a l'aprovació
definitiva d'esta modificació tal i com esta redactada. Tot i que en nom del seu Grup
Municipal COMPROMÍS, va a aprovar aquesta modificació, però no anem a consentir que
es facen obres sense complir la normativa vigent.
Tot seguit per la regidora, Sra. Rosanna Peris Peris, del Grup Municipal EUPV:AC,
manifesta que, sí es per a legalitzar determinades actuacions en les zones urbanes
industrials, resulta que fins ara estan il·legals, aleshores no hi ha repercussió econòmica ni
cap tipus, en conseqüència s’abstindrà de votar.
Passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: huit vots a favor, tres
dels regidors del grup municipal COMPROMÍS, tres dels regidors del grup municipal
PSOE i dos dels regidors del grup municipal PP; i una abstenció de la regidora del grup
municipal EUPV:AC.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de huit vots a favor i una abstenció, que en tot
cas representa la majoria absoluta legal preceptiva, acorda:

a) Aprovar definitivament el document de Modificació puntual núm. 7 del PGOU
de Benifairó de la Valldigna, en virtut de la qual es modifica l’ordenació pormenoritzada o
detallada del Sòl Urbà qualificat d’ús industrial, canviant el coeficient d’ocupació màxima
de parcel·la, amb la finalitat de dotar a tot el sòl urbà industrial d’una ordenació més adient
a les necessitats urbanístiques que es presenten en el mateix.
b) Procedir a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la província de València a
efectes de general coneixement i, eficàcia i executivitat dels documents aprovats.
c) Donar trasllat a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
Territori, als efectes previstos en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, d'una copia
d'aquest document de planejament definitivament aprovat.
d) Facultar, tan àmpliament com procedisca en dret, a l'Alcaldia per a dictar
quantes resolucions i realitzar quantes actuacions, tant d'índole jurídica com material,
resulten necessàries per a la plena efectivitat i execució d'este acord.
21) APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA DEROGACIÓ
L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA SOBRE VIGILÀNCIA RURAL:

DE

Atés la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència de suprimir la Taxa pel Servei
de Vigilància Rural i en conseqüència derogar l’Ordenança Fiscal que regula la
mencionada taxa.
Atés justificada la necessitat de derogació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la
Taxa pel Servei de Vigilància Rural.
Atés el que regula la vigent Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Pel Sr. Alcalde es demana la Corporació Municipal l'adopció d'acord favorable i
unànime per a l'aprovació de la derogació de la Taxa pel Servei de Vigilància Rural.
Tot seguit per la regidora, Sra. Rosanna Peris Peris, del Grup Municipal EUPV:AC,
manifesta que la derogació d’aquesta taxa implica una reducció del finançament del
pressupost municipal a partir de 2016, en uns 50.000 euros, per tant cal saber d’on esta
previst obtindré aquestos ingressos, en el seu cas, quines despeses van a reduir-se, no
obstant açò va a recolzar la proposta.

El Sr. Alcalde manifesta que no es pot conrar un tribut, si el servei que ha de
finançar no es presta com cal. Per altra banda l’equilibri pressupostari de 2016 es pot
aconseguir realitzant el cobrament dels tributs d’exercicis tancats pendent d’ingrés.
Pels Grups Municipals PSOE i PP, es manifesta que van a recolzar també la
proposta.
L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Aprovar provisionalment la derogació del tribut local següent: Taxa pel Servei
de Vigilància Rural. Tot d'acord amb la proposta que hi figura a l'expedient, i que farà
efecte a partir de l'u de gener de 2016.
b) Exposar al públic, per termini de trenta dies, en el Tauler d'Anuncis i pagina
WEB de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, aquest acord, amb la finalitat
que pels interessats s’examine l’expedient i en el seu cas presenten les reclamacions que
consideren oportunes.
c) En cas que durant el termini d'exposició, a partir de la respectiva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província, no es presente cap reclamació, aquest acord de derogació
d’Ordenança Fiscal quedarà elevat i considerat definitiu, constatant-ho el Sr. Alcalde.
22) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÉS, TAMBÉ DE L'EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL, SEGON TRIMESTRE DE 2015:
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
2015 fins el dia 30 de juny de 2015, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 04-06-15, convocatòria sessió extraordinària a celebrar el dia 10 de juny de
2015.
De 09-06-15, convocatòria sessió extraordinària a celebrar el dia 13 de juny de
2015.

De 15-06-15, determina l’existència de dos Tinents d’Alcalde i designa els regidors
titulars de dits càrrecs.
De 15-06-15, Designa la regidora Sra. Carmen Casanova Plana, Tresorera de fons
municipals.
De 17-06-15, determina la delegació de determinats serveis o activitats municipals
en Regidors de la Corporació Municipal.
- PERSONAL,
De 23-06-15, autoritza comissió de serveis a agent de la policia local, Sergio Martí
Donet, a l’Ajuntament de Gandia
De 24-06-15, nomena funcionari interí, agent de la policia local, a Pau Badenes
Mahiques, pel termini de nou setmanes, a comptar del dia 29 de juny de 2015.
- CONTRACTACIÓ,
De 01-06-15, davant la no presentació d’empreses a la licitació, es convida a una
altra a la licitació de les obres “Millores en el Consultori Local de Salut”.
De 02-06-15, adjudica el contracte de les obres “Millores en el Consultori Local de
Salut”, a MOREMAVALL, C.B., pel preu cert de 29.989,79 euros IVA inclòs
De 04-06-15, contracta servei d’ambulància presencial pels festejos taurins d’agost
2015.
De 22-06-15, audiència a licitador a la contractació servei socorrisme i
funcionament piscina estiu 2015, per presumir que la seua proposta es una baixa
desproporcionada.
De 24-06-15, accepta el desestiment en la participació de la licitació del servei
socorrisme i funcionament piscina estiu 2015, al licitador que presumptament havia
formulat una proposta amb caràcter de baixa desproporcionada.
De 24-06-15, adjudica el contracte del servei socorrisme i funcionament piscina
estiu 2015, a “Hermini Pellicer Cors i Carles Benavent Cors” pel preu cert de
14.500,00 euros IVA inclòs.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 26-06-15, a Maria Teresa Martí Casanova, ocupació vivenda en C/ Camí
Tavernes, 31.
- LLICÈNCIES ACTIVITATS,
De 24-06-15, autoritza la reobertura de la piscina municipal pel període de l’estiu
2015.

- BENS,
De 03-06-15, autoritza ús Centre Cultural, pel dia 06 de juny de 2015, a Grup
EUPV de Benifairó de la Valldigna, per a realitzar una assemblea.
De 04-06-15, autoritza ús Centre Cultural, pel dia 13 de juny de 2015, a Coop.
Transports Alfandec, de Benifairó de la Valldigna, per a realitzar assemblea
general.
De 08-06-15, autoritza ús Centre Cultural, pel dia 11 i 12 de juny de 2015, a Elisa
Gomez Correoso, per a realitzar taller de dansa.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 01-06-15, autoritza a Frutas Bollo, la modificació de la connexió d’una
escomesa a la xarxa d’aigua potable en Av. Valldigna, 8.
De 03-06-15, determina la composició i convoca la Comissió Baremació per a
atorgar 04 beques del programa La Dipu et Beca 2015.
De 17-06-15, aprova bases complementaries per a l’organització i funcionament del
programa Salari Jove 2015 del SERVEF.
De 17-06-15, determina la composició i convoca la Comissió Baremació per a
valorar mèrits d’aspirants al programa Salari Jove 2015 del SERVEF.
De 17-06-15, determina la composició i convoca la Comissió Baremació per a
valorar mèrits d’aspirants al programa pal·liar atur agrícola 2015 de l’INEM.
De 17-06-15, adjudica les 04 beques del programa La Dipu et Beca 2015.
De 25-06-15, autoritza lloc fixe en mercat setmanal no sedentari.
De 25-06-15, autoritza reserva via pública per a càrrega i descàrrega a supermercat
en C/ Ricardo Romero, 34.
De 25-06-15, autoritza reserva via pública per a fer funcional el gual 98, a SAT
VERSOL 108 C V, en C/ Ricardo Romero, 55.
- INTERVENCIÓ,
De 02-06-15, determina el pagament per quatre reunions informatives a portaveus
de grups municipals.
De 03-06-15, considera definitivament aprovat expedient modificació de crèdits
núm. 02 del pressupost de 2015.
De 18-06-15, aprova la primera i única certificació d’obra d’obres complementaries
“Millores en el Camp de Futbol Municipal”.
De 22-06-15, aprova factura de subministrament d’equipament cultural.
De 29-06-15, aprova la primera certificació d’obra de “Millores en el Consultori
Local de Salut”.

- TRESORERIA,
De 02-06-15, aprova padrons tributaris de tributs locals a recaptar en el segon
semestre de 2015.
De 09-06-15, aprova liquidació 15/2015 per la taxa d’ocupació del domini públic
amb materials de la construcció
De 10-06-15, aprova liquidació a BANKIA per activitat no sedentària, fora del dia
de mercat ambulant, per període de 02/02/2015 a 28/05/2015.
De 18-06-15, aprova 8 liquidacions taxa ocupació via publica per taules i cadires de
bar, any 2015.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2015, han tingut entrada 677 escrits, i eixida 714 escrits.
C) Tot i estar previst retre compte de l'execució del pressupost de 2015
corresponent al segon trimestre, degut a una falta de comunicació amb la plataforma de
Diputació de València on esta el programa de comptabilitat municipal “SICALWIN” no es
disposa dels estats comptables precisos per tal de donar compliment a la base 49 de les
d'execució del pressupost de l'any 2015. Per tant es retrà compte en la propera sessió que
cèlebre l’Ajuntament en Ple.
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 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 07 de
setembre 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,

Josep Antoni Alberola Verdú

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

