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     S' EXCUSAREN:  
 
    

NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a dotze de novembre 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 07 de novembre 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  17  DE  SETEMBRE DE 2012: 
 

Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 17 de setembre 
de 2012, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua 
transcripció al llibre d'actes corresponent.  

 
 
 2)  APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA  
SESSIÓ  D’1  D’OCTUBRE DE 2012: 
 

Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 01 d’octubre de 
2012, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció 
al llibre d'actes corresponent.  

 
 

3) MODIFICACIÓ DE LA DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS A 
EFECTES ESCOLARS CURS 2012/2013: 
 

Aquest Ajuntament en Ple, en la sessió de 16 de juliol de 2012 ja va aprovar, atés 
l'acord del Consell Escolar del Centre “C.P. Jaume II el Just” de data 18 de juny de 2012, 
els dies festius municipals a efectes escolars pel curs 2012/2013. 

 
La Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d’Educació, 

Formació i Ocupació, per Resolució de 4 d’octubre de 2012 modifica la de 15 de juny de 
2012, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2012/2013, la qual entre 
altres determina que el dia 18 de març de 2013 siga festa a efectes escolars en tota la 
Comunitat Valenciana, data que havia segut fixada per este Ajuntament per a Benifairó de 
la Valldigna. 

 
Davant d’aquesta modificació, pel Consell Escolar del Centre “C.P. Jaume II el 

Just” s’adopta acord en sessió de 24 d’octubre de 2012 de canviar el dia 18 de març pel dia 
20 de març de 2013, com a dia festiu municipal a efectes escolars pel curs 2012/2013. 

 
I  l' Ajuntament  en Ple, per unanimitat acorda: 

 
a) Ratificar l'acord del Consell Escolar del Centre “C.P. Jaume II  el Just” de 

Benifairó de la Valldigna, sobre modificació dels dies festius municipals a efectes escolars 
pel curs 2012/2013, en els següents termes: substituir el dia  18 de març de 2013 pel dia 20 
de març de 2013. 
 



 b)  Que es comunique aquest acord a la Conselleria d'Educació, Formació i 
Ocupació als efectes oportuns, també al Centre “C.P. Jaume II  el Just” de Benifairó de la 
Valldigna. 
 
 
 4) SOL·LICITUD A L’AGENCIA VALENCIANA DE MOBILITAT DE LA 
INCLUSIÓ DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA EN L’ÀREA DE PRESTACIÓ 
CONJUNTA DEL TAXI DE LA SAFOR:  
 
 Es ret compte de la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la 
Comunitat Valenciana, que al seu article 44 es preveu que la prestació del servei de taxi 
puga efectuar-se a través d’àrees de prestació conjunta. 
 
 En virtut de la Llei anterior, per Resolució de la Presidència de l’Agència 
Valenciana de Mobilitat, de data 9 de juliol de 2012, es va crear l’Àrea de Prestació 
Conjunta del Taxi de la Safor, havent-se pogut comprovar que el municipi de Benifairó de 
la Valldigna no forma part de la mateixa. 
 

Atés que Benifairó de la Valldigna no compta amb suficiència de servei de 
transport d’autobús, no compta amb ferrocarril, resulta que en determinades circumstàncies 
la mobilitat dels veïns i veïnes de Benifairó de la Valldigna s’ha d’efectuar a través del 
servei de taxi. 

 
Atés que la prestació del Servei de Taxi en Benifairó de la Valldigna és de caràcter 

bàsic, així com d’interès general, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels 
benifaironers i benifaironeres.  
 
 L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 a) Sol·licitar de l’Agència Valenciana de Mobilitat la inclusió del municipi de 
Benifairó de la Valldigna en l’Àrea de Prestació Conjunta del Taxi de la Safor, creada per 
Resolució de 9 de juliol de 2012 per la Presidència de l’Agència Valenciana de Mobilitat. 
 
 b) Remetre certificació d'aquest acord a l’Agència Valenciana de Mobilitat, als 
efectes previstos en la Llei 6/2011 de Mobilitat de la Comunitat Valenciana. 
 
 
 5) APROVACIÓ DE CONVENI AMB EL CLUB “UNIÓ ESPORTIVA 
BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA”,  DE  L'ANY  2012: 
  



 Es ret compte del contingut del  conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i 
“Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” de Benifairó de la Valldigna, la finalitat del 
qual es la promoció d'activitats esportives  en l'àmbit municipal  relacionades amb el futbol 
en particular, per a l'anualitat de 2012. 

 
L'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, considera que ha de col·laborar a través 

de les seues possibilitats econòmiques, amb les organitzacions que promouen i/o 
promocionen sectors de l'Esport d’interès general municipal, en aquest cas, desenvolupant 
un constant foment i suport al Futbol, entre els ciutadans i ciutadanes del seu entorn més 
pròxim, o siga a Benifairó de la Valldigna. 
 

 D'acord  amb  els seus Estatuts, “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” 
s'inscriu i  participa en activitats o competicions locals, comarcals i/o autonòmiques, 
col·labora en la preparació de futurs futbolistes i estimula  la  pràctica  de  l'esport en 
general i la del futbol en particular. “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” es troba en 
una posició única a Benifairó de la Valldigna, desenvolupant activitats que satisfan 
l'objecte d'una subvenció, tret  la seua experiència, especialització i contrastada trajectòria 
en l'àmbit futbolístic. 

 
Basant-se en les referides circumstàncies, resulta aconsellable i convenient optar 

pel procediment de concessió directa d'atorgament d'una subvenció, perquè ser l'única 
entitat d'estes característiques dificulten la seua convocatòria pública. 

 
És per això que s'ha fet precís subvencionar  nominativament “Unió Esportiva 

Benifairó de la Valldigna” a fi de finançar les seues activitats desenvolupades pel 
moviment futbolístic durant l'exercici de 2012. 

 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, establix en l'article 

22.2.c la possibilitat de concedir,  de  forma  directa  i  amb  caràcter  excepcional, entre 
altres, aquelles subvencions en què concorreguen raons d’interès públic, social o altres 
degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública. 

 
D'acord amb l'article 28.1 de la Llei 38/2003 esmentada, l'Ajuntament en Ple, a 

proposta de l'Alcaldia o de la Regidoria de l'àrea competent, adoptarà resolució pertinent 
respecte de les subvenciones nominatives previstes en l'article 22.2.c de la mateixa Llei. 

 
 Per  la  seua banda,  el seu  article  28.3  estableix  que  la Resolució del plenari 

contindrà, com a  mínim,  els punts següents: la definició de l'objecte de les subvenciones,  
amb  indicació  del  seu  caràcter  singular  i  les raons  que  acrediten  l'interès   públic,  
social,  econòmic o humanitari i aquelles que justifiquen la dificultat de la seua 
convocatòria pública; el règim jurídic aplicable; els beneficiaris i les modalitats de l'ajuda; 



el procediment de concessió i el règim de justificació de l'aplicació donada a les 
subvencions pels beneficiaris i, si és el cas, entitats col·laboradores. 

 
En virtut d'això, a proposta del Sr. Alcalde, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat 

acorda:  
 
a)  Beneficiari i definició de l'objecte de la subvenció: 
  
S'autoritza la concessió d'una subvenció de caràcter singular a “Unió Esportiva 

Benifairó de la Valldigna”  de Benifairó de la Valldigna, amb l'objecte de finançar 
activitats exercides pel mateix durant l'any 2012, promovent i promocionant un sector de 
l'Esport, en aquest cas, desenvolupant un constant foment i suport al Futbol, entre els 
ciutadans i ciutadanes de Benifairó de la Valldigna,  d'acord amb el que preveuen els 
articles 28.3 i 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  

 
b) Procediment de concessió, raons d’interès públic que concorren en la seua 

concessió i dificultat de la seua convocatòria pública.  
 
1.- La subvenció es concedirà de forma directa, a l'empara del que preveu l'article 

22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i s'instrumentarà 
pel conveni retut, el qual s'accepta i ratifica i que ha de regular la relació de les dues 
entitats per a la finalitat descrita, a subscriure entre l'òrgan concedent i l'entitat beneficiària, 
i que establirà les condicions i compromisos aplicables de conformitat amb el que disposa 
l'article 28.1 de la mencionada Llei. 

2.- L'interès públic de la subvenció radica en la necessitat de fomentar, amb 
caràcter solidari, la realització d'actuacions lligades a la promoció del Futbol a Benifairó de 
la Valldigna, d'activitats relacionades amb la participació i representació de Benifairó de la 
Valldigna en certàmens o competicions de caràcter autonòmic, comarcal i/o local al llarg 
de 2012, o vinculades a l'organització material d'eixe tipus d'esdeveniments. La 
particularitat que revisten les dites actuacions i ser l'única entitat sense finalitat lucrativa 
dificulten la convocatòria pública d'esta subvenció.  

 
c) Quantia i pagament.  
 
1. Amb este fi, es concreta l'ajuda econòmica en un import total de 4.500,00 euros, 

que serà finançada a càrrec del pressupost municipal de 2012.  
2. El pagament de la subvenció es realitzarà, en els termes establits en el conveni de 

col·laboració a què s’al·ludeix en el paràgraf  anterior.  
 
d) Règim de justificació de la subvenció.  



1. Abans del 30 de gener del 2013, “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” 
justificarà la subvenció, per mitjà de declaració de les activitats realitzades, no declarades 
per a justificar altres subvencions, i del seu cost, acompanyada d'una relació de cada un 
dels gastos en què haguera incorregut i una declaració que els originals de les factures o 
documents de valor probatori equivalent estan a disposició de la Intervenció Municipal de 
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna. 

2. “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna”  assumirà el compliment de les 
obligacions que, per als beneficiaris de subvencions, s’estableixen per l'article 14 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a més de les establides en l'article 
30 per a la justificació de les subvencions públiques.  

3. En cas d'incompliment de l'objecte per al que es concedeix esta subvenció, “Unió 
Esportiva Benifairó de la Valldigna”  estarà obligat al seu reintegrament. 

 
e) Règim jurídic aplicable.  
 
La subvenció a “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” es regirà pel que 

disposa este acord i Conveni regulador, i  per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 
  

f) Facultar l'Alcalde per a la firma de l'esmentat conveni. 
 
 g) Remetre certificació d'aquest acord a “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” 
de Benifairó de la Valldigna, i que es done informació pública de conformitat amb la Llei 
General de Subvencions. 
 
 
 6) APROVACIÓ DE PRORROGA ANUAL DEL CONTRACTE 
D’EXPLOTACIÓ I GESTIÓ DEL BAR DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL:  
 
 Atès l’escrit de la Sra. Rosario Calvillo Caravaca, contractista de la prestació del 
servei d’explotació i gestió del Bar del Poliesportiu, segons contracte signat el 24 de maig 
de 2010,  pel qual i d’acord amb la base tercera de les que regulen l’esmentat contracte, 
sol·licita la respectiva pròrroga del contracte per a l’any  2013. 
 
 Atès que per part de la Sra. Calvillo està prestant-se el servei de bar de poliesportiu 
d’acord amb el contracte signat a l’efecte, no existint en l’Ajuntament queixa, al·legació u 
observació relacionada en la manera o forma de prestar el servei. 
 
 Atès les bases que regulen la contractació de la prestació del servei d’explotació i 
gestió de bar del poliesportiu. 
 



L’Ajuntament  en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 a) Prorrogar la vigència del contracte de prestació del servei d’explotació i gestió 
de bar del poliesportiu, entre la  Sra. Rosario Calvillo Caravaca i l’Ajuntament de 
Benifairó de la Valldigna, per a tot l’any  2013, finalitzant aquesta prorroga l’11 de gener 
de 2014. 
 
 b) Que per intervenció municipal, durant el mes de desembre de 2012, es 
comunique a la Sra. Calvillo Caravaca el preu cert del contracte per a l’any 2013, el qual 
serà el resultat d’incrementar l’actual  cànon de 527,40 euros al mes, en l’IPC oficialment 
aprovat a 30-11-2012, de conformitat amb la base segona de les que regulen l’indicat 
contracte. 
 
 c) Notificar aquest acord a la contractista interessada. 
 
 
 7) APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 5 
DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE BENIFAIRÓ DE LA 
VALLDIGNA: 
 

Es ret compte de l'expedient instruït per a l'aprovació de la Modificació puntual 
Núm. 5 del Pla General d'Ordenació Urbana de Benifairó de la Valldigna, aprovat per 
l'Ajuntament en Ple, en sessió de 16 de juliol de 2012, a efectes de sotmetre'l a informació 
pública i que hom poguera presentar al·legacions, suggeriments i reclamacions. 
 
 La informació pública s'ha dut a terme a través del periòdic “Levante” del dia 05 
d'octubre de 2012, i al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana  núm. 6876, de data 04 
d'octubre de 2012, durant la qual no s'han formulat al·legacions ni reclamacions. 
 
 Atés que segons la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana 
procedeix l'aprovació definitiva d'esta Modificació puntual núm. 5 correspon l'Ajuntament, 
tot i que no es modifica cap paràmetre estructural del vigent planejament. 
 
 Pel Sr. Alcalde es proposa l'adopció d'acord favorable i unànime per a l'aprovació 
definitiva d'esta modificació tal i com esta redactada, recordant els motius de la seua 
tramitació, reconduint d’alguna manera l’actual Sector urbanitzable residencial “B” del 
vigent PGOU, a allò que indicaven les anteriors Normes Subsidiàries de Planejament. 
 
 
 



 Seguidament, pel regidor Sr. Juan Carlos Cors Mejias, del Grup Municipal BLOC, 
es manifesta no estar conforme en la tramitació d’aquest expedient perquè creu que no es 
el moment econòmic adequat, a banda que abans de res s’hauria de parlar amb el 
propietaris afectats per aquesta modificació urbanística. 
 
 El Sr. Alcalde li contesta que, aquest expedient te un procediment determinat en la 
vigent legislació urbanística, i es el que estem fent, quan pertoque ja es comunicarà o 
notificarà als propietaris de les parcel·les afectades. 
 
 Tot seguit pels regidors, Sr. José Antonio Sáiz Sánchez del Grup Municipal EUPV, 
i Sr. José Luís Ferrando Martí del Grup Municipal PP, manifesten que considerant que de 
moment es tracta de modificació del planejament municipal, els respectius Grups votaran a 
favor. 
 
 Per tant 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 municipal  EUPV;  i  un vot en contra del regidor del grup 
municipal BLOC. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de huit vots  a favor i un vot en contra, que en 
tot cas representa la majoria absoluta legal preceptiva, acorda: 
 
 a) Aprovar definitivament el document de Modificació puntual núm. 5 del PGOU 
de Benifairó de la Valldigna, en virtut de la qual es modifica l’ordenació pormenoritzada o 
detallada del Sector urbanitzable residencial “B” del vigent PGOU, amb la finalitat de 
reubicar els dotacionals públics del Sector B esmentat, d’una manera més adequada a les 
necessitats generals municipals. 
 

b) Procedir a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la província de València a 
efectes de general coneixement i, eficàcia i  executivitat dels documents aprovats.  
 

c) Donar trasllat a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, als 
efectes previstos en la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana, d'una 
copia d'aquest document de planejament definitivament aprovat. 
 

d) Facultar, tan àmpliament com procedisca en dret, a l'Alcaldia per a dictar 
quantes resolucions i realitzar quantes actuacions, tant d'índole jurídica com material, 
resulten necessàries per a la plena efectivitat i execució d'este acord. 
 
 



 8) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 
RELATIU AL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, CORRESPONENT AL 
TERCER TRIMESTRE DE 2012:  
 
 Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 05 De 
novembre 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 Tercer Trimestre de 2012, 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, TERCER TRIMESTRE 2012 

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 proveïdors i aquesta Entitat 
Local, de conformitat amb el que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 

Així, segons estableix l'article 216.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
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 sexta del 
mencionat Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que estableix una aplicació 
progressiva d'aquests terminis per al pagament que preveu l'article 216.4. 



 
SEGON.- S'acompanya un informe obtingut del registre de factures i comptabilitat 

municipal corresponent al TERCER trimestre de 2012 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 
TERCER trimestre natural de 2012, 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, a l’òrgan 
competent de l’Administració de l’Estat 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. 

 
-  Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 
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 TERCER trimestre de 2012 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. 



 

Pagaments realitzats en el trimestre 

Durant el període 
legal de pagament 

Fora del període legal 
de pagament  

a) Pagaments 

realitzats en el 

trimestre 

Període 

mitjà de 

pagament 

(PMP) 

(dies) 

Període 
mitjà de 
pagament 
excedit 
(PMPE) 
(dies) 

Númer
o de 
pagos 

Import 

total 

Número 
de 

pagos 

Import total 

TOTALS 185,87 183,18 12 18.491,63 50 48.821,09 

 
 
 

Interessos de demora pagats en el 
període 

b) Interessos de 
demora 

Número de pagos 
 

Import total 

TOTAL 0 0,00 
 
 
 

Pendent de pagament al final del trimestre 

En període legal de 
pago al final del 

trimestre 

Fora del període legal 
de pago al final del 

trimestre 

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

Període 
mitjà del 
pendent de 

pago 
(PMPP) 
(días) 

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

Número 
de 

factures 

Import total Número 
de 

factures 

Import 
total 

TOTALS  75,45 114,38 64 54.532,37 46 30.873,80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pendent de reconeixement 
d’obligacions al final del trimestre 

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) 

Número de 
factures 

Import total 

TOTALS  0,00 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, 
corresponent al tercer trimestre de 2012. 
 
 b) Retre certificació d’aquest acord, al que s’adjuntarà l’informe obtingut del 
registre de factures i comptabilitat municipal corresponent al TERCER trimestre de 2012 
de les obligacions d’este Ajuntament, a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat 
Valenciana. 
 
 

9) APROVACIÓ DE LA NO DISPONIBILITAT DE CRÈDIT 
PRESSUPOSTARI CONSIGNAT AL CAPITOL I “DESPESES DE PERSONAL”, 
EN COMPLIMENT DEL REIAL DECRET LLEI 20/2012: 
 
 Es ret compte que en Butlletí Oficial de l’Estat núm. 168 de data 14 de juliol de 
2012, apareix publicat el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a 
garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, el qual en el seu article 
2 regula l’obligació de reduir  les retribucions anuals de 2012, del personal al servei del 
sector públic, en el import corresponent a la paga extraordinària a percebre en el mes de 
desembre. 



En conseqüència els empleats municipals de l’Ajuntament de Benifairó de la 
Valldigna, tal com queda delimitat en l’article 22.uno de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a 2012, veurà reduïdes les seues retribucions en les 
quanties que corresponga percebre en el mes de desembre com a conseqüència de la 
supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional de complement específic 
o pagues addicionals equivalents a este mes, d’acord amb el que establix l’article 2 del 
mencionat Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol. 
 
 D’acord amb açò anterior, el personal funcionari i el personal laboral de 
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, no percebran en el mes de desembre de 2012 
cap quantia en concepte de paga extraordinària. Esta reducció comprendrà la de tots els 
conceptes retributius que formen part d’esta paga d’acord amb la vigent legislació 
reguladora de les pagues extra als empleats públics. L’aplicació directa d’esta mesura es 
realitzarà en la nòmina del mes de desembre de 2012. 
 
 De conformitat amb el que disposa l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, és 
competència de l’Ajuntament en Ple l’adopció d’acord de no disponibilitat de crèdits 
pressupostaris. 
 

Considerant l’informe de Secretaria-Intervenció sobre la viabilitat de declarar no 
disponible el crèdit pressupostari de varies aplicacions  pressupostàries del pressupost 
legalment aprovat per a l’any 2012, totes elles del capítol  I “Despeses de personal”, 
destinat a abonar la paga extra de “Nadal” als empleats municipals. 

 Pel Sr. Alcalde es demana la Corporació Municipal adopte acord pertinent amb la 
finalitat de complir amb el que regula l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, ja 
mencionat. 

Seguidament pel regidor del grup municipal BLOC-COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos 
Cors Mejias, manifesta estar en total desacord amb aquest tipus de retallades que realitza la 
política de l’actual Govern de la Nació, tot i açò el seu Grup votarà a favor  per obligació o 
imperatiu legal.  

 I  l’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 

PRIMER.- Aprovar la no disponibilitat del crèdit pressupostari de les aplicacions 
pressupostàries que després es relacionaran, del pressupost municipal de 2012, per import 
total de 22.946,40 euros, declarant-ho com no susceptible d’utilització, i que es correspon 
amb el crèdit previst per al pagament de la paga extra de “Nadal” als empleats públics de 
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna. 



 

Aplicació pressupostària 

Programa    Econòmica 
Descripció Euros 

132 120 Policia. Retribucions bàsiques  5.011,00 

920 120 Admon. Gral. Retribucions bàsiques 6.927,20 

325 130 Escola infantil. Personal laboral 4.875,75 

920 130 Admon. Gral. Personal laboral 942,57 

334 130 Promoció cultural. Personal laboral 1.488,86 

312 130 Assistència Centre Salut. Personal laboral 931,00 

155 130 Serveis municipals. Personal laboral 1.320,55 

419 130 Vigilància rural. Personal laboral 1.449,47 

  
TOTAL 

 
22.946,40 

 
SEGON.- Donar compte del present acord a Intervenció per a que procedeixca a 

portar a terme les anotacions comptables i pressupostàries corresponents. 

 
 
 10) APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 
D’ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2013: 
 

Atés la proposta de l'Alcaldia de modificar determinades Ordenances Fiscals 
Municipals per a l'any 2013. 

 
 Atés justificada la necessitat de la modificació de les ordenances fiscals indicades, 

per a fer front a les despeses municipals, en particular l'autofinançament dels serveis 
municipals. 
 

La Corporació Municipal, davant la situació econòmica general de la Nació i la 
particular de Benifairó de la Valldigna, delibera amplament respecte de la proposta 
mencionada, considerant que l'assumpte ha de quedar sobre la Mesa per a un millor estudi. 
 

L'Alcalde, escoltada la Corporació Municipal accepta la consideració feta per les 
regidores i els regidors, no obstant açò indica que si no tenim superàvit en la liquidació de 
l’exercici de 2012, caldrà reduir les despeses previstes per a l’exercici de 2013.   
 
 
 



I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
Deixar sobre la Mesa per a ser millor estudiat, l'assumpte d'aquest punt de l'Ordre 

del Dia denominat “Modificació d'Ordenances Fiscals per a 2013”. 
 
 

La Corporació Municipal, prèvia petició al Sr. Alcalde-President, 
aprova modificar el títol del següent punt de l'Ordre del Dia denominat 
“Moció de l’Alcaldia ......................” pel títol “Moció de la Corporació 
Municipal ......................”. 
 
 
 11) MOCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL RELATIVA A TARIFES 
ELÈCTRIQUES PER ALS POUS DE REGANTS: 
  

Es ret compte de la moció presentada conjuntament pels quatre grups municipals,  
PSOE, PP, EUPV, i BLOC-COMPROMÍS, relativa a tarifes elèctriques per als pous de 
regants, que literalment diu: 
 

“MOCIO, Que presenten a la Corporació Municipal, el Sr. Agustí Pascual Granell, 
portaveu del grup municipal PSOE, el Sr. José Luís Ferrando Martí, portaveu del grup 
municipal PP, el Sr. José Antonio Sáiz Sánchez, portaveu del grup municipal EUPV, i el 
Sr. Juan Carlos Cors Mejias, portaveu del grup municipal BLOC-COMPROMÍS, tots 
quatre de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, per mitjà del present escrit, fent ús de 
les atribucions que els confereix i a l’empara d’allò que s’ha establit per la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, article 97.3, eleven al Ple de la mateixa per al seu debat. 

  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La complexa situació que travessa el sector agrari valencià, a causa de la crisi de 

preus en què intenten sobreviure els agricultors valencians en l’última dècada, s’ha traduït 
en l’abandó de milers d’hectàrees. 

 
Els ajuntaments són conscients de la importància que l’agricultura suposa per a una 

part molt important de les poblacions valencianes, així com de la necessitat d’adoptar 
iniciatives dirigides a millorar la seua realitat. 

 



El baix preu que es paga als agricultors per les seues collites ve unit als cada vegada 
més elevats costos de producció i a les condicions climatològiques que afecten este sector, 
així destaquem la sequera extrema que patix l’horta valenciana en els últims anys i que ha 
obligat a extraure l’aigua dels pous de reg. En els últims anys el preu de l’energia elèctrica 
que paguen els pous de reg s’ha incrementat en un 70%. 

 
La Federació Valenciana de Municipis i Províncies arreplegant el sentir dels 

ajuntaments de la Comunitat Valenciana, lidera la reivindicació d’adequar el preu de 
l’energia elèctrica destinada a ús agrícola per mitjà de la formalització amb les 
associacions de regants, de nous contractes de subministrament elèctric més coincidents a 
la realitat i complexa situació que travessa el sector agrari. 

 
Els ajuntaments valencians, com a administració més pròxima i més sensible a la 

realitat dels seus municipis, han de fomentar les iniciatives que generen competitivitat i 
creixement econòmic i posicionar-se del costat d’este sector tan propi de la nostra 
Comunitat. 

 
És necessari promoure canvis, per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels 

següents: 
ACORDS 

 
a)  Demanar al Govern de la Nació l’adopció de les resolucions escaients amb la 

finalitat que les companyies elèctriques realitzen una reducció de costos en les tarifes 
elèctriques per als pous de regants. 

 
b) Traslladar esta Moció al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, així com al 

Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. 
 

Benifairó de la Valldigna, 7 de novembre de 2012” 
 

Tot seguit el regidors esmentats a la capçalera d'esta Moció, com a portaveus dels 
respectius Grups Municipals, expliquen els motius de la moció i la defensen, al temps que 
es demana la Corporació Municipal adopte acord  tal  i  com queda reflectit a la moció. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 Ratificar i acceptar la Moció presentada conjuntament pels quatre grups 
municipals,  PSOE, PP, EUPV, i BLOC-COMPROMÍS, relativa a tarifes elèctriques per 
als pous de regants, ací transcrita, i reiterar els acords que la mateixa conté. 

 
 



 12) RETRE COMPTE DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR, 
DEL SR. JOSÉ ANTONIO SÁIZ SÁNCHEZ:  
 
 Es ret compte de l'escrit del Sr. José Antonio Sáiz Sánchez,  de data 15 d’octubre de 
2012, pel qual manifesta que renúncia al càrrec de regidor de l'actual Corporació 
Municipal, per motius personals.  
 
 Tot seguit, pel Sr. Sáiz s’explica a la Corporació Municipal les motivacions que 
l’han portat a formular la renuncia per circumstàncies personals, tot i que volia finalitzar la 
legislatura, per altra banda agraeix l’amistat oferida per tots els regidors i regidores a l’hora 
de treballar per Benifairó de la Valldigna. 
 
 A continuació el Sr. Alcalde, en nom propi i en representació de tota la Corporació 
Municipal, agraeix el Sr. Sáiz la llavor feta com a regidor en benefici de Benifairó de la 
Valldigna. 
 
 Seguidament, atés que l'indicat càrrec el va obtindre, d'acord amb el resultat de les 
Eleccions Locals de maig 2011, en presentar-se per la candidatura "Esquerra Unida del 
País Valencià (EUPV)". 
 
 Comprovat que el Sr. Sáiz ha formulat la respectiva declaració d’interessos i de 
bens, amb motiu de cèsar del càrrec de regidor. 
 
 Atés la vigent normativa legal, tant l'electoral com la de règim local, en relació a les 
renúncies dels membres de les Corporacions Locals. 
 
 L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 a) Prendre nota de la renúncia al càrrec de regidor formulada pel Sr. José Antonio 
Sáiz Sánchez. 
 
 b) Declarar vacant el lloc de regidor, el qual correspon a la candidatura "Esquerra 
Unida del País Valencià (EUPV)", presentada a les Eleccions Locals de maig 2011. 
 
 c) Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central, perquè nomene regidora 
d'aquesta Corporació Municipal, a la següent candidata, Sra. Rosanna Peris Peris amb DNI  
20.048.245 L, d'acord amb l'ordre de col·locació en l'indicada candidatura. 
 

 
 



 13) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I  DE LA 
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL  INTERÈS:  
 
 Amb la finalitat de donar compliment a l'apartat a) de l'article 22 de la Llei 7/1985 
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es ret compte a la Corporació 
Municipal, del que segueix: 
 
 A) De les Resolucions i Decrets de l'Alcaldia, dictats des del dia 01 d’octubre de 
2012  fins el dia  31 d’octubre de  2012, fent l'extracte següent, 
 

- PERSONAL,  
De 01-10-12, estableix la jornada laboral dels empleats municipals de conformitat 
amb la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 
2012. 
De 17-10-12, atorga permís de paternitat a l’empleat municipal, Sr, Juan Esteban 
Gil Alberola. 
 
- BENS,  
De 03-10-12, autoritza la Mancomunitat de la Valldigna a utilitzar el Centre 
Cultural Municipal, per a  un acte cultural. 
De 22-10-12, autoritza la Comunitat de Regants “Pou Virgen del Pilar” a utilitzar la 
sala d’Exposicions, per a realitzar acte social de la Comunitat de Regants. 
De 25-10-12, autoritza a Caritas de la Parròquia San Juan Evangelista, a utilitzar la 
via pública Pl. Pintor Sorolla, per a realitzar un acte de col·lecta de fons.  
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 08-10-12, inici devolució fiança definitiva a Construcciones Darplan, S.L., per 
l’execució de le sobres “Tanca de dipòsit de gasoil en vestuaris del poliesportiu 
municipal”. 
 
- LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES, 
De 25-10-12, a Erika Ferrando Palomares, reformes en C/ Juan de Juanes, 1. 
 
- LLICÈNCIES  D’ACTIVITATS, 
De 30-10-12,  inici expedient obertura carnisseria en C/ Juan de Juanes, 1,  a  
petició de Erika Ferrando Palomares. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 15-10-12, inicia expedient per a demanar ajuda a Diputació de València per a 
l’adquisició de butaques monobloc d’ús extern per a esdeveniments municipals. 



De 15-10-12, inicia expedient per a demanar ajuda a Diputació de València per a 
l’adquisició de peretes LED per a l’enllumenat públic. 
De 25-10-12, atorga reserva de nínxol a Salvador Serra Bernat. 
De 30-10-12, adjudica el subministrament de 71 butaques monobloc d’ús extern per 
a esdeveniments municipals al Corte Ingles, SA, pel preu cert de 1.183,38 €, i 
concreta l’import de subvenció en eixa quantitat a demanar a Diputació de 
València.  
 
- INTERVENCIÓ,  
De 04-10-12, disposa la realització de l’aportació municipal de 2012 a l’Associació 
Espanyola contra el Càncer, per import de mil euros. 
De 04-10-12, aprova indemnitzacions a portaveus municipals per reunions 
informatives de juliol, agost i setembre de 2012. 
De 18-10-12, aprova les despeses per assistència i, desplaçament i dieta, al 
secretari-interventor per a assistir a jornada sobre la Llei d’estabilitat 
pressupostaria. 
De 25-10-12, aprova factura de “Agroservicios Rafael Martinez SL” per import d3e 
4.985,20 € pel subministrament de material esportiu. 
 
- TRESORERIA,  
De 03-10-12, desestima recurs de reposició formulat pel Sr. Eleuterio Ferrando 
Gonzalez, contra liquidació 15/2012 de taxa per utilització privativa  del domini 
públic local. 
De 03-10-12, estima parcialment recurs de reposició formulat per la Sra. Maria 
Teresa Cors Ferrando, contra liquidacions 17/2012 i 19/2012 de taxa per utilització 
privativa  del domini públic local. 
De 17-10-12, declara exempció paga IVTM al vehicle 3803 HGL per 
minusvalidesa del seu titular. 
De 17-10-12, declara exempció paga IVTM al vehicle 3369 CTW per 
minusvalidesa del seu titular. 
De 25-10-12, declara exempció paga IVTM al vehicle 5410 BGS per minusvalidesa 
del seu titular. 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2012,  han tingut entrada  1013 escrits,  i  eixida  884 escrits. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat  de 
tota la informació rebuda. 

 
 
 



14)  PRECS I PREGUNTES: 
  

Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als 
Regidors amb delegació. 
 
 El  Sr. José Antonio Sáiz Sánchez, regidor del grup EUPV,  formula els següents 
precs o preguntes: 
 - Com esta la borsa de treball de netejadors/res d’edificis municipals, i com esta 
l’assumpte de contractar a professionals del municipi per torns anuals. 
 L’Alcalde manifesta, respecte de la borsa de neteja d’edificis municipals tot i estar 
ja caducada, per motius de comoditat s’ha continuat cridant a candidats de la vigent llista 
que integra la mencionada borsa, no obstant açò esta previst canviar aquest sistema i 
contractar el servei amb una empresa degudament capacitada. Respecte dels professionals, 
la proposta es possible, però no es pràctica, ja que els serveis del poble no poden estar a 
pendents de l’existència o no de professionals en el municipi, per altra banda s’ha de 
justificar la capacitat administrativa per a poder contractar amb l’administració pública.  
 

El  Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup PP,  formula els següents precs o 
preguntes: 
 - Prega s’adopten les decisions oportunes per a que el subministrament d’aigua 
calenta en els vestuaris del poliesportiu municipal funcione. 
 L’Alcalde manifesta, que s’analitzarà el tema i a resultes del mateix, es resoldrà el 
més aviat. 
 

El  Sr. Juan Carlos Cors Mejias, regidor del grup BLOC-COMPROMÍS,  formula 
els següents precs o preguntes: 
 - Com van a finançar-se les obres que estant realitzant-se en el carrer Roserets. 
 L’Alcalde manifesta, que van a finançar-se en part per la UA6 i en part a través 
dels PPOS de la Diputació de València. 
 - Fa un any que es va eliminar la taxa de recollida de fem a les cases situades en 
terrenys de naturalesa rústica, ja esta realitzat l’estudi oportú per a poder aplicar la taxa a 
aquest tipus de cases. 
 L’Alcalde manifesta, que no s’ha realitzat l’estudi, entre altres motius perquè es 
complicat posar aquest servei pel disseminat, el que es podria fer és, si de cas, donar-los 
d’alta en el padró del Consorci Ribera-Valldigna a efectes de tributar per la taxa de 
reciclatge de residus. 
 
 
  I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió 

a les 21:20 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta. 

 



 Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 18 de 
desembre de 2012.   I s'estén  en  vint-i-un pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., 
números OJ9994780 (revers) a OJ9994790 (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 


