
MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER 
L'AJUNTAMENT  EN  PLE,  EL DIA 24 D’OCTUBRE DE  2011. 

 

 

 

 

 ASSISTENTS: 
 

          ALCALDE:     SR.  AGUSTÍ PASCUAL GRANELL  
 

 

REGIDORS: 

SRA.   ROSA  ALBEROLA FERRANDO               
SR.  MARC  VERCHER  ALBEROLA                   
SR.  JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ                
SR.  JOSÉ ANTONIO SÁIZ  SÁNCHEZ                            
SR.  JUAN CARLOS CORS MEJIAS                   
 
 
 

     S' EXCUSAREN:  
    SR. DOMÉNEC  ESTRUCH LLORCA                

SR.  JACINTO ALBEROLA VERCHER                  
SRA.  ROSA T. VERCHER CASANOVA                             

 
    

NO S'EXCUSAREN: 
 

 

 A Benifairó de la Valldigna, a vint-i-quatre d’octubre de 2011, essent  les tretze 

hores i trenta minuts, a la Sala de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Agustí 

Pascual Granell, assistits pel secretari general de l'Ajuntament  Sr. Salvador Casanova 

Ferrer, es reuniren en primera convocatòria la regidora i els regidors  que s'han relacionat, 

prèviament convocats per avui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data  19  

d’octubre de 2011,  per a celebrar sessió extraordinària 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 LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE 
DESIGNACIÓ  DE SEGON TINENT D'ALCALDE: 
 

 Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 10 d’octubre de 2011, sobre 

designació de segon Tinent d'Alcalde, la qual literalment diu: 

 

 “Per Resolució d’esta Alcaldia de data 14 de juny de 2011, es va determinar 

l’existència d’una única Tinència d’Alcaldia,  nomenant com a titular de la mateixa al 

regidor Sr. Doménec Estruch Llorca. 

 

Les circumstàncies laborals que concorren en el Sr. Estruch Llorca, ademés de la 

conveniència per l’organització i funcionament de l’administració general d’este 

Ajuntament, fa que siga necessari la determinación d’una segona tinència d’Alcaldia. 

  

 Als efectes previstos a l’article 23.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases del 

Règim Local; atés l’article 22 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, i l’article 

46 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, 

 

 Fent ús de l’atribució conferida a l’article 21.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de 

Bases del Règim Local;   RESOLC: 

 

 1.- Determinar l’existència d’una segona Tinència d’Alcaldia,  nomenant com a 

titular de la mateixa a la regidora Sra. Rosa Alberola Ferrando. 

 2.- Correspondrà a la nomenada substituir a aquesta Alcaldia en 1’exercici de les 

seues atribucions en els supòsits legalment previstos. 

 3.- Notificar aquesta resolució a la persona designada per tal que efectue 

l'acceptació del susdit càrrec, si escau. 

 4.- Remetre anunci del nomenament indicat perquè siga inserit en el Butlletí Oficial 

de la Província i també fer-ho públic en el Tauler d’Anuncis de l'Ajuntament. 

 5- Donar compte d'aquesta resolució a l’Ajuntament en Ple en la primera sessió que 

celebre. 

 6.- El nomenament efectuat serà efectiu des del día següent al de la data d'aquesta 

resolució.” 

 

 De la qual la Corporació Municipal, per unanimitat, manifesta quedar assabentada. 

 
 
 



2) ELECCIÓ DE MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS, PER A LES 
ELECCIONS GENERALS, A CELEBRAR EL DIA  20  DE  NOVEMBRE DE  2011: 

 
Atès que per Reial Decret 1329/2011, de 26 de setembre, s’han convocat Eleccions 

Generals, per a renovar el Congrés dels Diputats i el Senat, a celebrar el dia 20 de 

novembre de 2011. 
 

Atés el que disposa l'article 26 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, 

actualment vigent, pel qual correspon als ajuntaments la formació de les Meses Electorals. 

 

L'Ajuntament en Ple procedeix al sorteig de membres de les dos meses electorals 

corresponents a aquest Municipi, el resultat del qual és el següent: 

 

         MESA A: 

 

      PRESIDENTA TITULAR:     Sra. Susana  Ferrando Brines,   DNI 20820518 K. 

      PRESIDENT SUPLENT 1r.:  Sra. Noemí Alberola Oltra,      DNI 20024995 E. 

      PRESIDENT SUPLENT 2n.:  Sra. Amparo González Pérez,  DNI  20807671 P. 

 

      1r. VOCAL TITULAR:                Sr. Benito Ferrando Selfa,  DNI 20048850 A 

      1r. SUPLENT DEL 1r. VOCAL: Sra. Mª. Pilar Cuñat Plana, DNI 20804149 M 

      2n. SUPLENT DEL 1r. VOCAL: Sr.  José Ferrando Reig,      DNI 20748233 W 

 

      2n. VOCAL TITULAR:                Sr. Héctor Canet Cors,        DNI 20824075 J  

      1r. SUPLENT DEL 2n. VOCAL: Sra. Francisca Chaveli Serra,  DNI 20784483 G  

      2n. SUPLENT DEL 2n. VOCAL: Sr. Antonio Ig. Ferrando Cors,  DNI 20807812 B 

 

         MESA B: 

 

      PRESIDENTA TITULAR:      Sr.  Deogracias Pellicer Casanova,  DNI  73938856 C. 

      PRESIDENT  SUPLENT 1r.:  Sra. Teresa Vercher Ferrando,  DNI  22563154 Q 

      PRESIDENT SUPLENT 2n.:   Sr.  Manuel Tripiana Mateu,    DNI 19467036 C  

 

      1r. VOCAL TITULAR:                Sra. Josefa Magraner Ginestar,  DNI 73893287 Z 

      1r. SUPLENT DEL 1r. VOCAL: Sr. Jesús Mores Castello,       DNI 20032186 Z 

      2n.SUPLENT DEL 1r.VOCAL:  Sr. Liberato Ripoll Brines,     DNI 20735661 B  

 

      2n. VOCAL TITULAR:                Sr.  Abel Peris Fons,           DNI 20800719 W 

      1r. SUPLENT DEL 2n. VOCAL: Sra. Mercedes Pellicer Pellicer,     DNI 20795619 P 

      2n.SUPLENT DEL 2n.VOCAL:  Sra. Mª Dolores Mejías Martínez, DNI 19978389 Z 

  



I per unanimitat queden formades les dos Meses Electorals que s'han indicat, amb 

les persones esmentades per a cadascun dels càrrecs. 

 

Que es trasllade la corresponent comunicació a la Junta Electoral de Zona d'Alzira 

als efectes previstos en la vigent  legislació general del Règim Electoral. 
 

  

3) APROVAR, SI ES EL CAS, PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA 
QUAL ES DEMANEN A L’ESTAT MESURES URGENTS DE TRESORERIA: 
  

Es ret compte de Proposta de l’Alcaldia, per la qual es demanen a l’Estat mesures 

urgents de Tresoreria, la qual literalment diu: 

 

“La 12ª Assemblea General de l'FVMP, celebrada el dia 30 de setembre de 2011, per 

unanimitat dels Grups Polítics que la conformen, va acordar propasar a tots els ens locals 

associats, com ho és l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, l’adopció d’ACORD 

pertinent a fi d’exigir responsabilitats al Govern de la Nació per l’incompliment de les 

seues obligacions respecte de la manca de liquiditat de les Tresoreries Municipals.  

 
En estos últims anys la crisi econòmica ha posat de manifest les dificultats de finançament 

i gestió, especialment de les administracions locals.  

 

Davant d’esta situació els governs locals estem realitzant un esforç de contenció del gasto 

públic així com d’ajusts pressupostaris per a continuar prestant els serveis públics als 

ciutadans. 

 

Però açò no és prou si no va acompanyat d’una reforma institucional de les administracions 

públiques que establisca un sistema competencial clar i concret i el seu finançament. 

 

Per tot això, esta Alcaldia PROPOSA a la Corporació Municipal de Benifairó de la 

Valldigna, l’adopció de l’ACORD següent:  

 
A) Manifestar que el Govern de la Nació és plenament responsable de la situació 

d’iliquiditat dels comptes de les entitats locals ja que una bona part del seu deute consisteix 

en la devolució per estes administracions de part de les entregues a compte que en 2008 i 

2009 els va atorgar l’Estat, pel concepte de Participació en el Tributs de l’Estat. 

  

B) Demanar, exigir, des d’esta responsabilitat, al Govern de la Nació que porte a 

terme les següents actuacions immediates que pal·lien el problema d’iliquiditat que va 

generar este mateix, en aplicació del principi de Lleialtat Institucional:  

 



PRIMERA: Que en els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012 es 

contemple, dins de la partida del fons municipal, un nou apartat econòmic a fi de 

compensar l’import que els ajuntaments hem de tornar a l’Estat, de les liquidacions 

negatives dels anys 2008 i 2009, i així de manera consecutiva durant els següents quatre 

anys. Esta mesura no implicaria cap increment de deute públic, però suposaria unes menors 

necessitats de finançament de les entitats locals. 

 

SEGONA: L’adopció de mesures extraordinàries i transitòries que pal·lien les greus 
dificultats econòmiques i financeres per les que estan travessant les Entitats Locals, a fi de 

garantir que puguen fer front a les obligacions contretes i que els permeta continuar 

prestant serveis bàsics. Com ara:  

 

- Ampliar, de forma real i efectiva, la línia de crèdit ICO-Morositat perquè els 

ajuntaments paguen les factures pendents amb Pimes i autònoms.  

 

- Autoritzar als ajuntaments a refinançar el capital viu dels prèstecs vigents.  

  

- Dotar d’una major liquiditat a les entitats locals, incrementant el percentatge de 

les entregues a compte, pel sistema de finançament, del 95 al 98 per cent, en línia amb allò 

que s’ha previst per a les comunitats autònomes. 

 

- Eliminar l’apartat e) de l’article 93-1 del Text Refòs de la Llei reguladora de les  

Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i que 

l’esmentada exempció siga recollida en la Llei reguladora de l’Impost sobre la Renda de 

les Persones Físiques, igual que recull altres mesures de caràcter social. 

 

 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

 

 a) Aprovar íntegrament, tal i com esta redactada, la Proposta de l’Alcaldia, per la 

qual es demanen a l’Estat mesures urgents de Tresoreria, ratificant i reiterant els acords 

que la mateixa conté, a saber: 

 

A) Manifestar que el Govern de la Nació és plenament responsable de la situació 

d’iliquiditat dels comptes de les entitats locals ja que una bona part del seu deute 

consisteix en la devolució per estes administracions de part de les entregues a compte que 

en 2008 i 2009 els va atorgar l’Estat, pel concepte de Participació en el Tributs de l’Estat. 

  

B) Demanar, exigir, des d’esta responsabilitat, al Govern de la Nació que porte a 

terme les següents actuacions immediates que pal·lien el problema d’iliquiditat que va 

generar este mateix, en aplicació del principi de Lleialtat Institucional:  

 



PRIMERA: Que en els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012 es 

contemple, dins de la partida del fons municipal, un nou apartat econòmic a fi de 

compensar l’import que els ajuntaments hem de tornar a l’Estat, de les liquidacions 

negatives dels anys 2008 i 2009, i així de manera consecutiva durant els següents quatre 

anys. Esta mesura no implicaria cap increment de deute públic, però suposaria unes 

menors necessitats de finançament de les entitats locals. 

 

SEGONA: L’adopció de mesures extraordinàries i transitòries que pal·lien les 

greus dificultats econòmiques i financeres per les que estan travessant les Entitats Locals, 

a fi de garantir que puguen fer front a les obligacions contretes i que els permeta 

continuar prestant serveis bàsics. Com ara:  

 

- Ampliar, de forma real i efectiva, la línia de crèdit ICO-Morositat perquè els 

ajuntaments paguen les factures pendents amb Pimes i autònoms.  

 

- Autoritzar als ajuntaments a refinançar el capital viu dels prèstecs vigents.  

  

- Dotar d’una major liquiditat a les entitats locals, incrementant el percentatge de 

les entregues a compte, pel sistema de finançament, del 95 al 98 per cent, en línia amb allò 

que s’ha previst per a les comunitats autònomes. 

 

- Eliminar l’apartat e) de l’article 93-1 del Text Refòs de la Llei reguladora de les  

Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i que 

l’esmentada exempció siga recollida en la Llei reguladora de l’Impost sobre la Renda de 

les Persones Físiques,  igual que recull altres mesures de caràcter social. 

 

 b) Retre certificació d’aquest acord a la Presidència del Govern de la Nació, a la 

Presidència de les Corts Espanyoles i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.  

 

 

 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'Alcalde clou la sessió 

a les 14:00 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta. 

 

 Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia  07  de 

novembre de  2011.   I s'estén  en    ------- pàgines de full timbrat de l'Estat, classe 8a., 

números --------------- a ---------, 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  

 


