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     S' EXCUSAREN:  
      
    

NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A  Benifairó de la Valldigna, a trenta de març 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 26 de març 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  02  DE MARÇ DE 2015: 
 

Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 02 de març de 
2015. 

 
 Seguidament, pel regidor del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors 
Mejias, es manifesta que va a votar en contra de l’aprovació, ja que en el punt 4 de l’Ordre 
del Dia, relatiu a la segona certificació d’obra de "Instal·lació de Gespa Artificial en el 
Camp de Futbol Municipal", no es recull encertadament la manifestació que es va fer al 
respecte pel seu grup. 
 
 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 un vot en contra del regidor 
del grup municipal COMPROMÍS. 
 

I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de huit vots a favor i un en contra, acorda: 
 
Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 02 de març de 2015, 

sense esmenes, ordenant la seua transcripció al llibre d'actes corresponent.  
 
 

2) RATIFICAR RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA PER LA QUAL ES 
SOL·LICITA AJUDA DE LA CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ PER A 
ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL 2015: 

 
 Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 03 de març de 2015, per la qual 
es sol·licita ajuda de la Conselleria de Governació per a realitzar durant 2015 activitats de 
voluntariat mediambiental, que literalment diu: 
 

“APROVACIÓ DE LA MEMORIA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL 
 
 Atés les ajudes regulades a l'Ordre 1/2015, de 04 de febrer, de la Conselleria de 
Governació i Justícia,  per la qual es convoquen i s’aproven les bases reguladores de les 
ajudes en matèria de voluntariat ambiental en  prevenció d’incendis forestals per a 
l’exercici 2015, (DOCV 7462, 10-02-2015). 
 
 Atés la Memòria sobre Voluntariat Ambiental, redactada a l’efecte de l’anterior 
convocatòria per a prevenció d’incendis forestals, amb un pressupost de 30.000,00 €, i 
sol·licitar una subvenció tan ampla com siga possible. 
 



 Atés que aquesta actuació reuneix els requisits i condicions, per poder ser 
subvencionada segons l'Ordre esmentada. 
 
 Aquesta Alcaldia, fent ús de les atribucions que té conferides per l'article 21 de la 
vigent legislació del Règim Local, RESOL: 
 
  a) Aprovar  la memòria voluntariat ambiental, tal i com  esta redactada en totes les 
seues parts. 
 
 b)  Sol·licitar de la Conselleria de Governació i Justícia, subvenció màxima per  
executar l’actuació abans descrita, i amb la finalitat de pal·liar l'atur de Benifairó de la 
Valldigna. 
 
 c) Que per  l’Alcaldia es firmen els documents que calguen, inclosa la sol·licitud, 
en execució d'aquesta resolució. 
 
 d) Retre compte d’esta Resolució a l’Ajuntament en Ple en la primera sessió que 
cèlebre, amb la finalitat de ratificar-la.” 
 

 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 Ratificar la Resolució de l’Alcaldia de data 03 de març de 2015, ací transcrita, per 
la qual es sol·licita ajuda de la Conselleria de Governació per a realitzar durant 2015 
activitats de voluntariat mediambiental. 
 
 

3) RATIFICAR RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA PER LA QUAL 
S’APROVA EL PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A LES OBRES 
“URBANITACIÓ DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ B1”: 

 
 Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia dictada en data 03 de març de 2015, per 
la qual s’aprova el Pla de Seguretat i Salut per a les obres “Urbanització de la Unitat 
d’Execució B1”, que literalment diu: 
 
“PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A LES OBRES “URBANITZACIÓ DE LA UNITAT 
D’EXECUCIÓ B1. 
 

Atés l'expedient que es tramita en aquest Ajuntament per a la contractació de 
l'obra consistent en “Urbanització de la Unitat d’Execució B1”. 
 

Atés que mitjançant acord de l’Ajuntament en Ple, adoptat en sessió de 03 de 
novembre de 2014, es va adjudicar el contracte de les obres “Urbanització de la Unitat 
d’Execució B1”, a  Canalizaciones y Derribos Safor, SL (CADERSA), amb CIF  



B96374442, pel preu cert, d’acord amb la seua oferta, de 164.082,92 euros IVA inclòs, 
més determinades millores. 
 

Atés que mitjançant acord de l’Ajuntament en Ple, adoptat en sessió de 06 
d’octubre de 2014, entre altres, es va designar tècnic director d'aquestes obres a 
l'arquitecte Sr. Joaquim Egea i Martínez i, tècnic auxiliar i coordinador de seguretat i salut 
en obres a l'arquitecte tècnic Sr. Vicente Ferrando Casanova. 
 

Atés que segons les clàusules 16 i 26 del Plec de Clàusules Administratives que 
regeixen el present contracte, i als efectes del article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 
d'octubre, el contractista haurà de presentar en el termini de 15 dies naturals a comptar 
de la formalització del contracte, el corresponent pla de seguretat i salut en el treball, 
d'acord amb l'estudi basic de seguretat i salut inclòs en el projecte d'obra. 
 

Atés que l'empresa Canalizaciones i Derribos Safor, S.L. (CADERSA), contractista 
de l'obra va presentar en temps i forma el Pla de Seguretat i Salut corresponent a l'obra 
de referència. 

 
Atés que segons informe de data 01 de desembre de 2014, del Coordinador de 

Seguretat i Salut de l'obra, Sr. Vicente Ferrando Casanova, el Pla de Seguretat i Salut  
presentat reuneix les condicions tècniques requerides pel Reial Decret  1627/1997, de 24 
d'octubre, per la qual cosa procedeix la seua acceptació. 

 
Atés que, a pesar d’haver-se iniciat les obres de referència en data 09 de 

desembre de 2014, el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’aquestes obres, esta 
pendent d’aprovació, tot i haver presentat en data 01 de desembre de 2014, davant el 
Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics de València l’acta d’aprovació del mateix, la qual ha 
estat rebutjada perquè segons el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, quan es tracta 
d’obres de les administracions públiques, són estes les que han d’aprovar el mencionat 
Pla. 

 
Atés que l’Ajuntament en Ple ha estat l’Òrgan que va adjudicar les obres, resulta 

que la competència per a  aprovar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball és de 
l’Ajuntament en Ple. No obstant açò per motius d’urgència, aquesta Alcaldia considera 
que el mencionat Pla ha de ser aprovat davant la circumstància que les obres ja han estat 
iniciades, 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.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball per a les obres 
“Urbanització de la Unitat d’Execució B1”, presentat per l'empresa Canalizaciones i 
Derribos Safor S.L., adjudicatària del contracte. 
 



Segon.- Comunicar aquesta resolució al Coordinador de Seguretat i Salut i, al  
Director Facultatiu de les obres, per a coneixement i efectes. 
 

Tercer.- Notificar aquesta Resolució a l'empresa Canalizaciones i Derribos Safor 
S.L., adjudicatària del contracte. 

 
 Quart.- Retre compte d’esta Resolució a l’Ajuntament en Ple en la primera sessió 
que cèlebre, amb la finalitat de ratificar-la.” 
 
 A continuació, per la regidora del grup municipal EUPV, Sra. Rosanna Peris Peris, 
es manifesta que seguint amb la seua postura en relació a aquesta urbanització, el seu vot 
va a ser l’abstenció. 
 
 Seguidament, pel regidor del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors 
Mejias, es manifesta que el seu vot va a ser l’abstenció. 
 
 A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: set vots a 
favor, quatre dels regidors del grup municipal PSOE i tres dels regidors del grup municipal 
PP;  i dos abstencions, una de la regidora del grup municipal EUPV i una del regidor del 
grup municipal COMPROMÍS. 
 

I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de set vots a favor i dos abstencions, acorda: 
 
 Ratificar la Resolució de l’Alcaldia de data 03 de març de 2015, ací transcrita, per 
la qual s’aprova el Pla de Seguretat i Salut per a les obres “Urbanització de la Unitat 
d’Execució B1”. 
 
 
 4) APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA 
MANCOMUNITAT  DE  LA  VALLDIGNA: 
 

Es ret compte que per la Mancomunitat de la Valldigna s’ha tramitat el 
corresponent expedient per tal que amb la necessària modificació dels seus Estatuts, dur a 
terme l’adhesió de l’Ajuntament de Barx, que ho va sol·licitar segons acord adoptat en 
sessió celebrada el dia 31 de juliol de 2014, així com mancomunar els serveis relacionats 
amb les activitats esportives i temps lliure d’àmbit supramunicipals. El mateix expedient 
recull tant la memòria justificativa de la modificació com la modificació parcial dels 
Estatuts de la Mancomunitat de la Valldigna. 

 
Aquest expedient es va iniciar amb l’aprovació inicial de la modificació parcial dels 

vigents Estatuts, pel plenari de la Mancomunitat de la Valldigna segons acord adoptat en 
sessió de 14 d’octubre de 2014. 



 
En data del dia 20 d’octubre de 2014, es va donar audiència a este Ajuntament, i es 

va insertar en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, Edicte d’informació pública de 
l’expedient de modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la Valldigna per la 
incorporació del municipi de Barx i assumpció de noves competències, el qual va estar 
exposat   al   públic  per    termini  d’un mes, i  durant l’indicat termini,  comptador des del 
dia 21 d’octubre de 2014 fins el dia 20 de novembre de 2014, no es va formular, davant les 
oficines municipals de Benifairó de la Valldigna, cap al·legació o reclamació contra 
l’acord de la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la Valldigna. 

 
La Direcció General d’Administració Local de la Generalitat Valenciana va emetre 

informe en data 29 de gener de 2015, en el qual es verifica el compliment dels requisits 
formalment exigits per la legislació vigent, encara que la Memòria Justificativa no fa 
referència a les conseqüències econòmiques derivades de l’ampliació per la incorporació 
del municipi de Barx i la assumpció de la prestació del servei d’activitats esportives i 
temps lliure, explicant que es tracta d’una deficiència subsanable abans de l’aprovació 
definitiva per part dels municipis de la Mancomunitat. 

 
Atés que aquesta modificació dels Estatuts afecta tant a elements constitutius com 

no constitutius. D’acord amb la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim 
Local de la Comunitat Valenciana, constitutiu es mancomunar nous serveis com ho són els 
relacionats amb les activitats esportives i temps lliure d’àmbit supramunicipals, article 
95.2-a), i no constitutius es l’adhesió de l’Ajuntament de Barx, article 96. 

 
En conseqüència cal una tramitació com queda determinada en el Capítol II del 

Títol VI de la mencionada Llei 8/2010, concretament a l’article 95 en relació al 93. 
 
Per altra banda d’acord amb l’article 25 dels Estatuts de la Mancomunitat de la 

Valldigna, es regula que, les modificacions dels Estatuts requeriran l’aprovació inicial del 
Ple de la Mancomunitat, l’audiència dels ajuntaments mancomunats durant el termini d’un 

mes i la resolució definitiva pel Ple de la Mancomunitat per majoria absoluta del número 

legal de vots assignats als membres del Ple, llevat dels supostos regulats en els apartats 

següents. 

Les modificacions constitutives, incloent l’adhesió i separació de municipis 

mancomunats, hauran de respectar, a més, les següents regles: 

a) L’aprovació inicial del Ple de la Mancomunitat haurà de comptar amb la 

majoria absoluta del número legal de vots assignats als membres del Ple. 

b) Simultàniament al tràmit d’audiència als ajuntaments mancomunats, es 

traslladarà l’expedient a la diputació provincial afectada i al departament de la 

Generalitat competent en matèria d’administració local per a que emeten un informe sobre 

tots els aspectes que consideren rellevants. 



c) L’aprovació definitiva requereix acord favorable del numero legal de membres 

del Ple de cada municipi mancomunat. 

En els supòsits d’adhesió de municipis, l’expedient s’iniciarà mitjançant un acord 

del Ple de l’Ajuntament sol·licitant l’adhesió, amb el vot favorable de la majoria absoluta 

del número legal de membres que l’integren. 

 
En conseqüència com que estem davant d’una modificació constitutiva, que a més 

inclou l’adhesió del municipi de Barx, la tramitació d’aquest procediment queda 
configurada segons aquest article 25 dels Estatuts de la Mancomunitat de la Valldigna. 

 
El Ple de la Mancomunitat de la Valldigna, en sessió celebrada el 3 de març de 

2015, va aprovar per unanimitat la incorporació a l’acord de modificació dels Estatuts de 
l’anàlisi de les conseqüències econòmiques derivades de l’ampliació per la incorporació 
del municipi de Barx i la assumpció de la prestació del servei d’activitats esportives i 
temps lliure, tal i com ho va demanar la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat Valenciana. 

 
Per altra banda l’adhesió del municipi de Barx comporta automàticament la 

modificació de la Disposició Addicional Segona dels Estatus que diu: 
“Prenent com a referència el nombre de regidors que corresponen a cada municipi 

de conformitat amb l’article 179 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, Reguladora 

del Règim Electoral General, als efectes de l’assignació de vots en el Ple de la 

Mancomunitat, s’estableix la següent escala:” 

Afegint, en el sentit d’incloure l‘Ajuntament de Barx, amb 9 vots. 
 
També s’aprofita aquesta modificació per a corregir una errada de fet existent en els 

Estatuts, que es la següent, 
La remissió que fa el paràgraf segon de l’art. 26.2 a l’article 18, s’ha de fer a 

l’article 19. 
 
Atés l'informe del Secretari General d’aquest Ajuntament, de data 23 de març de 

2015, emes en sentit favorable en relació a la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat 
de la Valldigna, i que consta a l'expedient. 

 
Atés el que determina l’apartat 3 de l’article 93 de l’indicada Llei 8/2010, i a 

l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, respecte l’adopció 
d’acords en matèria de creació, modificació o dissolució de mancomunitats i altres 
organitzacions associatives, així com l’adhesió a les mateixes i l’aprovació i modificació 
dels seus estatuts. 

 



L’Alcalde-President de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, proposa la 
Corporació Municipal adopte acord aprovant la modificació dels Estatuts de la 
Mancomunitat, conforme han quedat modificats segons acord adoptat pel Plenari de la 
Mancomunitat en sessió de 3 de març de 2015, i consta a l’expedient. 

 
 Seguidament, pel regidor del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors 
Mejias, es manifesta que el seu vot va a ser l’abstenció, perquè desconeix quina es 
l’aportació que fa la Mancomunitat de la Valldigna a Benifairó de la Valldigna. 
 
 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, que en tot 
cas representa la majoria absoluta legal preceptiva, acorda: 

 
PRIMER.- Aprovar la modificació parcial dels Estatuts de la Mancomunitat de la 

Valldigna com a conseqüència de la petició d’adhesió del municipi de Barx, així com 
mancomunar els serveis relacionats amb les activitats esportives i temps lliure d’àmbit 
supramunicipals, quedant el contingut concret dels articles afectats per la mateixa com 
s’indica, 

 
- Article 1. La Mancomunitat de la Valldigna està constituïda pels municipis de 

Barx, Benifairó de la Valldigna, Simat de la Valldigna y Tavernes de la Valldigna, 

província de València, a l’empara del que disposa l’ordenament jurídic vigent. 
 

- Article 3.Objecte i competències 

1. La Mancomunitat es constituïx a fi de la prestació dels següents servicis, 

incloent-hi les obres necessàries per a la seua prestació: 

 “b) Polítiques supralocals de promoció cultural, esportiva i de temps lliure.” 

 

- Disposició Addicional Segona.-  

Afegir, en el sentit d’incloure l‘Ajuntament de Barx, amb 9 vots. 

 

- Corregir la següent errada de fet: La remissió que fa el paràgraf segon de l’art. 

26.2 a l’article 18, s’ha de fer a l’article 19. 

 
SEGON.- Retre certificació d’aquest acord a la Mancomunitat de la Valldigna als 

efectes previstos en la mencionada Llei 8/2010. 
 



 5) RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL 
CONSORCI PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS,  I DE 
SALVAMENT DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA: 

 
Es ret compte que pel Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis, i 

de Salvament de la Província de Valencia s’ha tramitat el corresponent expedient per tal 
que amb la necessària modificació dels seus Estatuts, el mateix s’adapte a les previsions 
legals que les recents noves lleis obliguen, així,   
 

D’acord amb el que  disposa  la  disposició  transitòria sexta  de  la Llei  27/2013,  
de  27   de  desembre,   de  Racionalització  i Sostenibilitat  de l’Administració  Local,  els  
consorcis  que  ja  estigueren creats  en  el  moment   de  la  seua  entrada  en  vigor hauran  
d'adaptar  els seus estatuts  al que  preveu  la mateixa en el termini  d'un any des de la seua 
entrada en vigor, que va tindre que va tindre lloc  el 28 de desembre de 2013. 
 

També, una vegada tramitant l’anterior modificació preceptiva, cal adaptar-se  a les 
exigències establides en la Llei 19/2013,   de 9 de desembre,  de  Transparència,   Accés a  
la  Informació Pública  i  Bon  Govern,  en  la que s'assenyala que  els òrgans de  les 
entitats  locals, els consorcis tenen la consideració d’entitats locals, disposaran d'un  
termini màxim de dos anys per a adaptar-se a les obligacions contingudes en la dita Llei. 
 

També la Llei 15/2014,   de 16  de setembre,  de Racionalització del Sector públic i 
altres mesures de reforma  administrativa,  regula diversos aspectes dels consorcis,  
referents  al  dret  de separació,  dissolució, liquidació i dret supletori, establint el seu 
article 15 que els consorcis que ja estigueren creats en el moment  la seua  entrada   en  
vigor   hauran  d'adaptar   els  seus estatuts  a allò previst en aquesta Llei en el termini  de 
sis mesos des de la seua entrada en vigor, que va tindre  lloc el  passat 18 de setembre. 
 

Atés que l'Assemblea General del Consorci, en sessió de 21  de novembre de 2014,  
va aprovar inicialment  la modificació dels estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció 
i Extinció d’Incendis,  i de Salvament de la Província de Valencia. 
 

Atés que l'Assemblea General del Consorci, en sessió de 25  de febrer de 2015,  va 
aprovar provisionalment  la modificació dels Estatuts del Consorci per al Servei de 
Prevenció i Extinció d’Incendis, i de Salvament de la Província de Valencia, una vegada 
resoltes les al·legacions presentades durant el termini de trenta dies d’informació   pública, 
que es va dur a terme  per  mitjà d'anunci  publicat en  el  Butlletí Oficial  de la Província 
de València núm. 295  de 12  de desembre de 2014. 
 
 



Atés l'informe del Secretari General d’aquest Ajuntament, de data 26 de març de 
2015, emes en sentit favorable en relació a la modificació dels Estatuts del Consorci per al 
Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis, i de Salvament de la Província de Valencia, i 
que consta a l'expedient. 
 

Atés el que disposen els articles 47.2,  apartat g) , i 87  de la Llei 7/1985   de 2 
d'abril,  reguladora de les Bases de Règim local, Art 110 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986   de 18 d'abril, per  el que s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de Regim Local, i els articles 88 i següents i 108 a 110 de la Llei 8/2010,   de 23 
de juny, de Regim Local de la Comunitat Valenciana, i demés preceptes concordants. 
 

L’Alcalde-President de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, proposa la 
Corporació Municipal adopte acord ratificant la modificació dels Estatuts del Consorci, 
conforme han quedat modificats segons acord adoptat pel Plenari del Consorci en sessió de 
25 de febrer de 2015, i consta a l’expedient. 

 
I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta 

legal preceptiva, acorda: 
 

PRIMER:   Ratificar l’acord de l'Assemblea General del Consorci per al Servei de 
Prevenció i Extinció d'lncendis, i de Salvament de la Província de Valencia adoptat en la 
sessió de 25 de febrer de 2015, pel qual s’aprova provisionalment la  modificació  dels  
Estatuts  del mencionat Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d'lncendis, i de 
Salvament de la Província de Valencia. 
 

SEGON:  Retre certificació del present acord al Consorci per al Servei de 
Prevenció i Extinció d'lncendis, i de Salvament de la Província de València als efectes 
previstos en la Llei. 

 
 
6) ALIENACIÓ DE PARCEL·LA URBANA INDUSTRIAL, SITUADA EN 

CARRER RAJOLAR, 16: 
 
 Atés l'expedient que es tramita per a l'alienació de la parcel·la urbana situada en 
carrer Rajolar, 16, de Benifairó de la Valldigna, bé municipal de propis,  mitjançant 
subhasta amb procediment obert. 
 
 Atés que, aquesta alienació esta justificada al no estar adscrit aquest bé a cap funció 
específica, ni està prevista en un futur immediat, i en la necessitat de poder finançar el 
capítol d' inversions del pressupost municipal de 2015. 
 



 Atés el plec de condicions jurídic econòmic administratives, redactat a l'efecte per a 
regular aquesta alienació, així com el vigent Reglament de Béns de les Entitats Locals, 
aprovat per Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny. 
 
 A continuació, per la regidora del grup municipal EUPV, Sra. Rosanna Peris Peris, 
es manifesta que el seu vot va a ser l’abstenció. 
 
 Seguidament, pel regidor del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors 
Mejias, es manifesta que va a votar en contra per considerar que no s’hauria vendre i si 
destinar-se a espais públics. 
 
 A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: set vots a 
favor, quatre dels regidors del grup municipal PSOE i tres dels regidors del grup municipal 
PP; una abstenció de la regidora del grup municipal EUPV;  i un un vot en contra del 
regidor del grup municipal COMPROMÍS. 
 

I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de set vots a favor, una abstenció i un vot en 
contra, acorda: 
 
 a) Alienar mitjançant subhasta el bé municipal de propis, parcel·la urbana, situada 
al carrer Rajolar, 16, de Benifairó de la Valldigna. 
 
 b) Aprovar el plec de condicions jurídic econòmic administratives que han de regir 
la subhasta de la parcel·la indicada, disposant que es convoque la corresponent licitació 
publicant la mateixa al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, en el Perfil del Contractant de 
l’Ajuntament  i al "Butlletí Oficial de la Província". 
 
 c) Retre certificació d'aquest acord amb una còpia de l'expedient a la Conselleria de 
Presidència de la Generalitat, als efectes oportuns. 
  
 d) Que per  l'Alcalde, es firmen els documents necessaris per a executar aquest 
acord. 

 
 
7) ALIENACIÓ DE PARCEL·LA URBANA INDUSTRIAL, SITUADA EN 

CARRER REDESSAN, 13: 
 

 Atés l'expedient que es tramita per a l'alienació de la parcel·la urbana situada en 
carrer Redessan, 13, de Benifairó de la Valldigna, bé municipal de propis,  mitjançant 
subhasta amb procediment obert. 
 



 Atés que, aquesta alienació esta justificada al no estar adscrit aquest bé a cap funció 
específica, ni està prevista en un futur immediat, i en la necessitat de poder finançar el 
capítol d' inversions del pressupost municipal de 2015. 
 
 Atés el plec de condicions jurídic econòmic administratives, redactat a l'efecte per a 
regular aquesta alienació, així com el vigent Reglament de Béns de les Entitats Locals, 
aprovat per Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny. 
 
 A continuació, per la regidora del grup municipal EUPV, Sra. Rosanna Peris Peris, 
es manifesta que el seu vot va a ser l’abstenció. 
 
 Seguidament, pel regidor del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors 
Mejias, es manifesta que va a votar en contra per considerar que no s’hauria vendre i si 
destinar-se a espais públics. 
 
 A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: set vots a 
favor, quatre dels regidors del grup municipal PSOE i tres dels regidors del grup municipal 
PP; una abstenció de la regidora del grup municipal EUPV;  i un un vot en contra del 
regidor del grup municipal COMPROMÍS. 
 

I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de set vots a favor, una abstenció i un vot en 
contra, acorda: 
 
 a) Alienar mitjançant subhasta el bé municipal de propis, parcel·la urbana, situada 
al carrer Redessan, 13, de Benifairó de la Valldigna. 
 
 b) Aprovar el plec de condicions jurídic econòmic administratives que han de regir 
la subhasta de la parcel·la indicada, disposant que es convoque la corresponent licitació 
publicant la mateixa al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, en el Perfil del Contractant de 
l’Ajuntament  i al "Butlletí Oficial de la Província". 
 
 c) Retre certificació d'aquest acord amb una còpia de l'expedient a la Conselleria de 
Presidència de la Generalitat, als efectes oportuns. 
  
 d) Que per  l'Alcalde, es firmen els documents necessaris per a executar aquest 
acord. 

 
 
8) APROVAR INICIALMENT I POSAR A INFORMACIÓ PÚBLICA EL 

DOCUMENT URBANÍSTIC “PLA PARCIAL DEL SECTOR URBANITZABLE 
RESIDENCIAL R-C” DEL  PGOU:  



 
 Atés el projecte de Pla Parcial relatiu al Sector Urbanitzable Residencial R-C, 
d'iniciativa municipal, en el marc del Pla General d’Ordenació Urbana de Benifairó de la 
Valldigna, amb l'objecte de procedir a l'ordenació detallada del mencionat Sector “C”, 
classificat com a sòl urbanitzable, encarregada la seua redacció per dos Resolucions de 
l’Alcaldia de data 6 d’octubre de 2014, una contractant a un equip tècnic i altra a un equip 
jurídic. 
 
 Atés l’acord adoptat per la Comissió d’Avaluació Ambiental en sessió de 27 de 
febrer de 2015, relatiu a l’emissió de l’informe Ambiental i Territorial Estratègic al Pla 
Parcial Sector C del PGOU de Benifairó de la Valldigna, emes en sentit favorable. Informe 
que va estar sol·licitat a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, 
mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 11 de novembre de 2014; i va estar publicat per la 
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana núm. 7503 de data 13 d’abril de 2015. 
 
 Atés els informes tècnic i jurídic respecte del document urbanístic esmentat, això 
sobre la seua adequació a l'objecte i funcions previstes en la legislació urbanística 
aplicable, i que reuneix la documentació a què es refereix l'article 40.3 de la Llei 5/2014, 
de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la 
Comunitat Valenciana. 
 
 A continuació, per la regidora del grup municipal EUPV, Sra. Rosanna Peris Peris, 
es manifesta que va a votar en contra per considerar que aquest assumpte no es prioritari 
pel Municipi. 
 
 Tot seguit, pel regidor del grup municipal PP, Sr. José Luís Ferrando Martí, es 
manifesta que el seu grup va a votar a favor, per considerar que es positiu la continuïtat del 
carrer Jaume II amb el qual millorar el transit rodat del Municipi. 
 
 Seguidament, pel regidor del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors 
Mejias, es manifesta que va a votar en contra per desconèixer la informació urbanística de 
la gestió que comporta desenvolupar aquest Pla Parcial. 
 
 A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: set vots a 
favor, quatre dels regidors del grup municipal PSOE i tres dels regidors del grup municipal 
PP;  i dos vots en contra, un de la regidora del grup municipal EUPV i un del regidor del 
grup municipal COMPROMÍS. 

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



PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla Parcial, d'iniciativa municipal, del Sector 
Urbanitzable Residencial “C” del vigent PGOU de Benifairó de la Valldigna, d'acord amb 
el que disposen els articles 40, 44 i 57 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, 
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, que inclou 
Estudi d'Integració Paisatgística, Estudi de Viabilitat Econòmica i Memòria de 
Sostenibilitat Econòmica. 

 
SEGON.- Sotmetre el Pla Parcial a informació pública pel termini de quaranta-cinc 

dies, per mitjà d'anuncis que es publicaran en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en el diari “Levante”, posant a disposició del 
públic els documents que l'integren per a la seua consulta, perquè qualsevol persona puga 
consultar l'expedient en les oficines municipals de l'Ajuntament en horari d’atenció al 
públic, i formular les al·legacions que s'estimen oportunes. També es podrà consultar el 
mencionat document urbanístic en la pagina web “Benifairo.org”. 
  
 TERCER.- Esta aprovació inicial determina la suspensió durant un màxim de dos 
anys de la tramitació i l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, edificació i 
demolició en l'àmbit corresponent al Pla Parcial del Sector Urbanitzable Residencial “C” 
del vigent PGOU de Benifairó de la Valldigna.__ 
  
 QUART.- Notificar personalment el present acord als titulars cadastrals de terrenys 
compresos en l'àmbit del mencionat Pla Parcial. 

 
QUINT.- Requerir els informes dels òrgans i entitats administratives gestores 

d'interessos públics afectats i de les entitats subministradores dels serveis públics urbans, 
previstos legalment com preceptius. 

 
 
9) APROVAR LA TERCERA I FINAL CERTIFICACIÓ D’OBRA DE 

“INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL EN EL CAMP DE FUTBOL 
MUNICIPAL”, AIXÍ COM L’ACTA DE RECEPCIÓ D’ESTES OBRES: 
 
 Atés  la tercera i final certificació d'obra de "Instal·lació de Gespa Artificial en el 
Camp de Futbol Municipal", 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 quaranta-sis mil 
dos-cents quaranta-quatre euros (46.244,00 €), així com l’Acta de Recepció de les obres 
indicades, a la qual consta que s’ha realitzat la corresponent medició general de l’obra 
executada. 
 
 Atés que en la mateixa certificació consta la conformitat en el contingut de la 
mateixa, en els seus propis termes, per part del contractista de les obres mencionades. 



 
           Atés que aquestes obres estan finançades pel Conveni Singular 17/2014 signat a 
l’efecte amb la Diputació de València. 
 
           Atés que aquestes obres estan incloses en el Programa d’Actuacions Programades 
de 2014/2015, PAP-2014/67  de la Diputació de València. 
 
           Atés la vigent normativa sobre contractes del sector públic, i el respectiu expedient 
de contractació. 
 
 Seguidament, per la regidora del grup municipal EUPV, Sra. Rosanna Peris Peris, 
es considera que falten obres per fer, per tant si les obres no estan finalitzades que no 
s’aprove aquesta certificació d’obra. 
 
 Tot seguit, pel regidor del grup municipal PP, Sr. Jose Luis Ferrando Martí, es 
considera que el terreny de joc ja esta acabat, els xiquets i joves ja juguen i tot, per tant si 
cal aprovar aquesta certificació. 
 
 A continuació, pel regidor del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors 
Mejias, es manifesta que si no estan acabades les obres, no es pot aprovar aquesta 
certificació d’obra. 
 
 Finalment el Sr. Alcalde, explica la Corporació Municipal, que les obres 
contemplades en el projecte tècnic estan acabades, altra cosa es fer obres complementaries, 
necessàries, que milloren l’aspecte del recinte del camp de futbol, del poliesportiu 
municipal. 
 
 Passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: set vots a favor, quatre 
dels regidors del grup municipal PSOE i tres dels regidors del grup municipal PP;  i dos 
vots en contra,  un de la regidora del grup municipal EUPV i un del regidor del grup 
municipal COMPROMÍS. 
 

I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de set vots a favor i dos en contra, acorda: 
 
 a) Aprovar la referida tercera i final certificació d’obra de "Instal·lació de Gespa 
Artificial en el Camp de Futbol Municipal",   en totes les seues parts, i  acceptar l’Acta de 
Recepció d’aquestes obres. 
 
 b) Sol·licitar de la Diputació Provincial de València, la quantitat de trenta-quatre 
mil huit-cents seixanta-tres euros i quaranta-tres cèntims (34.863,43 €), que és l'aportació 
de la Diputació Provincial en l'esmentat  Conveni Singular 17/2014, per a l'indicada obra. 



 
 c) Sol·licitar de la Diputació Provincial de València, la quantitat de deu mil quatre-
cents seixanta-quatre euros i vint-i-nou cèntims (10.464,29 €), que és l'aportació de la 
Diputació Provincial en l'esmentat Programa d’Actuacions Programades de 2014/2015, 
PAP-2014/67, per a l'indicada obra. 
 
 d) Abonar al contractista adjudicatari, “MJP SISTEMAS TECNICOS, S.L.”,  la 
quantitat de 46.244,20 €, 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. 
 
 e) Remetre certificació d’aquest acord a la Diputació  de València, tant a efectes del 
Conveni Singular 17/2014 com del PAP-2014/2015. 
 
 f) Que es notifique al contractista “MJP SISTEMAS TECNICOS, S.L.”. 

 
 

 10) MOCIÓ DE LA REGIDURIA D’AGRICULTURA I MEDI AMBIENT, 
RELATIVA A L’INSECTE DENOMINAT “PSILA AFRICANA”: 
  

Es ret compte de la moció presentada pel Regidor d’Agricultura i Medi Ambient 
d’este Ajuntament, relativa a l’insecte denominat “Psila Africana”,  que literalment diu: 

 
“MOCIÓ DE LA REGIDURIA D’AGRICULTURA I MEDI AMBIENT, RELATIVA A L'INSECTE DENOMINAT 
“PSILA AFRICANA”. 
 

Domenec Estruch Llorca, regidor d’Agricultura i Medi Ambient de l'Ajuntament de 
Benifairó de la Valldigna, en el seu nom i representació, per mitjà del present escrit, a proposta de 
l'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA-ASAJA), i fent ús de les atribucions que li conferix i a 
l'empara d'allò que s'ha establit per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local i de conformitat amb l'article 97.3 del Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al 
Ple de la Corporació Municipal per al seu debat i aprovació, la MOCIÓ següent: 

 

La detecció en nombroses localitats de Galícia, i per primera vegada a la Península Ibèrica, 
l'insecte denominat psila africana (Trioza erytreae), que actua com a vector transmissor del 
"greening" (la malaltia més greu que afecta els cítrics en l'actualitat), obliga tant a adoptar totes 
les precaucions possibles, com a posar en marxa mesures excepcionals de caràcter preventiu per 
tal d'impedir que el referit i letal bacteri puga arribar a establir-se en la nostra citricultura. 
 



La presència a Galícia de la psila africana constitueix una alarma molt seriosa i justificada perquè 
la hipotètica aparició de qualsevol brot de "greening" -també conegut amb els noms de drac groc 
o Huanglongbling- posaria literalment en escac el futur de la citricultura espanyola. Aquest bacteri 
originari d'Àsia causa un deteriorament de les arrels que pot portar fins i tot a la mort de l'arbre, 
així com un enverdiment dels fruits un esponjament de les venes i malformacions diverses. Atès 
que no existeixen mètodes curatius eficaços, un cop que s'ha declarat la malaltia l'única 
alternativa possible consisteix a arrencar els arbres afectats per intentar frenar l'avanç d'aquesta 
afecció només comparable al seu nociva magnitud al devastador virus de la tristesa. 
 
El "greening" està present en més de cinquanta països d'Àsia, Amèrica, Àfrica i Oceania, on ha 
devastat en pocs anys extenses zones citricoles. Per citar només dos exemples de la voracitat 
d'aquest bacteri esmentarem que al Brasil ha calgut arrencar 24 milions d'arbres -el que equival a 
tota la superfície citrícola de la província de València- mentre que a Florida (EUA) ha causat, entre 
els anys 2005 i 2011, una reducció del 23% de la producció citrícola. 

 

A la vista d'aquests antecedents i davant el gravíssim i evident risc que comporta la presència del 
vector transmissor de la malaltia en un nombre creixent de localitats gallegues, per  l'Associació 
Valenciana d'Agricultors (AVA-ASAJA) s’ha reclamat al Ministeri  i a la Conselleria d'Agricultura la 
posada en marxa, de manera coordinada amb totes les comunitats autònomes, d'un pla de xoc 
basat en l'adopció de tot un seguit de mesures excepcionals per tallar d'arrel qualsevol possibilitat 
de disseminació de la psila africana pel territori espanyol. 
 
No obstant açò, cal mobilitzar tots els esforços possibles en la lluita contra aquest problema i 
estem convençuts que la contribució dels ajuntaments citrícoles valencians, en la mesura de les 
respectives possibilitats,  pot resultar decisiva.  
Per tot això, sol·licita als membres d’aquesta Corporació Municipal que aproven aquesta moció, 
amb les següents peticions: 
 
1.- Sol·licitar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que destine tots els recursos 
necessaris i pose en marxa, en coordinació amb els governs autonòmics, totes aquelles mesures 
excepcionals encaminades a impedir la irrupció de la plaga en la citricultura espanyola. 
 
2.- Sol·licitar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que es pose en contacte amb 
el Govern de Portugal, on també s'ha detectat la presència de la psila africana, per dissenyar i 
emprendre un pla destinat a acabar amb la presència d'aquest insecte tant en Portugal com a 
Galícia. Així mateix, sol·licitar al Ministeri que intercanvie en tot moment informació amb el seu 
homòleg portuguès sobre l'evolució dels esdeveniments. 
 
3.- Sol·licitar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que es dirigeixca a la Comissió 
Europea (CE) perquè endureixca al màxim el control de plagues i malalties en la importació de 
fruites o material vegetal procedent de països tercers. 



 
4.- Sol·licitar a la Generalitat Valenciana que mobilitze tots els recursos necessaris i que active al 
seu estat de màxima alerta el Pla de Vigilància Fitosanitària dels Cítrics. 
 
5.- Sol·licitar de la Generalitat Valenciana difonga per tots els municipis valencians amb interessos 
citricoles fotografies de la psila africana perquè els agricultors puguen identificar-la en les seues 
explotacions en el cas que aparegués a fi de poder realitzar una actuació adequada amb la 
màxima celeritat. 
 
6.- Retre certificació de l’aprovació, si es el cas, d’esta Moció, a AVA-ASAJA, a la Ministra 
d'Agricultura, al Conseller d'Agricultura, al President de la Generalitat, als Comissaris de la Unió 
Europea: d'Agricultura, de Comerç i,  de Salut i Seguretat Alimentària, als Presidents de les 
Comissions del Parlament Europeu (PE): d'Agricultura, de Comerç Exterior i, de Medi Ambient i 
Seguretat Alimentària. 
 

Benifairó de la Valldigna 24 de març de 2015.” 
 
Tot seguit el regidor d’Agricultura i Medi Ambient, Sr. Domenec Estruch LLorca, 

explica els motius de la moció i la defensa, demanant la Corporació Municipal l’aprove tal 
i com esta presentada. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

 
Ratificar i acceptar la Moció presentada pel Regidor d’Agricultura i Medi Ambient 

d’este Ajuntament, relativa a l’insecte denominat “Psila Africana”, ací transcrita, i reiterar 
els acords que la mateixa conté. 

 
 

 11) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS, RELATIVA A LA 
SUPRESSIÓ DE L’IMPOST DE GUARDERIA RURAL: 
  

Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal Compromís, relativa a la 
supressió de l’impost de guarderia rural,  que literalment diu: 
 
“MOCIÓ PER A LA SUPRESSIÓ DE L'IMPOST DE GUARDERIA RURAL. 
 
Carles Cors Mejías, com a portaveu del Grup Municipal de Compromís per Benifairó, exposa: 
 
Des de Compromís demanem la supressió de l'impost de guarderia rural. Considerem convenient 
anul·lar aquest impost perquè no existeix en la plantilla de l'ajuntament cap funcionari o 
contracte laboral que realitze les funcions de guarda rural. Si aquesta activitat l'està efectuant la 
Policia Local, llavors, no es pot cobrar l'impost. Hl ha precedents de sentències judicials que han 



anul·lat el cobrament de la guarderia rural, si aquesta no és realitzada per un guarda, amb 
l'obligació de tornar els diners de tots aquells anys que s'han cobrat sense portar-se a terme citat 
servei a aquells propietaris que efectuen la denúncia. Cal tenir en compte que aquest impost està 
vigent des de l'1 de gener de 1997, sent modificat el 7 de novembre del 2011. 
 
Al pressupost del 2015, als ingressos, podem comprovar que s'estima una recaptació d'uns 
50.000€. Per contra, a les despeses no hi ha cap partida que faça referència a la vigilància rural, 
amb què al mateix pressupost per al present any es reconeix que aquest servei no l'efectua cap 
guarda. A més, al plenari del 18 de desembre del 2014, a la plantilla de personal i llocs de treball 
de 1'ajuntament no apareix cap contracte laboral relacionat. Amb què deduïm que aquest impost 
té un afany de recaptació no justificat. 
 
Als pressupostos d'anys anteriors, sí que s'inclou a les despeses una partida per a vigilant rural 
que oscil·la•la entre 22.000 i 21.000€, amb la paradoxa que a la plantilla oficial d'aquestos anys no 
apareix cap lloc de treball que desenvolupe aquestes tasques. Amb què deduïm que no existia, i 
per tant no ho efectuava un guarda. Llavors, no hauria d'haver-se cobrat. Benifairó, junt amb 
Gandia, som l'excepció a la Safor, els únics que cobren aquest impost. Amb la diferència que a 
Gandia sí que compten amb guardes. La resta de pobles de la Safor van anar eliminant-lo. L'últim 
va ser l'ajuntament de Xeresa, concretament en el 2007, estem en el 2015! 
 
Basant-nos amb el que acabem d'exposar, demanem la supressió d'un impost que està pagant-se 
injustificadament pels propietaris de béns i finques rústiques. 
 
PROPOSTES D'ACORDS: 
 
1. Eliminar l'impost de guarderia rural 
 

Benifairó de la Valldigna 24 de març de 2015” 

 

 Tot seguit el regidor Sr. Juan Carlos Cors Mejias, com a portaveu del Grup 
Municipal Compromís, explica els motius de la moció i la defensa, fent palés que a la 
plantilla municipal no hi ha cap guarda rural, per tant no s’hauria de recaptar aquest tribut 
municipal. Per tant, demana la Corporació Municipal adopte acord  tal  i  com queda 
reflectit a la moció.  

 
Tot seguit la regidora Sra. Rosanna Peris Peris com a portaveu del Grup Municipal 

Esquerra Unida del País Valencià, indica que el seu vot serà abstenció, i manifesta 
literalment,  
 



“Pensem que no deu haver cap partit polític en este plenari que no haja dut, o almenys 
haver debatut internament, dur esta proposta al plenari. És una de les primeres propostes que 
sorgeixen quan es treballen programes. 
 

L’actual taxa del servei de guarderia rural, no és una taxa especialment alta. Està establida 
en el 0,5% del valor cadastral de les parcel·les de cada titular. 

 
Dir que dels 50.000€ que es recapten, no es destina res al servei de guarderia rural no és 

del tot cert. De fet, la policia rural, en coordinació amb la Guàrdia Civil,  ens consta que té marcats 
protocols de vigilància de camins rurals, i d’actuació davant la presencia de collidors/es o 
treballadors/es al camp de forma que són identificats, i lis és sol·licitada l’autorització per a 
recollir fruita als camps. Fruit d’estes actuacions s’han originat denúncies de robatoris. Tot i açò 
constatem, efectivament, que són del tot insuficients. 
 

A la vista de la proposta de moció feta pels companys/es volem fer les següents 
apreciacions: 
 
Ens sembla complicat votar a favor de una moció que pretén reduir la partida de 50.000 euros 
d’ingressos per la taxa de Guarderia Rural, aproximadament un 2% dels pressupost d’ingressos, 
sense proposar de quina partida de despeses anem a reduir eixe import. Tal vegada si 
coneguérem les partides podríem estar dispostos a costejar-la. 
 

Davant açò, sense cap intenció de desvirtuar la proposta però sí de fer una aportació 
constructiva, podrien plantejar-ne alternatives més assumibles. Nosaltres proposem una nova 
redacció que podria recollir per exemple que, descomptant el valor dels temps que dedica la 
policia local a la guarda de camins rural, la resta fins el 50.000€ podríem destinar-los a invertir en 
el manteniment de camins rurals o fins i tot en la contractació de personal per a tal finalitat. 
 

Dit tot açò, només concloure que compartint l’esperit de la moció ens vegem 
impossibilitats de recolzar-la en les condicions actuals, per tant el nostre vot serà abstenir-nos si 
no es modifica la redacció de la mateixa.” 

 
 A continuació, el Sr. José Luis Ferrando Martí, portaveu del grup municipal PP, 
manifesta que el seu grup va a votar en contra de la moció presentada, si es tracta d’una 
proposta electoralista davant les properes eleccions locals, es pot entendre, però es curiós 
que qui presenta esta Moció ha estat governant dos legislatures en Benifairó de la 
Valldigna i no ha proposat mai l’anulació d’aquest tribut. Per altra banda, en el moment 
d’aprovar el vigent pressupost municipal de 2015, no es va dir res al respecte.  
 
 El Sr. Alcalde indica, dir que s’ha de pagar menys tributs, a tots alegra. En un 
Plenari anterior ja es va aprovar una revisió dels valors cadastrals de l’IBI, que de segur 
seran a la baixa, la qual cosa  millorara l’econòmia de les persones. 



 Manifestar que aquest tribut es una taxa, no es un impost, si fora un impost no faria 
falta donar explicacions. Tractant-se d’una taxa, el seu rendiment ha estat invertit en 
diferents aspectes relacionats amb el camp, el vigilant que hi havia ha deixat d’existir al 
haver un Cos de la Policia Local, que amb ell s’ha fet més vigilancia rural que mai. Per 
altra banda aquest assumpte afecta de ple en l’actual sistema financer de l’Ajuntament, per 
tant hauria de ser estudiat per la propera nova Corporació Municipal que resulte de les 
Eleccions Locals de maig/2015. 
 
 Finalment passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: un vot a 
favor del regidor del grup municipal COMPROMÍS; set vots en contra, quatre dels 
regidors del grup municipal PSOE, tres dels regidors del grup municipal PP; i una 
abstenció de la regidora del grup municipal EUPV. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de set vots en contra, un a favor i una abstenció, 
acorda: 

 
No aprovar la Moció presentada pel Grup Municipal Compromís, relativa a la 

supressió de l’impost de guarderia rural,  ací transcrita. 
 
 
 12) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EUPV, RELATIVA A HOMENATGE 
A OVIDI MONTLLOR: 
  

Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del País 
Valencià, relativa a homenatge a Ovidi Montllor,  que literalment diu: 

 

“MOCIÓ HOMENATGE A OVIDI MONTLLOR 
 
Na: Rosanna Peris Peris, com a portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià, 
davant del Ple de Benifairó de la Valldigna: 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
El 10 de març farà 20 anys que l’Ovidi Montllor se’n va anar de vacances (Tot ben senzill/ i ben 
alegre./ Em creureu mort./ Jo no hauré mort./ Faré vacances!). El cantant, poeta i actor valencià 
és, sense dubte, un artista excepcional, un artista total, no solament des d’una vessant estètica, 
sinó també perquè representa el compromís amb el seu poble, amb la seua cultura i llengua, amb 
les classes populars i amb la llibertat. 
 
Nascut a Alcoi el febrer del 1942, va començar a treballar als dotze anys i es va ocupar en una 
trentena d’oficis: reparador de radiadors, teixidor, cambrer, botiguer, xofer, pescater, pastor, 



perruquer, administratiu, ferrer, fuster, locutor de ràdio o reporter. Fill de la classe obrera 
alcoiana i dels seus ideals llibertaris, va rebre l’Alta Distinció de la Generalitat Valenciana (1994), 
el Miquelet d’Honor (1994) i la Medalla d’Or d’Alcoi (1994) per la seua trajectòria.  
 
Va passar més de vint-i-cinc anys cantant i recitant poetes (Salvat-Papasseit, Pere Quart, Blai 
Bonet, Salvador Espriu, Joan Fuster, Josep Maria de Sagarra i Miquel Martí i Pol, entre altres), i 
cançons seues; fent teatre i cinema. A finals dels anys 60 es traslladà a Barcelona amb la idea de 
ser actor i, després d’assistir a un recital de Raimon i Pi de la Serra va escriure la seua primera 
cançó, La samarreta, que junt amb La fera ferotge, que es convertí en un símbol de la resistència 
antifranquista. Entre la seua discografia destaquen el recital que realitzà en el teatre Olympia de 
París en 1975 junt a Maria del Mar Bonet, Un entre tants, Crònica d’un temps, De manars i 
garrotades, Bon vent i barca nova, 4-2-42, i la lectura íntegra del Coral romput de Vicent Andrés 
Estellés.  
 
En els últims 10 anys va fer pocs recitals musicals, però continuà treballant en teatre, televisió i 
cinema. Com a actor participà en prop de 50 pel·lícules; sent memorable el seu paper 
protagonista en el film Furtivos, de José Luis Borau, i va estar a les ordres de directors com, José 
Luis Cuerda, Imanol Uribe, Eloy de la Iglesia o Antonio Isasi-Isasmendi, compartint cartell amb 
actors i actrius com Ana Belén, Fernando Fernán Gómez, Xavier Elorriaga, Ángela Molina, Antonio 
Resines, Maribel Verdú, Terele Pávez, Luis Cigés, Gabino Diego, José Luis López Vázquez, Juan Luis 
Galiardo o Paco Rabal. 
 
Però la seua trajectòria artística no es pot deslligar del seu compromís social; a voltes irònic, a 
voltes cru i contundent. D'aquest compromís, en són exemple cançons com Sí, senyor, Perquè vull, 
Va com va, entre moltes més. També tenia una consciència clara de país, com es reflectia 
perfectament en La cançó del cansat, dedicada a Joan Fuster.  
 
Per tot arreu del nostre territori se succeeixen homenatges a aquest artista, cantant, pallasso i 
militant. Molts músics, i molts músics joves, han mantingut vives les cançons d'Ovidi Montllor. 
Principalment han sigut Inadaptats, El diluvi, Feliu Ventura, o els alcoians Verdcel, o Arthur 
Caravan, per exemple. 
 
Ara, Les Corts Valencianes tenen l’oportunitat de retre un merescut homenatge a l’Ovidi Montllor 
Mengual. És per això que presentem la següent 
 

PROPOSTA D‘ACORD 
 
1.- Instar a les Corts a que commemoren el 20è aniversari de la mort de l’Ovidi Montllor Mengual.  
 
2.- Instar a les Corts a que, així mateix, insten el Consell a: 
 



− Atorgar-li, a títol pòstum, la Distinció al Mèrit Cultural de la Generalitat Valenciana el 
2015. 

− Declarar l’any 2015 Any Ovidi Montllor, en homenatge al cantant, poeta i actor alcoià. 

− Recolzar de forma activa aquelles iniciatives commemoratives que sorgisquen de la 
societat civil així com aquells actes d’homenatge organitzats per altres institucions i 
entitats públiques.  

 
Benifairó de la Valldigna, a 25 de març de 2015” 

 
Tot seguit la regidora Sra. Rosanna Peris Peris com a portaveu del Grup Municipal 

Esquerra Unida del País Valencià, explica els motius de la moció i la defensa, i demana la 
Corporació Municipal adopte acord  tal  i  com queda reflectit a la moció.  
 
 A continuació, el Sr. José Luis Ferrando Martí, portaveu del grup municipal PP, 
manifesta que l’abstenció serà el sentit del vot del seu grup. 
 
 Finalment passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: sis vots a 
favor, quatre dels regidors del grup municipal PSOE, un de la regidora del grup municipal 
EUPV i un del regidor del grup municipal COMPROMÍS; i tres abstencions dels regidors 
del grup municipal PP. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de sis vots a favor i tres abstencions, acorda: 

 
Ratificar i acceptar la Moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del 

País Valencià, relativa a homenatge a Ovidi Montllor, ací transcrita, i reiterar els acords 
que la mateixa conté. 
 
 
 13) 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 març de 
2015  fins el dia  22 de març de  2015, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT, 
De 16-03-15, inici per modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la 
Valldigna, proposada per la mencionada Mancomunitat. 



 
- BENS,  
De 02-03-15, autoritza ús vials municipals, pel dia 08 de març, a Associació 
Cultural Falla Portal de Valldigna, de Tavernes de la Valldigna. 
De 16-03-15, inici per a l’alienació del solar municipal situat en C/ Rajolar, 16. 
De 16-03-15, inici per a l’alienació del solar municipal situat en C/ Redessan, 13. 
De 17-03-15, autoritza ús Sala Exposicions, pel dia 27 de març, a Grup EUPV de 
Benifairó de la Valldigna. 
De 18-03-15, autoritza ús Sala Exposicions, pels dies 28 de març, a Grup 
Compromís de Benifairó de la Valldigna. 
De 20-03-15, autoritza ús Sala Exposicions, pel període 24 de març, a 
Mancomunitat de la Valldigna a efectes d’una conferència cultural. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 03-03-15, aprova Pla de Seguretat i Salut per a les obres “Urbanització de la 
Unitat d’Execució B1” 
De 05-03-15, accepta l’execució de la millora proposada pel contractista de les 
obres “Millores en el Camp de Futbol Municipal”. 
De 05-03-15, encarrega la redacció del projecte “Pista de Pàdel en el poliesportiu 
municipal” per a poder realitzar la millora proposada pel contractista de les obres 
“Instal·lació de gespa artificial en el Camp de Futbol Municipal”. 
 
- LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES, 
De 05-03-15, a Nieves Vercher Alberola, reformes en C/ Sant Vicent, 1 
De 06-03-15, a petició de la Conselleria d’Urbanisme, es revoca la llicència 
atorgada en data 30 de desembre de 2014 a José Ramón Plana Cuñat, per a realitzar 
caseta de ferramentes agrícoles en parcel·la 259 del polígon 09. 
De 10-03-15, atorga de nou, llicència a José Ramón Plana Cuñat, per a realitzar 
caseta de ferramentes agrícoles en parcel·la 259 del polígon 09. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 02-03-15, sol·licita ajuda a l’INEM per a pal·liar l’atur agrícola estacional, 
realitzant “Condicionament de Camins Rurals Fase I”. 
De 02-03-15, sol·licita ajuda a l’INEM per a pal·liar l’atur agrícola estacional, 
realitzant “Condicionament de Camins Rurals Fase II”. 
De 03-03-15, aprova memòria activitats voluntariat ambiental per a sol·licitar ajuda 
a la Conselleria de Governació. 
De 05-03-15, atorga 22 autoritzacions per a ocupar llocs en el mercat no sedentari 
setmanal. 
De 05-03-15, atorga 02 autoritzacions per a ocupar llocs en el mercat no sedentari 
setmanal. 



De 06-03-15, atorga 01 autoritzacions per a ocupar llocs en el mercat no sedentari 
setmanal. 
De 16-03-15, atorga 01 autoritzacions per a ocupar llocs en el mercat no sedentari 
setmanal. 
 
- INTERVENCIÓ,  
De 03-03-15, aprova pagos a portaveus de grups municipals per reunions 
informatives. 
 
- TRESORERIA,  
De 05-03-15, aprova liquidació 10/15 per la taxa d’ocupació del domini públic amb 
materials de la construcció. 
De 10-03-15, aprova liquidació 11/15 per la taxa d’ocupació del domini públic amb 
materials de la construcció. 
De 11-03-15, aprova emissió de rebut per IVTM de vehicle forà de padró tributari 
de 2015. 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2015,  han tingut entrada  297 escrits,  i  eixida  299 escrits. 

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

14)  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: 

 
 - Els contenidors de fem soterrats en la plaça Pintor Sorolla estan precintats, hi ha 
de superfície, que es el que passa  
 L’Alcalde manifesta que segurament serà per estar avariats, ja ho preguntarà a 
l’encarregat de serveis municipals. 

 
 - Quan van a començar les obres de reforma del Consultori Local de Salut, i una 
vegada executant-se hem d’anar els usuaris de Benifairó de la Valldigna al de Simat de la 
Valldigna.  



 La regidora delegada de Sanitat, Sra. Trinidad Fons Navarro, manifesta que pot ser 
que ens uns vint dies comencen les obres, i una vegada iniciades, els usuaris de la Sanitat 
pública de Benifairó de la Valldigna hem d’anar a Simat, ja que les diferents opcions 
proposades als tècnics de Sanitat Pública de Gandia, no han estat acceptades. 
 
 - Existeix un vídeo promocional de la Valldigna, i Benifairó de la Valldigna no 
apareix quasi gens, es pot saber com es això.  
 L’Alcalde manifesta que es tracta d’un vídeo prou correcte, fet d’una manera 
diferent amb drons. Benifairó de la Valldigna si que ix, i comparat amb els altres pobles de 
la Valldigna, ix més que ningú. Segons un estudi que m’han facilitat resulta que  
 Simat de la Valldigna ...., apareix  90”  
 Barx ...............................,  apareix 22” 
 Benifairó de la Valldigna, apareix 65” 
 Tavernes de la Valldigna , apareix 88” 
Amb la finalitat de subsanar la no eixida de determinats paratges, va a fer-se un altre vídeo 
on apareixeran les coses que ara es troben a faltar. 
 

El Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup PP,  formula els següents precs o 
preguntes: 

 
 - Les pistes del poliesportiu no estan obertes, i els xiquets no poden jugar, demane 
que s’obriguen per a juguen.  
 L’Alcalde manifesta que ho dirà a l’encarregat del poliesportiu. 
 
 - Demana solució al tema dels escrements de gossos, abandonats per la via pública.  
 L’Alcalde manifesta que ho te en compte, però més be es un assumpte de falta 
d’educació dels posseïdors de gossos, no tenen consideració davant de la problemàtica de 
tindre el poble brut. 
 
 El Sr. Juan Carlos Cors Mejias, regidor del grup COMPROMÍS,  formula els 
següents precs o preguntes: 
 
 - Demana que es deixen als xiquets entrar a jugar al camp de futbol. 
 L’Alcalde manifesta que al camp de futbol ara no es pot entrar com abans, si volem 
que la nova instal·lació de gespa artificial es mantinga com cal. Caldria pensar en redactar 
algun tipus de normativa. 
 
 - Els parcs infantils ja van a renovar-se. 
 L’Alcalde manifesta que no tardarà molt, una vegada es tramite el respectiu 
expedient. 
 



 - Les persones que practiquen atletisme, per exemple córrer, poden anar al camp de 
futbol. 
 L’Alcalde manifesta que no veu cap inconvenient, el que cal es que les persones 
que vagen es facen responsables. 
 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió 

a les 21:30  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 11 de maig 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 
 
 
 
 


