MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 07 DE GENER DE 2013.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. AGUSTÍ PASCUAL GRANELL

REGIDORS:
SR. DOMÉNEC ESTRUCH LLORCA
SRA. ROSA ALBEROLA FERRANDO
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ
SRA. ROSA T. VERCHER CASANOVA
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
SRA. ROSANNA PERIS PERIS
SR. JUAN CARLOS CORS MEJIAS

S' EXCUSAREN:

NO S'EXCUSAREN:

A Benifairó de la Valldigna, a set de gener de 2013, 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 02 de gener de 2013, 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) MODIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT
MUNICIPAL EN LA MANCOMUNITAT DE LA VALLDIGNA:
Es ret compte la Corporació Municipal que la renuncia al càrrec de regidor per part
del Sr. José Antonio Sáiz Sánchez, ha comportat també la renuncia a ser membre de la
Mancomunitat de la Valldigna, renuncia que ja va ser acceptada per la Mancomunitat de la
Valldigna en la seua sessió plenària de 16 d’octubre de 2012.
Per altra banda en escrit de la Mancomunitat de la Valldigna de data 18 d’octubre
de 2012, es demana a l'Ajuntament la designació del representant que li pertoca com a
Municipi membre de l'indicada Mancomunitat, el mes aviat possible.
Atés que segons l’article 97.3 de la Llei 8/2010 de 23 de juny de Règim Local de la
Comunitat Valenciana, la representativitat prevista a l’article 101 en les mancomunitats,
cada municipi estarà representat en el Ple de la mancomunitat pel seu alcalde/alcaldessa i
un regidor/regidora triat per l’Ajuntament en Ple corresponent per majoria absoluta.
Pel Sr. Alcalde, demana cada Grup Municipal proposta de designació de
representant municipal en l'indicada Mancomunitat, manifestant els portaveus dels Grups
PP i EUPV la voluntat que siga un regidor del seu Grup.
Davant les propostes formalitzades per a ser representant de la Corporació
Municipal de Benifairó de la Valldigna en la Mancomunitat de la Valldigna, l'AlcaldePresident sotmet a votació les mateixes.
Tot seguit es realitza votació a la proposta del Grup EUPV, la qual dóna el resultat
següent: Dos vots a favor, un de la regidora del grup EUPV i un del regidor del grup
BLOC-COMPROMÍS; i set en contra, quatre dels regidors del grup PSOE, i tres dels
regidors del grup PP.
A continuació es realitza votació a la proposta del Grup PP, la qual dóna el resultat
següent: Sis vots a favor, tres dels regidors del grup PP i tres de regidors del grup PSOE;
una abstenció de la regidora del grup PSOE (Rosa Alberola Ferrando); i dos vots en
contra, un de la regidora del grup EUPV i un del regidor del grup BLOC-COMPROMÍS.
En conseqüència, com que el candidat, Sr. José Luís Ferrando Martí, proposat pel
grup PP, ha obtingut la majoria absoluta legal preceptiva, l’Alcalde manifesta que aquest
Regidor és el representant de Benifairó de la Valldigna en la Mancomunitat de la
Valldigna.

I l'Ajuntament en Ple, per majoria de sis vots a favor, una abstenció i dos vots en
contra, que en tot cas, representa la majoria absoluta legal preceptiva, acorda:
a) Designar representant d'aquest Ajuntament en el Ple de la Mancomunitat de la
Valldigna, al regidor Sr. José Luís Ferrando Martí del grup municipal PP.
b) Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de la Valldigna als efectes legals
previstos.

2) DENOMINACIÓ DE NOUS VIALS MUNICIPALS:
Es ret compte de la Moció de l’Alcaldia per la qual, amb l’aprovació definitiva de
la reparcel·lació de la unitat d’actuació núm. 6 de sòl urbà de Benifairó de la Valldigna, ha
resultat l’existència d’un nou vial que travessa l’indicada Unitat d’est a oest des del carrer
Dr. Fleming al carrer La Xara i es paral·lel al carrer Roserets; i que al municipi existeix un
espai, vial públic, que conforma una plaça i que la població la coneix com la plaça del Pi, a
la que conflueixen els carrers: Ricardo Romero, Joan Fuster, Valldigna, Rajolar i Rei en
Jaume, però que no consta al llistat oficial de carrers de Benifairó de la Valldigna; i
proposa la Corporació Municipal, denominar els vials municipals abans esmentats, de la
següent forma:
- Carrer projecte en la UA6.- CARRER DE LA MURTA.
- La coneguda plaça del Pi.- PLAÇA DEL PI.
Atés que la denominació de vials es competència municipal, d’acord amb la vigent
normativa del règim local i en particular segons l’article 75 del vigent Reglament de
Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.
Per la Presidència es manifesta la necessitat de denominació dels vials indicats, per
interès general municipal, i demana l’Ajuntament adopte acord segons la proposta
formulada.
Tot seguit per la regidora d’EUPV, Sra. Rosanna Peris Peris, es manifesta que
recentment ha estat celebrant-se els 20 anys del traspàs del poeta Vicent Andres Estelles, a
l’efecte proposa que la coneguda plaça del Pi es denomine Plaça de Vicent Andres
Estelles; i pel carrer en projecte de la UA6 es denomine Carrer del Riu Vaca, atés la
proximitat a aquest indret geogràfic.

Seguidament, per la regidora del PSOE, Sra. Rosa Alberola Ferrando, es proposa la
denominació pel carrer en projecte de la UA6, com Carrer Tarongers, en base a que
l’economia d’aquest municipi està basada primordialment amb el cultiu de la taronja.
Seguidament la Presidència es reafirma en la seua proposta tot i que la proposta del
grup EUPV de denominar la coneguda plaça del Pi, com Plaça de Vicent Andres Estelles la
troba interessant.
A la vista de les propostes, l’assumpte passa a votació, i segons les propostes dóna
el següent resultat segons el vial a denominar:
a) A la coneguda plaça del Pi, que es denomine PLAÇA DEL PI: Huit vots a favor,
quatre dels Regidors del grup PSOE, tres dels regidors del grup PP i un del Regidor del
grup BLOC-COM PROMÍS; i un vot en contra de la Regidora del grup EUPV.
A la coneguda plaça del Pi, que es denomine PLAÇA VICENT ANDRES
ESTELLES: Un vot a favor de la Regidora del grup EUPV; i huit vots en contra, quatre
dels Regidors del grup PSOE, tres dels regidors del grup PP i un del Regidor del grup
BLOC-COM PROMÍS.
b) Al carrer en projecte en la UA6, que es denomine CARRER LA MURTA: Un
vot a favor del Sr. Alcalde-President; i huit abstencions, tres del resto de Regidors del grup
PSOE, tres dels regidors del grup PP, una de la Regidora del grup EUPV i una del Regidor
del grup BLOC-COM PROMÍS.
Al carrer en projecte en la UA6, que es denomine CARRER RIU VACA: Dos vots
a favor, un de la regidora del grup EUPV i un de la regidora del GRUP PP, Sra. Rosa
Vercher Casanova; i set abstencions, quatre dels Regidors del grup PSOE, dos del resto
dels regidors del grup PP, i una del Regidor del grup BLOC-COM PROMÍS.
Al carrer en projecte en la UA6, que es denomine CARRER TARONGERS: Sis
vots a favor, tres dels regidors del grup PSOE, Sra. Rosa Alberola Ferrando, Sr. Marc
Vercher Alberola i Sr. Domenec Estruch Llorca, dos dels regidors del grup PP, Sr. Jose
Luís Ferrando Martí i Sr. Jacinto Alberola Vercher, i un del regidor del grup BLOC-COM
PROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors Mejias; i tres abstencions, una del Sr. Agustí Pascual
Granell, Alcalde-President, del grup PSOE, una a de la regidora del grup EUPV, Sra.
Rosanna Peris Peris i una de la regidora del grup PP, Sra. Rosa Vercher Casanova.
En conseqüència, l’Ajuntament en Ple,
A1) Per majoria de huit vots a favor i un en contra, acorda denominar el vial, la
coneguda plaça del Pi, PLAÇA DEL PI, iniciant la numeració dels edificis, l’accés als
quals es realitza des de la plaça, per l’edifici conegut per “Hospital Romero” actualment on
esta ubicada l’escola infantil municipal.

A2) Per majoria de sis vots a favor i tres abstencions, acorda denominar el vial,
carrer en projecte en la UA6, CARRER TARONGERS, iniciant la numeració dels edificis,
l’accés als quals es realitza des d’aquest carrer, a partir del Carrer Dr. Fleming.
B) Exposar aquest acord al públic per termini de quinze dies, a efectes de general
coneixement i presentar en el seu cas al·legacions o reclamacions, mitjançant publicació
d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.
C) Determinar que, en cas que en el termini d’exposició pública d’aquest acord no
es presente cap al·legació o reclamació, el mateix esdevindrà amb caràcter definitiu.
D) Que es done amplia informació del mateix, a institucions públiques i privades,
als efectes de nomenclàtor de vies públiques, i en particular a l’Institut Nacional
d’Estadística a efectes padronals i censals.

3) APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’ANY 2012,
PRESENTAT PEL SERVEI DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE LA DIPUTACIÓ
DE VALÈNCIA:
Es ret compte de la gestió recaptatòria presentada pel Servei de Recaptació de la
Diputació de València, formalitzada a través del Compte de Recaptació de l’exercici de
2012 dels tributs municipals de Benifairó de la Valldigna, tant per valors rebut com per
valors liquidacions, així com en voluntària com en executiva, amb el següent resum en
euros:
TIPUS PENDENT
ANY
VALORS

CÀRRECS

INGRESSOS
BAIXES

ANTERIOR VOLUNTARIA

EXECUTIVA

LIQUI
DACIONS

22.252,73

6.024,11

777,67

REBUTS

109.949,54

940.653,38

TOTAL

132.202,27

946.677,49

VOLUNTARIA.

6.105,84

EXECUTIVA

PENDENT
ANY
SEGÜENT

6.064,24

1.549,10

15.335,33

0,00

832.328,74 59.037,70

20.949,90

138.286,58

777,67

838.434,58 65.101,94

22.499,00

153.621,91

Atés, pel que respecte a les baixes, que durant l’exercici 2012 el Servei de
Recaptació ha comunicat i relacionat el motiu de les mateixes, d’acord amb el que regula la
vigent Llei General Tributària, Reglament General de Recaptació, Llei General
Pressupostària, en relació amb la prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats, en
relació amb la declaració d’insolvència del deutor, o en relació a la correcció d’errors
materials o de fet.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Acceptar i aprovar el Compte de Recaptació de l’exercici de 2012 dels tributs
municipals de Benifairó de la Valldigna, tal i com la presentat el Servei de Recaptació de
la Diputació de València, per tant aprovar les baixes dels drets reconeguts pendents de
cobrament, segons consta en el Compte presentat.
b) Que per Intervenció i Tresoreria es realitzen els assentaments comptables que
calguen segons resulte del Compte de Recaptació aprovat en l’apartat anterior.

4) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EUPV, CONTRA LES TAXES
JUDICIALS:
Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del País
Valencià contra les Taxes Judicials, que literalment diu:
“MOCIÓ CONTRA LES TAXES JUDICIALS
Na, Rosanna Peris Peris, com a portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Unida de
Benifairó de la Valldigna, davant del Ple del dia 7/01/2013:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Govern del Sr. Rajoy inicià el procediment per via d'urgència per tal d'aprovar una nova
proposta del Ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, en contra dels
interessos generals i de la ciutadania: les noves taxes judicials en primera instància, entre
50 i 750 euros, i la pujada dels preus per a les apel·lacions.
En aquest cas estem davant una proposta que beneficia als rics i als poderosos. La Justícia
és un bé universal i amb les noves taxes judicials es dificultarà o, fins i tot, s'impedirà
l'accés dels ciutadans a la tutela judicial efectiva, fonamental i bàsica en un estat de dret.

Aquest sistema de taxes perjudicarà de forma clara a aquells que tinguen
menys recursos econòmics. Les taxes judicials s'incrementaran en la seua quantia i el que
és més preocupant, s'extendran a les persones físiques i l'ordre social, si bé en principi
quedaran exemptes les persones a les que se les reconega el dret a la justícia gratuïta
(famílies amb ingressos inferiors a 1.100 euros mensuals).
La Constitució recull que "totes les persones tenen dret a obtindré la tutela efectiva dels
jutges i tribunals en l'exercici dels seus drets e interessos legítims, sense que, en cap cas,
puga produir-se indefensió". Està molt clar que amb les noves taxes judicials es vulnera
aquest dret constitucional, ja que no tots els ciutadans van a poder fer valer els seus
drets i pretensions. Les taxes els impediran, en moltes ocasions, l'anar als jutjats i
tribunals i suposaran, en tot cas, una barrera per a l'accés a la justícia.
Les organitzacions Jutges per la Democràcia, Unió Progressista de Fiscals i Sindicat de
Secretaris Judicials ja han manifestat la seua disconformitat al contingut d'aquest Decretllei i han advertit que es tracta duna privació de drets que patirà el ciutadà.
El Partit Popular continua culpabilitzant a la ciutadania de la seua mala gestió amb
retalls en sanitat, en serveis socials, en educació i ara en Justícia. Acusen a la
població d'abusar de les administracions públiques i per això recorren a la via
econòmica, en compte de garantir que es presten de manera adequada, digna i amb ple
dret de la ciutadania.
ACORDS:
1. Des de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna manifestem la nostra disconformitat
amb el contingut d'aquesta llei.
2. Exigir al Govern d'Espanya que retire aquesta llei i que s'aproven mesures per
pal·liar el col·lapse en la justícia, que no passen per la limitació de l'accés a la
justícia.
3. Donar trasllat dels acords d'aquesta moció:
- Al President del Govern.
- Als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats
- Al Ministre de Justícia.
- Les organitzacions Jutges per la Democràcia, Unió Progressista de
Fiscals i Sindicat de Secretaris Judicials.”

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, al temps
demana la Corporació Municipal adopte acord tal i com queda reflectit a la moció.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Ratificar i acceptar la Moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del
País Valencià, contra les Taxes Judicials, ací transcrita, i reiterar els acords que la mateixa
conté.

5) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE LA
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÈS:
Amb la finalitat de donar compliment a l'apartat a) de l'article 22 de la Llei 7/1985
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es ret compte a la Corporació
Municipal, del que segueix:
A) De les Resolucions i Decrets de l'Alcaldia, dictats des del dia 01 de desembre de
2012 fins el dia 31 de desembre de 2012, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 12-12-12, convocatòria sessió extraordinària a celebrar el dia 18 de desembre
de 2012.
- PERSONAL,
De 19-12-12, atorga prorroga de comissió de serveis a l’agent de la policia local
d’este ajuntament, Sergio Martí Donet, per a prestar les seues funcions en
l’ajuntament de Xeraco.
- BENS,
De 10-12-12, autoritza pel dia 15-12-2012 l’ús del Centre Cultural a la
Mancomunitat de la Valldigna.
De 12-12-12, autoritza pel dia 16-12-2012 l’ús de la Sala d’Exposicions a la
parròquia Sant Juan Evangelista.
- CONTRACTACIÓ,
De 18-12-12, aprova primera certificació d’obra de “Millores en carrers Roserets i
La Xara”.

- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 05-12-12, aprova justificació ajuda municipal a Unió Esportiva Benifairó de la
Valldigna, any 2012.
De 05-12-12, aprova justificació ajuda municipal a Societat Musical l’Entusiasta,
any 2011.
De 19-12-12, preavís de caducitat d’empadronament a estrangera no comunitària
sense autorització de residència permanent.
De 20-12-12, accepta projectes instal·lació xarxa “València WIFI”.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 03-12-12, a Ma. Teresa Vayá Serrano, reformes en C/ Mestre Serrano, 1.
De 05-12-12, a Ma. Dolores Rodriguez Escrihuela, tanca finca rústica, parcel·la 09
del polígon 06.
De 28-12-12, a Maria Plancha Canet, reparació bassa de reg en parcel·la 240 del
polígon 14.
De 28-12-12, a Parròquia Sant Juan Evangelista, reparacions de façanes per
humitats en Pl. Major, 14.
- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS,
De 10-12-12, requeriment a Erika Ferrando Palomares, aporte documentació per
poder continuar expedient llicència activitat carnisseria en C/ Juan de Juanes, 1.
- INTERVENCIÓ,
De 05-12-12, inici pressupost municipal exercici 2013.
De 14-12-12, aprova imports per reunions informatives a portaveus dels grups
municipals, per novembre-desembre 2012.
De 20-12-12, inici expedient núm. 3 de modificació de crèdits en pressupost de
2012.
De 29-12-12, aprova expedient núm. 3 de modificació de crèdits en pressupost de
2012.
- TRESORERIA,
De 03-12-12, declara responsabilitat solidaria de Celestino Serra Palomares,
respecte de la quota tributaria de taxa subministrament d’aigua potable i altres,
primer semestre de 2008, en Av Valldigna, 5-baix, a nom de Antonio Serra Cuñat.
De 05-12-12, aprova liquidació 28/12 ocupació domini públic per materials de
construcció.
De 05-12-12, aprova liquidació 29/12 ocupació domini públic per materials de
construcció.

De 05-12-12, declara la prescripció d’ingrés de liquidació any 2004 a Iberdrola
Comercializadora, per taxa ocupació del domini públic, modalitat 1’5% ingresso
bruts.
De 10-12-12, declara exempció pago IVTM, vehicle 9667 HML, de José Luis
Plana Cuñat.
De 10-12-12, declara exempció pago IVTM, vehicle V8324FM, de Juan José
Bataller Lorente.
De 10-12-12, declara exempció pago IVTM, vehicle E5999BGB, de Citrover, S.L.
De 10-12-12, declara exempció pago IVTM, vehicle E5998BGB, de Finca la
Rebolla, S.L.
De 10-12-12, declara responsabilitat solidaria de Celestino Serra Palomares,
respecte de la quota tributaria de taxa subministrament d’aigua potable i altres,
segon semestre de 2008, en Av Valldigna, 5-baix, a nom de Antonio Serra Cuñat.
De 17-12-12, declara responsabilitat solidaria de Celestino Serra Palomares,
respecte de la quota tributaria de taxa subministrament d’aigua potable i altres,
segon semestre de 2009, en Av Valldigna, 5-baix, a nom de Antonio Serra Cuñat.
De 27-12-12, declara exempció pago IVTM, vehicle 3773FPX, de César Emilio
Ferrando Ferrando.
De 27-12-12, aprova liquidació tercer trimestre/2012 a Endesa Energia, S.A., per
taxa ocupació del domini públic, modalitat 1’5% ingresso bruts.
De 27-12-12, aprova liquidació tercer trimestre/2012 a France Telecom España,
S.A., per taxa ocupació del domini públic, modalitat 1’5% ingresso bruts.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a 31 de
desembre de 2012, i des del dia 01-01-2012, han tingut entrada 1148 escrits, i han tingut
eixida 1056 escrits. I que a data d'avui, des del dia 01-01-2013, han tingut entrada 21
escrits, i han tingut eixida 11 escrits.
I l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat de
tota la informació rebuda.

6) PRECS I PREGUNTES:
Per cap dels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als
regidors amb delegació.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió
a les 20:20 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta.

Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 04 de març de
2013.
I s'estén en onze pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números
OL3922551 (anvers) a OL3922556 (anvers), la qual firmen l’Alcalde i el Secretari, de
conformitat amb l’article 110.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, per a la seua enquadernació.
L'Alcalde,

Agustí Pascual Granell

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

