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NO S'EXCUSAREN: 

 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a onze d’abril de 2011, essent  les vint hores, a la Sala 
de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Jesús Ferrando Peris, 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 06 d’abril de 2011,  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 obri la sessió  amb el següent, 
 
 



ORDRE  DEL  DIA  

 
 
 1)  APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA 
SESSIÓ  DE 22  DE FEBRER DE 2011: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia 22 de febrer 
de 2011, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua 
transcripció al llibre d'actes corresponent. 
 
 
 2)  APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA 
SESSIÓ  DE 21  DE  MARÇ DE 2011: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 21 de març de 
2011, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció 
al llibre d'actes corresponent. 
 
 
 3) APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL 
D'HABITANTS A  01-01-2011: 
 

Atés l'article 81 del Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es 
modifica el Reglament de Població i Demarcació de les Entitats Locals; així com les 
instruccions de l'Institut Nacional d'Estadística dictades conjuntament amb la Direcció 
General per a l'Administració Local segons Resolució de 17 de novembre de 2005, sobre 
revisió del Padró d'Habitants a 01 de gener de cada any.  

 
Atés la revisió del Padró d'Habitants de Benifairó de la Valldigna amb referència a 

01-01-2011, el resum numèric de la mateixa  sobre la gestió continuada del mateix,  recull 
les actualitzacions dutes a terme des de l'1 de gener de 2010  fins l'1 de gener de 2011, 
elaborada pels serveis municipals. 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

 
a) Aprovar provisionalment la gestió del padró municipal d'habitants, i el resum 

numèric del mateix  a l'1 de gener de 2011, amb el següent resultat: 
 

             Població de dret a  01-01-2010.....................1.679  hab. 
  Població de dret a  01-01-2011.................... 1.660  hab. 
 



dels  quals 826 són homes i 834 són dones.  
       
 b) Que es trameta aquesta revisió del Padró Municipal d'Habitants en suport 
informàtic, amb la documentació administrativa pertinent, a la Delegació Provincial de 
l'Institut Nacional d'Estadística, als efectes previstos. 
 

 
 4) APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA 
MANCOMUNITAT  DE  LA  RIBERA DEL XÚQUER: 
  
 Atés l'acord de la Mancomunitat de la Ribera de Xúquer, adoptat en sessió de 08 de 
febrer de 2011, pel qual s’aprova modificació dels vigents Estatuts de l'indicada 
Mancomunitat, amb la finalitat d’adaptar-los a la Llei 8/2010 de 23 de juny, de Règim 
Local de la Comunitat Valenciana. 
 
 Atés el nou marc legal per a les Mancomunitats establit per la Llei 8/2010 de 23 de 
juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, així com l’informe emés per Secretaria 
General de l’Ajuntament. 
 
Tot seguit pel regidor del grup municipal EU, Sr. Antoni Vercher Ferrando, es manifesta, 
que el seu grup votarà en contra, ja que s’esta en contra del que regula la Llei 8/2010 de 23 
de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, respecte de les Mancomunitats. 

 
 A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: huit vots 
a favor, tres dels regidors del grup municipal BLOC, un del regidor del grup municipal PP  
i  quatre dels regidors del grup municipal PSOE; i un vot en contra del regidor del grup 
municipal  EU. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de huit vots a favor i uno en contra, que en tot 
cas representa la majoria absoluta legal preceptiva,  acorda: 
 
 a)  Aprovar la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la Ribera de 
Xúquer, en els termes que s’assenyalen en la Memòria de la modificació amb la finalitat 
d’actualitzar el contingut i adaptar-los a la Llei 8/2010 de 23 de juny, de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana. 
 

b)  Remetre certificació d'aquest acord a la Mancomunitat de la Ribera de Xúquer 
als efectes de tramitació de l’expedient. 
 
 
 



 c)  Facultar l’Alcalde tan amplament com en dret procedisca per disposar quantes 
resolucions siguen necessàries per a l’execució dels anteriors acords. 

 
 

 5) APROVAR CONVENI AMB LA “SOCIETAT MUSICAL 
L'ENTUSIASTA”,  DE  L'ANY  2011: 
 

Es ret compte del contingut del conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i 
la Societat Musical l'Entusiasta de Benifairó de la Valldigna, la finalitat del qual es la 
promoció d'activitats culturals i artístiques en l'àmbit municipal i relacionades amb la 
música, per a l'anualitat de 2011. 

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

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

 D'acord  amb  els seus Estatuts,  la Societat Musical l'Entusiasta  s'inscriu i  
participa en activitats o certamens locals, comarcals, autonòmiques, nacionals i 
internacionals, col·labora en la preparació de futurs músics i estimula  la  pràctica  de  les  
activitats musicals. La Societat Musical l'Entusiasta es troba en una posició única a 
Benifairó de la Valldigna, desenvolupant activitats que satisfacen l'objecte d'una 
subvenció, tret la seua experiència, especialització i contrastada trajectòria en l'àmbit 
musical. 

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

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

 
És per això que s'ha fet precís subvencionar  nominativament La Societat Musical 

l'Entusiasta a fi de finançar les seues activitats desenvolupades pel moviment musical 
durant l'exercici de 2011. 

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

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

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

proposta de l'Alcaldia o de la Regidoria de l'àrea competent, adoptarà resolució pertinent 



respecte de les subvenciones nominatives previstes en l'article 22.2.c de la mateixa Llei. 
Per  la  seua banda,  el seu  article  28.3  establix  que  la Resolució del plenari contindrà,    
com a    mínim,  els punts següents: la definició de l'objecte de les subvenciones,  amb  
indicació  del  seu  caràcter  singular  i  les raons  que  acrediten  l'interés   públic,  social,  
econòmic o humanitari i aquelles que justifiquen la dificultat de la seua convocatòria 
pública; el règim jurídic aplicable; els beneficiaris i les modalitats de l'ajuda; el 
procediment de concessió i el règim de justificació de l'aplicació donada a les subvencions 
pels beneficiaris i, si és el cas, entitats col·laboradores. 

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

acorda:  
 
a)  Beneficiari i definició de l'objecte de la subvenció.  
S'autoritza la concessió d'una subvenció de caràcter singular a La Societat Musical 

l'Entusiasta de Benifairó de la Valldigna, amb l'objecte de finançar activitats exercides per 
la mateixa durant l'any 2011, promovent i promocionant un sector de la Cultura, en aquest 
cas, desenvolupant un constant foment i suport a la Música, entre els ciutadans i ciutadanes 
del seu entorn més pròxim, o siga a Benifairó de la Valldigna,  d'acord amb el que 
preveuen els articles 28.3 i 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions.  

 
b) Procediment de concessió, raons d'interés públic que concorren en la seua 

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

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

2.- L'interés públic de la subvenció radica en la necessitat fomentar, amb caràcter 
solidari, la realització d'actuacions lligades a la promoció de la Música a Benifairó de la 
Valldigna, en particular la gestió d'una escola d'educands, d'activitats relacionades amb la 
participació i representació de Benifairó de la Valldigna en certamens  musicals de caràcter 
internacional, nacional, autonòmic, comarcal i/o local al llarg de 2011, o vinculades a 
l'organització material d'eixe tipus d'esdeveniments. La particularitat que revisten les dites 
actuacions i ser l'única entitat sense finalitat lucrativa dificulten la convocatòria pública 
d'esta subvenció.  

 
c) Quantia i pagament.  
1. Amb este fi, es concreta l'ajuda econòmica en un import total de 7.000,00 euros, 

que serà finançada a càrrec del pressupost municipal de 2011.  



2. El pagament de la subvenció es realitzarà, en els termes establits en el conveni de 
col·laboració a què s'al·ludix en el paragràf  anterior.  

 
d) Règim de justificació de la subvenció.  
1. Abans del 28 de febrer del 2012, la Societat Musical l'Entusiasta justificarà la 

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

 
2. La Societat Musical l'Entusiasta assumirà el compliment de les obligacions que, 

per als beneficiaris de subvencions, s'establixen per l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, a més de les establides en l'article 30 per a la 
justificació de les subvencions públiques.  

 
3. En cas d'incompliment de l'objecte per al que es concedix esta subvenció, la 

Societat Musical l'Entusiasta estarà obligada al seu reintegrament. 
 
e) Règim jurídic aplicable.  
La subvenció a la Societat Musical l'Entusiasta es regirà pel que disposa este acord 

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

f) Facultar l'Alcalde per a la firma de l'esmentat conveni. 
 
 g) Remetre certificació d'aquest acord a la Societat Musical L'Entusiasta de 
Benifairó de la Valldigna, i que es done informació pública de conformitat amb la Llei 
General de Subvencions.  
 
 
 6) APROVAR CONVENI AMB EL “CLUB UNIÓ ESPORTIVA BENIFAIRÓ 
DE LA VALLDIGNA”,  DE  L'ANY  2011: 
  
 Es ret compte del contingut del  conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i 
“Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” de Benifairó de la Valldigna, la finalitat del 
qual es la promoció d'activitats esportives  en l'àmbit municipal  relacionades amb el futbol 
en particular, per a l'anualitat de 2011. 

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

de les seues possibilitats econòmiques, amb les organitzacions que promouen i/o 
promocionen sectors de l'Esport d'interés general municipal, en aquest cas, desenvolupant 



un constant foment i suport al Futbol, entre els ciutadans i ciutadanes del seu entorn més 
pròxim, o siga a Benifairó de la Valldigna. 
 

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

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

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

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

Benifairó de la Valldigna” a fi de finançar les seues activitats desenvolupades pel 
moviment futbolístic durant l'exercici de 2011. 

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

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

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

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

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

contindrà, com a  mínim,  els punts següents: la definició de l'objecte de les subvenciones,  
amb  indicació  del  seu  caràcter  singular  i  les raons  que  acrediten  l'interés   públic,  
social,  econòmic o humanitari i aquelles que justifiquen la dificultat de la seua 
convocatòria pública; el règim jurídic aplicable; els beneficiaris i les modalitats de l'ajuda; 
el procediment de concessió i el règim de justificació de l'aplicació donada a les 
subvencions pels beneficiaris i, si és el cas, entitats col·laboradores. 

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

acorda:  
 
a)  Beneficiari i definició de l'objecte de la subvenció.  



S'autoritza la concessió d'una subvenció de caràcter singular a “Unió Esportiva 
Benifairó de la Valldigna”  de Benifairó de la Valldigna, amb l'objecte de finançar 
activitats exercides pel mateix durant l'any 2011, promovent i promocionant un sector de 
l'Esport, en aquest cas, desenvolupant un constant foment i suport al Futbol, entre els 
ciutadans i ciutadanes del seu entorn més pròxim, o siga a Benifairó de la Valldigna,  
d'acord amb el que preveuen els articles 28.3 i 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions.  

 
b) Procediment de concessió, raons d'interés públic que concorren en la seua 

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

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

2.- L'interés públic de la subvenció radica en la necessitat fomentar, amb caràcter 
solidari, la realització d'actuacions lligades a la promoció del Futbol a Benifairó de la 
Valldigna, d'activitats relacionades amb la participació i representació de Benifairó de la 
Valldigna en certamens o competicions de caràcter autonòmic, comarcal i/o local al llarg 
de 2011, o vinculades a l'organització material d'eixe tipus d'esdeveniments. La 
particularitat que revisten les dites actuacions i ser l'única entitat sense finalitat lucrativa 
dificulten la convocatòria pública d'esta subvenció.  

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

que serà finançada a càrrec del pressupost municipal de 2011.  
2. El pagament de la subvenció es realitzarà, en els termes establits en el conveni de 

col·laboració a què s'al·ludix en el paragràf  anterior.  
 
d) Règim de justificació de la subvenció.  
1. Abans del 28 de febrer del 2012, “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” 

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

2. “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna”  assumirà el compliment de les 
obligacions que, per als beneficiaris de subvencions, s'establixen per l'article 14 de la Llei 



38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a més de les establides en l'article 
30 per a la justificació de les subvencions públiques.  

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

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

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

f) Facultar l'Alcalde per a la firma de l'esmentat conveni. 
 
 g) Remetre certificació d'aquest acord a “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” 
de Benifairó de la Valldigna, i que es done informació pública de conformitat amb la Llei 
General de Subvencions. 

 
 
 7) ACCEPTACIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA DE LA PROPIETAT 
D’IMMOBLE DE LA FUNDACIÓ “HOSPITAL ROMERO”: 
 
 Atés l'escrit de la Fundació Hospital Romero, al que adjunta fotocòpia de la 
Resolució del Sr. Conseller de Solidaritat i Ciutadania, de data 18 de novembre de 2010, 
per la qual ratifica l’acord d’extinció i liquidació d’esta Fundació adoptat pel seu Patronat 
en data 24 de maig de 2010, en virtud del qual es transfereix la propietat de l’únic immoble 
del que es titular la Fundació a l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna.  
 
 L’immoble objecte de transferència, és el que esta situat en la Plaça del Pi, 1, de 
Benifairó de la Valldigna, amb referència cadastral 3366101YJ3236N0001HH de béns 
immobles de naturalesa urbana de Benifairó de la Valldigna, i esta inscrit al Registre de la 
Propietat d’Alzira, al Tom 1980, Llibre 60, Foli 56, Finca 4393.  
 
 Atés que l’Alcalde d’este Ajuntament, en virtud dels Estatuts fundacionals i acords 
pertinents, és membre del Patronat de la Fundació Hospital Romero i President del mateix, 
la qual cosa comporta  que  a més de l’acceptació de la transferència s’ha de designar un 
membre de la Corporació Municipal per a que en nom de l’Ajuntament de Benifairó de la 
Valldigna signe els documents pertinents per fer efectiva la mencionada transferència de la 
propietat. 
 
 Atés el que regula l'article 12 i concordants del Reglament de Béns de les Entitats 
Locals; pel Sr. Alcalde es proposa que s'accepte la donació tot i que no hi ha condició 
onerosa, i  alhora fer constar l'agraïment per aquesta donació, tot i que el millor destinatari 



és l'Ajuntament, entre les diferents opcions que la Fundació Hospital Romero té per a fer 
ús de l'immoble. 
 
 I   l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 a) Acceptar la cessió gratuïta que fa a l'Ajuntament  la Fundació Hospital Romero, 
amb núm. 183 (V) del registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, de l’immoble 
situat en la Plaça del Pi, 1, de Benifairó de la Valldigna, amb referència cadastral 
3366101YJ3236N0001HH de béns immobles de naturalesa urbana de Benifairó de la 
Valldigna, afronta, pel front amb la plaça del Pi, per la dreta entrant amb el carrer Rajolar, 
per l’esquerra entrant amb el carrer Rei en Jaume, i pel fons amb el carrer Tirant lo Blanc. I 
esta inscrit al Registre de la Propietat d’Alzira, al Tom 1980, Llibre 60, Foli 56, Finca 
4393,  lliure de càrregues i gravàmens i al corrent de qualsevol despesa. 
   
 b) Determinar que l’immoble acceptat s’incorporara a l’Inventari Municipal de 
Béns i Drets de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en concepte de bé de domini 
públic afecte al servei públic municipal de “Escola Infantil Municipal”, i s’ha d’inscriure a 
nom de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna en el Registre de la Propietat. 
 
 c) Comunicar aquest acord a la Fundació Hospital Romero, manifestant-li 
l'agraiment de la Corporació Municipal. 
 
 d) Facultar al Tinent Alcalde, Sr. Antoni Ramón Vercher Ferrando, amb D.N.I. 
29.182.766 K, per a que en nom i representació de l'Ajuntament firme els documents i 
escriptura pública que calga.  
 
 
 8) RETRE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL 
SOBRE L’AVALUACIÓ DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA RESPECTE 
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI DE 2011: 
  
 Es ret compte de l’informe emés per Intervenció Municipal, amb data 16 de febrer 
de 2011,  amb motiu de la tramitació del Pressupost Municipal per a l’exercici de 2011,  en 
el mateix, i en compliment de la normativa d’Estabilitat Pressupostària segons regula el 
Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, es realitza l’avaluació de l’estabilitat 
pressupostaria de l’indicat pressupost, la qual resulta ser la següent, 
 

“5t.- Ascendint els ingressos previstos en els Capítols no financers (I a VII) a 
1.808.100,00 euros i els gastos previstos en els Capítols no financers (I a VII) a 
2.058.100,00 euros, el Projecte de Pressupost presenta una situació de desequilibri en 
termes d’estabilitat pressupostària d’acord amb el que establix el text refós de la Llei 



General d’Estabilitat Pressupostària (LGEP), aprovat per R.D. Leg. 2/2007, de 28 de 
desembre,   Dèficit o necessitat de finançament de 250.000,00 euros.  
 

En virtut d’allò que s’ha establit per l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la llei General 
d’Estabilitat Pressupostària, l’entitat local ha de remetre l’informe la Direcció General de 
Coordinació Financera amb Entitats Locals o a l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma que exercisca la tutela financera en el termini de 15 dies, comptats des del 
coneixement d’este informe pel Ple.  
 

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat Mitjançant Una Llei 
Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, modificada per la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril, 
establix, en l’article 51.7, que correspon a la Generalitat l’autorització de l’endeutament 
dels ens locals de la Comunitat Valenciana d’acord amb el que determine la legislació de 
l’Estat. 
 

L’article 4 del Decret 7/2007, de 28 de juny, del President de la Generalitat assigna 
a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, entre altres, les competències en les 
àrees d’economia i hisenda. L’article 16 del vigent Reglament Orgànic i Funcional de la 
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, aprovat per Decret 129/2007, de 27 de juliol, 
del Consell, i modificat pel Decret 72/2008, de 16 de maig del Consell, atribuïx a l’àrea de 
Relacions Financeres amb les Entitats Locals, entre altres, la gestió de les competències 
financeres que en matèria d’Hisendes Locals té atribuïda la Generalitat. 
 

En virtut de l’Orde d’1 d’agost de 2008, del conseller d’Economia, Hisenda i 
Ocupació es delega en el Secretari Autonòmic d’Economia i Pressupostos: 
 

1. L’autorització de l’endeutament dels ens locals de la Comunitat Valenciana, en els 

termes que preveu el Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.  

2. L’adopció dels actes jurídics o resolucions que el Reial Decret 1463/2007, de 2 de 

novembre, pel qual s’aprova el reglament de Desplegament de la llei 18/2001, de 12 de 

desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals, atribuïx a 

l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma que exercisca la tutela financera. 

 
Cas d’aprovar-se el Pressupost de l’Entitat amb l’incompliment de l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària, haurà d’aprovar-se pel Ple un Pla Económico-Financiero amb 
el contingut i en la forma que establixen els articles 19 a 21 de l’esmentat reglament, en el 
termini màxim de tres mesos.” 
 



 Informe que la Corporació Municipal, per unanimitat, manifesta quedar 
assabentada, i que se li done el tràmit  previst en la normativa que el regula. 
 
 

9) RETRE COMPTE DE L’APROVACIÓ PER L’ALCALDIA DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DE 2010: 

 
 Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 04 d’abril de 2011, per la qual 
s'aprova la liquidació del pressupost municipal de l'exercici de 2010, que literalment diu: 

 
“APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2010 

 
 Atés  l'expedient de liquidació del pressupost de 2010, degudament    informat  per  
la Secretaria-Intervenció en compliment del que  disposa    l'article  191-3, del  Text Refòs 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 
5 de març. 
 
 La dada extracomptable, relativa a ingressos de dubtós o dificil recaptació, ha estat 
calculada de conformitat a l'apartat 2 de la base 47 de les Bases d'Execució del Pressupost 
del 2010. Així del Compte de Gestió Recaptatòria facilitat pel Servei de Recaptació de la 
Diputació de València, corresponent a l'any 2010, es despren que 

- Els ingressos amb una antiguitat superior a 4 anys, són.-  1.042,13 euros. 
- El 40% d'aquestos ingressos, es la quantitat de.-                  416,85 euros  

 
 Essent aquesta quantitat de 416,85 euros  la considerada com ingressos de dificil 
recaptació, no tenint en compte altra consideració que justifique minorar la mateixa. 
 
           De conformitat amb el que disposa l'esmentat article 191 del  Text Refòs de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març,    HE RESOLT   
 
          Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de 2010, amb les següents    dades:  
 
  A).- RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI.     
  
CONCEPTES DRETS 

RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 
NETES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

a. Operacions correntes 1.384.183,60 1.249.744,56   134.439,04 
b. Altres operacions no financeres  

558.830,92 
 

744.911,36 
  

- 186.080,44 
1. Total operacions no financeres 
(a+b) 

 
1.943.014,52 

 
1.994.655,92 

  
- 51.641,40 



2. Actius financers 0 0  0 
3. Passius financers 235.000,00 119.517,08   115.482,92 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI 

 
2.178.014,52 

 
2.114.173,00 

  
63.841,52 

AJUSTOS 
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 0  
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 0  
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 0  

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 63.841,52 

   

B).- ROMANENT DE TRESORERIA. 

         IMPORTS- EUROS  

 1.- (+) Fons líquids en la Treso-  

                   reria a final d'exercici..............          41.901,40 

 

 2.- (+) Drets  pendents de cobra- 

                    ment a final d'exercici..............       654.682,37 

               - De pressupost d'ingressos.    

                 De Pressupost corrent..............................................    313.353,17 

                De pressupost d'ingressos tancats..........................      330.056,78 

              - D' operacions no  pressupostàries..............................   14.107,91 

   - Menys, Ingressos realitzats  

                     pendents d'aplicació definitiva..........................         2.835,49 

 

 3.- (-) Creditors pendent de paga- 

                   ment a final d'exercici.............       1.451.997,73    

               - De pressupost de despeses.    

                  De Pressupost corrent............................................   592.928,98                   

                 De pressupost de despeses tancats.........................    653.603,45 

   - D' operacions no   pressupostàries........................     267.816,48 

           - Menys, Pagaments realitzats  

              pendents d'aplicació definitiva.................................      62.351,18 

 

 I. Remanent de Tresoreria Total (1+2-3..................  (-) 755.413,96 

 

 II.  Saldos de cobrament   dubtòs........................                  416,85 

 

 III. Excés de financiació afectada......                                         ---   

  

 IV.  Remanent de Tresoreria per a  

       despeses generals (I-II-III)..................................  (-) 755.830,81 

  



 Segon.-  De la liquidació del pressupost de 2010  se'n  retrà compte  a  l'Ajuntament 
en Ple, en la primera sessió que celebre.  
 
 Tercer.-  De  la  liquidació  del   pressupost  de 2010 i la seua aprovació, se'n  
remetrà  còpia  a    l'Administració de l'Estat i a la Generalitat Valenciana.” 

 
Tot seguit epl Secretari-Interventor, davant del resultat del Remanent de Tresoreria 

per a despeses generals negatiu, informa la Corporació Municipal del que regula l’article 
193 del del  Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març: “1. En cas de liquidació del pressupost amb 
remanent de tresoreria negatiu, el Ple de la corporació o l’òrgan competent de l’organisme 
autònom, segons corresponga, hauran de procedir, en la primera sessió que celebren, a la 
reducció de gastos del nou pressupost per quantia igual al dèficit produït. L’expressada 
reducció només podrà revocar-se per acord del Ple, a proposta del President, i amb un 
informe previ de l’Interventor, quan el desenvolupament normal del pressupost i la situació 
de la tresoreria ho consentiren. 2. Si la reducció de gastos no resultara possible, es podrà 
acudir al concert d’operació de crèdit pel seu import, sempre que es donen les condicions 
assenyalades en l’article 177.5 d’esta llei. 3. De no adoptar-se cap de les mesures previstes 
en els dos apartats anteriors, el pressupost de l’exercici següent haurà d’aprovar-se amb un 
superàvit inicial de quantia no inferior al repetit dèficit.” 
 
 De tot el que s’ha ret compte i informat, la Corporació Municipal, per unanimitat, 
manifesta quedar assabentada.  

 
 
10) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS 

VALENCIÀ RELATIVA A L’OPOSICIÓ A LA ENERGIA NUCLEAR: 
  

Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida, relativa a 
l’oposició a la Energia Nuclear,  que literalment diu: 
 
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ 
RELATIVA AL L’OPOSICIÓ A LA ENERGIA NUCLEAR 
 
N'Antoni Vercher i Ferrando, regidor de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna i 
Portaveu en el seu Ple del Grup Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià, presenta a 
discussió i posterior aprovació davant el Ple, la Moció que després es detallarà, en base als 
antecedents i fonaments que a continuació s’expressen... 
 
MOTIUS 
 



La tragèdia que ha viscut Japó en els últims dies com a conseqüència d'un terratrèmol de 
magnitud 9 i d’un tsunami d'enormes dimensions ha provocat en aquest país milers de 
morts i enormes pèrdues materials que sense dubte han suscitat la solidaritat de tots/as 
els/les ciutadans/es.  
 
Aquest desastre natural ha provocat, a més, greus danys en la central nuclear de Fukushima 
on s'han produït diverses explosions que ha alliberat material radioactiu sense que fins al 
moment s'haja pogut controlar definitivament la situació. També ha calgut parar altres 11 
centrals nuclears davant els dubtes sobre els possibles danys que les successives rèpliques 
del terratrèmol pogueren provocar. 
 
La conseqüència afegida al propi desastre natural pel risc de fuga de material radioactiu ha 
provocat l'evacuació de milers de persones i ha posat en evidència els problemes de 
seguretat de la pròpia central i les conseqüències que un accident en la mateixa pot 
comportar. En definitiva el que ha ocorregut en la central de FUKUSHIMA ha posat de 
manifest la dificultat per a garantir la seguretat d'unes instal·lacions com les centrals 
nuclears (algunes d'elles molt antigues) els efectes de les quals sobre la població en cas de 
fuga radioactiva són nefasts i incalculables en termes de salut i qualitat de vida. 
 
S'ha obert en definitiva, novament, un debat sobre la seguretat de les centrals nuclears, els 
riscos d'aquest tipus d'energia, i l'oportunitat o no de mantenir la generació d'energia per 
aquest mitjà a tot el món i també en el nostre país. 
 
Hem assistit en els últims dies a l'alarma que ha provocat la situació de la central nuclear 
de Fukushima en els governs d'Europa, que han pres decisions per a reestudiar la seguretat 
de la producció energètica nuclear i de replantejar-se o repensar-se els seus projectes en 
aquesta matèria. Al mateix temps ha estat molt important el debat obert sobre aquesta 
qüestió en la societat civil, en el qual la majoria de la població manifesta una opinió 
contrària a aquest tipus d'instal·lacions. 
 
En el nostre país aquest debat també ha sorgit en aquest moment i just després que s'haja 
aprovat en el Congrés dels Diputats una iniciativa dirigida a poder ampliar la vida útil de 
les centrals nuclears mes allà dels quaranta anys previstos. 
 
Avui en el nostre país la producció energètica de font nuclear suposa aproximadament un 
20% del mix energètic nacional, una quantitat que pot ser substituïda gradualment amb 
l'increment d'energia generada per altres vies més netes i segures com són les energies 
renovables. 
 
Els problemes de seguretat de les centrals nuclears, els riscos que comporten la 
impossibilitat de garantir la seguretat absoluta de les mateixes, les conseqüències terribles 



que un possible accident provoquen per a la població en radis d'acció altíssims, la dificultat 
de gestió dels residus nuclears, obliguen al nostre judici a repensar-se la utilització d'aquest 
tipus d'energia i a cercar altres alternatives possibles i viables que ens permeten disposar de 
l'energia que precisem i no córrer riscos de difícil control. 
 
Per açò és imprescindible elaborar ja un Pla Energètic Nacional on es contemplen les 
necessitats del país, la capacitat de generació d'energia i d'estalvi, les fonts possibles i les 
alternatives a la situació actual. 
 
En aquest pla energètic, al nostre judici, s'ha d'incloure el tancament gradual i ordenat de 
totes les centrals nuclears existents en el nostre país, la producció del qual d'energia 
s'hauria d'anar substituint per la generada per altres fonts més segures i més netes com, per 
exemple, potenciant i desenvolupant fins a les seues màximes possibilitats les energies 
renovables. 
 
Per tot això, el grup municipal d’Esquerra Unida del País Valencià formula al Ple de la 
Corporació Local els següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Manifestar la nostra solidaritat amb el poble de Japó que està patint aquesta 
situació tan difícil provocada pel terratrèmol, el tsunami posterior i els riscos derivats d'una 
possible fugida radioactiva de la central nuclear de FUKUSHIMA. 
 
Segon.- Exigir al Govern d'Espanya que no adopte cap acord d'ampliació de la vida útil 
dels centrals nuclears actives en el nostre país. 
 
Tercer.- Decretar el tancament definitiu de la central nuclear de Garoña arbitrant un pla 
urgent de dinamització socioeconòmica de la comarca que done alternatives d'ocupació 
als/les treballadors/es de la central i mantinga l'activitat productiva alternativa de la central. 
 
Quart.- Procedir al tancament cautelar, per a sotmetre a un rigorós estudi de seguretat, de 
les centrals nuclears d’Almaraz, Ascó i Cofrents que, encara que van entrar en 
funcionament en la dècada dels 80, tenen tecnologia de la dècada anterior. 
 
Cinqué.- Exigir al Govern d'Espanya que comence l'elaboració d'un PLA ENERGÈTIC 
NACIONAL amb la participació de totes les forces polítiques presents en el Congrés dels 
Diputats i amb la participació activa de la societat civil i especialment del moviment 
ecologista que ha demostrat un profund coneixement d'aquesta problemàtica i algunes de 
les propostes de les quals són recolzades majoritàriament per la societat espanyola. 
 



Sisé.-  Mostrar la nostra aposta per la generació d'energia elèctrica a través de fonts netes i 
en aquest sentit exigir al Govern d'Espanya que aposte i recolze l'alternativa de les energies 
renovables per a ampliar el percentatge de generació en el marc del mix energètic nacional. 
 
Seté.- Exigir al Govern d'Espanya que elabore un pla de tancament ordenat i gradual de 
totes les centrals nuclears en el nostre país, substituint la seua generació d'energia per altres 
fonts mes netes i segures. 
 
Huité.- Declarar al nostre municipi com a “municipi desnuclearizat”, manifestant la nostra 
ferma voluntat de no autoritzar instal·lacions nuclears en el nostre territori.  
 
Nové.- Donar trasllat de la present moció a: 
- El President de Govern d'Espanya. 
- El Ministre d'Indústria. 
- La Ministra de Medi Ambient Rural i Marí. 
- Els grups parlamentaris del Congrés i el Senat. 
- El President del Consell i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes. 
 

Benifairó de la Valldigna, a 25 de març de 2011” 
 

 
Tot seguit el regidor Sr. Antoni Vercher Ferrando com a portaveu del Grup 

Municipal Esquerra Unida del País Valencià, explica els motius de la moció i la defensa, al 
temps demana la Corporació Municipal adopte acord  tal  i  com queda reflectit a la moció. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

 
Ratificar i acceptar la Moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del 

País Valencià, relativa a l’oposició a la Energia Nuclear, ací transcrita, i reiterar els acords 
que la mateixa conté. 

 
 

 11) 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 
2011  fins el dia 31 de març de  2011,  fent l'extracte següent, 



 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,  
De 15-03-11, convocatòria sessió ordinària a celebrar el 21 de març de 2011. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 01-03-11, contracta servei SINAC relacionat amb l’aigua potable, amb 
EGEVASA, pel preu cert de 369,50 € IVA no inclòs, per a l’any 2011. 
De 01-03-11, contracta servei Control analític de l’aigua potable, amb EGEVASA, 
pel preu cert de 2.914,21 € IVA no inclòs, per a l’any 2011. 
De 01-03-11, contracta servei manteniment equips de cloració de l’aigua potable, 
amb EGEVASA, pel preu cert de 995,08 € IVA no inclòs, per a l’any 2011. 
De 03-03-11, contracta servei d’assesorament i assistència tècnica, any 2011, 
aparellador, pèrit industrial i pèrit agricola, segons convenis de col·laboració de la 
Diputació de València amb els respectius Col·legis Professionals. 
De 03-03-11, aprova segona i final certificació d’obra de “Actuacions 
arquitectòniques sobre el nucli històric”, per import de 66.503,79 €. 
De 03-03-11, inici aprovació projecte urbanització trams dels carrers Mariano 
Benlliure, Jaume II i en Projecte “Camino núm. 7”. 
De 24-03-11, aprova primera i final certificació d’obra “Millores en la Plaça 
Major”, per import de 35.625,00 €. 
De 24-03-11, demana redacció projecte de les obres “Millores urbanístiques al C/ 
Camí Tavernes, 1ª fase” a Joaquim Egea i Martínez, arquitecte. 
De 30-03-11, contracta servei Autocontrol vessaments EDAR municipal al riu 
Vaca, amb EGEVASA, pel preu cert de 499,45 € IVA no inclòs, per a l’any 2011. 
De 30-03-11, contracta servei d’assesorament i assistència tècnica urbanística, 
l’arquitecte Sr. Joaquim Egea i Martínez, pel preu cert de 4.000,00 € IVA no inclòs, 
per a l’any 2011. 
 
- URBANÍSME, 
De 30-03-11, a Pascual Magraner Alonso, requeriment per obres sense llicència. 
 
- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS, 
De 11-03-11, a Javier Menent Solanes, instal·lació activitat agència d’assegurances, 
en C/ Ricardo Romero, 21. 
De 31-03-11, a Dora Vercher Casanovas, instal·lació activitat magatzem i 
distribució de farina, en C/ Marinyen, 30. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 15-03-11, autoritza a 01 empresaris de la venda no sedentaria, a ocupar un lloc 
fixe en el mercat no sedentari municipal, per a tot l’any 2011. 



De 29-03-11, destina l’ajuda de l’INEM de 15.566,50 €, per a paliar l’atur 
agricola/2011 a realitzar tasques de condicionament de zones forestals. 
De 29-03-11, destina l’ajuda de l’INEM de 15.566,50 €, per a paliar l’atur 
agricola/2011 a realitzar tasques de condicionament de camins rurals. 
De 30-03-11, revoca autorització de gual 152  a “Frutas Vercher” en Av. de la 
Valldigna, 9. 
De 30-03-11, revoca autorització de gual 153  a “Frutas Vercher” en Av. de la 
Valldigna, 9. 
De 30-03-11, revoca autorització de gual 154  a “Frutas Vercher” en C/ Redessan, 
1. 
De 30-03-11, revoca autorització de reserva de 37 metres linias de via pública per a 
estacionament carrega i descarrega  a “Frutas Vercher” en Av. de la Valldigna, 9. 
De 30-03-11, revoca autorització de reserva via pública, carrega i descarrega a 
“Gonzalo Jerez Garcia” en  C/ Ricardo Romero, 34. 
 
- INTERVENCIÓ,  
De  03-03-11, inici contracte operació de tresoreria per import de 110.000,00 euros. 
De 15-03-11, inici tramitació liquidació del pressupost de l’exercici de 2010. 
De  31-03-11, inici contracte operació de crèdit llarg termini per import de 
340.000,00 euros. 
 
- TRESORERIA,  
De 15-03-11, aprova pagament a portaveus de grups municipals per reunions del 
primer trimestre de 2011. 
De  31-03-11, aprova exempció pago IVTM per minuvalidesa, a Francisco Pellicer 
Fons, del  vehicle  6775 FSX   
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2011,  han tingut entrada  321 escrits, i han tingut eixida  294 escrits. 

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

 
 
 12)  PRECS I PREGUNTES:   
 
 Abans de començar aquest punt de l'Ordre del Dia, l'Alcalde, Sr. Jesús Ferrando 
Peris informa la Corporació Municipal dels assumptes següents: 
  
 - Comenta que estan realitzant-se determinades modificacions en el funcionament 
de l’enllumenat públic amb la finalitat d’estalviar. 



 - Comenta que el manteniment i conservació de la redona en la CV-50 i annexos, 
que tenim en el nostre Terme Municipal, representa una carrega financera, que caldria 
revocar l’acord que va adoptar esta Corporació davant la Generalitat. 
 
 Seguidament pel regidor Sr. José Luís Ferrando Martí, del grup municipal PP, es 
formula la pregunta següent a l’Alcalde,  
 - Con va a realitzar-se el desviament de l’acequai la Creueta.  

L’Alcalde, contesta que el desviament esta orientat fins a la creueta, i la tuberia que 
va a instalar-se en Carrer Mariano Benlliure, servira de vessament per a la part de darrere 
del Patronat de l’Esglesia. 
 
 Tot seguit per la regidora Sra. Rosa Alberola Ferrando, del grup municipal PSOE, 
es formula la pregunta següent a l’Alcalde,  
 - Quina aportació econòmica va a fer l’Ajuntament en l’execució de les obres en C/ 
Mariano Benlliure, per part dels Germans Giner Hernandez.  
 L’Alcalde, contesta que l’aportació de l’ajuntament va a represnetat la quantitat 
d’uns 12.000,00 euros més IVA, amb la finalitat de finançar part del tram del C/ Jaume II 
instal·lant enreixats per a vessament d’aigue spluvials i colocant una tuberai més gran de la 
prevista en C/ Mariano Benlliure, que també va a servir com a colector d’aigües pluvials. 
  
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'Alcalde clou la sessió 
a les 21:20 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta. 
 
 
 Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia  26  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  

 


