
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE l'AJUNTAMENT CELEBRADA  

EL DIA  22 DE  FEBRER DEL 2011 

 

 
 
 

Essent els vint-i-una hores del dia vint-i-dos de febrer de dos mil onze, és reuniren 
al saló de sessions de la Casa Consistorial de Benifairó de la Valldigna, amb caràcter 
extraordinari i urgent, prèvia citació telefònica a l'efecte, i en primera convocatòria, el Ple 
de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, baix la presidència del senyor alcalde D. 
JESÚS FERRANDO PERIS, i assistència dels regidors i les regidores D. HERMINIO 
PELLICER PELLICER, D. JOAN ENRIC ALBEROLA SENDRA, SRA ROSA 
ALBEROLA FERRANDO,  SRA YOLANDA CUÑAT FERRANDO, D. DOMÉNECH 
ESTRUCH LLORCA, D. JESÚS VICENTE ALVAREZ CUÑAT, D. ANTONI R. 
VERCHER FERRANDO i D. JOSE LUIS FERRANDO MARTÍ. 

Assisteixen per tant la majoria necessària i suficient del número legal de membres 
de la corporació per a celebrar sessió en primera convocatòria, prevista a l'article 46 de la 
Llei 7/1.985, de 2 d'abril, i en l'article 90 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic, aprovat per Reial Decret 2.568/86, de 28 de novembre. 

Assisteix igualment el Secretari-Interventor D. FRANCISCO A. MURILLO 
BALLESTER, que autoritza la present. 

Declarada oberta la sessió pel senyor president, és vaig procedir a la discussió dels 
assumptes que componen l'ordre del dia, amb el següent resultat: 

 

1r. – APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DEL EXERCICI DE 2011, 
LES BASES D’EXECUCIÓ, LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE 
LLOCS DE TREBALL. 

Es ret compte a les previsions d'ingressos i crèdits per a despeses, contingudes en el 
Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici de 2011, que presenta la Presidència 
a  l'examen i discussió del seu contingut. 

 



Atés  que el projecte de Pressupost s'ajusta, en el fons i forma, a la normativa 
continguda al Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, que el 
reglamenta en matèria pressupostària. 

Atés la normativa de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2011, 
que és d'aplicació a les Entitats Locals, en particular la part que fa referència a 
retribucions de personal. 

Atés  que l'esmentat pressupost i respectiu expedient administratiu compta amb la 
documentació complementària al mateix, en particular les Bases d'execució del mateix,  
la Plantilla de Personal al servei de l'Ajuntament i la corresponent relació de llocs de 
treball. 

L'Alcalde, proposa la Corporació Municipal s'aprove el pressupost municipal, i 
demés documentació complementaria per a l'any 2011  tal  com esta format i 
presentada. 

A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: cinc vots 
a favor, tres dels regidors del grup municipal BLOC, un del regidor del grup EU-Els 
Verds, i un del regidor del grup municipal  PP i  quatre  abstencions dels regidors del 
grup municipal PSOE.. 

I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de cinc vots a favor  i  quatre abstencions, 
acorda: 

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2011, integrat 
sols pel de l'Ajuntament, fixant les despeses i ingressos en les xifres que per capítols i 
per programes en el cas de les despeses s'expressen seguidament: 

 
 A) ESTAT DE DESPESES.- Programes 
 
      Àrea de Despesa            Denominació                                         Euros 
 1.-  Serveis públics bàsics ............................................   881.600,00 
          2.- Actuacions de protecció i promoció social ...............   12.000,00  
          3.- Producció de béns públics de caràcter preferent.........549.700,00  
          4.- Actuacions de caràcter econòmic ...............................  33.500,00  
          9.- Actuacions de caràcter general ...................................536.300,00 
 0.-  Deute públic .............................................................. 135.000,00  
  
          TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES ..............  2.148.100,00 €  
 
 
 



                        A) ESTAT DE DESPESES.- Econòmica 
 
 Capítol       Denominació                                                   Euros 
 
                                   Operacions corrents 
 1.-  Despeses de personal.............................................   555.800,00  
 2.- Despeses en béns corrents i serveis.......................... 497.900,00  
 3.- Despeses financeres.................................................... 49.000,00  
 4.- Transferències corrents.............................................   71.900,00  
 
                                          Operacions de capital 
 6.- Inversions reals......................................................     663.500,00  
 7.- Transferències de capital .......................................... 220.000,00 
 9.- Passius financers.......................................................    90.000,00  
 

          TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES ..............  2.148.100,00 €  
 
 
                       B) ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Capítol             Denominació                                                   Euros  
 
                                    Operacions corrents 
 1.- Impostos directes......................................................   598.000,00  
 2.- Impostos indirectes..................................................      15.000,00  
 3.- Taxes i altres ingressos..........................................      824.000,00 
 4.- Transferències corrents..........................................      306.000,00  
 5.- Ingressos patrimonials..............................................       4.600,00  
 
                                  Operacions de capital 
 6.- Alienació inversions reals............................. ...............   4.700,00 
 7.- Transferències de capital...........................................     55.800,00  
 8.- Actius financers.....................................................................  0,00  
 9.- Passius financers.........................................................  340.000,00  
 
         TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS ..................    2.148.100,00  € 
 

Segon.-  Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost General i la plantilla de 
personal i relació de llocs de treball per a l'exercici del 2011, de conformitat a la proposta 
presentada per l'Alcaldia i que és, 
 



 Núm. places            Denominació             Subgrup            Nivell C.D.       
  
                          A) Funcionaris de carrera:  
  Habilitació estatal: 
 1           Secretaria-Intervenció.                          A1/A2                26     
 
              Administració General: 
 1            Administratiu                                   C1                18 
 1           Auxiliar administratiu                      C2                18 
 
              Administració Especial:  
                Serveis Especials:  
                Cos de la Policia Local 
 1           Oficial Policia Local/                                C1                 22   
     Cap de la policia Local         
 3            Agents Policia Local                        C1                18   
      
   B) Personal laboral: 
             B1) Laboral temps indefinit:   
 1            Encarregat d'operaris de serveis          C2               15 
        (a cobrir per promoció interna entre els operaris) 
 1                     Operari serveis públics varis.                Agrupació E       11  
 1           Mestra d'infantil, Escola Infantil          A2           22 
 2           Tècnic Educador Escola Infantil                   C1               14 
 1                   Auxiliar educadora Escola Infantil Agrupació E          9 
 1                   Auxiliar Biblioteca.                              C1               18 
 1                  Assisten. Centre salut i biblioteca  Agrupació E         9 
 2                  Netejadores d'edificis municipals    Agrupació E          9 
                              (dos vacants) 
 1           Auxiliar Administratiu   (20% dedicació)               C2       12   
 1    Conserge municipal nocturn (50% dedicació)     Agrupació E          7 
  

Tercer.- De conformitat amb l'article 75 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim 
Local, pel qual es regulen, entre altres, les indemnitzacions a percebre els membres de les 
Corporacions Locals, s'acorda  mantenir el mateix import que el fixat per al 2010. 

Quart.- Queden sense efecte les bases i el programa de beques per a adquisició de 
llibres, salvat casos de necessitat excepcional a proposta dels serveis socials. Igualment 
queda sense efecte el criteri de percentatge referit al pressupost municipal per determinar la 
quantitat a aportar al Fons Valencià de Solidaritat, que queda establert en una quantitat 
fixa. 



Cinquè.- Incloure al pressupost la concertació d’una operació de crèdit amb la 
modalitat de prestec a llarc termini, per import de 340.000,00 euros. 

Sisé.- Exposar al públic el Pressupost de 2011 i bases d'execució, així com la 
plantilla de personal i relació llocs de treball, inicialment aprovats, al Tauler d'Anuncis de 
l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, per termini  de quinze dies hàbils, 
comptats des del següent al de la publicació en aquest, posant-se a disposició del públic la 
corresponent documentació; durant aquest termini, els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant l'Ajuntament en  Ple. 

Seté.- Considerar definitivament aprovat el Pressupost General per a l'exercici del 
2011, la plantilla de personal, i demés documentació complementaria, si durant l'indicat  
període no es presenten reclamacions, constatant-ho mitjançant decret el Sr. Alcalde. 

 

2n. – APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ DE RECAPTACIÓ 
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2010, PRESENTAT PEL SERVEI DE GESTIÓ 
RECAPTATÒRIA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL. 

 

Examinat el Compte de Recaptació per valors rebut corresponent a l’any 2010, 
rendit pel Servei Provincial de Recaptació, depenent de l’Excma. Diputació Provincial, 
de la recaptació tant en voluntària com executiva, pels impostos sobre bens immobles de 
naturalesa rústica i urbana, sobre activitats econòmiques i sobre vehicles de tracció 
mecànica, i per taxes de replega de fem i entrada de vehicles, clavegueram, guarderia 
rural, així com executiva de la resta dels tributs municipals de cobrament per rebut,   
amb el següent resum: 
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La Corporació, per unanimitat, acorda donar-li la seua aprovació. 

 



3r. – APROVACIÓ MODELS DECLARACIONS D’ACTIVITATS I DE BÉNS 
DELS RERPRESENTATS LOCALS. 

Pel senyor Secretari es dona llegida a la proposta de l’Alcaldia, de data 14 de febrer 
de 2011, amb el següent contingut: 

 
PROPOSICIÓ DE L’ALCALDE SOBRE ACORD DELS MODELS DE 

DECLARACIONS DE BENS I DE CAUSES D’INCOMPATIBILITAT DELS 
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL A LES NOVES EXIGÈNCIES 
NORMATIVES 

 
En relació amb l’assumpte de referència, s’emet la present proposta d’acord tenint 

en compte els següents 
ANTECEDENTS 

 
1. Per acord de l’Ajuntament en Ple de 17 de maig de 1999 es varen aprovar els 

models de declaracions de bens i de causes d’incompatibilitat dels membres de la 
Corporació Municipal de Benifairó de la Valldigna, els quals s’han de modificar per tal 
d’adaptar-los als requeriments derivats de les modificacions de la Llei Reguladora de les 
Bases de Règim Local i de la Llei Valenciana de Règim Local. 

 
2. Per una altra part, no consta en els arxius d’este Ajuntament la creació del fitxer 

corresponent davant l’Agència de Protecció de Dades. 
 
Als anteriors antecedents són d’aplicació els següents 
 

FONAMENTS JURÍDICS 
 
A). L’article 75.7 de la Llei 2/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local (LRBRL), modificat per la DA 9ª del RDL 2/2008, de 20 de juny, pel que s'aprova el 
Text Refós de la Llei de Sòl, disposa que els representants locals, així com els membres no 
electes de la Junta de Govern Local, formularan declaració sobre causes de possible 
incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcione o puga proporcionar 
ingressos econòmics. 

Formularan així mateix declaració dels seus béns patrimonials i de la participació 
en societats de qualsevol tipus, amb informació de les societats per elles participades i de 
les liquidacions dels impostos sobre la Renda, Patrimoni i, si és el cas, Societats. 

Tals declaracions, efectuades en els models aprovats pels plens respectius, es duran 
a terme abans de la presa de possessió, en ocasió del cessament i al final del mandat, així 
com quan es modifiquen les circumstàncies de fet. 



Les declaracions anuals de béns i activitats seran publicades amb caràcter anual, i 
en tot cas en el moment de la finalització del mandat, en els termes que fixe l'Estatut 
municipal. 

Tals declaracions s'inscriuran en els següents Registres d'interessos, que tindran 
caràcter públic: 

a) La declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que 
proporcionen o puguen proporcionar ingressos econòmics, s'inscriurà, en el Registre 
d'Activitats constituït en cada entitat local. 

b) La declaració sobre béns i drets patrimonials s'inscriurà en el Registre de Béns 
Patrimonials de cada entitat local, en els termes que establisca el seu respectiu estatut. 

 
Els representants locals i membres no electes de la Junta de Govern Local respecte 

a què, en virtut del seu càrrec, resulte amenaçada la seua seguretat personal o la dels seus 
béns o negocis, la dels seus familiars, socis, empleats o persones amb els que tingueren 
relació econòmica o professional podran realitzar la declaració dels seus béns i drets 
patrimonials davant del secretari o la secretària de la Diputació Provincial o, si és el cas, 
davant de l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma corresponent. Tals declaracions 
s'inscriuran en el Registre Especial de Béns Patrimonials, creat a estos efectes en aquelles 
institucions. 

En este supòsit, aportaran al secretari o secretària de la seua respectiva entitat mera 
certificació simple i succinta, acreditativa d'haver omplit les seues declaracions, i que estes 
estan inscrites en el Registre Especial d'Interessos a què es referix el paràgraf anterior, que 
siga expedida pel funcionari encarregat del mateix. 

 
B) Pel que fa a la declaració de causes de possible incompatibilitat i activitats que 

proporcionen o puguen proporcionar ingressos econòmics, s’ha de tindre en compte que 
d’acord amb la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servici 
de les Administracions Públiques, aplicable a l’Administració local d’acord amb l’art. 75 
de la LRBRL (paràgrafs 1 i 2), el model que s’aprobe hauria d’ajustar-se a l’esquema 
derivat de la citada Llei 53/1984, que es podria resumir de la següent manera: 

a) Activitats públiques: 
- Llocs de treball en el sector públic. 
- Pensions de jubilació o retiro per drets pasius o qualsevol règim de Seguretat 

Social públic i obligatori. 
- Pertinença a Consells d'Administració o Òrgans de Govern d'entitats o empreses 

publiques o privades. 
b) Activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguen per compte propi 

o sota la dependència o al servici d'entitats o particulars que es relacionen directament amb 
les que desenvolupe el departament, organisme o entitat on estiguera destinat. 
Específicament: 



- L'exercici d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, siga per 
compte propi o sota la dependència o al servici d'entitats o particulars, en els assumptes en 
què este intervenint, haja intervingut en els dos últims anys o haja d'intervindre per raó del 
lloc públic. S'inclouen en especial en esta incompatibilitat les activitats professionals 
prestades a persones als que s'estiga obligat a atendre en l'exercici del lloc públic. 

- La pertinença a Consells d'Administració o òrgans rectors d'empreses o entitats 
privades, sempre que l'activitat de les mateixes estiga directament relacionada amb les que 
gestione el departament, organisme o entitat en què preste els seus servicis el personal 
afectat. 

- L'exercici, per si o persona interposada, de càrrecs de tot tipus en empreses o 
societats concessionàries, contractistes d'obres, servicis o subministraments, arrendatàries o 
administradores de monopolis, o amb participació o aval del sector públic, siga quina siga 
la configuració jurídica d'aquelles. 

- La participació superior al 10 % en el capital de les empreses o societats a què es 
referix el paràgraf anterior. 

 
C) Respecte a la declaració sobre béns i drets patrimonials i de la participació en 

societats de qualsevol tipus, amb informació de les societats per elles participades i de les 
liquidacions dels impostos sobre la Renda, Patrimoni i, si és el cas, Societats, la seua 
estructura hauria d’ajustar-se al següent esquema: 

- Bens immobles. 
- Bens Mobles. 
- Drets patrimonials. 
- Drets o participacions en societats de qualsevol tipus. 
- Liquidació de l’impost sobre la renda i patrimoni. 
- En el seu cas, liquidació de l’impost de societats.  
 
D) L’art. 131 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de 

la Comunitat Valenciana, regula les declaracions d’activitats i de béns disposant que els 
representants locals, així com els membres no electes de les Juntes de Govern Local 
formularan declaració sobre causes d’incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els 
proporcione o els puga proporcionar ingressos econòmics. 

Formularen així mateix declaració dels seus béns patrimonials i de la participació 
en societats de qualsevol tipus, amb informació de les societats per elles participades i de 
les liquidacions dels Impostos sobre la Renda, Patrimoni i si és el cas, Societats. 

Les esmentades declaracions efectuades en els models aprovats pels plens 
respectius, es duran a terme abans de la presa de possessió, en ocasió del cessament i al 
final de mandat, així com quan es modifiquen les circumstàncies de fet. 

Les declaracions anuals de béns i activitats seran publicades amb caràcter anual, i 
en tot cas en el moment de la finalització del mandat, en els termes que fixe l’estatut 
municipal. 



Les esmentades declaracions s’inscriuran en els següents registres d’interessos. 
a) La declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que 

proporcionen o puguen proporcionar ingressos econòmics, s’inscriurà, en el Registre 
d’Activitats constituït en cada entitat local, que tindrà caràcter públic. 

b) La declaració sobre béns i drets patrimonials s’inscriurà en el Registre de Béns 
Patrimonials de cada entitat local, en els termes que establisca el seu respectiu Estatut i 
tindrà caràcter públic, d’acord amb els criteris següents: 

1.r Podran accedir al registre: 
- Els òrgans judicials per a la instrucció o resolució de processos que requerisquen 

el coneixement de les dades que estiguen en el registre, de conformitat amb el que disposa 
la normativa processal. 

- El Ministeri Fiscal quan realitze activitats d’investigació en l’exercici de les seues 
funcions que requerisquen el coneixement de les dades que estiguen en el Registre, d’acord 
amb el que dispose la normativa processal. 

- El Defensor del Poble o el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana en els 
termes que preveuen les seues lleis de creació. 

2.n En la resta de casos, l’accés al registre es referirà al contingut de les 
declaracions de béns i drets patrimonials i s’ometran, en relació amb els béns patrimonials, 
aquelles dades referents a la seua localització i se salvaguardaran la privacitat i seguretat 
dels seus titulars. 

Les esmentades declaracions, amb les excepcions assenyalades, seran objecte de 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província en els termes previstos reglamentàriament. 

3. Els representants locals i membres electes de la Junta de Govern Local respecte 
als quals, per raó del seu càrrec, resulte amenaçada la seua seguretat personal o la dels seus 
béns o negocis, la dels seus familiars, socis, empleats o persones amb les quals tingueren 
relació econòmica o professional podran realitzar la declaració dels seus béns i drets 
patrimonials davant del secretari o la secretària de la diputació provincial. Dites 
declaracions s’inscriuran en el Registre Especial de Béns Patrimonials, creat a estos efectes 
en aquelles institucions. 

En este supòsit, aportaran al secretari o secretària de la seua respectiva entitat mera 
certificació simple i succinta, que acredite haver emplenat les seues declaracions, i que 
estes estan inscrites en el Registre Especial al qual es referix el paràgraf anterior, que serà 
expedida pel funcionari o funcionària encarregat d’este. 

Produïda una causa d’incompatibilitat, correspon al Ple la seua declaració, i haurà 
de ser comunicada a l’interessat perquè en el termini dels 10 dies següents a què la reba 
puga optar entre la renúncia a la condició de membre de la corporació local o l’abandó de 
la situació d’incompatibilitat. 

Si no manifesta la seua opció transcorregut l’esmentat termini, s’entendrà que 
renuncia a la condició de membre de la Corporació Local. 

 
 



D’esta norma es dedueix que la publicitat dels registres de declaracions d’activitats 
i de bens tenen un diferent grau de publicitat. Així, pel que fa al primer, sembla que la seua 
publicitat no te cap restricció, mentre que el segon, es a dir, el de bens, preveu la omissió 
de les dades referents a la localització dels bens i les que puguen impedir la salvaguarda de 
la privacitat i seguretat dels seus titulars. 

 

E) Estes obligacions han de compaginar-se amb les previsions de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) que en el 
seu art. 3 defineix els conceptes de dades de caràcter personal com qualsevol informació 
concernent a persones físiques identificades o identificables; fitxer, com tot conjunt 
organitzat de dades de caràcter personal, qualsevol que siga la forma o modalitat de la seua 
creació, emmagatzemament, organització i accés; tractament de dades, com les operacions 
i procediments tècnics de caràcter automatitzat o no, que permetan la recollida, gravació, 
conservació, elaboració, modificació, bloqueig i cancel·lació, així com les cessions de 
dades que resulten de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències; fonts 
accessibles al públic com aquells fitxers la consulta dels quals pot ser realitzada per 
qualsevol persona, no impedida per una norma limitativa o sense mes exigència que, en el 
seu cas, l’abonament d’una contraprestació. 

D’estes definicions es dedueix que el registre de d’interessos, que tindrà dos 
registres concrets, el de bens i el d’activitats, son fitxers que contenen dades de caràcter 
personal i que, a mes, és accessible al públic, donada la previsió de l’art. 75.7 de la LRBRL 
de la seua publicació anual. 

Això comporta, llògicament, la necessitat de compaginar la publicitat del registre 
amb la necessària protecció dels titulars de les dades de caràcter personal que hagen de 
publicar-se, atenent als diferents nivells de publicitat als quals s’ha fet referència abans. 

 
F) Per una altra part, s’ha de tindre en compte el procediment de creació del 

corresponent fitxer, regulat en l’art. 20 de la LOPD de la següent manera: 
La creació, modificació o supressió dels fitxers de les Administracions públiques 

només podran fer-se per mitjà de disposició general publicada en el BOE o Diari oficial 
corresponent. 

Les disposicions de creació o de modificació de fitxers hauran d'indicar: 
a) La finalitat del fitxer i els usos previstos per al mateix. 
b) Les persones o col·lectius sobre els quals es pretenga obtindre dades de caràcter 

personal o que resulten obligats a subministrar-los. 
c) El procediment d'arreplega de les dades de caràcter personal. 
d) L'estructura bàsica del fitxer i la descripció dels tipus de dades de caràcter 

personal hi inclosos. 
e) Les cessions de dades de caràcter personal i, si és el cas, les transferències de 

dades que es preveuen a països tercers. 
 



 
f) Els òrgans de les Administracions responsables del fitxer. 
g) Els servicis o unitats davant els quals pogueren exercitar-se els drets d'accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició. 
h) Les mesures de seguretat amb indicació del nivell bàsic, mig o alt exigible. 
En les disposicions que es dicten per a la supressió dels fitxers, s'establirà el destí 

dels mateixos o, si és el cas, les previsions que s'adopten per a la seua destrucció. 
 
G) Per la seua banda l’art. 52 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel 

que s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, disposa que la 
creació, modificació o supressió dels fitxers de titularitat pública només podrà fer-se per 
mitjà de disposició general o acord publicats en el BOE o diari oficial corresponent. 
Apuntant-se igualment que en tot cas, la disposició o acord haurà de dictar-se i publicar-se 
amb caràcter previ a la creació, modificació o supressió del fitxer. 

 
H) L’art. 53 de 'esmentada norma reglamentària establix la forma de la disposició o 

acord i així en el seu apartat 4 determina que la creació, modificació o supressió dels 
fitxers de què siguen responsables les corporacions de dret públic i que es troben 
relacionats amb l'exercici per aquelles de potestats de dret públic haurà d'efectuar-se a 
través d'acord dels seus òrgans de govern, en els termes que establisquen els seus 
respectius Estatuts, havent de ser igualment objecte de publicació en el BOE o diari oficial 
corresponent.  

 
I) Finalment l'article 54 de la repetida norma reglamentària establix el contingut de 

la disposició o acord, quant als extrems que haja de contindre l'acte administratiu de 
creació, modificació o supressió. 

 
A la vista de tot el que s’ha exposat, es proposa l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER. Crear el fitxer denominat Registres d'interessos dels membres de la 

Corporació Municipal de Benifairó de la Valldigna, que contindrà: 
 
- Registre d’activitats, en el qual s’inscriuran les causes de possible incompatibilitat 

i activitats que proporcionen o puguen proporcionar ingressos econòmics. 
- Registre de béns i drets patrimonials, en el qual s’inscriuran els béns patrimonials 

i la participació en societats de qualsevol tipus, amb informació de les societats per elles 
participades i de les liquidacions dels Impostos sobre la Renda, Patrimoni i si és el cas, 
Societats. 

 
 
 



IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER  
NOM DEL FITXER  Registre d’interessos 

DESCRIPCIÓ DE LA FINALITAT  Gestió i custodia del registre d’interessos, 
declaracions de bens i activitats dels membres 
de la Mancomunitat.  

TIPIFICACIÓ DE LA FINALITAT Recursos humans 
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER  
 
DADES ESPECIALMENT PROTEGIDES No 
ALTRES DADES ESPECIALMENT 
PROTEGIDES 

No 

DADES D’INFRACCIONS No 
DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU DNI/NIF;Nom i cognoms, direcció, telèfon, 

signatura. 
ALTRES TIPUS DE DADES Dades de circumstancies socials 

Dades económiques-financieres i 
d’assegurances, dades d’ocupació 

SISTEMA DE TRACTAMENT Manual 
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
ORIGEN El propi interessat o el seu representant legal 
COL·LECTIUS Càrrecs públics 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES 
DESTINATARIS Òrgans judicials 
Mesures de seguretat 
Nivell Basic 

Encarregat del tractament 
No 

Transferències internacionals No 
 
SEGON. Drets dels afectats. Els afectats del fitxer poden exercir el seu dret 

d'accés, rectificació i cancel·lació o oposició quan això procedisca, davant de l’Alcalde-
President de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna i en els termes que preveu la Llei 
15/1999, de 13 de desembre i normes de desplegament. 

 
TERCER. Aprovar els models de declaracions de causes de possible 

incompatibilitat i activitats que proporcionen o puguen proporcionar ingressos econòmics 
que consten a l’expedient, i que seràn degudament diligenciats pel Sr. Secretari. 

 



QUART. Aprovar els models de declaracions de béns i drets patrimonials que 
consten a l’expedient, i que seràn degudament diligenciats pel Sr. Secretari. 

 Sotmesa la proposta d’acord a votació ordinària i efectuada esta, el senyor Alcalde 
declara la seua aprovació por unanimitat. 

 

4t. – DECLARACIÓ DE DESERT DEL CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ 
DEL PAI SECTOR A DE SÒL URBANITZABLE RESIDENCIAL. 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 12 de febrer de 2007 acordà 
iniciar el procediment per a la gestió indirecta del programa d’actuació integrada del 
Sector A de sòl urbanitzable residencial, aprovar les bases particulars i convocar concurs 
per a la selecció d’urbanitzador. 

Al Butlletí Oficial de la Provincia nº 58 de data 8 de març de 2008 se publiquen 
íntegrament les referides bases, així com ressenya al DOCV nº 5.738, de 9 d’abril de 
2.008. 

L’anunci del concurs fou publicat al DOUE de data 22 de març de 2008 i al DOCV 
nº 5741 del 14 d’abril de 2.008. 

Amb data 18 de juny de 2008, número de registre d’entrada 673, es presenta 
conjuntament per les empreses CONZIBE ESPACIOS, S.L. i GERMANS TAMARIT 
COOP.V., sol.licitud de participació acompañada dels sobres A i B contenint l’alternativa 
tècnica i la proposició jurídico econòmica i la documentació administrativa. 

S’acompanyen garanties en forma d’aval, un del Banco de Sabadell, S.A., de data 
12 de juny de 2008, a nom de GERMANS TAMARIT SCV, per import de 11.400,00 
euros, i l’altre del Banc de Valencia, S.A., de data 16 de juny de 2008, a nom de 
CONZIBE ESPACIOS, S.L. i GERMANS TAMARIT SCV, per import de 26.600,00 
euros. 

Mitjançant anunci publicat al DOCV nº 5791 de data 24 de juny de 2008, es sotmet 
a informació pública l’alternativa tècnica, protocolitza davant el notari de Carcaixent D. 
Ramon Marin Casanova; formulat-se al.legacions per D. José Benjamín Altur Casanova  i 
per Dª Maria Amparo Bellver Vercher. 

Ateses les circumstàncies de crisi econòmica, com de inexistencia de demanda de 
sol; constatada la voluntat dels propietaris de sol de la falta d’oportunitat i conveniència en 
el desenvolupament urbanístic dels referits sectors, recolzada per tots els grups polítics 
municipals. 



Vist que per D. Jesus Martí Gómez, en repesentació de la mercantil GERMANS 
TAMARIT SCV, es presentà amb data 21 de desembre de 2010, escrit registrat d’entrada 
amb el número 1.396, sol.licitant la devolució dels avals per import de 11.400 euros i 
26.274 euros, respectivament, dipositats com a garantia en els concursos pels sectors A i B 
i C. 

Vist el que disposen els artícles 137 de la LUV i 319 i 320 del ROGTU, la 
Corporació, per unanimitat, acorda: 

Declarar desert el concurs per a la gestió indirecta del programa d’actuació 
integrada del Sector A de sòl urbanitzable residencial i per a la selecció d’urbanitzador. 

 

5é. - DECLARACIÓ DE DESERT DEL CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ 
DEL PAI SECTOR R-B i R-CA DE SÒL URBANITZABLE RESIDENCIAL. 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 12 de febrer de 2007 acordà 
iniciar el procediment per a la gestió indirecta del programa d’actuació integrada dels 
Sectors B i C de sòl urbanitzable residencial, aprovar les bases particulars i convocar 
concurs per a la selecció d’urbanitzador. 

Al Butlletí Oficial de la Provincia nº 74 de data 28 de març de 2008 se publiquen 
íntegrament les referides bases, així com ressenya al DOCV nº 5.747, de 22 d’abril de 
2.008.L’anunci del concurs fou publicat al DOUE de data 18 de abril de 2008 i al DOCV 
nº 5748 del 23 d’abril de 2.008. 

Amb data 15 de juliol de 2008, número de registre d’entrada 765, es presenta 
conjuntament per les empreses CONZIBE ESPACIOS, S.L. i GERMANS TAMARIT 
COOP.V., sol.licitud de participació acompañada dels sobres A i B contenint l’alternativa 
tècnica i la proposició jurídico econòmica i la documentació administrativa. 

S’acompanyen garanties en forma d’aval, un del Banco de Sabadell, S.A., de data 
14 de juliol de 2008, a nom de GERMANS TAMARIT SCV, per import de 26.274,00 
euros, i l’altre del Banc de Valencia, S.A., de data 14 de juliol de 2008, a nom de 
CONZIBE ESPACIOS, S.L. i GERMANS TAMARIT SCV, per import de 61.306,00 
euros. 

Mitjançant anunci publicat al DOCV nº 5807 de data 16 de juliol de 2008, es 
sotmet a informació pública l’alternativa tècnica, protocolitza davant el notari de 
Carcaixent D. Ramon Marin Casanova; formulat-se una al.legació per D. José Ramon 
Plana Cuñat. 



No s’ha procedit per part de l’Ajuntament als actes de qualificació de la capacitat i 
solvència de l’aspirant a urbanitzador, així com tampoc a la valoració de l’Alternativa 
Tècnica i de la Proposició Jurídic Económica, ni a la selecció d’urbanitzador, adjudicació i 
aprovació del programa i aprovació del projecte d’urbanització. 

Ateses les circumstàncies de crisi econòmica, com de inexistencia de demanda de 
sol, constatada la voluntat dels propietaris de sol de la falta d’oportunitat i conveniència en 
el desenvolupament urbanístic dels referits sectors, recolzada per tots els grups polítics 
municipals.- 

Vist que per D. Jesus Martí Gómez, en repesentació de la mercantil GERMANS 
TAMARIT SCV, es presentà amb data 21 de desembre de 2010, escrit registrat d’entrada 
amb el número 1.396, sol.licitant la devolució dels avals per import de 11.400 euros i 
26.274 euros, respectivament, dipositats com a garantia en els concursos pels sectors A i B 
i C. 

Vist el que disposen els artícles 137 de la LUV i 319 i 320 del ROGTU, la 
Corporació, per unanimitat, acorda: 

Declarar desert el concurs per a la gestió indirecta del programa d’actuació 
integrada del Sectors R-B i R-C de sòl urbanitzable residencial i per a la selecció 
d’urbanitzador. 

 

6é. – MODIFICACIÓ DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL, AIXÍ COM DE L’ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA. 

Vist l’expedient que es tramita sobre la modificació de la taxa per prestació del 
servei d’assistència i l'estada en la l’Escola Infantil Municipal i aprovació simultània de 
l’ordenança fiscal corresponent. 

Resultant: Que l’Alcaldia ha formulat Memòria justificativa de la necessitat de 
modificació de la citada taxa i ordenança.  

Considerant: Que es competència del Ple de la Corporació, amb el vot favorable de 
la majoria simple del número legal dels seus membres, la imposició i ordenació dels 
recursos propis de caràcter tributari, segons l’article 47, apartat 1, de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.  



Vist l’estudi econòmic per a determinar la tarifa i l’informe preceptiu de Secretaría-
Intervenció. 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de la taxa per prestació del servei 
d’assistència i l'estada en l’Escola Infantil Municipal i aprovació simultània de l’ordenança 
fiscal corresponent.  

Segon.- Que es sotmeta a informació pública, per termini de trenta dies, mitjançant 
edicte que es publicarà al tauler d’anuncis i al “Butlletí Oficial de la província”, per a que 
els interessats puguen examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen 
oportunes.   

Tercer.- Que es done compte al Ple de les reclamacions que, si de cas, es formulen, 
que es resoldran amb caràcter definitiu, o, en cas de que no es presentaren, l’acord 
provisional s’entendrà definitivament aprovat.  

Quart.- Publicar l’acord definitiu i l’ordenança fiscal íntegra al “Butlletí Oficial de 
la província”, per a la seua vigència i possibilitat d’impugnació jurisdiccional. 

Quint. – Aquesta ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicarse el dia de la 
seua publicació al “Butlletí Oficial” de la província,  romanent en vigor fins la seua 
modificació o derogació expressa. 

MODIFICACIONS:  

“Totes les mencions que en l’Ordenança es refereixen a la paraula “guarderia” 
quedaran modificades per “escola”. 

Es modifica l’apartat 1 de l’article 4t, que quedarà amb la següent redacció: 

“1. Les tarifes a imposar per la present ordenança fiscal són: 

Utilització del servei d’escola infantil municipal, per cada mensualitat:  

La quantitat de 288,00 euros, per alumne/a i mes, en concepte d’estància i docència. 
A eixa quantitat li s’aplicarà un descompte per import de la subvenció que la Conselleria 
d’Educació atorgue per al curs escolar corresponguent. Independentment de la quantia de 
la referida subvenció, la tarifa no podrà excedir de 115,00 euros per alumne/a i mes. No 
obstant, si per causa atribuïble als pares o guardadors de l’alumne, segons les normes de la 
Conselleria d’Educació, no s’obtinguera subvenció per l’indicat alumne/a, la quantia de la 
taxa a abonar per eixe alumne seria de 200,00 euros per alumne/a i mes.” 

 



7é. – MODIFICACIÓ DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
REPLEGA DE RESIDUS SÒLIDS, AIXÍ COM DE L’ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA. 

Pel senyor Secretari es dona lectura a la proposta de l’Alcaldia de data 16 de febrer 
de 2011, amb el següent contingut: 

“Vist l’expedient sobre modificació de la taxa per prestació del servei de replega de 
residus sòlids i transport fins a la planta de tractament, de l’ordenança fiscal y de les seus 
tarifes, en el que consta estudi econòmic financer e informe de Secretaría-Intervenció, esta 
Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Primer. – En compliment del que es disposa als articles 15-1 i 16 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s’aprova el text de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el previst a l’article 17.1 de la mateixa, 
s’acorda provisionalment modificar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació 
del servei de replega de residus sòlids urbans i transport fins a planta de tractament, en els 
següents termes: 

Es modifiquen les tarifes de la taxa establertes a l’apartat 2 de l’article 6é de 
l’ordenança, que queden fixades com segueix: 

“2. A tal efecte, s’aplicarà la següent tarifa: 

Epígraf 1r. – Vivendes. 

1. Per cada vivenda, tant les situades al casc urbà com en 
disseminats 

45,00 euros. 

Epígraf 2n. – Locals comercials, industrials, mercantils, professionals i similars: 

1. Activitats econòmiques: comerços, indústries, i serveis (llevat de restauració i 
grans magatzems) 140,00 euros. 
2. Activitats econòmiques: exclusivament de restauració: bars, restaurants, pubs 
i similars, i també grans magatzems 250,00 euros. 

Queda sense efecte la disposició addicional segona. 

Segon.- Que es sotmeta a informació pública, per termini de trenta dies, mitjançant 
edicte que es publicarà al tauler d’anuncis i al “Butlletí Oficial de la província”, per a que 
els interessats puguen examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen 
oportunes.   

 



Tercer. – Aquesta modificació entrarà en vigor en el dia de la seua publicació al 
“Butlletí Oficial” de la província, i començarà a aplicar-se a partir del dia primer de 
gener de 2.011, romanent en vigor fins la seua modificació o derogació expresses.    

Quart. – Que es segueixen les tràmits fins la total terminació de l’expedient. En el 
cas de que no es presentaren reclamacions durant el termini d’exposició pública, s’entendrà 
definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional.” 

Sotmesa a votació ordinària la proposta i efectuada esta, el senyor Alcalde declara 
la seua aprovació per unanimitat. 

 

8é. – MODIFICACIÓ DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE, AIXÍ COM DE L’ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA. 

Vist l’expedient sobre modificació de la taxa per prestació del servei de distribució 
d’aigua, inclosos els drets de connexió a línies i col.locació i utilització de comptador i 
instal.lacions anàlogues, així com de l’Ordenança Fiscal i tarifes. 

Resultant: Que l’Alcaldia ha formulat Memòria justificativa de la necessitat de 
modificació de la referida taxa.  

Considerant: Que es competència del Ple de la Corporació, amb el vot favorable de 
la majoria simple del número legal dels seus membres, la imposició i ordenació dels 
recursos propis de caràcter tributari, segons l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local.  

Vista memòria descriptiva i justificativa, l’estudi econòmic per a determinar la 
tarifa i l’informe preceptiu de Secretaría-Intervenció. 

Atés el que disposa el Decret 109/2005, de 10 de juny, del Consell de la 
Generalitat, pel qual es regula la Comissió de Preus de la Generalitat i el procediment per a 
la implantació o la modificació de preus o tarifes sotmesos al règim d’autorització i de 
comunicació. 

La Corporació, per cinc vots a favor (Bloc, E.U.-Verds. i P.P.) i quatre abstencions 
(PSOE), acorda: 

 



Primer. –   En compliment del que es disposa als articles 15-1 i 16 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s’aprova el text de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el previst a l’article 17.1 de la mateixa, 
s’acorda provisionalment modificar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació 
del servei de distribució d’aigua, inclosos els drets de connexió a línies i col.locació i 
utilització de comptador i instal.lacions anàlogues, en els següents termes: 

Es modifiquen les tarifes de la taxa establertes a l’article 6º de l’ordenança, que 
queden fixades com segueix: 

QUOTA DE SERVEI: 

COMPTADOR € / mes 
Calibre 13 mm 3,33 
Calibre 15 mm 3,33 
Calibre 20 mm 9,34 
Calibre 25 mm 9,34 
Calibre 30 mm 19,32 
Calibre 40 mm 19,32 
Calibre 50 mm 19,32 

CONSERVACIÓ  COMPTADORS: 

COMPTADOR € / mes 
Calibre 13 mm 0,57 
Calibre 15 mm 0,57 
Calibre 20 mm 1,48 
Calibre 25 mm 1,48 
Calibre 30 mm 3,18 
Calibre 40 mm 3,18 
Calibre 50 mm 3,18 

DRETS PER ALTA I CONEXIÓ: 

Calibre 
comptador 

ALTA 
€ 

ENGANXAMENT 
€ 

13 mm 135 185 
15 mm 145 205 
20 mm 165 255 
25 mm 235 345 
30 mm 310 460 
40 mm 395 605 
50 mm 680 1.010 



65 mm 880 1.295 
100 mm 1.085 1.615 

Reposició suspensió 
subministre 40,00  

QUOTA DE CONSUM: 

BLOC PREU / m3 
Bloc primer 0,36 € 
Bloc segon 0,49 € 
Bloc tercer 0,75 € 

Segon.- Que es sotmeta a informació pública, per termini de trenta dies, mitjançant 
edicte que es publicarà al tauler d’anuncis i al “Butlletí Oficial de la província”, per a que 
els interessats puguen examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen 
oportunes.  En el cas de que no es presentaren reclamacions durant el termini d’exposició 
pública, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional. 

Tercer.- Sol.licitar de la Comissió de Preus de la Generalitat l’autorització prevista 
en el Decret 109/2005, remetent la documentació indicada a l’article 7. 

Quart. – Aquesta modificació entrarà en vigor en el dia de la seua publicació al 
“Butlletí Oficial” de la província, i començarà a aplicar-se a partir del dia primer de gener 
de 2.011, romanent en vigor fins la seua modificació o derogació expresses.    

I no hi havent mes assumptes a tractar, i transcrites els incidències ocorregudes a la 
sessió, el senyor alcalde la va declarar finalitzada essent els vint-i-una hores i  trenta 
minuts, i als efectes de l'article 109 i concordants del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic dels entitats locals, jo, el secretari, estenc la present i de tot 
certifique. 

 
 Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 11 d’abril 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, 
 
 
 
 
 Jesús Ferrando Peris                                       Salvador Casanova Ferrer  


