MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 17 DE SETEMBRE 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
SRA. ROSA T. VERCHER CASANOVA
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
SR. JOSÉ ANTONIO SÁIZ SÁNCHEZ
SR. JUAN CARLOS CORS MEJIAS

S' EXCUSAREN:

NO S'EXCUSAREN:

A Benifairó de la Valldigna, a desset de setembre 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 30 d’agost 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) RETRE COMPTE DE DECRET DE L’ALCALDIA
DELEGACIÓ DE FUNCIONS PER ABSÈNCIA:

RELATIU A

Es ret compte del Decret de l'Alcaldia de data 28 d’agost de 2012, sobre delegació
de les funcions de l'Alcaldia en el primer Tinent d'Alcalde, el qual literalment diu:
“L’Alcalde que subscriu te previst absentar-se de Benifairó de la Valldigna durant
el dies 30 d’agost (a les 22:00 hores) al 16 de setembre de 2012 (a les 14:00 hores)
ambdós inclosos.
De conformitat amb el que preveu l'article 23.3 de la Llei 7/1985 de Bases de
Règim Local, de 2 d'abril, i articles 43 a 48 del Reglament d'Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de l'Entitats Locals (ROF) aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de
novembre, tenint en compte els nomenaments de Tinents d’Alcalde efectuats, procedeix
disposar la substitució en les funcions ordinàries d'aquesta Alcaldia.
RESOLC,
a) Disposar que durant la meua absència en el període comprés entre el dia 30
d’agost (a les 22:00 hores) al 16 de setembre de 2012 (a les 14:00 hores) ambdós
inclosos, es faça càrrec de les corresponents funcions de l'Alcaldia, el primer Tinent
d'Alcalde Sr. Domènec Estruch Llorca, en els termes que preveu l'article 47 del ROF
esmentat, sense perjuí de la reassumpció de funcions en el cas de presència intermitent o de
reincorporació anticipada.
b) Aquesta delegació sortirà efectes a partir de les 22:00 hores del dia 30 d’agost de
2012.
c) Comunicar aquest Decret a la persona designada per a coneixement i acceptació
de la delegació.
d) Donar informació pública d’aquesta delegació publicant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis de l'Ajuntament.
e) Donar compte d'aquesta resolució a l’Ajuntament en Ple en la primera sessió que
cèlebre.”
Decret, del qual la Corporació Municipal, per unanimitat, manifesta quedar
assabentada.

2) RETRE COMPTE DE DECRET DE L’ALCALDIA RELATIU A
DELEGACIÓ ESPECIAL PER A LA DIRECCIÓ DE LA FESTA TAURINA
DURANT LES FESTES PATRONALS DE 2012:
Es ret compte del Decret de l'Alcaldia de data 26 de juliol de 2012, sobre delegació
especial per a la direcció de la festa taurina durant les festes patronals de 2012, el qual
literalment diu:
“Atés la Resolució de 25 de juliol de 2012 de la Directora Territorial de la
Conselleria de Governació, per la qual autoritza l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna
per a la celebració de festejos taurins tradicionals “Bous al carrer” programats per a les
festes estiu-2012, que tindran lloc entre els dies 28 de juliol i 2 d’agost de 2012.
Atés l’article 31 del Decret 24/2007, de 23 de febrer, del Consell, pel qual s’aprova
el Reglament de Festejos Taurins Tradicionals a la Comunitat Valenciana “Bous al
Carrer”, pel qual s’indica que la direcció de la festa taurina correspon a l’Alcalde del
municipi on se cèlebre, poguen delegar tal atribució en un regidor de la Corporació
Municipal.
Atés l’article 43.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals que, preveu que per a comeses específiques l’Alcalde pot realitzar delegacions a
favor de qualsevol regidor. Per altra banda l’apartat 5é del mencionat article classifica les
delegacions especials en tres tipus, entre elles, cal significar la lletra a) relativa a un
assumpte determinat.
De conformitat amb allò disposat en l’art. 21.3 de la llei 7/85, de 2 d'abril í 43, 44 i
45 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, en relació a l’article 31 del Decret
24/2007 esmentat, Decrete:
a) Delegar en el regidor d’este Ajuntament, Sr. Marc Vercher Alberola, la
competència de Direcció i control de la festa taurina autoritzada per la Conselleria de
Governació a este Ajuntament, i segons queda regulat a l’article 31 del Decret 24/2007, de
23 de febrer, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de Festejos Taurins Tradicionals
a la Comunitat Valenciana “Bous al Carrer”.
b) Comunicar el present decret junt a una fotocòpia de la Resolució i instruccions
de la Conselleria de Governació, al Regidor delegat amb la finalitat que efectue
l'acceptació de l’esmentada delegació.

c) Donar compte del present decret al Ple en la primera sessió que se cèlebre.
d) La delegació conferida serà efectiva des del día següent a la data del present
Decret.”
Decret, del qual la Corporació Municipal, per unanimitat, manifesta quedar
assabentada.

3)
RECONEIXEMENT
ALS
EMPLEATS
MUNICIPALS
DE
COMPLEMENTS EN ELS SUPÒSITS D’INCAPACITAT TEMPORAL, D’ACORD
AMB EL REIAL DECRET-LLEI 20/2012, DE 13 DE JULIOL, DE MESURES PER
A GARANTIR L’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA I DE FOMENT DE LA
COMPETITIVITAT:
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
9 regula la prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal al servei
de les Administracions Públiques, organismes i entitats depenents de les mateixes i òrgans
constitucionals.
Atés que l’Administració de l’Estat, per al seu personal ja ha determinat els
complements pels supòsits d’incapacitat temporal, en la Disposició Addicional Dihuitena
del referit Reial Decret Llei 20/2012, en els mateixos termes que es regula a l’article 9.
Atés que de conformitat amb la Llei de Bases de Règim Local, en els termes
previstos en la legislació bàsica sobre empleats públics, les Corporacions Locals són
competents per a aprovar les respectives plantilles de personal i llocs de treball, la qual
cosa comporta la fixació de les corresponents retribucions.
Atés la proposta del Sr. Alcalde, per la qual es demana la Corporació Municipal
adopte acord per al personal de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en les mateixes
determinacions que ho fa l’Estat pel seu personal segons l’indicada Disposició Addicional
Dihuitena.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:

PRIMER.- Aprovar els següents complements per Incapacitat Temporal, dins dels
límits establits, regulats en l’article 9 apartats 1, 2, 5 i 6 del Reial Decret Llei 20/2012, de
13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, al personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna
i organismes i entitats d'elles dependents, acollits al Règim General de la Seguretat Social.
A l’efecte es reconeixeran els següents complements en els supòsits d'incapacitat
temporal:
a) Quan la situació d’incapacitat temporal derive de contingències comunes, fins al tercer
dia, se li reconeixerà un complement retributiu del cinquanta per cent de les retribucions
que es van percebre en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. Des del quart dia fins
al vint, ambdós inclosos, es reconeixerà un complement que sumat a la prestació
econòmica reconeguda per la Seguretat Social siga equivalent al setanta-cinc per cent de
les retribucions que corresponien a este personal en el mes anterior al de causar-se la
incapacitat. A partir del dia vint-i-un, inclusivament, se li reconeixerà un complement que
sumat a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social siga equivalent al cent
per cent de les retribucions que es van percebre en el mes anterior al de causar-se la
incapacitat.
b) Quan la situació d’incapacitat temporal derive de contingències professionals, la
prestació reconeguda per la Seguretat Social serà complementada, des del primer dia,
durant tot el període de duració d’esta, fins al cent per cent de les retribucions que
percebera este personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat.
c) Quan la situació d’incapacitat temporal derive de contingències comunes, en els supòsits
d’hospitalització, inclosa la domiciliària, i intervenció quirúrgica, així com la situació
d’incapacitat temporal derivada directament dels supòsits esmentats, es complementarà
durant tot el període d’incapacitat fins al cent per cent de les retribucions que van gaudir en
cada moment.
SEGON.- El que s’ha aprovat en l’anterior apartat Primer s’aplicarà als processos
d’incapacitat que s’inicien des de l’1 d’octubre de l’any en curs.

4) RETRE COMPTE I APROVACIÓ DE LA RECEPCIÓ I ACCEPTACIÓ
DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DELS TRAMS DE CARRERS: MARIANO
BENLLIURE, JAUME II i CAMINO NÚM. 7:

Atés l'expedient tramitat a instància de la família Giner Hernández, promotor de les
obres “URBANITZACIÓ TRAMS DELS CARRERS: MARIANO BENLLIURE, JAUME
II, i en projecte “CAMINO NÚM. 7”.
Atés que les obres “URBANITZACIÓ TRAMS DELS CARRERS: MARIANO
BENLLIURE, JAUME II, i en projecte “CAMINO NÚM. 7”, han estat executades de
conformitat amb el respectiu projecte d’Urbanització aprovat per l’Ajuntament de
Benifairó de la Valldigna en sessió de 21 de març de 2011, i per les demés normes
d’aplicació del Pla General d’Ordenació Urbana de Benifairó de la Valldigna aprovat el 04
d’agost de 2005, i la Llei 16/2005, de 30 desembre, de la Generalitat, Urbanística
Valenciana.
Atés l’acta de recepció signada pel promotor i el constructor de les obres, en data
05 de juliol de 2011, acte en el que estava present el Tècnic Director de les obres designat
per l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna.
Havent transcorregut l’any de garantia, pel Tècnic Director de les obres
“URBANITZACIÓ TRAMS DELS CARRERS: MARIANO BENLLIURE, JAUME II, i
en projecte “CAMINO NÚM. 7”, s’ha emés informe en sentit favorable per quan que s'han
complit els requisits que es regulen en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, tot i que s’han
quedat extingides les obligacions que exigiren l’indicada garantia.
En data 30 de juliol de 2012, es va alçar Acta de Recepció i Acceptació Municipal
de les obres “URBANITZACIÓ TRAMS DELS CARRERS: MARIANO BENLLIURE,
JAUME II, i en projecte “CAMINO NÚM. 7”, declarant-se en eixe mateix acte la
destinació de les obres mencionades a l’ús públic i general de Benifairó de la Valldigna,
essent a partir d’aquest moment l’inici de fer-se càrrec del seu manteniment i conservació
amb els recursos ordinaris municipals l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna.
Així es fa palés pel Sr. Alejandro Giner Hernandez, en representació de la Sra.
Maria del Carmen Hernández Bernaldo de Quiros, pròpia i dels seus Germans, la cessió a
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, lliure de càrregues i gravàmens, sense
pagaments pendents per cap concepte, i sense que l’Ajuntament de Benifairó de la
Valldigna se subrogue en cap obligació que el cedent haguera pogut contraure amb
persones físiques, jurídiques o administracions públiques, de les instal·lacions i obres
d’urbanització realitzades en TRAMS DELS CARRERS: MARIANO BENLLIURE,
JAUME II, i en projecte “CAMINO NÚM. 7”, per tal d’atorgar la condició de solar a la
parcel·la urbana sita en C/ Mariano Benlliure, 6 de Benifairó de la Valldigna.

I pel Sr. Agustí Pascual Granell, Alcalde-President de l’Ajuntament de Benifairó de
la Valldigna, i en la seua representació, rep i accepta les obres executades per la família
Giner Hernánadez, de “URBANITZACIÓ TRAMS DELS CARRERS: MARIANO
BENLLIURE, JAUME II, i en projecte “CAMINO NÚM. 7”, per a l’ús general i públic
de Benifairó de la Valldigna.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Quedar assbentat del contingut de l’Acta de Recepció i Acceptació Municipal de
les obres “URBANITZACIÓ TRAMS DELS CARRERS: MARIANO BENLLIURE,
JAUME II, i en projecte “CAMINO NÚM. 7”, de data 30 de juliol de 2012.
b) Aprovar la recepció i acceptació de les obres abans mencionades, la destinació
de les mateixes és per a ús públic i general de Benifairó de la Valldigna, essent a partir de
dia 30 de juliol de 2012, l’inici de fer-se càrrec del seu manteniment i conservació amb
recursos ordinaris municipals d’este Ajuntament.

5) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
RELATIU AL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL,
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2012:
Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 27 d’agost 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 Segon 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, SEGON 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 SEGON 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 SEGON
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 SEGON 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.
a) Pagaments

Període

realitzats en el

mitjà de

trimestre

pagament
(PMP)

Període
mitjà de
pagament
excedit
(PMPE)
(dies)

(dies)
TOTALS

548,86

b) Interessos de
demora

TOTAL

492,92

Pagaments realitzats en el trimestre
Durant el període
legal de pagament
Númer
Import
o de
total
pagos
06

1.943,93

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
100

239.867,87

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

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

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

TOTALS

176,03

199,93

Pendent de pagament al final del trimestre
En període legal de
pago al final del
trimestre
Número Import total
de
factures
38
24.826,86

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) (dies)

TOTALS

0,00

Fora del període legal
de pago al final del
trimestre
Número
Import
de
total
factures
43
44.268,70

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 SEGON trimestre de 2012 de
les obligacions d’este Ajuntament, a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat
Valenciana.

6) RETRE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL
SOBRE L’AVALUACIÓ DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA RESPECTE
DE LES DOS MODIFICACIONS DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
DE L’EXERCICI DE 2012:
Es ret compte de l’informe emés per Intervenció Municipal, amb data 27 d’agost de
2012, amb motiu de l’aprovació de dos expedients de modificació de crèdits del
Pressupost Municipal per a l’exercici de 2012, pel qual es realitza l’avaluació de
l’estabilitat pressupostaria de les indicades modificacions del pressupost, en compliment de
la normativa d’Estabilitat Pressupostària segons regula la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, avaluació que resulta ser la
següent,
“INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE
L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
Amb motiu de l’aprovació de dos expedients de modificació 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
normativa sobre estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, es
regula que la Intervenció Municipal elaborarà un informe sobre el compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària que s’emetrà amb caràcter independent a la
documentació que pertoca incorporar a l’expedient de modificació pressupostaria.
De l’Informe d’Avaluació del compliment de l’Objectiu d’ Estabilitat
Pressupostaria, es comprovarà que les dos modificacions del Pressupost [si/no] s’ajusten 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 normativa sobre 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 la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera.
SEGON. La legislació aplicable ve determinada per:
- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
- 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 normativa sobre estabilitat
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
TERCER. Tal i com disposa en el mencionat article 16, apartats 1 i 2, del Reial
decret 1463/2007, de 2 de novembre, 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
el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, quan es refereix a les modificacions del pressupost
general.
No hi ha ajustos en el càlcul a realitzar ja que els previstos per la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat al Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat
nacional adaptat a les entitats locals només procedeixen en el moment d'analitzar la
liquidació del pressupost, entenent no aplicables en el moment d'analitzar l'aprovació o les
modificacions del pressupost.
L’Interventor local ha de detallar en el seu informe els càlculs efectuats sobre la
base de les dades dels capítols de 1 a 9 dels estats de despeses i ingressos pressupostaris
segons queden afectats per les dos modificacions de crèdits dutes a terme fins ara, 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 normativa d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les
entitats locals. Així tenim,
PRESSUPOST D’INGRESSOS
CAPÍTOL
DENOMINACIÓ
I
IMPOSTOS DIRECTES
II
IMPOSTOS INDIRECTES
III
TAXES i ALTRES INGRESSOS
IV
TRANSFERENCIES CORRENTS
V
INGRESSOS PATRIMONIALS
VI ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS

CRÈDITS
CONSIGNATS
665.000,00
8.000,00
822.400,00
245.800,00
5.100,00
43.000,00

VII
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
TOTAL

35.400,00
1.824.700,00

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOL
DENOMINACIÓ
I
DESPESES DE PERSONAL
II DESPESES CORRENTS EN BENS i
SERVEIS
III
DESPESES FINANCERES
IV
TRANSFERENCIES CORRENTS
VI
INVERSIONS REALS

CRÈDITS
CONSIGNATS
579.000,00
512.300,00

VII
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
TOTAL

20.000,00
1.824.300,00

41.000,00
62.500,00
609.500,00

MODIFICACIONS
DE CRÈDITS

34.333,00

17.500,00
51.833,00

MODIFICACIONS
DE CRÈDITS
36.400,00

30.000,00
3.200,00
38.900,00 + 57.000,00
- 38.900,00 - 98.767,00
4.000,00
31.833,00

Capítols I-VII d’ ingressos (-)

1.876.533,00

Capítols I-VII de despeses =

1.856.133,00

Superàvit (+), estabilitat financera

20.400,00

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
normativa d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
Per tant, d’acord amb l’article 11 de La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera, les dos modificacions de crèdit del
Pressupost General de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna per a l'exercici 2012
compleixen 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 coneiximent 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.

7) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE LA
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÉS, TAMBE DE L’EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST DE 2012 SEGON TRIMESTRE:

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 16 de juliol de
2012 fins el dia 31 d’agost de 2012, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 26-07-12, atorga delegació especial per a la Direcció de la Festa Taurina a
celebrar durant festes patronals 2012, al regidor Sr. Marc Vercher Alberola.
De 28-08-12, delega les funcions de l’Alcaldia en el primer Tinent d’Alcalde, Sr.
Domenec Estruch Llorca, per absència temporal.
De 30-08-12, convocatòria sessió ordinària a celebrar el 17 de setembre de 2012.
- PERSONAL,
De 18-07-12, atorga permís de paternitat al funcionari municipal Sr. Ruben Puig
Sanz.
De 29-08-12, aprova bases per a crear borsa de treball, lloc d’auxiliar
administrativa en el consultori local de salut.
De 30-08-12, determina els integrants de la Comissió Avaluadora del concurs de
mèrits per a la borsa de treball, lloc d’auxiliar administrativa en el consultori local
de salut.
- CONTRACTACIÓ,
De 31-07-12, inici expedient contractació obres “Millores en Camí Tossalets”.
De 06-08-12, aprova expedient contractació obres “Millores en Camí Tossalets”,
amb la modalitat de contracte menor.
De 06-08-12, aprova expedient contractació obres “Millores en carrer Roserets i La
Xara”, amb la modalitat de procediment negociat sense publicitat.
De 08-08-12, convida a tres empreses a presentar oferta econòmica per a la
contractació de “Millores en carrer Roserets i La Xara”.
De 08-08-12, convida a tres empreses a presentar oferta econòmica per a la
contractació de “Millores en Camí Tossalets”.
De 22-08-12, inici devolució fiança definitiva a CADERSA SL. per execució obres
“Reparació i Millores en l’Auditori”.
De 28-08-12, adjudica el contracte de les obres “Millores en carrer Roserets i La
Xara” a CADERSA SL, pel preu cert de 72.613,97 €.
De 28-08-12, adjudica el contracte de les obres “Millores en Camí Tossalets” a
CADERSA SL, pel preu cert de 30.995,80 €.

- URBANISME,
De 18-07-12, accepta les obres d’urbanització de trams dels carrers Mariano
Benlliure, Jaume II i en projecte “Camino núm. 7”.
De 27-08-12, requeriment a Frutas Tono SL, per a que aporte projecte tècnic per
poder resoldre sobre llicència d’obres sol·licitada.
- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS,
De 20-08-12, atorga comunicació ambiental a Lidia Sanchez Porta, venda de
premsa en C/ Puríssima, 4.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 17-07-12, a Antonio Cerveron Cerveron, reformes en C/ Reis catòlics, 3.
De 17-07-12, a Isabel Alvarez Forquet, reformes en Pl. Major, 14.
De 17-07-12, a José Bernat Mores, reformes en C/ Ricardo Romero, 17.
De 25-07-12, a Miguel Aparicio Alexandre, tanca finca rústica, parcel·la 125 del
polígon 13.
De 26-07-12, a Herminia Ferrando Llorca, reformes en C/ Ricardo Romero, 52.
De 07-08-12, a Vercom SAT núm. 7075, reparació xarxa de reg privada.
De 08-08-12, a Jesus Alberola Pellicer, reformes en Pl. Major, 2.
- TRESORERIA,
De 25-07-12, aprova liquidació per utilització privativa del domini públic, primer
semestre 2012 a France Telecom España, S.A.
De 25-07-12, aprova liquidació per utilització privativa del domini públic, primer
trimestre 2012 a E. On Energia, S.L.
De 26-07-12, aprova liquidació per utilització privativa del domini públic, primer
semestre 2012 a Endesa Energia SAU.
De 08-08-12, aprova liquidació 20/12 ocupació domini públic per materials de
construcció.
De 08-08-12, aprova liquidació 21/12 ocupació domini públic per materials de
construcció.
De 08-08-12, aprova liquidació 22/12 ocupació domini públic per tall de carrer.
De 08-08-12, declara exempció paga IVTM al vehicle E1782BCG per estar en
registre agricola.
De 29-08-12, declara exempció paga IVTM al vehicle 7457 HLX per
minusvalidesa del seu titular.
- INTERVENCIÓ,
De 17-07-12, eleva a definitiu l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits
núm. 2 del pressupost de 2012.
De 27-08-12, aprova indemnitzacions a regidors pel mes d’agost de 2012.

- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 19-07-12, atorga nova placa de gual en Pl. Pintor Sorolla, per deteriorament de
l’anterior.
De 25-07-12, sol·licita a Diputació de València la inclusió de l’obra “Millores
urbanístiques en carrer Camí Tavernes” en el Pla Complementari d’obres i serveis
de 2011.
De 26-07-12, eleva a definitiva l’aprovació del Reglament regulador del Servei de
subministrament d’aigua potable.
De 07-08-12, inici gual en C/ Ricardo Romero, 30.
De 09-08-12, atorga reserva de nínxol a Teresa Company Solanes.
De 09-08-12, atorga gual 175 a Dolores Cuñat Ferrando, en C/ Ricardo Romero,
30.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2012, han tingut entrada 877 escrits, i eixida 756 escrits.
C) També i amb la finalitat de donar compliment a la base 49 de les d'execució del
pressupost de l'any 2012, es ret compte a la Corporació Municipal, de l'execució del mateix
corresponent al segon trimestre, a nivell de l'estat d'ingressos i de l'estat de despeses, així
com dels moviments i situació de la tresoreria, i que a manera de resum, és el que segueix:
SEGON Trimestre-2012
ESTAT D'INGRESSOS.- Previsions definitives............................................ 1.976.533,00 €.
- Drets reconeguts................................................... 1.150.005,07 €.
- Recaptació neta...................................................
899.010,91 €.
ESTAT DE DESPESES.- Consignacions definitives..................................... 1.976.533,00 €.
- Obligacions reconegudes...................................... 454.481,17 €.
- Pagaments realitzats..........................................
379.667,17 €.
MOVIMENTS I ESTAT DE LA TRESORERIA:
-Existències a 01-04-12............................................. 28.330,64
-Ingressos durant el trimestre................................. 1.067.743,68
-Pagaments durant el trimestre............................... 1.056.524,68
-Existències a 30-06-12............................................. 39.549,64

€.
€
€.
€.

I l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat de
tota la informació rebuda.

8) PRECS I PREGUNTES:
Tot seguit, per ningun regidor o regidora, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia
o als Regidors amb delegació.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió
a les 20:30 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 12 de
novembre de 2012. I s'estén en divuit pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a.,
números OJ9994768 (revers) a OJ9994776 (anvers), la qual firmen l’Alcalde i el Secretari,
de conformitat amb l’article 110.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, per a la seua enquadernació.
L'Alcalde,

Agustí Pascual Granell

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

