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     S' EXCUSAREN:  
      
    

NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A  Benifairó de la Valldigna, a vint-i-nou d’abril 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 16 d’abril 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) ELECCIÓ DE MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS, PER A LES 
ELECCIONS LOCALS i PER A LES ELECCIONS A CORTS, A CELEBRAR EL 
DIA  24  DE  MAIG DE  2015: 

 
Atès que per Reial Decret 233/2015, de 30 de març, s’han convocat Eleccions 

Locals i, per Decret 4/2015, de 30 de març, del President de la Generalitat, s’han convocat 
Eleccions a les Corts, a celebrar el dia 24 de maig de 2015. 
 

Atés el que disposa l'article 26 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, 
actualment vigent, pel qual correspon als ajuntaments la formació de les Meses Electorals. 

 
L'Ajuntament en Ple procedeix al sorteig de membres de les dos meses electorals 

corresponents a aquest Municipi, el resultat del qual és el següent: 
 

         MESA A: 
 
      PRESIDENTA TITULAR:     Sra. Inmaculada Alvarez Serra,   DNI 20788268 V. 
      PRESIDENTA SUPLENT 1ra.:  Sr. Juan José Bataller Lorente ,  DNI 20774520 T. 
      PRESIDENT SUPLENT 2n.:  Sra. Encarnación Ferrando Serra, DNI  20763774 H. 
 
      1r. VOCAL TITULAR:              Sra. Cristina Gadea Fons,  DNI 20862765 V 
      1r. SUPLENT DEL 1r. VOCAL: Sra. Rosa Maria Ferrando Alberola, DNI 20028455 D 
      2n. SUPLENT DEL 1r. VOCAL: Sr. Jacinto Fons Plana,  DNI 20777482 H 
 
      2n. VOCAL TITULAR:             Sra. Iris Cuenca Ginestar,  DNI 20060294 Q  
      1r. SUPLENT DEL 2n. VOCAL: Sra. Rosa Cuñat Serra,  DNI 20757203 W  
      2n. SUPLENT DEL 2n. VOCAL: Sra. Sandra Ferrando Vercher,   DNI 20027934 V 
 
         MESA B: 
 
      PRESIDENT TITULAR:         Sr. José Ulises Plana Vercher,  DNI  20783588 Y. 
      PRESIDENT  SUPLENT 1r.:  Sr.  Francisco Peris Magraner,  DNI  73907084 B 
      PRESIDENT SUPLENT 2n.:   Sr. Bernardo Plana Vercher,      DNI   20777451 X 
 
      1r. VOCAL TITULAR:                Sra. Marta Serra Isnardo,  DNI 07261814 R 
      1r. SUPLENT DEL 1r. VOCAL: Sr. Victor Martí Cuñat,  DNI 20778348 X 
      2n.SUPLENT DEL 1r.VOCAL:  Sr. Benito Peris Fons, DNI 20784674 B  
 
      2n. VOCAL TITULAR:                Sra.  Nuria Talens Carbó, DNI 73916022 W 
      1r. SUPLENT DEL 2n. VOCAL: Sr. Salvador Soler Vivanco, DNI 20772190 Q 
      2n.SUPLENT DEL 2n.VOCAL:   Sra. Rosa Teresa Ribelles Serra, DNI 73942648 V 



  
I  l'Ajuntament en Ple per unanimitat declara formades les dos Meses Electorals 

que s'han indicat, amb les persones esmentades per a cadascun dels càrrecs. 
 

I que es trasllade la corresponent comunicació a la Junta Electoral de Zona d'Alzira als 
efectes previstos en la vigent  legislació del Règim Electoral General. 
 
 

2) APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL 
D’HABITANTS A 01-01-2015: 
 

Atés l'article 81 del Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es 
modifica el Reglament de Població i Demarcació de les Entitats Locals; així com les 
instruccions de l'Institut Nacional d'Estadística dictades conjuntament amb la Direcció 
General per a l'Administració Local segons Resolució de 17 de novembre de 2005, sobre 
revisió del Padró d'Habitants a 01 de gener de cada any.  

 
Atés la revisió del Padró d'Habitants de Benifairó de la Valldigna amb referència a 

01-01-2015, el resum numèric de la mateixa  sobre la gestió continuada del mateix,  recull 
les actualitzacions dutes a terme des de l'1 de gener de 2014  fins l'1 de gener de 2015, 
elaborada pels serveis municipals. 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

 
a) Aprovar provisionalment la gestió del padró municipal d'habitants, i el resum 

numèric del mateix  a l'1 de gener de 2015, amb el següent resultat: 
 

             Població de dret a  01-01-2014  ................... 1.619  hab. 
  Població de dret a  01-01-2015 .................... 1.625  hab. 
 
dels  quals 803 són homes i 822 són dones.  
       
 b) Que es trameta aquesta revisió del Padró Municipal d'Habitants en suport 
informàtic, amb la documentació administrativa pertinent, a la Delegació Provincial de 
l'Institut Nacional d'Estadística, als efectes previstos. 
 
 

3) RATIFICAR RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA PER LA QUAL 
S’APROVA EL PROJECTE DE PISTA DE PÀDEL EN EL POLIESPORTIU 
MUNICIPAL I AUTORITZACIÓ D’EXECUCIÓ DE LA MENCIONADA 
INSTAL·LACIÓ: 



 
 Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia dictada en data 02 d’abril de 2015, per 
la qual s’aprova el Projecte de Pista de Pàdel i autorització de l’execució de la 
corresponent instal·lació en el Poliesportiu, que literalment diu: 
 

“APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PISTA DE PÀDEL I AUTORITZACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LA CORRESPONENT INSTAL·LACIÓ EN EL POLIESPORTIU 

 
Atés que de la tramitació de l’expedient de licitació de l’obra “Instal·lació de Gespa 

Artificial en el Camp de Futbol Municipal”, per l’adjudicatari de la mateixa “MJP Sistemas 
Tecnicos, S.L.” en la seua oferta econòmica es va afegir una millora consistent en la 
construcció d’una pista de Pàdel en el recinte del poliesportiu municipal.  
 
 Atés que en el contracte administratiu de les obres “Instal·lació de Gespa Artificial 
en el Camp de Futbol Municipal”, signat el dia 09 de setembre de 2014, es pacta, convé i 
s’atorga que “MJP Sistemas Tecnicos, S.L.”, també s'obliga a l'execució de les obres que 
representen la millora oferida de “Subministrament i instal·lació d’una pista de pàdel”, la 
qual es realitzarà seguint les instruccions tècniques de l’Ajuntament. 
  

Atés el projecte tècnic de l'obra "Pista de Pàdel en el Poliesportiu municipal” en 
Benifairó de la Valldigna, redactat per l’arquitecte Sr. Joaquim Egea i Martínez, amb un 
pressupost general de contracta de  25.996,97 euros. 
 
 Atés l'informe del Tècnic Municipal, emes en sentit favorable, sobre el contingut i 
la viabilitat del projecte de les obres esmentades, i s'hi desenvolupa les determinacions  de 
la legislació de Contractes del Sector Públic. 
 

Atés que per a la bona execució de les obres, les quals s’han de realitzar sense 
costos a la Tresoreria Municipal, al tractar-se d’una millora oferida pel contractista de les 
obres  “Instal·lació de Gespa Artificial en el Camp de Futbol Municipal”,  l'Administració 
manté el poder de direcció i control que li atorga la vigent normativa sobre contractes del 
sector públic, al tractar-se d’una obra pública, que una vegada finalitzada ha de ser 
recepcionada per l’Ajuntament, per tant correspon la potestat de designar un director 
facultatiu de les obres perquè controle la seua adequada execució.  
 

Atés que l'òrgan competent per a l'aprovació d’aquest projecte d’obres i respectiva 
autorització per a l’execució de les mateixes és l'òrgan de contractació de l'obra principal, 
sent en aquest cas l’Ajuntament en Ple. No obstant açò, aquesta Alcaldia considera que tant 
l’aprovació del projecte com la autorització d’execució de les obres, cal adoptar-ho per 
motius d’urgència, davant la circumstància que l’obra principal ja esta finalitzada, 



resolució que haurà de ser presentada davant el Ple en la primera sessió que cèlebre a 
efectes de la seua ratificació.  
 
 Aquesta Alcaldia, fent ús de les facultats que li confereix l'apartat k) de l'article 21 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local,  RESOL: 
 

a)  Acceptar i aprovar el projecte tècnic de les obres "Pista de Pàdel en el 
Poliesportiu municipal”, tal i com esta redactat, en totes les  seues parts. 
  
 b) Exposar al públic l’indicat projecte al Tauler d’Anuncis de l’ajuntament, per 
termini  de vint dies, comptats des del següent al de la publicació en aquest, posant-se a 
disposició del públic la corresponent documentació; durant aquest termini, els interessats 
podran examinar-lo i presentar al·legacions o  reclamacions que consideren adients davant 
l’Ajuntament en Ple. 
    
 c) Considerar definitivament aprovat el projecte tècnic de les obres "Pista de Pàdel 
en el Poliesportiu municipal”, si durant l’indicat període d’informació pública no es 
presenten al·legacions o reclamacions. 
  
 d) Que es duga a terme el replantejament del Projecte d’obres, de conformitat amb 
l’article 126 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
  

e) Autoritzar a “MJP Sistemas Tecnicos, S.L.”, en compliment del contracte 
“Instal·lació de Gespa Artificial en el Camp de Futbol Municipal”, a l’execució de les 
obres "Pista de Pàdel en el Poliesportiu municipal” de conformitat amb el projecte aprovat 
en l’apartat a) anterior.  

Les mencionades obres hauran d’estar finalitzades en el termini d’un mes. 
Indicar que hi haurà un termini de garantia d’un any comptador des de la data de la 

certificació de l’obra realitzada i de l’acta de recepció de les obres, en compliment de la 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. 

 
 f) Designar tècnic director d’aquestes obres d’urbanització, a l’arquitecte municipal 
Sr. Joaquim Egea i Martínez. 
 
 g) Notificar esta Resolució a “MJP Sistemas Tecnicos, S.L.”, per a coneixement i 
demes efectes oportuns.” 
 

I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 



 Ratificar la Resolució de l’Alcaldia de data 02 de març de 2015, ací transcrita, per 
la qual s’aprova el Projecte de Pista de Pàdel i autorització de l’execució de la 
corresponent instal·lació en el Poliesportiu. 
 
 
 4) RATIFICAR DOS RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA RELACIONADES 
AMB OBRES COMPLEMENTARIES PER A LA URBANITZACIÓ DE LA 
UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 6: 
 
 Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia dictada en data 02 d’abril de 2015, per 
la qual s’aprova la necessitat de realitzar obres complementaries a les principals 
d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 6, que literalment diu: 
 

“En data 25 de novembre de 2013, s'adjudica a l'empresa "Canalizaciones y 
Derribos Safor, S.L." l'execució de les obres d’Urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 
6, pel preu cert de 191.664,00 euros. El contracte es va formalitzar en data 18 de desembre 
de 2013 i es formalitza acta de comprovació del replanteig amb conformitat del 
contractista en data 02 de gener de 2014. 

 
Emès informe per l'arquitecte, Director tècnic de les obres d’urbanització de la 

Unitat d’Actuació núm. 6, al qual es justifica la necessitat d'acometre certes obres, 
necessàries per executar l'obra com cal, no previstes al projecte ni al contracte, però sense 
modificar-los. Les obres estan descrites a la memòria valorada que acompanya a l’informe 
i tenen un pressupost d'execució de 52.909,86 euros IVA inclòs. Obres que tenen  la 
consideració de complementàries per a la finalització i posada en servei de les 
mencionades obres d’urbanització en Benifairó de la Valldigna de les quals es contractista 
"Canalizaciones y Derribos Safor, S.L.", ja que compleixen els requisits previstos 
a l’article 171.b) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 
Les mencionades obres sorgeixen, com a conseqüència de la no previsió de les 

mateixes ni al projecte tècnic de l’obra principal ni al contracte. 
 
Del contingut de l’informe del Director Tècnic de les obres d’Urbanització de la 

Unitat d’Actuació núm. 6, és desprèn que no són separables tècnica ni econòmicament del 
contracte principal, ja que amb l’execució de les mateixes, les parcel·les integrants de la 
Unitat d’Actuació adquiriran la condició de solar i puguen ser edificables. 

 
Atés que el seu pressupost no ultrapassa el 50% del preu primitiu del contracte. 
 



Atés que hi ha crèdit adequat i suficient per a l'execució d'aquestes obres a 
l’aplicació pressupostaria 151.603 de l’estat de despeses del pressupost municipal de 2015. 

 
Atés que l'òrgan competent per a l'aprovació d’aquestes obres complementaries és 

l'òrgan de contractació de l'obra principal, sent en aquest cas l’Ajuntament en Ple. No 
obstant açò per motius d’urgència, aquesta Alcaldia considera que les mencionades obres 
complementaries han de ser aprovades davant la circumstància que les obres 
d’urbanització pràcticament ja han estat finalitzades, resolució que haurà de ser presentada 
davant el Ple en la primera sessió que cèlebre a efectes de la seua ratificació.  
 
 Aquesta Alcaldia, fent ús de les facultats que li confereix l'apartat k) de l'article 21 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local,  RESOL: 
  

PRIMER.- Acceptar l’informe emès per l'arquitecte, Director tècnic de les obres 
d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 6, al qual es justifica la necessitat d'acometre 
certes obres, necessàries per executar l'obra com cal, no previstes al projecte ni al 
contracte, però sense modificar-los, i aprovar la memòria valorada d'obres 
complementàries redactada a l’efecte, el pressupost de licitació de la qual ascendeix a 
52.909,86 euros IVA inclòs. 
 
 SEGON.- Autoritzar la despesa de 52.909,86 euros amb càrrec a l’aplicació 
151.603 del vigent Pressupost municipal de 2015. 
 
 TERCER.- Traslladar a "Canalizaciones y Derribos Safor, S.L.", el mencionat 
informe i memòria valorada, perquè en el termini de tres dies naturals ens manifesten la 
seua conformitat amb el contingut del mateix, a fi de seguir amb la tramitació de 
l'expedient d'execució d'obres complementàries de conformitat amb les instruccions del 
Director Tècnic de les obres d’urbanització de la Unitat d’Execució núm. 6 i el que 
estableix l'art. 171.b) del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.” 
 
 També es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia dictada en data 10 d’abril de 
2015, per la qual es contracten les obres complementaries a la urbanització de la Unitat 
d’Actuació núm. 6, que literalment diu: 
 

“En data 25 de novembre de 2013, s'adjudica a l'empresa "Canalizaciones y 
Derribos Safor, S.L." l'execució de les obres d’Urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 
6, pel preu cert de 191.664,00 euros. El contracte es va formalitzar en data 18 de desembre 
de 2013 i es formalitza acta de comprovació del replanteig amb conformitat del 
contractista en data 02 de gener de 2014. 

  



Amb data 02 d’abril de 2015, per aquesta Alcaldia es dicta Resolució en la que 
s'aprova informe emès per l'arquitecte, Director tècnic de les obres d’urbanització de la 
Unitat d’Actuació núm. 6, al qual es justifica la necessitat d'acometre certes obres, 
necessàries per executar l'obra com cal, no previstes al projecte ni al contracte, però sense 
modificar-los, i aprovar la memòria valorada d'obres complementàries redactada a l’efecte, 
el pressupost de licitació de la qual ascendeix a 52.909,86 euros IVA inclòs. 

  

L'adjudicació d'aquestes obres pot realitzar-se mitjançant procediment negociat 
sense necessitat de publicació d'anunci de licitació segons allò establert als articles 171.b), 
i 177 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. Les obres esmentades compleixen els requisits 
previstos a l'article 171.b) segons informe justificatiu subscrit pel Director Tècnic de les 
obres en data en data 07 de novembre de 2014. Els requisits dits són:  

- Sorgeixen com a conseqüència de les següents circumstàncies imprevistes: no 
estan contemplades ni al projecte ni al contracte. 

- No són separables tècnica ni econòmicament del contracte principal per les 
següents raons: ja que amb l’execució de les mateixes, les parcel·les integrants de la Unitat 
d’Actuació adquiriran la condició de solar i podran ser edificades. 

- El seu import no supera el 50% del preu primitiu del contracte. 

En conseqüència, i ja que concorren les circumstàncies esmentades, poden 
adjudicar-se les obres a l'empresa "Canalizaciones y Derribos Safor, S.L." pel preu de 
52.909,86 euros IVA inclòs, una vegada ha estat acceptada la realització d’aquestes obres 
complementaries per la mencionada empresa adjudicatària de  les obres d’Urbanització de 
la Unitat d’Actuació núm. 6. 

Atés que l'òrgan competent per a l'aprovació d’aquestes obres complementaries i 
adjudicació de les mateixes és l'òrgan de contractació de l'obra principal, sent en aquest cas 
l’Ajuntament en Ple. No obstant açò per motius d’urgència, aquesta Alcaldia considera que 
les mencionades obres complementaries han de ser adjudicades davant la circumstància 
que les obres d’urbanització pràcticament ja han estat finalitzades, resolució que haurà de 
ser presentada davant el Ple en la primera sessió que cèlebre a efectes de la seua ratificació.  
 
 Aquesta Alcaldia, fent ús de les facultats que li confereix l'apartat k) de l'article 21 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local,  RESOL: 
  

PRIMER.- Contractar amb l'empresa "Canalizaciones y Derribos Safor, S.L." 
l'execució de les obres complementàries de les obres d’Urbanització de la Unitat 
d’Actuació núm. 6, mitjançant procediment negociat sense publicitat previst a l'article 



171.b) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, amb subjecció a les següents condicions: 

- Les obres s'executaran en el termini de quinze dies. 

- El preu del contracte es fixa en la quantia de 52.909,86 euros IVA inclòs. 

- A aquest contracte li serà d’aplicació  allò establert al plec de clàusules administratives 
que regeixen la contractació de les obres d’Urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 6, i 
queden garantitzades amb la fiança definitiva diposita a l’efecte del contracte de les obres 
d’Urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 6. 

 SEGON.- Comprometre la despesa de 52.909,86 euros amb càrrec a l’aplicació 
151.603 del vigent Pressupost municipal de 2015.” 
 
 Tot seguit, pel regidor del grup municipal PP, Sr. José Luís Ferrando Martí, es 
manifesta que el seu grup va a votar en contra per  falta d’informació. 
 
 Seguidament, pel regidor del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors 
Mejias, es manifesta que va a votar en contra per desconèixer aquesta informació. 
 
 A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: cinc vots 
a favor, quatre dels regidors del grup municipal PSOE i un de la regidora del grup 
municipal EUPV;  i quatre vots en contra, tres dels regidors del grup municipal PP i un del 
regidor del grup municipal COMPROMÍS. 

 
I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de cinc vots a favor i quatre en contra, acorda: 

 
 Ratificar la Resolució de l’Alcaldia de data 02 d’abril de 2015 i la Resolució de 
l’Alcaldia de 10 d’abril de 2015, ací transcrites, per les quals s’aprova la realització 
d’obres complementaries a la principal d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 6. 
 

 
 5) APROVAR LA PRIMERA I ÚNICA CERTIFICACIÓ D’OBRA DE LES 
OBRES COMPLEMENTARIES PER A LA URBANITZACIÓ DE LA UNITAT 
D’ACTUACIÓ NÚM. 6: 
 
 Atés  la  Primera i única certificació d'obra de les Obres Complementaries de 
"Urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 6", 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 
cinquanta-dos mil nou-cents nou euros i huitanta-sis  cèntims (52.909,86 €).  
 



 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, així com de la justificació de les obres complementaries. 
 
 Tot seguit, pel regidor del grup municipal PP, Sr. José Luís Ferrando Martí, es 
manifesta que el seu grup va a votar en contra per  falta d’informació. 
 
 Seguidament, pel regidor del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors 
Mejias, es manifesta que va a votar en contra per desconèixer aquesta informació. 
 
 A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: cinc vots 
a favor, quatre dels regidors del grup municipal PSOE i un de la regidora del grup 
municipal EUPV;  i quatre vots en contra, tres dels regidors del grup municipal PP i un del 
regidor del grup municipal COMPROMÍS. 

 
I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de cinc vots a favor i quatre en contra, acorda: 

 
 a) Aprovar la referida primera i única certificació d’obra de les Obres 
Complementaries de "Urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 6",   en totes les seues 
parts. 
 
 b) Abonar al contractista adjudicatari, "Canalizaciones y Derribos Safor, S.L.", la 
quantitat de 52.909,86 €, 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 principal. 
 
 c) Notificar aquest acord a "Canalizaciones y Derribos Safor, S.L.". 
 

 
6) APROVAR LA QUINTA I FINAL CERTIFICACIÓ D’OBRA DE LES 

OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 6, I ACTA DE 
RECEPCIÓ DE TOTES LES OBRES:  
 
 Atés  la  Quinta i Final certificació d'obra de "Urbanització de la Unitat d’Actuació 
núm. 6", 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 tres mil nou-cents huitanta-huit euros i 
sis cèntims (3.988,06 €), així com l’Acta de Recepció de les obres indicades, tant de les del 
contracte principal com de les complementaries, a la qual consta que s’ha realitzat la 
corresponent medició general de l’obra executada. 



 
 Atés que en la mencionada 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. 
 
 Seguidament, pel regidor del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors 
Mejias, es manifesta que va a votar abstenció. 
 
 A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: huit vots 
a favor, quatre dels regidors del grup municipal PSOE, tres dels regidors del grup 
municipal PP i un de la regidora del grup municipal EUPV;  i una abstenció del regidor del 
grup municipal COMPROMÍS. 

 
I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de huit vots a favor i una abstenció, acorda: 

 
 a) Aprovar la referida quinta i final certificació d’obra de "Urbanització de la Unitat 
d’Actuació núm. 6", en totes les seues parts, i  acceptar l’Acta de Recepció d’aquestes 
obres, tant de les del contracte principal com de les complementaries. 
 
 b) Abonar al contractista adjudicatari, "Canalizaciones y Derribos Safor, S.L.", la 
quantitat de 3.988,06 €, 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.". 

 
 
7) APROVAR  INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 02 

DEL PRESSUPOST  MUNICIPAL  DE 2015: 
 

Es ret compte de l'expedient Núm. 2 de modificacions de crèdits, en el qual es 
proposa la concessió de suplements de crèdits en el Pressupost General de l'Ajuntament per 
a l'exercici de 2015. 
 

Atés  que analitzades les despeses específiques i determinades que es pretenen 
cobrir amb els suplements de crèdits, no permeten que la seua realització es puga demorar 
a exercicis futurs. 
 



Atés  que la concessió de suplements de crèdits són perquè es insuficient el crèdit 
existent per poder comptabilitzar les despeses que s’han de cobrir en l’exercici de 2015. 
 

Atés que s’ha tingut en compte el que regula l’article 7 de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. 

 
Atés que la totalitat dels augments de crèdits en despeses es financen amb els 

recursos previstos en l'article 177.4 del Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i article 36 i del 43 a 46 
del Reial Decret 500/l990, de 20 d'abril, que el reglamenta en matèria pressupostària, 
concretament amb la reducció de crèdit no compromès d'altres aplicacions de despeses. 
 

Tot seguit, per la regidora del grup municipal EUPV, Sra. Rosanna Peris Peris, es 
manifesta que el seu vot va a ser abstenció, ja que hi ha un suplement de crèdit en una 
aplicació del que no acaba d’estar conforme, concretament es tracta la de “treballs, 
informes i estudis tècnics”. 
 

Seguidament, pel regidor del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors 
Mejias, es manifesta que el seu vot va a ser abstenció,  ja que no estant en contra de 
l’expedient, li falta informació més detallada.  
 
 A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: set vots a 
favor, quatre dels regidors del grup municipal PSOE, 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 set vots a favor i dos abstencions, acorda: 
 

Primer.- Declarar la impossibilitat de demorar a exercicis posteriors  la realització 
de les despeses  específiques i determinades que motiven els suplements de crèdit als que 
es refereix aquest  expedient. 

 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits proposada en els termes 

següents: 
 

1) Concedir suplements de  crèdits en l’estat de despeses en les aplicacions pressupostaries, 
la relació de  les quals a continuació és detalla: 
 
 
 
 



- Aplicació i denominació pressupostària                                           Import        
 312.632 Centre Salut. Obres reforma.                                             15.000,00 € 
 342.632  Millores en el Camp de Futbol                                         20.000,00 € 
 454.210  Camins Rurals. MCR                                                        10.000,00 € 
 920.227  Estudis, informes i treballs tècnics                                   36.000,00 € 

 

Total  modificació de crèdits                                          81.000,00 €      
 
2) Finançar les modificacions de crèdits expressades en el punt anterior amb càrrec a la 
minoració del crèdit disponible en l’estat de despeses que a continuació s’indiquen, per 
considerar que a data d’ara no van a realitzar-se les despeses previstes en elles. 

 
- Aplicació i denominació pressupostària                                           Import        
 011.310  Deute públic, Interessos de préstecs                                16.000,00 € 
 011.913  Amortització de préstecs                                                  65.000,00 € 

 

Total  modificació de crèdits                                          81.000,00 €      
 

Tercer.- Exposar al públic aquesta modificació de crèdits inicialment aprovada, al 
Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, per termini de quinze 
dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació en aquest, posant-se a disposició 
del públic la corresponent documentació; durant aquest termini, els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions davant l'Ajuntament en Ple. 
 

Quart.- Considerar definitivament aprovada aquesta modificació núm. 2 del 
Pressupost General per a l'exercici de 2015, si durant l'indicat període no es presenten 
reclamacions, constatant-ho, mitjançant decret, el Sr. Alcalde. 
 
 
 8) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I  DE LA 
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL  INTERÈS, TAMBÉ DE L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DEL PRESUPOST MUNICIPAL DE 2015, CORRESPONENT AL 
PRIMER TRIMESTRE:  
 
 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 23 de març de 
2015  fins el dia  19 d’abril de  2015, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT, 
De 26-03-15, inici per modificació dels Estatuts del Consorci pel Servei de 
Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la província de València, 
proposada pel mencionat Consorci. 
De 26-03-15, convocatòria sessió extraordinària a celebrar  el dia 30 de març de 
2015. 
De 30-03-15, convocatòria sessió extraordinària urgent a celebrar  el dia 30 de març 
de 2015. 
De 01-04-15, determina els llocs i espais públics municipals on realitzar actes i 
col·locar propaganda electorals amb motiu de la convocatòria d’eleccions Locals i a 
les Cors a celebrar el 24 de maig de 2015. 
 
- BENS,  
De 25-03-15, autoritza ús Sala Exposicions, pel dia 17 d’abril, a Grup Compromís 
de Benifairó de la Valldigna. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 24-03-15, inici licitació arrendament financer de vehicle per a la policia local. 
De 31-03-15, contracta els serveis jurídic 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 Industrial I-
B. 
De 31-03-15, 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 Industrial I-B. 
De 01-04-15, demana informa a Tècnic Municipal d’obres respecte del projecte de 
Pista de Pàdel en Poliesportiu municipal. 
De 02-04-15, aprova el projecte de Pista de Pàdel en Poliesportiu municipal i 
autoritza la seua realització. 
De 02-04-15, accepta la necessita de realitzar obres complementaries a la principal 
d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 6. 
De 10-04-15, contracta l’execució d’obres complementaries a la principal 
d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 6, al contractista d’estes 
“Canalizaciones y Derribos Safor, S.L.”  
 
- LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES, 
De 08-04-15, a José Vila Vercher, reformes en C/ Sanchis Guarner, 14 
De 08-04-15, a Ramón Serra Blasco, reformes en C/ La Xara, 3 



De 14-04-15, a Jose Vicente Gonzalez Ferrando, d’ocupació de vivenda en C/ 
Mariano Benlliure, 21. 
De 17-04-15, a Teresa Alemany Fons, reformes en C/ Ricardo Romero, 2 
 
- LLICÈNCIES  ACTIVITATS, 
De 18-04-15, a José Vila Vercher, reformes en C/ Sanchis Guarner, 14 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 23-03-15, sol·licita ajuda a Diputació de València del Pla d’Enjardinament 
2015. 
De 07-04-15, atorga reserva de nínxol a favor del Sr. Antonio Bernat Mores. 
De 09-04-15, inici gual permanent en C/ Sant Antoni, 10. 
De 14-04-15, atorga gual permanent a Jose Perez Serra, en C/ Sant Antoni, 10. 
 
- INTERVENCIÓ,  
De 07-04-15, inici expedient modificació de crèdits núm. 2 en pressupost de 2015. 
De 14-04-15, declara definitivament aprovat l’expedient modificació de crèdits 
núm. 1 en pressupost de 2015. 
 
- TRESORERIA,  
De 01-04-15, aprova liquidació 12/15 per la taxa d’ocupació del domini públic amb 
materials de la construcció. 
De 01-04-15, aprova liquidació 13/15 per la taxa d’ocupació del domini públic amb 
materials de la construcció. 
De 16-04-15, aprova liquidació 14/15 per la taxa d’ocupació del domini públic amb 
materials de la construcció 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2015,  han tingut entrada  383 escrits,  i  eixida  375 escrits. 

 
 C) També i amb la finalitat de donar compliment a la base 49 de les d'execució del 
pressupost de l'any 2015, es ret compte a la Corporació Municipal, de l'execució del mateix 
corresponent al primer trimestre, a nivell de l'estat d'ingressos i de l'estat de despeses, així 
com dels moviments i situació de la tresoreria, i que a manera de resum, és el que segueix: 

 
PRIMER Trimestre-2015 

 

ESTAT  D'INGRESSOS.- 
-   Previsions definitives............................................   2.730.610,73   € 
-   Drets reconeguts...................................................         71.787,37   €. 
-   Recaptació neta...................................................           71.787,37   €. 



 
 
 
ESTAT  DE DESPESES.- 
-  Consignacions definitives.....................................      2.730.610,73   €. 
-  Obligacions reconegudes......................................         460.603,52   €. 
-  Pagaments realitzats..........................................             251.648,73   €. 
 
MOVIMENTS I ESTAT DE LA TRESORERIA: 
-Existències a 01-01-15 ............................................       147.626,50  €. 
-Ingressos durant el trimestre...................................         547.556,78  €. 
-Pagaments durant el trimestre.................................         681.386,00  €. 
-Existències a 31-03-15...............................................        13.797,28  €. 
 

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

9)  PRECS I PREGUNTES: 
  

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

La Sra. Rosanna Peris Peris, regidora del grup EUPV,  formula els següents precs o 
preguntes: 
 - Que passa amb el servei d’aigua potable, que de vegades falla el subministrament, 
es una qüestió de la motobomba. 
 L’Alcalde manifesta probablement siga de motobomba, de totes maneres es mirarà. 
 

El Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup PP,  formula els següents precs o 
preguntes: 
 - Sobre la problemàtica de l’estat ruïnós del “MoliGiner”, s’ha parlat amb els 
propietaris.  
 L’Alcalde manifesta que estudiarem iniciar expedient d’enderrocament per estat 
ruïnós. 
 

El Sr. José Luís Ferrando Martí, regidor del grup PP,  formula els següents precs o 
preguntes: 
 - L’activitat que esta situada en la nau que era de “Beniart”, que es dedica a fer 
caixons de cartró, provoca molèsties als conreus del veïnat, quan fa molt aire desplaça 
restes de cartró.  



 L’Alcalde manifesta que mirarà aquest tema. 
 
 
 El Sr. Juan Carlos Cors Mejias, regidor del grup COMPROMÍS,  formula els 
següents precs o preguntes: 
 - Com es que Benifairó de la Valldigna tenim l’IBI rústica al màxim. 
 L’Alcalde manifesta que ja fa molts anys que esta en aquesta situació, de totes 
maneres es un tema a estudiar per la pròxima Corporació Municipal que resulte dels 
properes Eleccions Locals. 
 
 - Pels carrers hi ha molta basura, la gent tira les coses al terra, caldria posar 
papereres per tots els carrers. 
 L’Alcalde pensa que es cosa dels xiquets, no de l’Ajuntament, altra cosa es que en 
algun punt concret del poble falta alguna paperera.  
 
 - Ara que tenim gespa en el camp de futbol, caldria contractar una persona 
responsable per a que vigiles les instal·lacions. 
 L’Alcalde pensa que es una qüestió a estudiar i tema per la pròxima Corporació 
Municipal que resulte dels properes Eleccions Locals.  
 
 - Es cert que s’han presentat escrits de queixes per acústics i aigües residuals en 
diversos punts del poble. 
 L’Alcalde a hores d’ara es desconeixen escrits d’aquest tipus, els que s’havien 
presentat , es va adoptar la solució pertinent i no s’han tingut més noticies.  
 

 - Els pals de telefonia que estan davant el magatzem de Frutas Bollo quan es tenen 
que llevar. 
 L’Alcalde estem esperant a que vinguen els tècnics de Telefònica per a llevar-los.  
 

 Finalment la Sra. Rosanna Peris Peris, regidora del grup EUPV, prega la 
Corporació Municipal, que entre tots tingam un consens per a redactar un Codi Ètic, per a 
la pròpia Corporació Municipal . 
 

 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió 

a les 21:20  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 01 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,                                                                         El Secretari, 
         Agustí Pascual Granell                                                     Salvador  Casanova Ferrer 


