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NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a cinc de març de 2012, 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 la regidora i els regidors  que s'han relacionat, prèviament convocats per avui, 
d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 01 de març de 2012,  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)  APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA  
SESSIÓ  DE  06  DE FEBRER DE 2012: 
 

Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 06 de febrer de 
2012, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció 
al llibre d'actes corresponent.  
 

 
 2) APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT MUNICIPAL SOBRE 
TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA I DELS POTENCIALMENT 
PERILLOSOS: 

 
Atés l'expedient que es tramita per a l'aprovació del Reglament Municipal sobre 

Tinença d’Animals de Companyia i dels Potencialment Perillosos de Benifairó de la 
Valldigna. 
 

Atés que el contingut del Reglament Municipal sobre Tinença d’Animals de 
Companyia i dels Potencialment Perillosos de Benifairó de la Valldigna, complix amb la 
legalitat vigent i amb la finalitat del mateix respecte d'una activitat municipal. 
 
 La Corporació Municipal delibera sobre el contingut del Reglament esmentat, 
trobant-lo suficient per a regular la tinença d’animals de companyia i en particular la tinená 
dels potencialment perillosos. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 

a) Aprovar inicialment el Reglament Municipal sobre Tinença d’Animals de 
Companyia i dels Potencialment Perillosos de Benifairó de la Valldigna, el qual serà 
degudament diligenciat pel Secretari General de l'Ajuntament. 
 
 b) Exposar al públic i donar audiència als interessats el Reglament abans esmentat 
aprovat inicialment, al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la 
Província, per termini  de trenta 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 al·legacions i suggerències davant 
l'Ajuntament en  Ple, que les resoldrà cas d'haver-hi. 
    



 c) Considerar definitivament aprovat el Reglament Municipal sobre Tinença 
d’Animals de Companyia i dels Potencialment Perillosos de Benifairó de la Valldigna, si 
durant l'indicat  període d'audiència i informació pública no es presenten al·legacions, 
suggerències o reclamacions, constatant-ho mitjançant decret el Sr. Alcalde. 
 
 
 3) RETRE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL 
SOBRE L’AVALUACIÓ DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA RESPECTE 
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI DE 2012: 
  
 Es ret compte de l’informe emés per Intervenció Municipal, amb data 14 de febrer 
de 2012,  amb motiu de la tramitació del Pressupost Municipal per a l’exercici de 2012,  en 
el mateix, i en compliment de la normativa d’Estabilitat Pressupostària segons regula el 
Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, es realitza l’avaluació de l’estabilitat 
pressupostaria de l’indicat pressupost, la qual resulta ser la següent, 
 
“INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE 

L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
 

Amb motiu de l’aprovació del pressupost de l’exercici de 2012 i en compliment 
del que preveu l’article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, emeto el següent 
 

L’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, regula que la 
Intervenció Municipal elaborarà un informe sobre el compliment de l’objectiu d’ 
estabilitat pressupostària que s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als 
documents previstos en l’article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora d’ Hisendes 
Locals. 

 
De l’Informe d’Avaluació del compliment de l’Objectiu d’ Estabilitat 

Pressupostaria, es comprovarà que el Pressupost [si/no] s’ ajusta al compliment del 
principi d’estabilitat pressupostaria, pel qual [si/no] s’haurà d’elaborar un Pla 
Econòmic-Financer de conformitat amb el que es disposa en els articles 19 i següents 
del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’ Estabilitat 
Pressupostaria, en la seua aplicació a les Entitats Locals. 
 

En conseqüència, emet el següent 
 

INFORME 
 
 
 



PRIMER. Les entitats locals ajustaran els seus pressupostos al principi 
d’estabilitat pressupostària entès com la situació d’equilibri o superàvit computada en 
termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema 
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de conformitat amb l’establert en l’article 
3.1 i 19 del Reial decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària. 

 

 

SEGON. La legislació aplicable ve determinada per: 
 

— Els articles 3.1 i 19 del Reial decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària. 

— Els articles 4.1 15 i 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
novembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. 

 

TERCER. Tal i com disposa l’article 16, apartats 1 i 2, del Reial decret 
1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament 
de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seua 
aplicació a les entitats locals, la Intervenció local elevarà al Ple un informe sobre el 
compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia entitat local i dels seus organismes i 
entitats dependents. 

Aquest informe s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als previstos 
en els articles 168.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, referit a l’aprovació del 
pressupost general. 

L’Interventor local ha de detallar en el seu informe els càlculs efectuats i els 
ajustaments practicats sobre la base de les dades dels capítols de 1 a 9 dels estats de 
despeses i ingressos pressupostaris, en termes de comptabilitat nacional, segons el 
sistema Europeu de Comptes Nacionals o Regionals. 

 

QUART. El principi d’equilibri pressupostari es desprèn de la comparació dels 
capítols 1 a 7 del pressupost de despeses i els capítols 1 a 7 d’ingressos. L’objectiu 
d’estabilitat pressupostària s’identificarà amb una situació d’equilibri o superàvit. 

L’incompliment de l’objectiu d’equilibri o superàvit comportarà l’elaboració d’un 
pla econòmico-financer de conformitat amb l’establert en els articles 19 i següents del 
Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària, 
en la seva aplicació a les entitats locals.   Així  tenim,  

 



A) ESTAT DE DESPESES 

                                   Operacions corrents 
       Capítol       Denominació                                                   Euros 
 1.-  Despeses de personal.............................................   579.000,00  
 2.- Despeses en béns corrents i serveis.......................... 512.300,00  
 3.- Despeses financeres.................................................... 41.000,00  
 4.- Transferències corrents.............................................   62.500,00  
                                          Operacions de capital 
 6.- Inversions reals.......................................................    609.500,00  
 7.- Transferències de capital ..........................................   20.000,00 
 
          TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES ..............  1.824.300,00 €  
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 

                                    Operacions corrents 
        Capítol             Denominació                                                   Euros  
 1.- Impostos directes........................................................   665.000,00  
 2.- Impostos indirectes....................................................        8.000,00  
 3.- Taxes i altres ingressos............................................      822.400,00 
 4.- Transferències corrents............................................      245.800,00  
 5.- Ingressos patrimonials................................................       5.100,00  
                                  Operacions de capital 
 6.- Alienació inversions reals............................. .............     43.000,00 
 7.- Transferències de capital...........................................       35.400,00  
 
         TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS ..................      1.824.700,00  € 
 

Capítols I-VII  d’ ingressos (-)  Capítols 
I-VII de despeses = Superàvit   

   

400,00 € 

 
CINQUÉ. Amb base en els càlculs detallats en l’expedient motiu del informe es 

compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària d’acord amb l’article 16.2 del Reial 
decret 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària, 
en la seva aplicació a les entitats locals.  
 

Per tant el Pressupost General de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna per 
a l'exercici 2012 compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària entés com la situació 
d'equilibri o de superàvit en termes de capacitat de finançament d'acord amb la 
definició continguda en el *SEC 95. 

 



SISÉ. En virtut del que estableix l'article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general 
d'estabilitat pressupostària, s’ha de retre compte d’aquest Informe a la Corporació 
Municipal en la primera sessió que cèlebre, i remetre còpia d’este informe a la 
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, que exerceix la tutela financera de les 
Entitats Locals de la Comunitat Valenciana, per a coneixement i demés efectes 
oportuns. 

  
 Es quan ha d’informar en compliment del càrrec que desenvolupa, i propose la 
Corporació Municipal prenga coneixement del mateix i adopte resolució escaient. 
  
          Aixó  no  obstant, l'Ajuntament en Ple  acordarà el  que  considere oportú.” 
 
 Informe que la Corporació Municipal, per unanimitat, manifesta quedar 
assabentada, i que se li done el tràmit  previst en la normativa que el regula. 
 
 

4) RETRE COMPTE DE L’APROVACIÓ PER L’ALCALDIA DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DE 2011: 

 
 Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 01 de març de 2012, per la qual 
s'aprova la liquidació del pressupost municipal de l'exercici de 2011, que literalment diu: 

 
“APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2011 

 
 Atés  l'expedient de liquidació del pressupost de 2011, degudament    informat  per  
la Secretaria-Intervenció en compliment del que  disposa    l'article  191-3, del  Text Refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 
5 de març. 
 
 Atés que la dada extracomptable, relativa a ingressos de dubtós o difícil recaptació, 
ha estat calculada de conformitat a la base 46.2 de les Bases d'Execució del Pressupost del 
2011. Així del Compte de Gestió Recaptatòria facilitat pel Servei de Recaptació de la 
Diputació de València, corresponent a l'any 2011, es desprèn que 
 Els ingressos amb una antiguitat superior a 4 anys, són.-  6.997,39 euros. 
  
 Essent aquesta quantitat de 46.997,39 euros  la considerada com ingressos de difícil 
recaptació, no tenint en compte altra consideració que justifique minorar la mateixa. 
 
           De conformitat amb el que disposa l'esmentat article 191 del  Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març,    HE RESOLT   



 
          Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de 2011, amb les següents    dades:  
 
  A).- RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI.     
  
CONCEPTES DRETS 

RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 
NETES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

a. Operacions correntes 1.380.413,95 1.121.208,43   259.205,52 
b. Altres operacions no financeres  

54.452,65 
 

117.189,90 
  

- 62.737,25 
1. Total operacions no financeres 
(a+b) 

 
1.434.866,60 

 
1.238.398,33 

  
196.468,27 

2. Actius financers 0 0  0 
3. Passius financers 85.404,32 92.222,44   - 6.818,12 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI 

 
1.520.270,92 

 
1.330.620,77 

  
189.650,15 

AJUSTOS 
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 0  
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 0  
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 0  

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 189.650,15 

 
  B).- ROMANENT DE TRESORERIA. 

         IMPORTS- EUROS  

 1.- (+) Fons líquids en la Treso-  

                   reria a final d'exercici..............          73.427,84 

 2.- (+) Drets  pendents de cobra- 

                    ment a final d'exercici..............       494.783,43 

               - De pressupost d'ingressos.    

                 De Pressupost corrent..............................................    195.777,87 

                De pressupost d'ingressos tancats..........................      291.486,73 

              - D' operacions no  pressupostàries..............................     7.892,83 

   - Menys, Ingressos realitzats  

                     pendents d'aplicació definitiva..........................            374,00 

 3.- (-) Creditors pendent de paga- 

                   ment a final d'exercici.............       1.225.248,93    

               - De pressupost de despeses.    

                  De Pressupost corrent............................................   297.313,84                   

                 De pressupost de despeses tancats.........................    725.234,03 

   - D' operacions no   pressupostàries........................     206.626,72 

           - Menys, Pagaments realitzats  

              pendents d'aplicació definitiva.................................      3.925,66 

 I. Remanent de Tresoreria Total (1+2-3..................  (-) 657.037,66 

 



 II.  Saldos de cobrament   dubtós........................               6.997,39 

 

 III. Excés de financiació afectada......                                         ---   

  

 IV.  Remanent de Tresoreria per a  

       despeses generals (I-II-III)..................................  (-) 664.035,05 

 
 Segon.-  De la liquidació del pressupost de 2011  se'n  retrà compte  a  l'Ajuntament 
en Ple, en la primera sessió que cèlebre.  
 
 Tercer.-  De  la  liquidació  del   pressupost  de 2011 i la seua aprovació, se'n  
remetrà  còpia  a    l'Administració de l'Estat i a la Generalitat Valenciana.” 

 
Tot seguit pel Secretari-Interventor, davant del resultat del Romanent de Tresoreria 

per a despeses generals negatiu, informa la Corporació Municipal del que regula l’article 
193 del del  Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març: “1. En cas de liquidació del pressupost amb 
romanent de tresoreria negatiu, el Ple de la corporació o l’òrgan competent de l’organisme 
autònom, segons corresponga, hauran de procedir, en la primera sessió que celebren, a la 
reducció de gastos del nou pressupost per quantia igual al dèficit produït. L’expressada 
reducció només podrà revocar-se per acord del Ple, a proposta del President, i amb un 
informe previ de l’Interventor, quan el desenvolupament normal del pressupost i la situació 
de la tresoreria ho consentiren. 2. Si la reducció de gastos no resultarà possible, es podrà 
acudir al concert d’operació de crèdit pel seu import, sempre que es donen les condicions 
assenyalades en l’article 177.5 d’esta llei. 3. De no adoptar-se cap de les mesures previstes 
en els dos apartats anteriors, el pressupost de l’exercici següent haurà d’aprovar-se amb un 
superàvit inicial de quantia no inferior al repetit dèficit.” 
 
 De tot el que s’ha donat compte i informat, la Corporació Municipal, per 
unanimitat, manifesta quedar assabentada.  

 
 
5) RETRE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL 

SOBRE L’AVALUACIÓ DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA RESPECTE 
DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI DE 
2011: 
 Es ret compte de l’informe emés per Intervenció Municipal, amb data 01 de març 
de 2012,  amb motiu de l’aprovació de la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 
de 2011,  en compliment de la normativa d’Estabilitat Pressupostària segons regula el Reial 
Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, efectuant l’avaluació de l’estabilitat 
pressupostaria de l’indicada Liquidació, la qual resulta ser la següent, 



 
“INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ  D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT 

DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
 

Amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2011, 
segons el que disposa el Decret de l’Alcaldia de data 14 de febrer de 2012, i de 
conformitat amb l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’ 
Estabilitat Pressupostària, en la seua Aplicació a les Entitats Locals, es constata que,  
 

L’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, regula que la 
Intervenció Municipal elaborarà un informe sobre el compliment de l’objectiu d’ 
estabilitat pressupostària que s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als 
documents previstos en l’article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora d’ Hisendes 
Locals. 
 

Quant a la avaluació pressupostària s’haurà de tenir en compte que les Entitats 
Locals hauran d’ajustar els seus pressupostos al principi d’estabilitat pressupostària 
entès com la situació d’equilibri o superàvit computada en termes de capacitat de 
finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes 
Nacionals i Regionals (articles 3.1 i següents i 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, 
de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General d’Estabilitat 
Pressupostària).  

 
Així la Intervenció Municipal elevarà a l’Ajuntament en Ple un informe sobre el 

compliment de l’objectiu d’ estabilitat de la pròpia Entitat Local i dels seus organismes 
i entitats dependents.  

 
De l’Informe d’Avaluació del compliment de l’Objectiu d’ Estabilitat 

Pressupostaria, es comprovarà que la liquidació del Pressupost [si/no] s’ ajusta al 
compliment del principi d’estabilitat pressupostaria, pel qual [si/no] s’ haurà d’elaborar 
un Pla Econòmic-Financer de conformitat amb el que es disposa en els articles 19 i 
següents del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’ Estabilitat 
Pressupostaria, en la seua aplicació a les Entitats Locals. 
 

En conseqüència, emet el següent 
 

INFORME 
 
PRIMER.  Les Entitats Locals ajustaran els seus pressupostos al principi 

d’estabilitat pressupostària entès com la situació d’equilibri o superàvit computada en 
termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema 
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de conformitat amb el previst a l’article 3.1 
i següents i 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre,  pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei General d’ Estabilitat Pressupostària. 



 
SEGON. La Legislació aplicable ve determinada per: 
 
a) Els articles 3.1 i següents, i 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de 

desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General d’ Estabilitat 
Pressupostària. 

b) Els articles 4.1, 15 i 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
novembre, d’ Estabilitat Pressupostària, en la seua aplicació a les Entitats Locals. 

c) Reial Decret Legislatiu 2 / 2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació al Principi d'Estabilitat 
Pressupostària (articles 54.7 i 146.1). 

d) Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les 
corporacions locals, publicat per la IGAE, Ministeri d'Economia i Hisenda. 

e) Manual del SEC 95 sobre el Dèficit públic i del deute públic, publicat per 
Eurostat. 

 
TERCER. El principi d’ equilibri pressupostari respecte de la Liquidació del 

Pressupost de 2011, es desprèn de la comparació dels capítols 1 a 7 del  pressupost 
de despeses i els capítols 1 a 7 d’ ingressos. L’objectiu d’estabilitat pressupostària 
s’identificarà amb una situació d’equilibri o superàvit.  

 

PRESSUPOST D’ INGRESSOS                                            DRETS  RECONEGUTS  NETS 

CAPÍTOL              DENOMINACIÓ 

I                IMPOSTOS DIRECTES 661.253,27 

II               IMPOSTOS INDIRECTES 3.758,52 

III              TAXES  i ALTRES INGRESSOS 365.287,18 

IV               TRANSFERENCIES CORRENTS 345.248,97 

V                INGRESSOS PATRIMONIALS 4.866,01 

VI               ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 608,90 

VII              TRANSFERENCIES DE CAPITAL 53.843,75 

TOTAL 1.434.866,60 

 

 

PRESSUPOST DE DESPESES                                 OBLIGACIONS RECONEGUDES  NETES 

CAPÍTOL              DENOMINACIÓ 

I               DESPESES DE PERSONAL 568.343,88 

II          DESPESES CORRENTS EN  BENS i 439.028,09 



SERVEIS 

III          DESPESES  FINANCERES 42.133,12 

IV           TRANSFERENCIES CORRENTS 71.703,34 

VI            INVERSIONS  REALS 117.189,90 

VII           TRANSFERENCIES  DE CAPITAL 0,00 

TOTAL 1.238.398,33 

 

Capítols I-VII  d’ ingressos (-)  
Capítols I-VII de despeses = 
Superàvit (+), estabilitat financera   

  196.468,27 

 

QUART. Segons s'aprecia en el quadre anterior, la diferència entre els imports 
dels Drets reconeguts nets en els capítols 1 a 7 dels estats d'ingressos i de les 
Obligacions reconegudes netes dels capítols 1 a 7 de l'estat de despeses, representa 
una estabilitat financera, al resultar un superàvit de 196.468,27 €. 
 

 Per tant, la liquidació dels pressupostos i estats financers de l'Ajuntament de 
Benifairó de la Valldigna de l'exercici 2011 compleix l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària entès com la situació d'equilibri o de superàvit en termes de capacitat 
de finançament d'acord amb la definició continguda en el SEC 95. 

 
En conseqüència, en virtut del que estableix l'article 16.2 del Reial Decret 

1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament 
de la Llei general d'estabilitat pressupostària, s’ha de retre compte d’aquest Informe a 
la Corporació Municipal en la primera sessió que celebre, i en el termini de 15 dies, 
comptats des de la data de la sessió en la que es ret compte d'aquest informe a 
l’Ajuntament en Ple, l'ajuntament de Benifairó de la Valldigna ha de remetre l'informe 
a la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública que exerceix la tutela financera de 
les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana.  
  
 Es quan ha d’informar en compliment del càrrec que desenvolupa, i propose la 
Corporació Municipal prenga coneixement del mateix i adopte resolució escaient. 
  
          Aixó  no  obstant, l'Ajuntament en Ple  acordarà el  que  considere oportú.” 

 
 Informe que la Corporació Municipal, per unanimitat, manifesta quedar 
assabentada, i que se li done el tràmit  previst en la normativa que el regula. 

 
 



6) RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT: 
 
Atés l'expedient tramitat en la Intervenció municipal, relatiu al reconeixement 

extrajudicial de crèdits núm. 01/2012, i sobre la base dels següents ANTECEDENTS, 
 
a) En data 04 d’octubre de 2010, per Resolució de l’Alcaldia, s’aprova la primera i 

final certificació d’obra de les obres “Rehabilitació de la Façana del Local Musico-
Cultural”, per import de 38.859,04 euros a favor del contractista “Canalizaciones y Deribos 
Safor, S.L.  

 
b) El pressupost municipal per a 2012 està aprovat per esta Corporació Municipal. 
 
c) Per una errada material l’anterior reconeixement de crèdits no va ser degudament 

comptabilitzat en el pressupost de l’exercici de 2010, tot i això existir partida de despeses 
per a comptabilitzar la despesa que representarà la inversió indicada.  

 
A l’efecte son  d’aplicació els següents FONAMENTS JURÍDICS 
 
1) L'article 176 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el 

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, preveu que, a càrrec dels crèdits 
de l'estat de despeses de cada pressupost, sols podran contraure's obligacions derivades 
d'adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general, que es facen en 
l'any natural de l'exercici pressupostari. No obstant això, s'aplicaran als crèdits del 
pressupost vigent, en el moment del reconeixement, les obligacions següents: a) les que 
resulten de la liquidació d'endarreriments a favor del personal que perceba les seues 
retribucions a càrrec dels pressuposts generals de l'entitat local; b) les derivades de 
compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors, prèvia incorporació 
dels crèdits en el supòsit establit en l'article 182.3. 

 
2) Per la seua banda, el Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, disposa en l'article 58 

que el reconeixement i la liquidació de l'obligació és l'acte mitjançant el qual es declara 
l'existència d'un crèdit exigible contra l'entitat derivada d'una despesa autoritzada i 
compromesa. En esta línia, l'apartat 1 de l'article 59 d'eixa norma, preveu que abans de 
reconèixer les obligacions, s'haurà d'acreditar documentalment davant l'òrgan competent la 
realització de la prestació o el dret de creditor, de conformitat amb els acords que en el seu 
dia van autoritzar i comprometre la despesa. 

 
3) Quant a l'òrgan competent per a acordar el reconeixement extrajudicial de 

crèdits, sempre que no hi haja dotació pressupostària, correspon al Ple de l'entitat, de 
conformitat amb l'article 60 del Reial Decret esmentat i l'art. 50.12 del Reial Decret 



2568/1986, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 

4) La exigibilitat del pagament que estableix la vigent Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, és en funció del transcurs del temps amb independència de la tramitació de 
l'expedient per al reconeixement de l'obligació conforme a l'art. 185 Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i el reflex comptable del mateix que es defineix en l'art. 58 del Reial 
Decret 500/1990 com l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible de 
l'Entitat local derivat d'una despesa autoritzada i compromesa. 

 
Obert el debat per l’Alcaldia, que ha exposat el contingut de la proposta, no demana 

la paraula cap membre de la Corporació Municipal. 
 
I l’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:  
 
PRIMER.- L'aprovació de la despesa assenyalada, tot i que ja estava aprovada per 

l’Alcaldia, òrgan competent en l’any 2010, i que es correspon amb la primera i final 
certificació d’obra de les obres “Rehabilitació de la Façana del Local Musico-Cultural”, 
per import de 38.859,04 euros a favor del contractista “Canalizaciones y Deribos Safor, 
S.L.  

 
SEGON.- Que s'aplique a l’aplicació pressupostària que corresponga del pressupost 

aprovat per a l'exercici 2012. 
 
TERCER.- Que es continue el procediment legalment establit per a  la seua 

comptabilització i pagament corresponent. 
 

 
7) APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 01 

EN  EL PRESSUPOST  MUNICIPAL  DE  L'ANY  2012: 
 

Es ret compte de l'expedient Núm. 1 de modificacions de crèdits, en el qual es 
proposa la concessió de crèdits extraordinaris en el Pressupost General de l'Ajuntament per 
a l'exercici de 2012. 
 

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



Atés  que no hi ha aplicació pressupostaria per poder comptabilitzar les despeses 
que s’han de cobrir en l’exercici de 2012. 
 

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 del Reial 
Decret 500/l990, de 20 d'abril, que el reglamenta en matèria pressupostària, concretament 
amb la reducció de crèdit no compromès d'altra partida de despeses. 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat  acorda: 
 
Primer. - Aprovar inicialment la modificació de crèdits proposada en els termes 

següents: 
 
A) Crèdits extraordinaris: 
- Aplicació i denominació pressupostària                                           Import        
337.622  Promoció cultural. Rehabilitació Locals Culturals           38.900,00 € 

Total  modificació de crèdits                38.900,00 €      
 

RESUM PER PROGRAMES 

 Àrea de Despesa            Denominació                           Euros 
          3.- Producció de béns públics de caràcter preferent.........   38.900,00  

      Total  modificació de crèdits           38.900,00 €      
 

RESUM PER CAPITOLS 

 Capítol      Denominació                                       Euros 
 6.- Inversions reals...........................................................    38.900,00  
                  Total  modificació de crèdits            38.900,00 €      
 

B) Finançar les modificacions de crèdits expressades amb càrrec de la minoració 
del crèdit disponible en,  

- Aplicació i denominació pressupostària                                                  Import        
151.603  Urbanisme. Altres urbanitzacions                                             38.900,00 € 

Total  finançació modificació de crèdits        38.900,00 € 
 

RESUM PER PROGRAMES 

 Àrea de Despesa            Denominació                           Euros 
          1.-  Serveis públics bàsics ...............................................   38.900,00  

      Total  modificació de crèdits           38.900,00 €      
 
 



RESUM PER CAPITOLS 

 Capítol      Denominació                                       Euros 
 6.- Inversions reals...........................................................    38.900,00  
                  Total  modificació de crèdits            38.900,00 €      
 

Segon. - 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. 
 

Tercer. - Considerar definitivament aprovada aquesta modificació del Pressupost 
General per a l'exercici de 2012, si durant l'indicat període no es presenten reclamacions, 
constatant-ho, mitjançant decret, el Sr. Alcalde. 
 

 
ASSUMPTES INCLOSOS, FORA DE L'ORDRE DEL DIA. 

 
A continuació i abans dels punts de retre compte de les resolucions de l'Alcaldia i,  

precs i preguntes, pel Sr. Alcalde, davant la presentació en este acte, pel Grup Municipal 
EUPV d'una Moció relacionada amb les mobilitzacions estudiantils del mes de febrer 
passat, amb la petició de ser debatuda i que la Corporació Municipal adopte resolució 
pertinent  al respecte, si es el cas, en aquesta mateixa sessió. 
 
 Per l'Alcalde-President, es proposa incloure en l'Ordre del Dia,  el següent 
assumpte:  “Moció del Grup Municipal EUPV de recolzament de les mobilitzacions 
estudiantils i de denúncia per la brutalitat policial”, per tal que la Corporació Municipal 
adopte resolució al respecte i prenga els acords oportuns.  
 

 I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria 
absoluta legal preceptiva, acorda incloure en l'Ordre del Dia l'assumpte esmentat, passant 
tot seguit a debatre'l. 

 
8) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS 

VALENCIÀ DE RECOLZAMENT DE LES MOBILITZACIONS ESTUDIANTILS I 
DE DENÚNCIA PER LA BRUTALITAT POLICIAL: 
  

Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del País 
Valencià de Recolzament de les Mobilitzacions Estudiantils i de Denúncia per la Brutalitat 
Policial,  que literalment diu: 
 



“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ DE 
RECOLZAMENTS DE LES MOBILITZACIONS ESTUDIANTILS I DE DENÚNCIA 
PER LA BRUTALITAT POLICIAL. 

N’Antonio Sáiz Sánchez, regidor de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna i Portaveu 
en el seu Ple del Grup Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià, presenta a discussió 
i posterior aprovació davant el Ple, la Moció que després es detallarà, en base als 
antecedents i fonaments que a continuació s’expressen… 

 MOTIUS 

El passat 16 de febrer els estudiants de l’IES Lluís Vives es concentraren a les portes del 
centre per denunciar les retallades en educació del Consell Valencià. Retallades que, a 
l’igual com molts altres centres del País Valencià, venia patint el centre des de feia temps i 
que han derivat en mancança professorat, de material escolar i d’altres mitjans bàsics per a 
assegurar unes mínimes condicions òptimes d’estudi com aigua, llum o calefacció. 

Aquesta concentració que començà de forma pacífica esdevingué en una violentíssima i 
desproporcionada actuació policial, de la qual hi ha nombrosos testimonis personals, 
fotogràfics i videogràfics, i que tingué com a resultat diversos alumnes ferits i 
contusionats, altres amb la roba trencada, i altres detinguts, emmanillats i retinguts en la 
comissaria. Posteriorment, el 20 de febrer es convoca una nova jornada de denúncia per 
part dels estudiants que va ser reprimida amb major contundència i virulència. 

Fruit dels dos episodis de repressió i brutalitat policial que avergonyirien a qualsevol 
societat democràtica d’un estat modern, s’han convocat des d’aleshores nombroses 
manifestacions de recolzament de les concentracions estudiantils, de denúncia de la 
brutalitat policial exercida contra joves manifestants estudiants i d’exigència d’assumpció 
de responsabilitats per part de la delegada del Govern Paula Sánchez de León i del cap de 
la policia, que mitjançant la present moció pretenem compartir: 

Per totes aquestes raons proposem al Plenari de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.- Manifestar el recolzament de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna a totes les 
mobilitzacions estudiantils, així com donar suport als moviments sindicals estudiantils. 

Segon.- Manifestar la rotunda repulsa a la desproporcionada i brutal actuació policial 
contra els manifestants. 

Tercer.- Reprovar l’actitud de la Delegada del Govern Paula Sánchez de León, i demanar 
la seua immediata dimissió com a responsable dels lamentables fets. 

 



Quatre.- Notificar el present acord al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Benifairó de la Valldigna, a 3 de març 2.012” 

Tot seguit el regidor Sr. Antoni Sáiz Sánchez 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. 
 
 Seguidament el portaveu del Grup Municipal Partit Popular, Sr. José Luís Ferrando 
Martí, manifesta que el seu Grup votarà en contra per no estar conforme amb al moció 
presentada.  
 
 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 del regidor del grup EUPV;  i  
dos vots en contra dels regidors del grup municipal PP. 
  
 I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de cinc vots a favor i dos en contra, acorda: 

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

País Valencià, de Recolzament de les Mobilitzacions Estudiantils i de Denúncia per la 
Brutalitat Policial, ací transcrita, i reiterar els acords que la mateixa conté. 

 
 
 9) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I  DE LA 
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL  INTERÉS:  
 
 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 febrer de 
2012  fins el dia  29 de  febrer de  2012, fent l'extracte següent, 

 
- CONTRACTACIÓ,  
De 06-02-12, contracta amb Iberdrola Generacion SAU, els cinc subministraments 
elèctrics a este Ajuntament superiors a 10 Kw, per termini d’un any, en base a 
l’adjudicació realitzada per la Central de Compres  de la Diputació de València a la 
qual esta adherit este Ajuntament. 
De 22-02-12, contracta l’assistència i assessorament tècnic en matèria d’obres, 
construccions i instal·lacions, a un Arquitecte tècnic, un Enginyer tècnic industrial i 
un Enginyer tècnic agrícola, a través del programa de la Diputació de València de 
Convenis amb Col·legis de Professionals, per a l’any 2012. 



 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 06-02-12, sol·licita ajuda a la Conselleria de Governació per a activitats de 
voluntariat mediambiental. 
De 09-02-12, autoritza 22 llocs fixes en el mercat no sedentari per a l’any 2012. 
De 14-02-12, autoritza un lloc fixe en el mercat no sedentari per a l’any 2012. 
De 14-02-12, autoritza un  lloc fixe en el mercat no sedentari per a l’any 2012. 
De 27-02-12, a petició del Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. Dos de Sueca, es 
requereixen informes a l’Arquitecte Tècnic Municipal, a la Policia Local i al 
Secretari general de l’ajuntament, relacionats amb unes obres realitzades en la 
parcel·la 566 del polígon 14. 
De 27-02-12, Requeriment als tècnics municipals, Arquitecte, Enginyer tècnic 
industrial i Enginyer tècnic agrícola, emeten informes o informe conjunt respecte 
del problema detectat per l’Entitat de Sanejament d’Aigües de la Comunitat 
Valenciana, pels vessaments tòxics a la xarxa de clavegueram municipal. 
 
- URBANISME,  
De 22-02-12, ordena el compliment de la Sentència 2723/2011 de la Sala del 
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, que bàsicament implica tramitar una modificació puntual del vigent 
PGOU en el Sector urbanitzable industrial “B” i que la parcel·la sita en Av. 
Valldigna s/n de “Frutas Bollo” s’urbanitze tramitant un programa d’Actuació 
Aïllada. 
De 22-02-12, a Damiá Romul Fons Serra, requeriment per realització d’obres sense 
llicència, en parcel·la 201 del polígon 8. 
 
- LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES, 
De 14-02-12, declara la caducitat de la sol·licitud presentada per Construcciones 
Darplan, S.L, amb el núm. 9/2011. 
De 20-02-12, a Carmen Tent Vercher, tanca de solar en C/ Marinyen, 32. 
De 27-02-12, a Camelia Catararu, rehabilitació vivenda, C/ Ricardo Romero, 47. 
 
- INTERVENCIÓ,  
De 09-02-12, Formalitza una operació de tresoreria per import de 70.000,00 € amb 
Bankia. 
De 14-02-12, inici tramitació liquidació pressupost de l’any 2011. 
De 14-02-12, determina el tipus de gravamen (0’792 %) en l’IBI urbana per a 2012 
en virtut del que regula el RDL 20/2011. 
De 27-02-12, inici expedient modificació de crèdits núm. 1 del pressupost 
municipal de 2012. 
 



- TRESORERIA,  
De 02-02-12, aprova liquidació, any 2011, taxa 1’5% ocupació domini públic a 
Union Fenosa Comercial S.L. 
De 14-02-12, aprova liquidació individual per IVTM 2012, al vehicle 8476 GGP. 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2012,  han tingut entrada  195 escrits,  i  eixida  196 escrits. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat  de 
tota la informació rebuda. 

 
 
10)  PRECS I PREGUNTES: 

 
 Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als 
Regidors amb delegació. 
 
 El  Sr. José Antonio Sáinz Sánchez, regidor del grup EUPV,  formula els següents 
precs o preguntes: 
 - Respecte del contenciós administratiu amb Frutas Bollo, es podria saber que diu la 
Sentència, en el seu cas tindre una fotocòpia. 
 L’Alcalde dona informació de la fallida que conte la Sentència pronunciada pel 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, respecte del contenciós 
administratiu amb Frutas Bollo, i per a complir amb el que diu la mateixa,  s’han donat les 
ordres pertinents per tal de redactar el que ha de ser la quarta modificació puntual del 
vigent PGOU de Benifairó de la Valldigna, que bàsicament afectarà al Sector urbanitzable 
Industrial “B”. 
 - Prega es pinten ratlles en el C/ Ricardo Romero, per tal d’aprofitar el terreny 
disponible per a estacionar vehicles.  

L’Alcalde manifesta que ho mirarà. 
 
El  Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup PP,  formula els següents precs o 

preguntes: 
 - Pregunta  respecte del que esta realitzant-se en el solar al final del carrer Rajolar. 

L’Alcalde manifesta que estan realitzant-se obres de dotació de serveis al solar 
d’este Ajuntament, per poder-lo alienar. 
 - Pregunta  respecte del carrer Colon que esta pintat de groc al principi. 

L’Alcalde manifesta que es per a millorar el trànsit rodat en eixe carrer. 
 
 
  



 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a 
les 21:00 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 14 de maig de 
2012.   I s'estén  en vint pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números OJ9994727 
(anvers) a OJ9994737 (revers), 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 
 
 


