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NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a vint-i-huit de març de 2012, essent  les vint hores, a 
la Sala de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Agustí Pascual Granell, 
assistits pel secretari general de l'Ajuntament  Sr. Salvador Casanova Ferrer, es reuniren en 
primera convocatòria la regidora i els regidors  que s'han relacionat, prèviament convocats 
per avui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 22 de març de 2012,  per a celebrar 
sessió ordinària i pública. 
 
 Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que 
formen la Corporació  Municipal, el president obre la sessió  amb el següent, 
 

ORDRE  DEL  DIA 
 



 1) APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI 
DE CLAVEGUERAM i DE LES AIGÜES RESIDUALS: 

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

servei de Clavegueram i de les Aigües Residuals de Benifairó de la Valldigna. 
 

Atés que el contingut del Reglament Municipal del servei de Clavegueram i de les 
Aigües Residuals, complix amb la legalitat vigent i amb la finalitat del mateix respecte 
d'un servei municipal. 
 
 La Corporació Municipal delibera sobre el contingut del Reglament esmentat, 
trobant-lo suficient per a regular el servei municipal de Clavegueram i de les Aigües 
Residuals. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 

a) Aprovar inicialment el Reglament Municipal del servei de Clavegueram i de les 
Aigües Residuals, el qual serà degudament diligenciat pel Secretari General de 
l'Ajuntament. 
 
 b) Exposar al públic i donar audiència als interessats el Reglament abans esmentat 
aprovat inicialment, al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la 
Província, per termini  de trenta dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació en 
aquest, posant-se a disposició del públic la corresponent documentació; durant aquest 
termini, els interessats podran examinar-lo i presentar al·legacions i suggerències davant 
l'Ajuntament en  Ple, que les resoldrà cas d'haver-hi. 
    
 c) Considerar definitivament aprovat el Reglament Municipal del servei de 
Clavegueram i de les Aigües Residuals de Benifairó de la Valldigna, si durant l'indicat  
període d'audiència i informació pública no es presenten al·legacions, suggerències o 
reclamacions, constatant-ho mitjançant decret el Sr. Alcalde. 
 
 
 2) RETRE COMPTE DE LA RELACIÓ CERTIFICADA PER 
INTERVENCIÓ MUNICIPAL DE LES FACTURES PENDENT DE PAGAMENT A 
PROVEIDORS SEGONS ARTICLES 2 i 3 DEL REIAL DECRET-LLEI 4/2012, DE 
24 DE FEBRER: 
  

Es ret compte que en compliment del que regula l’article 3 del Reial Decret Llei 
4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions d'informació i procediments 
necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de 



les entitats locals, pel Sr. Secretari-Interventor de Fons Municipals d’aquest Ajuntament  
en data 08 de març de 2012 es va remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Publiques relació certificada de proveïdors, en total 66, i relació certificada de factures, en 
total 193, l'import total de les mateixes pendent de pagament a 31/12/2011, sumen 
748.184,13 €. 
  

La Corporació Municipal examina les relacions certificades i queda assabentada de 
les mateixes. 

 
I l’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

 
 - Manifestar quedar assabentat de les relacions certificades abans indicades, una de 
proveïdors en total 66, i altra de factures, en total 193, l'import total de les mateixes 
pendent de pagament a 31/12/2011, sumen 748.184,13 €. 
 
 - Manifestar quedar assabentat del compliment de la tramesa telemàtica al Ministeri 
d’Hisenda. 
 
 - Retre certificació d’aquest acord al Ministeri d’Hisenda. 

 
 
3) APROVACIÓ DEL PLA D’AJUSTAMENT PER A ACOLLIR-SE AL 

MECANISME DE FINANÇAMENT PER AL PAGAMENT ALS PROVEIDORS 
D’ESTE AJUNTAMENT,  D’ACORD AMB EL QUE REGULA EL REIAL 
DECRET-LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER: 
 

Es ret compte que amb l'aprovació del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, 
pel qual es determinen les obligacions d'informació i procediments necessaris per a establir 
un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, aquest 
Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en compliment de l’article 3 de l’indicat RDL, va 
remetre, el dia 08 de març de 2012, al Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques 
relació certificada de proveïdors, en total 66, i relació certificada de factures, en total 193, 
l'import total de les mateixes pendent de pagament sumen 748.184,13 €. 
  

Remesa la relació certificada d'obligacions pendents de pagament prevista en 
l'article 3 del RDL 4/2012, i no havent-se efectuat el pagament de les obligacions 
reconegudes, segons l'article 7 de l'esmentat RDL 4/2012 i amb posterioritat la disposició 
addicional tercera, apartat 5, del Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el 
Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors, s’estableix que el Ple de la 
Corporació Municipal ha d'aprovar un pla d'ajustament, en els termes previstos en la 
normativa aplicable abans del 31 de març de 2012, amb la finalitat última de poder 



concertar una operació de crèdit a llarg termini segons regula l’article 10 del RDL 4/02012, 
amb la qual poder finançar el pagament de les factures pendent de pago a 31 de desembre 
de 2011. 

 
En virtut d'aquestes disposicions en data 23 de març de 2012 s'ha elaborat el Pla 

d’Ajustament a l'efecte d'informar sobre la situació econòmica actual en el que afecta als 
pagaments pendents a 31 de desembre de 2011 i explicació de les mesures d'ajustament per 
a la seua execució, del qual es ret compte a la Corporació Municipal en aquesta sessió amb 
l’objectiu que adopte la resolució pertinent als interessos municipals.  

 
A l’efecte cal mencionar que els ajustos previstos són significativament suaus, a la 

vista que sense cap tipus de Pla d’Ajustament, aplicant el principi d’austeritat, este 
ajuntament ha aconseguit una economia pressupostaria de 189.650,15 euros l’any 2011, 
segons consta en “Resultat Pressupostari de l’Exercici” de la Liquidació de l'exercici 
econòmic de 2011, i així s’han calculats les dades següents, 

  
- La previsió en corrents dels DRN en ingressos i les ORN de despeses d'exercicis 

de 2012 a 2022, està basada en les dades del pressupost definitivament aprovat per a 
l'exercici de 2012, la taxa anual de creixement de recaptació prevista en el següent apartat 
B, i l'increment del padró de l'IBI urbana previst d’acord amb el Reial Decret Llei 20/2012.  

 
- La previsió en de capital dels DRN en ingressos i les ORN de despeses d'exercicis 

de 2012 a 2022, està basada en les dades del pressupost definitivament aprovat per a 
l'exercici de 2012, i bàsicament es tracta de la inversió que cada any a tramita a través del 
Pla Provincial d’Obres i Serveis. 

 
- La previsió en operacions financeres dels DRN en ingressos i les ORN de 

despeses d'exercicis de 2012 a 2022, està basada en les dades del pressupost definitivament 
aprovat per a l'exercici de 2012, la qual caldria modificar en 2012 al tindre que afegir 
l’operació de crèdit a llarg termini a concertar en base al RDL 4/2012. 

 
Atés l’informe emés en data 26 de març de 2012 pel Sr. Secretari-Interventor de 

Fons Municipals, pel qual s’informa favorablement el Pla d’Ajustament esmentat. 
 
La Corporació Municipal examina la documentació presentada i d'acord amb la 

mateixa, de conformitat amb el que establix l'article 7 del Reial Decret Llei 4/2012 ja 
esmentat, i la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, 
pel que es crea el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors, la trova conforme. 

 
I l’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

 



PRIMER. Aprovar el Pla d'Ajustament d’este Ajuntament, redactat en data 23 de 
març de 2012 i rubricat per l’Alcaldia, el contingut del qual complix amb els requisits 
previstos en l'article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, amb la finalitat de 
poder concertar una operació de crèdit a llarg termini segons regula l’article 10 del 
mencionat RDL 4/02012, amb la qual poder finançar el pagament de les factures pendent 
de pago a 31 de desembre de 2011. 
 
 SEGON. Declarar expressament els compromisos següents, 
 
1.   Comprometre’s a adoptar les mesures previstes en el pla d'ajustament per a garantir 
l'estabilitat pressupostària, límits de deute i els terminis de pagament a proveïdors, per un 
període coincident amb el d'amortització de l'operació d'endeutament que es preveja 
concertar en el marc del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer. 
 
2.  Comprometre’s  a aplicar les mesures indicades en el pla d'ajustament. 
 
3.   Comprometre’s a remetre tota la informació que el Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques considere necessària per al seguiment del compliment d'aquest 
pla d'ajustament, així com qualsevol altra informació addicional que es considere precisa 
per a garantir el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, els límits de deute 
públic i les obligacions de pagament a proveïdors.  

 
TERCER. Remetre el present Pla d'Ajustament, l'endemà d’aquesta aprovació a 

l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i 
amb firma electrònica. 

 
 
 4) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I  DE LA 
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL  INTERÉS:  
 
 Amb la finalitat de donar compliment a l'apartat a) de l'article 22 de la Llei 7/1985 
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es ret compte a la Corporació 
Municipal, del que segueix: 
 
 A) De les Resolucions i Decrets de l'Alcaldia, dictats des del dia 01 de març de 
2012  fins el dia  26 de març de  2012, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,  
De 01-03-12, convocatòria sessió ordinària a celebrar  el  05 de març de 2012. 
De 22-03-12, convocatòria sessió ordinària a celebrar  el  28 de març de 2012. 
 



- BENS,  
De 15-03-12, autoritza a EUPV, l’ús del Centre Cultural municipal, pel dia 14 
d’abril de 2012. 
De 20-03-12, autoritza a CUP Benifairó de la Valldigna, l’ús del Centre Cultural 
municipal, pel dia 31 de març de 2012. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 08-03-12, contracta amb “SERVIPLAG” servei de control de vectors any 2012 
en edificis i serveis municipals, pel preu cert de 4.235,00 euros IVA inclòs. 
De 08-03-12, encarrega la redacció del projecte tècnic de les obres incloses en 
PPOS 2012, a l’arquitecte Joaquin Egea i Martinez. 
 
- URBANISME,  
De 12-03-12, ordena a Tomas Palazon Alonso la neteja d’enderrocs i trastos vells 
de la parcel·la 448 del polígon 09. 
 
- LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES, 
De 08-03-12, a Victor Marti Ferrando, reformes en Pl. Major, 16. 
De 08-03-12, a Margarita Pellicer Fons, reformes en Av. Valldigna, 5-1r-1a. 
De 08-03-12, a Maria Magraner Mifsud, segregació finca registral 2121, que es la 
parcel·la 17 del polígon 06. 
De 26-03-12, a Enrique Artés Peiró, reformes en C/ Sant Roc, 22.  
De 26-03-12, a Dolores Ma. Bellver Baset, reformes en parcel·la 67 del polígon 4.  
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 13-03-12, inici tràmits sol·licitud gual en C/ Juan de Juanes, 11. 
De 15-03-12, autoritza a Comunitat de Veïns Edifici Juan de Juanes, gual 173 en C/ 
Juan de Juanes, 11. 
De 23-03-12, atorga a Vicente Mores Serra, llicència municipal de tinença de gos 
perillós.  
De 23-03-12, atorga a Antonio Serra Peris, llicència municipal de tinença de gos 
perillós.  
 
- INTERVENCIÓ,  
De 01-03-12, aprova honoraris redacció projecte tècnic obres “Millores en la Plaça 
Major”. 
De 01-03-12, aprova la liquidació del pressupost de l’any 2011. 
De 06-03-12, determina indemnitzacions a portaveus Grups Municipals per les 
reunions informatives de desembre/2011 i gener i febrer 2012. 
 



De 12-03-12, determina l’aportació any 2012 al Fons Valencia per la Solidaritat en 
la quantitat de dos mil euros. 
De 12-03-12, eleva a definitiu l’acord d’aprovació del pressupost municipal per a 
l’exercici 2012. 
De 15-03-12, no reconeix la factura núm. 13 de data 24/11/2009, emesa per 
“Territorio Musical S.L.” al tractar d’uns subministres no demanats per este 
Ajuntament. 
De 16-03-12, inici redacció d’un Pla d’Ajustament segons ho regula el Reial 
Decret-Llei 4/2012 de 24 d e febrer. 
 
- TRESORERIA,  
De 02-03-12, aprova liquidació 03/12 ocupació domini públic amb materials 
construcció. 
De 02-03-12, declara exempció pago IVTM vehicle 7291 FGR per minusvalidesa 
de Jose Casanova Pellicer. 
De 05-03-12, aprova liquidació individual per IVTM 2012, pel vehicle 9486 DTT. 
De 06-03-12, declara exempció pago IVTM vehicle V0105GW per minusvalidesa 
de Vicente Altur Fillol. 
De 06-03-12, aprova liquidació, any 2012, reserva domini públic lligat al gual 144 
de SAT Versol, núm. 108 CV 
De 06-03-12, aprova liquidació, any 2012, reserva domini públic lligat al gual 98 
de SAT Versol, núm. 108 CV 
De 06-03-12, aprova liquidació, any 2012, reserva domini públic càrrega i 
descàrrega pel Supermercat Gonzalo S.L. 
De 12-03-12, aprova liquidació 04/12 ocupació domini públic amb materials 
construcció. 
De 12-03-12, aprova liquidació 05/12 ocupació domini públic amb materials 
construcció. 
De 13-03-12, aprova liquidació 06/12 ocupació domini públic amb materials 
construcció. 
De 13-03-12, aprova liquidació 07/12 ocupació domini públic amb materials 
construcció. 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2012,  han tingut entrada  277 escrits,  i  eixida  282 escrits. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat  de 
tota la informació rebuda. 

 
 
 



5)  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: 
 - Pregunta perquè no funciona el servei de biblioteca municipal.   
 L’Alcalde manifesta que estem esperant la convocatòria dels programes del 
SERVEF per poder contractar alguna persona que puga prestar el servei de biblioteca. 
 
 A continuació el Sr. Sáiz informa la Corporació Municipal que EU ha organitzat la 
celebració d’un homenatge al Sr. Pep Bataller Fons (Poeta, crític d’art) pel dia 14 d’abril 
de 2012, quedant convidats tots als actes programats. 
 
  
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió a 
les 20:25 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta. 
 
 
 Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 14 de maig de 
2012.   I s'estén  en huit pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números OJ9994737 
(anvers) a OJ9994741 (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 
 
 
 


