AJUNTAMENT DE BENIMODO
PLAÇA MAJOR,1 46291 BENIMODO (VALENCIA) TEL. 96 253 06 06 FAX. 96 299 34 96 e-mail: benimodo_ofi@gva.es CIF: P-46-06300-D

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL,
CELEBRADA EL DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2012
(Sessió 2/2012)
A Benimodo, a vint-i-dos de novembre de dos mil dotze, essent les vint
hores, es reuneixen, a la sala de juntes de la Casa Consistorial, els següents
membres, a efectes de celebrar sessió ordinària del Ple del Consell Agrari
Municipal.
Assisteixen, FRANCISCO TERUEL MACHI, Alcalde i President del
Consell Agrari; RAFAEL MARTÍNEZ FLUXÁ, Regidor del Grup Popular;
HERMELINA PUIG GALDÓN, Regidora del Grup Socialista; PAU
ARMENGOL MACHÍ, Regidora de l’Agrupació d’Esquerres de Benimodo;
JOSEPA OCHEDA TORTOSA i MANUEL BERTÍ PUIG, per la Unió de
Llauradors-COAG; JOSÉ PUIG MIRAVALLS, per la Comunitat de Regants
del Canal Xúquer-Túria; MIGUEL ÁNGEL VEGAS CARDONA, per la
Cooperativa Agrícola “Sant Felip Benici”, VICENTE LORENTE MARTÍNEZ
i RAFAEL MARTÍNEZ ESCOMS, en representació d’AVA; SERGIO
TORMOS FERRER, en representació d’UGT i JOSÉ CORTÉS CLARIANA,
com a assessor, designat per l’Alcaldia.
Presideix la sessió FRANCISCO TERUEL MACHÍ, amb l’assistència de
Mª ELENA MENDOZA MIRAVALLS, funcionària municipal que actua com a
secretària de la sessió.
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.
El Sr. Alcalde inicia la sessió, preguntant si algun membre del Consell
havia de formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior,
de data 13 de febrer de 2012, que havia segut distribuïda amb anterioritat a la
convocatòria d’aquesta sessió, quedant aprovada per unanimitat.
Abans de començar a tractar els punts de l’ordre del dia, l’alcalde proposa
tractar com a primer punt, l’assenyalat com a punt número 4, relatiu a la
universalització dels ecoparcs, prestant conformitat tots els assistents.
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2.- UNIVERSALITZACIÓ DELS ECOPARCS.
El Sr. Alcalde dóna la paraula la Sra. Ocheda Tortosa, representant
municipal al Consorci Ribera-Valldigna, qui comença este punt explicant que
existeixen moltes poblacions sense servei d’ecoparc i que a través del Consorci
s’ha acordat que els veïns d’estos pobles podran, a partir del mes de març,
utilitzar qualsevol ecoparc dels municipis que integren el Consorci.
El Sr. Vegas Cardona pregunta pel cost que tindrà este nou servei i la Sra.
Ocheda Tortosa explica que el rebut es paga en proporció a les tones de fem que
es dipositen, essent Benimodo un dels municipis de taxa per tractament de
residus més baixa; no obstant això, el rebut corresponent a l’exercici 2013
experimentarà un increment de 10,00.- euros, com a conseqüència de l’entrada
del servei d’ecoparc.
Continua la Sra. Ocheda donant compte del contracte que s’ha firmat
recentment amb l’empresa TETMA, S.A., que, a banda de l’arreplega del fem
domiciliari, arreplega amb caràcter mensual mobles i altres deixalles, fent constar
que amb posterioritat a la formalització del contracte, el Consorci acordà la
implantació del servei d’un camió que prestaria el mateix servei i també la
utilització dels diversos ecoparcs, pel què, una volta implantat definitivament
seria necessari fer una modificació del contracte signat amb TETMA S.A.
Informa, a més, que el pròxim 30 de novembre, de 9.00 a 13.00 hores,
s’ubicarà un camió al carrer 25 d’abril, per tal d’informar a la població, aprofitant
que es dia de Mercat i que també arreplegarà joguets.
Pren la paraula el Sr. Cortés Clariana per a comentar que quan s’inicie la
prestació del servei d’arreplega pel Consorci amb la instal·lació mensual del
camió i es puguen utilitzar els distints ecoparcs pels nostres ciutadans, es pactarà
amb TETMA, S.A. substituir aquest servei pel servei d’una màquina agranadora
per als carrers.
La Sra. Ocheda Tortosa dóna compte que la quantia que ingressa
l’Ajuntament en concepte de l’arreplega del plàstic dipositat als contenidors de
reciclatge suposa un ingrés anual de 5.600,00.- euros i que, l’arreplega del vidre
no suposa l’Ajuntament cap ingrés ni despesa.
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L’Alcalde informa que s’han adquirit quinze contenidors, a través d’una
subvenció de la Diputació de València, a un cost molt més econòmic.
La Sra. Ocheda Tortosa proposa que es faça un ban en relació a la
campanya d’arreplega de joguets, i altres, i que es repartisquen els cartells
informatius.
El Consell queda enterat d’aquest punt de l’ordre del Dia.

2.- SITUACIÓ DELS CAMINS DE RESSALANY.
El Sr. Martínez Escoms reclama que existeixen trams per fer i el Sr.
Cortés Clariana li comunica que les obres no estan acabades encara i que si a la
finalització de les mateixes hi haguera excedent de pressupost, es podran fer
algunes millores, fent una breu explicació sobre plànol de les obres que s’estan
portant a cap.
El Sr. Lorente Martínez també fa constar que s’han quedat arbres arrimats
a camí.
El Sr. Alcalde pregunta si les fites dels camins són correctes i la Sra.
Ocheda Tortosa contesta que sí, que s’han fet segons les dades de Cadastre i
mostra dues de les reclamacions efectuades, en concret de la Sra. Carmen Galdón
Briz, la qual manifesta que li han agarrat terreny del seu camp per ser cantoner i
el Sr. José Esparza, que es deu, segons manifesta el Sr. Lorente Martínez, a que
li tiraren 15 cm. de zahorra i li dificulta l’eixida del camp.
El Sr. Alcalde proposa que es faça una visita a les esmentades parcel·les.
I el Sr. Alcalde pregunta els assistents si estan conformes amb les obres
dels camins de Ressalany, contestant que sí però fent constar la necessitat de que
siguen asfaltats.

3.- SITUACIÓ PEDRERA.
El Sr. Alcalde comença aquest punt explicant que a l’entrada de la nova
Corporació, ja van rebre la visita dels representants de l’empresa encarregada de
l’explotació de la pedrera informant que s’anava a cessar l’explotació i al mes de
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desembre finalitzà aquesta; deixant de percebre l’Ajuntament al mes de gener de
2012 la quantia anual que venien pagant, al voltant de 111.000 euros.
Al mes de juny arriben a un acord les 2 empreses, Lafarge i Pavasal i
l’Ajuntament inicia expedient per a que continuen pagant fins el 21 de juny, data
fins la qual està en vigor el conveni.
La Sra. Ocheda Tortosa apunta que les empreses els interessa denunciar el
conveni i obrir quan vullguen, però per a això s’hauria de tramitar una nova
llicència.
El Sr. Vegas Cardona manifesta que si es deixa d’explotar s’hauria de
reforestar.
El Sr. Cortés Clariana explica que es revoca la llicència.
La Sra. Ocheda excusa l’assistència en aquest punt de l’ordre del dia.
La Sra. Puig Galdón pregunta quin termini hi ha per revocar-la, i el Sr.
Cortés contesta que sis mesos, a partir del dia 21 de juny, continuant aquesta la
seua intervenció, fent constar que si s’ha rescindit l’actual conveni i volgueren
tornar a extraure pedra, seria del terme de Tous i per tant haurien de signar un
nou conveni amb l’Ajuntament de Tous i, en relació als vehicles, renegociar que
no se superen les 30 tm.
El Consell queda enterat.

5.- PARCEL·LES SENSE CULTIU.
El Sr. Martínez Fluxá explica que, com cada any, s’ha enviat una carta els
propietaris de parcel·les sense cultiu, destacant, com a novetat, que se’ls ha donat
la possibilitat de manifestar a l’Ajuntament la voluntat d’arrendar les terres, per
obrir un registre municipal amb les dades de propietat.
El Sr. Vegas Cardona dóna compte de les parcel·les que s’han netejat per
la Cooperativa, amb càrrec dels propietaris.
L’alcalde informa, a més, que el Jutjat ha autoritzat l’entrada de
l’Ajuntament a un solar urbà, fixant dies per a la seua neteja i condicionament,
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donat que els propietaris han esgotat els terminis concedits sense fer les
actuacions ordenades per l’Ajuntament.
El Sr. Lorente Martínez dóna a conèixer la iniciativa de la Cooperativa de
Carlet, de dotar subvenció durant els tres primers anys a joves agricultors.
El Consell queda enterat i acorda, per unanimitat, demanar informació de
les parcel·les totes les Comunitats de Regants, ja que únicament s’envien les
cartes els propietaris de la Comunitat de Regants Canal Xúquer-Túria.

6.- INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA D’ARBITRATGE.
El Sr. Martínez Fluxá i el Sr. Lorente Martínez fan una breu explicació de
les visites efectuades, destacant que Antonio Machí Ferrer i José Martínez Usina
arribaren a un acord i s’ha arxivat i que continuen sense resoldre les peticions de
Carmen Machí Ortiz, Víctor Vanaclocha Hervás i Tere Vendrell Ortiz, no essent
competència d’aquesta Comissió d’Arbitratge el tema plantejat per Vícent
Miravalls Martínez.
El Consell queda enterat.

7.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Tormos Ferrer manifesta que Vivers Hernandorena ha llevat els
cavallons pel camí La Sénia, per a poder girar.
El Sr. Alcalde fa una breu explicació de l’estat de l’expedient que la
Fiscalia té obert en relació a una caseta construïda de forma il·legal a una
parcel·la rústica del terme de Benimodo i que el propietari li han posat una pena
de 6 mesos de presó, 6.000 euros de denúncia i l’enderrocament de la caseta,
indicant que l’Ajuntament ha al·legat que no disposa de maquinària i no pot
assumir l’enderroc i també, els problemes de salut del propietari i que utilitzen la
caseta com a vivenda habitual, havent demanat el propietari, per altra banda,
l’indult; estant pendent de la resolució.
També informa que el proper dia 29 de novembre està previst la
celebració d’un juí, sobre la construcció d’una caseta on s’ha instal·lat l’activitat
de cria de coloms, al què han d’assistir el Sr. Secretari d’aquest Ajuntament, el
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regidor d’obres de l’anterior Corporació, Manolo Pérez, l’anterior arquitecte
municipal Damián Ascoz i l’oficial de la Policia Local i continua explicant que la
Fiscalia està tirant avant els expedients remesos per aquest Ajuntament.
El Sr. Puig Miravalls manifesta que estan replantejant i a punt de
començar les obres de goteig del Pou de Sant Felip.
El Sr. Martínez Escoms diu que hi ha uns clots per tapar prop del Rocam i
el Sr. Puig Miravalls contesta que la Comunitat de Regants pot tapar-los amb
zahorra, ja que s’ha d’obrir el camí per a colocar una tuberia i que s’asfaltarà el
camí una volta acabades les obres.
El Sr. Martínez Fluxá planteja modificar el Reglament d’organització i
funcionament del Consell Agrari i fixar una taxa per sufragar les despeses de la
Comissió Tècnica.
El Consell queda enterat.

I no havent més assumptes que tractar s’alça la sessió pel Sr. President,
Francisco Teruel Machí, essent les vint-i-una hores i quaranta minuts, de la qual
cosa, com a Secretària, certifique.
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

