MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN
PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE, EL
DIA 06 DE FEBRER DE 2012.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. AGUSTÍ PASCUAL GRANELL

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

S' EXCUSAREN:

NO S'EXCUSAREN:

A Benifairó de la Valldigna, a sis de febrer 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 les regidores i els regidors que s'han relacionat, prèviament convocats per
avui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 31 de gener 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 02 DE GENER DE 2012:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 02 de gener de
2012, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció
al llibre d'actes corresponent.

2) ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR i DE JUTGE DE PAU
SUBSTITUT:
Atés l'expedient tramitat per a l'elecció de Jutge de Pau Titular i de Jutge de Pau
Substitut, en virtut dels acords de data 05 d'octubre de 2011 de la Sala de Govern del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, i de conformitat amb la Llei
Orgànica del Poder Judicial i Reglament 3/95 “Dels Jutges de Pau” del Consell General del
Poder Judicial.
Atés que durant el termini de quinze dies, comptats del 28 d’octubre de 2011 fins al
15 de novembre de 2011, d'acord amb l'edicte sobre presentació de sol·licituds per a jutge
de pau titular i per a jutge de pau substitut, aparegut en el "Butlletí Oficial de la Província"
número 255, de data 27 d’octubre de 2011, i en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, s'han
presentat en temps i forma, tres instàncies interessades en el càrrec de jutge de pau titular i
dos en el càrrec de jutge de pau substitut,
- amb núm d'entrada 1048 de data 02 de novembre de 2011, signada per la Sra.
Elvira Serra Ribelles.
- amb núm d'entrada 1080 de data 11 de novembre de 2011, signada pel Sr. Juan
José Bataller Lorente, i
- amb núm d'entrada 1090 de data 15 de novembre de 2011, signada pel Sr. Julio
Vicente Climent Ripoll. (sols per a jutge de pau titular)
L'Alcalde, vistes les sol·licituds i documentació annexa a les mateixes, atés les
circumstàncies que concorren en la persona del Sr. Julio Vicente Climent Ripoll, considera
que a més de reunir les condicions de capacitat i compatibilitat per a ser elegit pel càrrec de
jutge de pau titular, reuneix les condicions de ser coneixedor de la realitat social de la
Població, del Terme Municipal pels treballs agrícoles realitzats entre els anys 1994 i 2000
i, per l'actual tasca laboral que comporta un tracte diari amb les persones; proposant la

Corporació Municipal acorde elegir el Sr. Climent Ripoll pel càrrec de Jutge de Pau titular
de Benifairó de la Valldigna.
Seguidament, pel regidor Sr. José Antoni Sáinz Sánchez, vistes les sol·licituds i
documentació annexa a les mateixes, atés les circumstàncies que concorren en la persona
del Sr. Juan José Bataller Lorente, consideren que a més de reunir les condicions de
capacitat i compatibilitat per a ser elegit pel càrrec de jutge de pau titular, reuneix les
condicions de ser coneixedor de la realitat social de la Població, del Terme Municipal pels
treballs agrícoles realitzats entre els anys 1991 i 2000; per tant proposa a la Corporació
Municipal acorde elegir el Sr. Bataller Lorente pel càrrec de Jutge de Pau titular de
Benifairó de la Valldigna.
La Presidència davant la formulació de dos propostes diferents per a elegir al Jutge
de Pau titular, les sotmet a votació de la Corporació Municipal.
Realitzada la votació respecte de la proposta del Sr. Alcalde, aquesta dóna el
resultat següent: 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 del regidor del grup
municipal EUPV i un del regidor del grup municipal COMPROMÍS-BLOC.
Realitzada la votació respecte de la proposta del regidor Sr. José Antonio Sáiz
Sánchez, aquesta dóna el resultat següent: Dos vots a favor, un del regidor del grup
municipal EUPV i un del regidor del grup municipal COMPROMÍS-BLOC; i set vots en
contra, quatre dels regidors del grup municipal PSOE i tres dels regidors del grup
municipal PP.
Respecte a l’elecció del càrrec de Jutge de Pau substitut, no es formula cap
proposta inicial, havent un consens d’elegir per unanimitat el Sr. Bataller Lorente.
A1) En conseqüència, pel càrrec de Jutge de Pau titular,
L'Ajuntament en Ple, per majoria de set vots a favor i dos en contra, que en tot cas
representa la majoria absoluta legal preceptiva, acorda:
Elegir per al càrrec de Jutge de Pau titular de Benifairó de la Valldigna, al Sr. Julio
Vicente Climent Ripoll, major d'edat, veí de Benifairó de la Valldigna amb domicili al
carrer Pio XII, 3, i amb D.N.I. 20.780.352 J.
A2) En conseqüència, pel càrrec de Jutge de Pau substitut,

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta
legal preceptiva, acorda:
Elegir per al càrrec de Jutge de Pau substitut de Benifairó de la Valldigna, al Sr.
Juan José Bataller Lorente, major d'edat, veí de Benifairó de la Valldigna amb domicili al
carrer Rajolar, 2, i amb D.N.I. 20.774.520 T.
B) Remetre certificació d'aquest acord al Jutjat de Primera Instància i Instrucció
Degà de Sueca, als efectes oportuns i previstos en la normativa a l'inici indicada.

3) ADHESIÓ A LA SEU ELECTRÒNICA COMPARTIDA DE LA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A LA SEUA UTILITZACIÓ, I APROVACIÓ
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ D’ESTE
AJUNTAMENT A L’INDICADA SEU ELECTRÒNICA:
La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics,
estableix que la ciutadania té dret a relacionar-se amb les Administracions Públiques per
mitjans electrònics. Per a això, les administracions públiques vénen obligades a constituir
una Seu Electrònica, que és aquella adreça electrònica disponible per a ciutadans i
ciutadanes a través de xarxes de telecomunicacions i la titularitat de les quals, gestió i
administració correspon a una Administració Pública, òrgan o entitat administrativa en
l'exercici de les seues competències.
La disposició final tercera de l'esmentada llei estableix que, a l'efecte de garantir
els drets reconeguts a la ciutadania, les Diputacions podran prestar els serveis precisos per
a garantir tal efectivitat en l'àmbit dels municipis que no disposen dels mitjans tècnics i
organitzatius necessaris per a prestar-los per si mateixos.
D'altra banda, la Llei 3/2010, de 5 de maig, d'Administració electrònica de la
Comunitat Valenciana, disposa en el seu article 10 que cada entitat local haurà de disposar
d'una seu electrònica institucional on s'integre tota la informació i serveis que oferisquen i
presten a la ciutadania, sense perjudici que puguen integrar-se en seus electròniques
d'àmbit territorial superior. I que les Diputacions provincials prestaran l'assistència tècnica
necessària per a la creació, manteniment i actualització de les seus electròniques de les
entitats locals que no puguen atendre pels seus propis mitjans l'obligació de disposar d'una
seu electrònica institucional.
A fi de donar compliment a aquestes previsions de cooperació i assistència a les
entitats locals en matèria d'administració electrònica, la Generalitat, les Diputacions
Provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies van subscriure, el 3 de
juliol de 2008, un Conveni Marc en matèria d'administració electrònica,

amb l'objecte d'impulsar la mateixa a la Comunitat Valenciana, especialment, entre les
administracions municipals.
Fruit d'aquest conveni sorgeix la iniciativa de compartir la seu electrònica de la
Diputació amb aquells Ajuntaments que així ho desitgen.
Atés que la Diputació de València està en disposició de prestar als Ajuntaments del
seu àmbit el suport tècnic necessari i suficient perquè aquests conten amb seu electrònica
pròpia, posant a la disposició dels mateixos la seu electrònica de la Diputació, perquè
aquests puguen albergar les seues seus electròniques, tot això en exercici de les
competències assistencials i de cooperació que la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, atribueix a les diputacions, així com en compliment del mandat de
cooperació en matèria d'administració electrònica contingut en la Llei 11/2007 i la Llei
3/2010.
Atés que la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics, i la Llei 3/2010, de 5 de maig, d'Administració electrònica de la Comunitat
Valenciana estableixen l'obligació que les administracions disposen d'una seu electrònica
institucional, procedeix davant la insuficiència de mitjos per part d’este Ajuntament,
l’adhesió a la seu electrònica de la Diputació de València.
A continuació es ret compte del contingut del conveni per a la incorporació de
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna a la seu electrònica compartida de la Diputació
de València, aprovat per la Diputació de València.
L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Manifestar l’interés municipal en compartir la seu electrònica de la Diputació de
València, entre altres, per a complir amb les obligacions legals que resulten de la Llei
11/2007, de 22 de juny, d'Accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i la Llei
3/2010, de 5 de maig, d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
b) Autoritzar la Diputació de València, per a la gestió dels documents pertinents
davant l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica per a la plataforma de
l’administració electrònica d’este Ajuntament.
c) Acceptar i ratificant el contingut del text del conveni de col·laboració per a la
incorporació de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna a la seu electrònica compartida
de la Diputació de València.

d) Facultar l’Alcalde per a la firma dels documents necessaris per a l’execució
d’este acord, en particular l’autorització indicada a l’anterior apartat b) i el mencionat
Conveni de Col·laboració indicat a l’anterior apartat c).
e) Retre certificació d'aquest acord a la Diputació de València, als efectes oportuns.

4) RECOLZAMENT A L’AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA
VALLDIGNA EN RELACIÓ A DENÚNCIA DELS FUMS QUE PROVOQUEN
MALES OLORS A LA VALLDIGNA:
Es ret compte de l’acord adoptat per la Mancomunitat de la Valldigna en sessió de
21 de desembre de 2011, pel qual dona trasllat a este Ajuntament del recolzament a
l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna en relació a acord adoptat per unanimitat en
sessió de 10 d’octubre de 2011, relatiu a denúncia dels fums que provoquen males olors a
la Valldigna, i que literalment diu:
“PROPOSICIÓ DE L’ALCALDIA DE DENÚNCIA DELS FUMS QUE
PROVOQUEN MALES OLORS A LA VALLDIGNA.
Dilluns passat, dia 3 d’octubre, a les vint hores i trenta minuts, aproximadament, a
tot arreu de Tavernes es va sentir, com en moltes altres ocasions, una forta olor molt
desagradable que provoca malestar, coentor i sequedat de gola a moltes persones i dificulta
la pràctica de l’esport, la conciliació del son i el benestar de la població.
A la nostra ciutat hi ha antecedents de fum que provoquen una pudor forta, amb
molts episodis a l’estiu i tardor del 2009 i este mateix estiu del 2011.
Hi ha múltiples queixes dels veïns de Tavernes al voltant de les molèsties generades
pel fum i les males olors.
L’exposició als fums que provoquen eixes males olors pot afectar la salut dels
habitants del nostre municipi, de la resta de la Valldigna i del medi ambient.
Malgrat els esforços d’esta Alcaldia per esbrinar l’origen del fum que causa esta
olor, després de patrullar personalment amb cotxe policial al voltant d’empreses del
municipi, fins i tot visitant-ne alguna, nomes es tenen hipòtesis no contrastades amb
anàlisis demostratives.

Existeixen diversos informes de la Policia Local de Tavernes que constaten les
queixes dels veïns.
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia, l’Ajuntament en Ple, acorda:
PRIMER. Sol·licitar a les Conselleries de Sanitat, Medi Ambient i Industria, que, al
més aviat possible, esbrinen l’origen exacte dels fums i males olors detectats, amb una
anàlisi detallada de substàncies que contínuament respirem els ciutadans de la Valldigna,
parant atenció a la presència de hidrocarburs aromàtics policíclics i, si escau, imposen
mesures correctores als seus generadors per tal d’evitar molèsties o afeccions sobre la salut
dels ciutadans de la Valldigna i del medi ambient.
SEGON. Donar les màximes facilitats a aquestes administracions per tal de no
quedar-nos en bones voluntats i papers escrits. Cal demanar la col·laboració de les
universitats valencianes, la intervenció de laboratoris específics en la matèria i del Centre
de Tecnologies Netes de la Generalitat Valenciana.
TERCER. Consignar, si escau, la partida pressupostaria pertinent, tenint en compte
que la salut és primer i sols sabem el que val quan ens falta.
QUART. Sabuts els resultats, donar-ne compte, si escau, a la fiscalia especial de
delictes ecològics.
CINQUÉ. Comunicar este acord a la resta de corporacions de la Valldigna.”
A la vista de tot el que s’ha exposat, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda:
A) Recolzar a l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna en la seua petició a les
Conselleries de Sanitat, Medi Ambient i Industria, que, al més aviat possible, esbrinen
l’origen exacte dels fums i males olors detectats, amb una anàlisi detallada de substàncies
que contínuament respirem els ciutadans de la Valldigna, parant atenció a la presència de
hidrocarburs aromàtics policíclics i, si escau, imposen mesures correctores als seus
generadors per tal d’evitar molèsties o afeccions sobre la salut dels ciutadans de la
Valldigna i del medi ambient.
B) Remetre certificació del present acord a l’Ajuntament de Tavernes de la
Valldigna, Mancomunitat de la Valldigna, i a les Conselleries de Sanitat, Medi Ambient i
Industria, als efectes escaients.

5) APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI
D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE:
Atés l'expedient que es tramita per a l'aprovació del Reglament Municipal del
servei d’Abastiment d’Aigua Potable de Benifairó de la Valldigna.
Seguidament, pel regidor Sr. José Antonio Sáiz Sánchez del Grup Municipal
EUPV, manifesta que el seu grup va a votar en contra, considerant que no ha pogut
conèixer el contingut literal de l’esmentat Reglament.
La resta de Grups Municipals, excepte el de l’Equip de Govern, consideren que
caldria deixar l’assumpte sobre la Mesa per poder estudiar-ho en més coneixement de
causa.
L’Alcalde manifesta la Corporació Municipal, que de conformitat amb el que
regula la vigent legislació del Règim Local, l’esborrany d’este Reglament estava a
disposició de tots els regidors i regidores des de la convocatòria d’esta sessió ordinària.
No obstant açò, atés que per la majoria dels Regidors es proposa deixar l’assumpte
sobre la Mesa, la Presidència davant aquesta formulació, ho sotmet a votació de la
Corporació Municipal.
Realitzada la votació, aquesta dóna el resultat següent: Nou vots a favor, o siga la
totalitat de la Corporació Municipal vota a favor de deixar l’assumpte sobre la Mesa.
En conseqüència, l'Ajuntament en Ple per unanimitat acorda:
Deixar l’assumpte relatiu a aprovació inicial del Reglament Municipal del servei
d’Abastiment d’Aigua Potable de Benifairó de la Valldigna, sobre la Mesa, per a ser resolt
en una propera sessió plenària.

6) APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI
DE CLAVEGUERAM I AIGÜES RESIDUALS:
Atés l'expedient que es tramita per a l'aprovació del Reglament Municipal del
servei de Clavegueram i Aiguas Residuals de Benifairó de la Valldigna.

Seguidament, pel regidor Sr. José Antonio Sáiz Sánchez del Grup Municipal
EUPV, manifesta que el seu grup va a votar en contra, considerant que no ha pogut
conèixer el contingut literal de l’esmentat Reglament.
La resta de Grups Municipals, excepte el de l’Equip de Govern, consideren que
caldria deixar l’assumpte sobre la Mesa per poder estudiar-ho en més coneixement de
causa.
L’Alcalde manifesta la Corporació Municipal, que de conformitat amb el que
regula la vigent legislació del Règim Local, l’esborrany d’este Reglament estava a
disposició de tots els regidors i regidores des de la convocatòria d’esta sessió ordinària.
No obstant açò, atés que per la majoria dels Regidors es proposa deixar l’assumpte
sobre la Mesa, la Presidència davant aquesta formulació, ho sotmet a votació de la
Corporació Municipal.
Realitzada la votació, aquesta dóna el resultat següent: Nou vots a favor, o siga la
totalitat de la Corporació Municipal vota a favor de deixar l’assumpte sobre la Mesa.
En conseqüència, l'Ajuntament en Ple per unanimitat acorda:
Deixar l’assumpte relatiu a aprovació inicial del Reglament Municipal del servei de
Clavegueram i Aiguas Residuals de Benifairó de la Valldigna, sobre la Mesa, per a ser
resolt en una propera sessió plenària.

7) 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.
Seguidament, pel regidor Sr. José Antonio Sáiz Sánchez del Grup Municipal
EUPV, manifesta que el seu grup va a votar en contra, considerant que no ha pogut
conèixer el contingut literal de l’esmentat Reglament.

La resta de Grups Municipals, excepte el de l’Equip de Govern, consideren que
caldria deixar l’assumpte sobre la Mesa per poder estudiar-ho en més coneixement de
causa.
L’Alcalde manifesta la Corporació Municipal, que de conformitat amb el que
regula la vigent legislació del Règim Local, l’esborrany d’este Reglament estava a
disposició de tots els regidors i regidores des de la convocatòria d’esta sessió ordinària.
No obstant açò, atés que per la majoria dels Regidors es proposa deixar l’assumpte
sobre la Mesa, la Presidència davant aquesta formulació, ho sotmet a votació de la
Corporació Municipal.
Realitzada la votació, aquesta dóna el resultat següent: Nou vots a favor, o siga la
totalitat de la Corporació Municipal vota a favor de deixar l’assumpte sobre la Mesa.
En conseqüència, l'Ajuntament en Ple per unanimitat acorda:
Deixar l’assumpte relatiu a aprovació inicial del Reglament Municipal sobre
Tinença d’Animals de Companyia i dels Potencialment Perillosos de Benifairó de la
Valldigna, sobre la Mesa, per a ser resolt en una propera sessió plenària.

8) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
RELATIU AL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL,
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2011:
Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 30 de gener de
2012, en virtut del que regula la vigent Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
corresponent al Quart Trimestre de 2011, sobre el compliment dels terminis previstos en la
mencionada Llei 3/2004, en el pagament de les obligacions d’este Ajuntament, que inclou
el nombre i quantia global de les obligacions pendents per a les quals s'està incomplint el
termini legal de pagament, informe que resulta ser el següent,
“RELATIU A COMPLIMENT o NO DELS OBJECTIUS
CONTRA LA MOROSITAT, QUART TRIMESTRE 2011

De conformitat amb el que estableix l'article 4 de la vigent Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, emet el següent informe,
ANTECEDENTS
PRIMER.- El que disposa el següent informe, és d'aplicació a tots els pagaments efectuats
com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i aquesta Entitat Local,
de conformitat amb el que disposa la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del
Sector Públic.
Així, segons estableix l'article 200.4 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Públic, l'Administració té l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta
dies següents a la data d'expedició de les certificacions d'obres o dels corresponents
documents que acreditin la realització total o parcial del contracte.
En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Administració ha d'abonar al
contractista els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els
termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
No obstant això, s'ha d'estar al que disposa la disposició transitòria vuitena de la
mencionada Llei 30/2007, que estableix una aplicació progressiva d'aquests terminis per al
pagament que preveu l'article 200.4.
SEGON.- S'acompanya un informe obtingut del registre de factures i comptabilitat
municipal corresponent al QUART trimestre de 2011 sobre el compliment dels terminis
previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, respecte al pagament de les obligacions
d’este Ajuntament, que inclou el nombre i quantia global de les obligacions pendents en
què s'estiga incomplint el termini.
En aquest informe es consideren la totalitat dels pagaments realitzats en el QUART
trimestre natural de 2011, i la totalitat de factures o documents justificatius pendents de
pagament al final.
TERCER.- Sense perjudici de la seua presentació per a coneixement i si es el cas
debat en l'Ajuntament en Ple, aquest informe s'ha de remetre, en tot cas, als òrgans
competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i a l'òrgan competent de la Generalitat que,
té atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals.

LEGISLACIÓ APLICABLE
-

Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3 / 2004, de 29 de desembre,
per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.

-

Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
A la vista d'això, aquest Secretari-Interventor emet el següent,
INFORME

1.- Es detalla a continuació una relació resumida de l’informe obtingut del registre de
factures i comptabilitat municipal corresponent al QUART trimestre de 2011 de les
obligacions d’este Ajuntament, en la qual s'especifica el nombre i quantia de les
obligacions pendents en què s'estiga incomplint els terminis regulats a la vigent Llei
3/2004, de 29 de desembre, relació on es contempla la següent informació:
a. Pagaments realitzats en el trimestre.
b. Interessos de demora pagats en el trimestre.
c. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
d. Factures o documents justificatius pel que fa als quals, al final de cada trimestre
natural, hagen transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de
factures i no s'hagen tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació.
a) Pagaments

Període

realitzats en el

mitjà de

trimestre

pagament
(PMP)

Període
mitjà de
pagamen
t excedit
(PMPE)
(dies)

(dies)
TOTALS

626,38

b) Interessos de
demora

TOTAL

602,68

Pagaments realitzats en el trimestre
Durant el període
legal de pagament
Número
Import
de pagos
total
10

8.209,51

Interessos de demora pagats en el
període
Número de pagos
Import total
0

0,00

Fora del període legal
de pagament
Número Import total
de
pagos
150

130.622,54

c) Factures o
documents
justificatius
pendents de
pago al final
del trimestre

Període
mitjà del
pendent de
pago
(PMPP)
(dies)

Període
mitjà del
pendent
de pago
excedit
(PMPPE)
(dies)

TOTALS

388,45

382,12

Pendent de pagament al final del trimestre
En període legal de
pago al final del
trimestre
Número Import total
de
factures
60
41.376,79

d. Factures o documents
que al final del
trimestre, hagen
transcorregut més de tres
mesos des de la seua
anotació en el registre de
factures i no s'haja
tramitat el reconeixement
de l'obligació.

Període mitjà
d’operacions
pendent de
reconeixement
(PMOP) (días)

TOTALS

0,00

Fora del període legal
de pago al final del
trimestre
Número
Import
de
total
factures
250
291.459,65

Pendent de reconeixement
d’obligacions al final del trimestre
Número de
Import total
factures

0

0,00

Es quan ha d’informar el Secretari-Interventor que subscriu en compliment del
càrrec que desenvolupa, i proposa la Corporació Municipal prenga coneixement del mateix
i adopte resolució escaient.
Això no obstant, l'Ajuntament en Ple acordarà el que considere oportú.”
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Quedar assabentat de l’informe ací transcrit, relatiu al compliment del terminis
en el pagament de les obligacions segons regula la vigent Llei 3/2004 per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

b) Retre certificació d’aquest acord, al que s’adjuntarà l’informe obtingut del
registre de factures i comptabilitat municipal corresponent al QUART trimestre de 2011 de
les obligacions d’este Ajuntament, a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat
Valenciana.

9) APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’ANY
I EXERCICI DE 2012 I RESPECTIUS ANNEXOS:
Es ret compte a les previsions d'ingressos i crèdits per a despeses, contingudes en el
Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici de 2012, que presenta la Presidència a
l'examen i discussió del seu contingut.
Atés que el projecte de Pressupost s'ajusta, en el fons i forma, a la normativa
continguda al Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, que el
reglamenta en matèria pressupostària.
Atés la normativa del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures
urgents en matèria pressupostaria, tributaria i financera per a la correcció del dèficit
públic, que és d'aplicació a les Entitats Locals, en particular la part que fa referència a
retribucions de personal.
Atés que l'esmentat pressupost i respectiu expedient administratiu compta amb la
documentació complementària al mateix, en particular les Bases d'Execució, la Plantilla de
Personal al servei de l'Ajuntament i la corresponent relació de llocs de treball, tot el qual ha
estat informat favorablement per secretaria-intervenció.
La Corporació Municipal delibera sobre els crèdits assignats a les diferents partides
de l'estat de despeses i conceptes d'ingressos.
L'Alcalde, proposa la Corporació Municipal s'aproven el pressupost municipal, i
demés documentació complementaria per a l'any 2012 tal com esta format i presentada.
Seguidament el regidor del Grup Municipal COMPROMÍS-BLOC, Sr. Juan Carlos
Cors Mejias, manifesta que va a abstindre's en la votació, per considerar que encara es
podria estalviar més en alguna de les aplicacions de despeses.

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 del regidor del grup EUPV; i una abstenció del regidor del grup
municipal COMPROMÍS-BLOC.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de huit vots a favor i una abstenció, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2012, integrat
sols pel de l'Ajuntament, fixant les despeses i ingressos en les xifres que per capítols i per
programes en el cas de les despeses s'expressen seguidament:
A) ESTAT DE DESPESES.- Programes
Àrea de Despesa

Denominació

Euros

1.- Serveis públics bàsics ............................................
931.600,00
2.- Actuacions de protecció i promoció social .................... 4.000,00
3.- Producció de béns públics de caràcter preferent......... 268.900,00
4.- Actuacions de caràcter econòmic ............................... 24.500,00
9.- Actuacions de caràcter general ................................... 560.300,00
0.- Deute públic .............................................................. 135.400,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES .............. 1.924.700,00 €
A) ESTAT DE DESPESES.- Econòmica
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
9.- Passius financers....................................................... 100.400,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES .............. 1.924.700,00 €

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
8.- Actius financers.................................................... ............. .. 0,00
9.- Passius financers........................................................ 100.000,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS ..................

1.924.700,00 €

Segon.- Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost General i la plantilla de
personal i relació de llocs de treball per a l'exercici del 2012, de conformitat a la proposta
presentada per l'Alcaldia i que és,
Núm. places

Denominació

1

A) Funcionaris de carrera:
Habilitació estatal:
Secretaria-Intervenció.

1
1

Administració General:
Administratiu
Auxiliar administratiu

1
3

Administració Especial:
Serveis Especials:
Cos de la Policia Local
Oficial Policia Local/
Cap de la policia Local
Agents Policia Local

Subgrup

Nivell C.D.

A1/A2

26

C1
C2

18
18

C1

22

C1

18

Núm. places

1
4
1
2
1
1
1
1
1
5

Denominació

Subgrup

Nivell C.D.

B) Personal laboral:
B1) Laboral temps indefinit:
Encarregat d'operaris de serveis
C2
15
(a cobrir per promoció interna entre els operaris)
Operari serveis públics varis.
Agrupació E
11
(tres vacants)
Mestra d'infantil, Escola Infantil
A2
22
Tècnic Educador Escola Infantil
C1
14
Auxiliar educadora Escola Infantil
Agrupació E
9
Auxiliar Biblioteca.
C1
18
Assisten. Centre salut i biblioteca
Agrupació E
9
Auxiliar Administratiu (20% dedicació)
C2
12
Conserge municipal nocturn (50% dedicació) Agrupació E
7
B2) Laboral temporal:
Operaris serveis municipals varis, segons ajudes del SERVEF,
i/o necessitats dels serveis.

Tercer.- De conformitat amb l'article 75 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim
Local, pel qual es regulen, entre altres, les indemnitzacions a percebre els membres de les
Corporacions Locals, s'acorda fixar les indemnitzacions següents, per assistència a les
sessions de l’Ajuntament en Ple, i amb efectivitat per a l'any 2012,
L'Alcalde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 €.
Regidors amb Delegació . . . . . . . . . 210,00 €
Regidors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,00 €.
En el mes d’agost, tant si es realitza com si no es realitza sessió plenària, també es
percebrà la corresponent indemnització fixada en este apartat tercer.
Quart.- Exposar al públic el Pressupost de 2012 i bases d'execució, així com la
plantilla de personal i relació llocs de treball, inicialment aprovats, 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.

Cinqué.- Considerar definitivament aprovat el Pressupost General per a l'exercici
del 2012, la plantilla de personal, i demés documentació complementaria, si durant l'indicat
període no es presenten reclamacions, constatant-ho mitjançant decret el Sr. Alcalde.

10) 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 21 de desembre de
2011 fins el dia 31 de gener de 2012, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 28-12-11, convocatòria sessió ordinària a celebrar el 02 de gener de 2012.
De 10-01-12, inici tramitació Reglament municipal d’abastiment d’aigua potable.
De 10-01-12, inici tramitació Reglament municipal de clavegueram i aigües
residuals.
De 10-01-12, inici tramitació Reglament municipal de tinença d’animals.
De 31-01-12, convocatòria sessió ordinària a celebrar el 06 de febrer de 2012.
- PERSONAL,
De 22-12-11, atorga prorroga comissió de serveis a l’agent de la policia local
Ruben Puig Sanz, per a treballar en ajuntament de Xeraco.
De 28-12-11, atorga comissió de serveis a l’agent de la policia local Sergio Marti
Donet, per a treballar en ajuntament de Xeraco.
De 29-12-11, atorga llicència per a cura de familiar del 50% de la jornada laboral a
l’empleada municipal Mercedes Ginestar Alberola.
De 12-01-12, reconeix el tercer trienni a l’empleat municipal Jordi Camarena
Serva.
- CONTRACTACIÓ,
De 22-12-11, acorda la devolució de fiança definitiva per finalització contracte
servei Recollida de Residus Sòlids urbans GIRSA.
De 29-12-11, requeriment a Rosario Calvillo Caravaca, justifique compliment part
del contracte de gestió del bar del poliesportiu.

De 10-01-12, contracta amb EGEVASA el servei d’autocontrols dels vessaments
de l’EDAR al riu Vaca, any 2012, pel preu cert de 945,83 € més IVA.
De 17-01-12, aprova primera certificació d’obra de les obres “Millores en c/
Tavernes”
De 24-01-12, contracta amb EGEVASA el servei d’informació d’aigües de consum
any 2012, pel preu cert de 378,37 € més IVA.
De 24-01-12, contracta amb EGEVASA el servei manteniment equips de cloració
d’aigües de consum any 2012, pel preu cert de 1.018,96 € més IVA.
De 24-01-12, contracta amb EGEVASA el servei d’analítiques d’aigües de consum
any 2012, pel preu cert de 2.984,16 € més IVA.
De 24-01-12, contracta amb Joaquin Egea i Martínez, arquitecte, servei
d’assessorament tècnic en materia d’urbanisme, any 2012, pel preu cert de 4.000,00
€ més IVA.
- URBANISME,
De 30-01-12, atorga audiència a AIU “Benifairo Industrial” proposta resolució
contracte per a la gestió indirecta del Sector urbanitzable industrial “A”.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 29-12-11, a Maria Teresa Manzano Tomás, segregació finca rustica parcel·la
3357 del polígon 9.
De 29-12-11, a Gemma Sanchis Marin, d’ocupació d’edificació en C/ Ricardo
Romero, 30.
De 04-01-12, a Salvador Bernat Aznar, fer vivenda unifamiliar en C/ Ferran II, 23.
De 17-01-12, a Rosa Selfa Vitoria, habilitació tercera planta, C/ Colon, 33.
De 26-01-12, a Maria Pau Plana Peris, reformes en C/ Sant Antoni, 8.
De 26-01-12, a Julia Cuñat Vercher, reformes en C/ Sant Francesc, 18.
De 30-01-12, a Juan Carlos Cors Mejias, d’ocupació d’edificació en C/ Camí
Tavernes, 30.
- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS,
De 29-12-11, requeriment a “Electrogas Simat S.L.” sol·licite llicència per a
activitat oberta en Ctra Rajolar, s/n.
De 26-01-12, a Juan Miguel Ferrando Alberola, inici i obertura funcionament
activitat magatzem farina, en C/ Marinyen, 30.
De 26-01-12, a Ramon Casanova Cuñat, inici i obertura funcionament activitat
supermercat amb carnisseria, en C/ Alfurell, 8.

- TRESORERIA,
De 17-01-12, aprova liquidació, any 2011, taxa 1’5% ocupació domini públic a
France Telecom España, S.A.
De 17-01-12, aprova padrons tributaris de tributs locals a recaptar durant el primer
semestre de 2012..
De 17-01-12, autoritza a Miguel Mahiques Chumillas, a col·locar 140 caixes de
colmenes en be patrimonial municipal.
De 18-01-12, aprova liquidació 01/12 per ocupació via pública amb materials de
construcció.
De 18-01-12, aprova liquidació 02/12 per ocupació via pública amb materials de
construcció.
De 25-01-12, aprova liquidació, any 2011, taxa 1’5% ocupació domini públic a
Cableuropa, S.A.U.
De 30-01-12, aprova liquidació, quart trimestre any 2011, taxa 1’5% ocupació
domini públic a Endesa Energia, S.A.U.
- INTERVENCIÓ,
De 22-12-11, eleva a definitiu l’acord de modificació de quatre ordenances fiscals
municipals per a 2012.
De 22-12-11, assigna puntualment complement de productivitat a dos empleats
municipals.
De 22-12-11, assigna complement per serveis extraordinaris a huit empleats
municipals.
De 22-12-11, assigna complement per serveis extraordinaris a cinc empleats
municipals.
De 22-12-11, aprova pagos per reunions informatives, de setembre a novembre
2011, a portaveus de Grups Politics Municipals.
De 22-12-11, inici modificació de crèdits en pressupost municipal 2011, per
transferències de crèdit.
De 30-12-11, aprova modificació de crèdits en pressupost municipal 2011, per
transferències de crèdit.
De 09-01-12, inici tràmits contractar una operació de tresoreria de 70.000, 00 €.
De 17-01-12, inici tramitació pressupost municipal per a l’exercici de 2012.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 21-12-11, atorga reserva de nínxol a Rosa Ferrando Alberola.
De 30-12-11, aprova justificació de la subvenció atorgada en 2010 a la Societat
Musical l’Entusiasta.
De 30-12-11, atorga reserva de nínxol a Asunción Fons Crespo.
De 09-01-12, demana a Diputació de València la inclusió d’obres municipals en el
PPOS 2012.

De 10-01-12, demana a Diputació de València la inclusió d’obres municipals en el
Pla Camins Rurals 2012.
De 17-01-12, inici responsabilitat patrimonial per danys patits en la via pública la
Sra. Carmen Vercher Alberola.
De 30-01-12, aprova justificació de la subvenció atorgada en 2011 a Unió
Esportiva Benifairó de la Valldigna.
De 31-01-12, accepta la renovació d’inscripció en Padró d’Habitants de huit
estrangers no comunitaris sense permís de residencia permanent.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2012, han tingut entrada 104 escrits, i eixida 102 escrits.
I l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat de
tota la informació rebuda.

11) 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:
- Davant la circumstància que estan produint-se mols robatoris de taronges, demana
que es dediquen més hores a la vigilància rural, ja que els agricultors estan molt castigats
per tant robatori.
L’Alcalde manifesta que a banda de les funcions propis i tasques que realitza la
Policia Local d’este Ajuntament, parlarà amb la Guàrdia Civil a efectes de que es
cobrisquen, en la mesura que puguen, les hores que no hi ha servei de policia local.
El Sr. Juan Carlos Cors Mejias, regidor del grup COMPROMÍS-BLOC, formula
els següents precs o preguntes:
- Pregunta respecte del contenciós administratiu amb Frutas Bollo, si ja s’ha dictat
Sentència.
L’Alcalde manifesta que si s’ha dictat ja sentència, 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”.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a
les 20:50 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 05 de març de
2012. I s'estén en vint-i-dos pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números
OJ9994716 (anvers) a OJ9994727 (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,

Agustí Pascual Granell

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

