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 A Benifairó de la Valldigna, a vint-i-sis d’abril de 2011, essent  les nou 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 18 d’abril de 2011,  per a celebrar 
sessió  extraordinària i  pública. 
 
 Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que 
formen la Corporació  Municipal, el  President obri la sessió  amb el següent, 
 
 



ORDRE  DEL  DIA  

 
 
 1)  APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA 
SESSIÓ  D’11  D’ABRIL DE 2011: 
 
 Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 11 d’abril de 
2011,  la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua 
transcripció al llibre d'actes corresponent. 
 
 
 2) APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT AMB 
L’ARTICLE  14  DEL  REIAL DECRET-LLEI 8/2010: 
  
 Es ret compte de l’informe emés per Intervenció Municipal, amb data 14 d’abril de 
2011,  amb la finalitat de justificar el compliment de l’Ajuntament amb l’article 14 del 
Reial Decret-Llei 8/2010, davant la circumstància de no haver-se tramitat cap expedient de 
modificació de crèdits que recullga la minoració de les retribucions del personal de la 
plantilla i queden afectades a una de les tres posibilitats que regula l’indicat article 14, 
informe que literalment diu, 

“INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 

 
 Salvador  Casanova Ferrer, secretari-interventor de l'Ajuntament de   Benifairó de 
la Valldigna, atés el Decret de l’Alcaldia de data 15 de març de 2011, encara que no forma 
part de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2010, s’emet aquest informe com annex 
a la mateixa en compliment i amb la finalitat de justificar el que regula l’article 14 del 
Reial Decret-Llei 8/2010,  

INFORME 
 
 Els recursos generats per la minoració de les retribucions del personal de la 
plantilla contingudes en el Reial Decret-Llei  8/ 2010, haurien d’estar aplicats a les 
finalitats marcades per l'article 14 quan s'haguera tramitat en el mes de juny/2010 en el 
pressupost de 2010 la corresponent modificació pressupostària de baixes de crèdits en 
l’estat de despeses del capítol I, en la quantitat i en les partides que resultaren de 
l’estimació de la reducció de les nomines per comparació a les vigents en el mes de maig 
de 2010, i la respectiva afecció segons a quina finalitat  anaven a ser destinats aquells 
recursos. 

  
 
 



Així l’esmentat article 14 regula, 
 
 Es declaren recursos afectats els derivats de l'aplicació de les mesures de reducció 
de costos de personal en els exercicis 2010 i 2011, que es destinaran, amb l'ordre de 
preferència en el qual estan relacionats, a les següents finalitats: 
 
a) A sanejar el romanent de tresoreria derivat de l'última liquidació, quan aquest és negatiu. 
 
b) A disminuir el nivell d'endeutament a llarg termini. 
 
c) Al finançament d'inversions. 
 
d) Quan no siguen aplicables els apartats a) o b), els recursos no aplicats en el propi 
exercici al finançament d'inversions, es destinaran en successius exercicis a les finalitats 
establertes en els apartats a), b) i c), amb el mateix ordre de prelació, fins a la seva 
aplicació total. 
 
 En conseqüència amb això, una vegada s'hagen donat de baixa els crèdits del 
capítol I, per sanejar el dèficit obtingut en la liquidació del 2009, o s'hagin habilitat crèdits 
en el capítol IX o VI, bé per amortitzar extraordinàriament deute o bé per procedir a 
finançar inversions, ja s'hauran aplicat els recursos afectats en el pressupost de 2010.  
 
 No obstant açò, l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, no ha tramitat les 
modificacions pressupostàries necessàries per a complir amb les finalitats marcades per 
l'indicat article 14. Davant d’açò es necessari justificar com han quedat ELS RECURSOS 
AFECTATS APLICATS AL PRESSUPOST DEL 2010. 
 
 A la data de tancament comptable i de la liquidació del pressupost, ANNEX  a este 
informe s’han calculat els recursos afectats no aplicats, que coincidixen amb l'objectiu 
d'estalvi de  2010, i es motiu d’este informe, justificar com de forma indirecta aquells 
recursos afectats si han estat destinats al compliment a les finalitats marcades. 
 
 Si l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna haguera complit en la tramitació de la 
corresponent modificació de crèdits de baixes, per anul·lació parcial dels crèdits de totes 
les partides afectades del capítol I, l’hagues tramitat per a complir en  
el supòsit de l'article 14.uno.a. És a dir que els recursos afectats haurien estat aplicats a 
sanejar el Remanent de Tresoreria destinat a despeses Generals negatiu obtingut de la 
liquidació del pressupost de 2009, que va ser la quantitat de  - 677.143,92 euros. 
 
 
 



 Ara bé, anem a comprovar i verificar, que tot i no haver-se tramitat l'oportuna 
modificació, els crèdits afectats no han estat gastats. 
 
 Així de la liquidació del pressupost de 2010 es despren que els conceptes 120, 121  
i  130 del capítol I, on se comptabilitzen les despeses de personal fixe de la plantilla, han 
tingut una consignació definitiva de crèdits de 404.000,00 euros. Les obligacions 
reconegudes netes definitives han segut de 344.217,36 euros. Açò representa que s’han 
produït unes economies en despeses de personal de  59.782,64 euros.  
 
 Segons l’ANNEX  a este informe, on  s’han calculat els recursos afectats no 
aplicats, o siga les minoracions de les nomines de personal en compliment del RD-llei 
8/2010, representen un total d’11.313,63 euros.  
 
 Com es pot comprovar les economies en les despeses de personal han estat molt 
superiors a la quantitat que representa la minoració de les nomines en compliment d’aquell 
R.D-llei, en conseqüència queda verificat que s’ha complit amb l’objectiu del mateix.  
 
 En definitiva ha passat que,  amb independència del tractament pressupostari, la 
minoració salarial sí que s'ha aplicat, i per tant, no s'han reconegut obligacions per l'import 
de l'estalvi de 2010. Disminuint pel mateix import, el reconeixement d'obligacions en el 
capítol I, la qual cosa implica una minoració d'obligacions pendents de pagament de 
pressupost corrent a 31/12/2010, quantitat que integra la part positiva del Romanent de 
Tresoreria. 
  
 Per això, i tot i no haver-se tramitat l'oportuna modificació de crèdits en 
compliment de l'article 14.uno.a del R.D-Llei 8/2010 i en aplicació de l'article 193 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l'efecte financer i pressupostari, s'haurà complert de 
manera indirecta, ja que ha produit en la liquidació de 2010 un estalvi real superior a la 
reducció dels costos de personal. 
 
 Altra qüestió es haver conseguit la finalitat perseguida per l’article 14 del R.D-llei 
8/2010, ja que a pesar de l’esforç d’estalvi per part del personal de la plantilla de 
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna,  suportant una minoració en les seues 
retribucions reconegudes a 30 de maig de 2010, el problema financer que arrastra la 
tresoreria municipal de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, al realitzar més 
despeses corrents que ingressos corrents per a finançar-les, la liquidació del pressupost de 
2010 ha donat com a resultat un Remanent de Tresoreia per a despeses generals de   -
755.830,81 euros. 
 



Tot i ser el romanent de tresoreria negatiu, hi ha hagut un compliment implícit ja que la 
menor despesa com a conseqüència de la reducció de les retribucions del personal esta en 
situació de crèdits disponibles. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
 En conseqüiència, propose la Corporació Municipal l'aprovació del compliment 
amb l’article 14 del Reial Decret Llei 8/2010, de manera indirecta. 
  

          Aixó  no  obstant, l'Ajuntament en Ple  acordarà el  que  considere oportú.” 
 
 I l’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 Aprovar la justificació del compliment de l’Ajuntament de Benifairó de la 
Valldigna amb l’article 14 del Reial Decret-Llei 8/2010, en el termes de l’informe de 
Secretaria-Intervenció aci transcrit. 
 
 

3) RETRE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL 
SOBRE L’AVALUACIÓ DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA RESPECTE 
DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI DE 
2010: 

 
 Es ret compte de l’informe emés per Intervenció Municipal, amb data 14 d’abril de 
2011,  amb motiu de l’aprovació de la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici de 
2010,  en compliment de la normativa d’Estabilitat Pressupostària segons regula el Reial 
Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, efectuant l’avaluació de l’estabilitat 
pressupostaria de l’indicada Liquidació, la qual resulta ser la següent, 
 
 

“INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 
 D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE 

L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
 

Amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2010, 
segons el que disposa el Decret de l’Alcaldia de data 15 de març de 2011, i de 
conformitat amb l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’ 
Estabilitat Pressupostària, en la seua Aplicació a les Entitats Locals, es constata que,  
 
 
 



L’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, regula que la 
Intervenció Municipal elaborarà un informe sobre el compliment de l’objectiu d’ 
estabilitat pressupostària que s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als 
documents previstos en l’article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora d’ Hisendes 
Locals. 
 

Quant a la avaluació pressupostària s’haurà de tenir en compte que les Entitats 
Locals hauran d’ajustar els seus pressupostos al principi d’estabilitat pressupostària 
entès com la situació d’equilibri o superàvit computada en termes de capacitat de 
finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes 
Nacionals i Regionals (articles 3.1 i següents i 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, 
de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General d’Estabilitat 
Pressupostària). 

 
Així la Intervenció Municipal elevarà a l’Ajuntament en Ple un informe sobre el 

compliment de l’objectiu d’ estabilitat de la pròpia Entitat Local i dels seus organismes 
i entitats dependents. 

 
De l’Informe d’Avaluació del compliment de l’Objectiu d’ Estabilitat 

Pressupostaria, es comprovarà que la liquidació del Pressupost [si/no] s’ ajusta al 
compliment del principi d’estabilitat pressupostaria, pel qual [si/no] s’ haurà d’elaborar 
un Pla Econòmic-Financer de conformitat amb el que es disposa en els articles 19 i 
següents del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’ Estabilitat 
Pressupostaria, en la seua aplicació a les Entitats Locals. 
 

En conseqüència, emet el següent 
 

INFORME 
 
PRIMER.  Les Entitats Locals ajustaran els seus pressupostos al principi 

d’estabilitat pressupostària entès com la situació d’equilibri o superàvit computada en 
termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema 
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de conformitat amb el previst a l’article 3.1 
i següents i 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre,  pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei General d’ Estabilitat Pressupostària. 
 

SEGON. La Legislació aplicable ve determinada per: 
a) Els articles 3.1 i següents, i 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de 

desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General d’ Estabilitat 
Pressupostària. 

b) Els articles 4.1, 15 i 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
novembre, d’ Estabilitat Pressupostària, en la seua aplicació a les Entitats Locals.  



c) Reial Decret Legislatiu 2 / 2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació al Principi d'Estabilitat 
Pressupostària (articles 54.7 i 146.1). 

d) Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les 
corporacions locals, publicat per la IGAE, Ministeri d'Economia i Hisenda. 

e) Manual del SEC 95 sobre el Dèficit públic i del deute públic, publicat per 
Eurostat. 

 
TERCER. El principi d’ equilibri pressupostari es desprèn de la comparació dels 

capítols 1 a 7 del  pressupost de despeses i els capítols 1 a 7 d’ ingressos. L’ objectiu 
d’ estabilitat pressupostària s’identificarà amb una situació d’equilibri o superàvit.  

 

PRESSUPOST D’ INGRESSOS                                         DRETS  RECONEGUTS  NETS 

CAPÍTOL              DENOMINACIÓ 

I                IMPOSTOS DIRECTES 596.566,25 

II               IMPOSTOS INDIRECTES 21.704,62 

III              TAXES  i ALTRES INGRESSOS 360.775,20 

IV               TRANSFERENCIES CORRENTS 401.731,89 

V                INGRESSOS PATRIMONIALS 3.405,64 

VI               ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 0,00 

VII              TRANSFERENCIES DE CAPITAL 558.830,92 

TOTAL 1.943.014,52 

 

PRESSUPOST DE DESPESES                                 OBLIGACIONS RECONEGUDES  NETES 

CAPÍTOL              DENOMINACIÓ 

I               DESPESES DE PERSONAL 628.799,17 

II          DESPESES CORRENTS EN  BENS i SERVEIS 504.017,21 

III          DESPESES  FINANCERES 25.569,66 

IV           TRANSFERENCIES CORRENTS 44.784,76 

VI            INVERSIONS  REALS 744.911,36 

VII           TRANSFERENCIES  DE CAPITAL 0,00 

TOTAL 1.994.655,92 

 



Capítols I-VII  d’ ingressos (-)  
Capítols I-VII de despeses = 
Dèficit (-) no financer   

 

  - 51.641,40 

 

QUART. Segons s'aprecia en el quadre anterior, la diferència entre els imports 
dels Drets reconeguts nets en els capítols 1 a 7 dels estats d'ingressos i de les 
Obligacions reconegudes netes dels capítols 1 a 7 de l'estat de despeses, representa 
una necessitat de finanaciació de 51.641,40 €. 
 

 Per tant, la liquidació dels pressupostos i estats financers de l'Ajuntament de 
Benifairó de la Valldigna de l'exercici 2010 incompleix l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària entès com la situació d'equilibri o de superàvit en termes de capacitat 
de finançament d'acord amb la definició continguda en el SEC 95. 

 
En conseqüència, en virtut del que estableix l'article 16.2 del Reial Decret 

1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament 
de la Llei general d'estabilitat pressupostària, s’ha de retre compte d’aquest Informe a 
la Corporació Municipal en la primera sessió que celebre, i en el termini de 15 dies, 
comptats des de la data de la sessió en la que es ret compte d'aquest informe a 
l’Ajuntament en Ple, l'ajuntament de Benifairó de la Valldigna ha de remetre l'informe 
a la Conselleria d’Econòmia, Hisenda i Ocupació que exerceix la tutela financera de les 
Entitats Locals de la Comunitat Valenciana.  
  

I, en virtut del que disposen els articles 19 i 21.2 del Reial Decret 1463/2007, 
de 2 de novembre, ja esmentat, l’Ajuntament en Ple haurà d'aprovar un Pla Econòmic-
Financer amb el contingut i en la forma que estableixen els articles 19 a 21 del citat 
Reglament, en el termini màxim de tres mesos des de la pressa de coneiximent 
d’aquest Informe sobre l’avaluació de l’estabilitat pressupostaria amb motiu de la 
Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2010. 

 
Abans de l'expiració del termini de tres mesos abans indicat, es podrà demanar 

a la Conselleria d’Econòmia, Hisenda i Ocupació, pròrroga de fins a tres mesos 
addicionals, sempre que no s'excedeixca del 31 d'octubre, per a l'elaboració del Pla 
Econòmic-Financer, quan quede acreditat documentalment que dels avanços de la 
liquidació practicada, puga induir que una vegada efectuada la mateixa es compleix 
amb l'objectiu d'estabilitat. 

 
 Es quan ha d’informar en compliment del càrrec que desenvolupa, i propose la 
Corporació Municipal prenga coneiximent del mateix i adopte resolució escaient. 
  

          Aixó  no  obstant, l'Ajuntament en Ple  acordarà el  que  considere oportú.” 
 



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

 
 
 4) ELECCIÓ DE MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS, PER A LES 

ELECCIONS LOCALS i PER A LES ELECCIONS A CORTS, A CELEBRAR EL 
DIA  22  DE  MAIG DE  2011: 

 
Atès que per Reial Decret 424/2011, de 28 de març, s’han convocat Eleccions 

Locals, i que per Decret 2/2011, de 28 de març, del President de la Generalitat, s’han 
convocat Eleccions a les Corts, a celebrar el dia 22 de maig de 2011. 
 

Atés el que disposa l'article 26 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, 
actualment vigent, pel qual correspon als ajuntaments la formació de les Meses Electorals. 

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

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

         MESA A: 
 
      PRESIDENTA TITULAR:     Sra. Angela Cors Mejias,   DNI 20036957 R. 
      PRESIDENT SUPLENT 1r.:  Sr. Vicente Victor Cuñat Plana,  DNI 20765615 L. 
      PRESIDENT SUPLENT 2n.:  Sr.  Jose Luis Chaveli Serra, DNI  73942889 M. 
 
      1r. VOCAL TITULAR:                Sr. Marcial Company Perez,  DNI 20780583 Z 
      1r. SUPLENT DEL 1r. VOCAL: Sra. Lucia Cerveron, Ruiz, DNI 20058080 X 
      2n. SUPLENT DEL 1r. VOCAL: Sra. Maria José Artes Peiro,  DNI 20040765 Z 
 
      2n. VOCAL TITULAR:             Sra. Maria Angeles Bernat Pascual,  DNI 20017200 R  
      1r. SUPLENT DEL 2n. VOCAL: Sra. Arantxa Alberola Company,  DNI 07260636 L  
      2n. SUPLENT DEL 2n. VOCAL: Sra. Ana Maria Gil Tent,   DNI 20778263 V 
 
         MESA B: 
 
      PRESIDENTA TITULAR:      Sra.  Tamara Peris Martí,  DNI  20049884 W. 
      PRESIDENT  SUPLENT 1r.:  Sra.  Maria Carmen Peris Vercher,  DNI  20791615 Y 
      PRESIDENT SUPLENT 2n.:  Sra. Maria Teresa Mahiques Cuñat, DNI 20791552 N 
 
      1r. VOCAL TITULAR:                Sr. Manuel Tripiana Mateu,  DNI 19467036 C 
      1r. SUPLENT DEL 1r. VOCAL: Sr. Juan José Sanchez Grau,  DNI 20043128 P 
      2n.SUPLENT DEL 1r.VOCAL:  Sr. José Javier Vercher Altur, DNI 19992269 W  



 
      2n. VOCAL TITULAR:                Sra.  Purificación Selfa Vitoria, DNI 20801153 E 
      1r. SUPLENT DEL 2n. VOCAL: Sr. Salvador Serra Sanchis, DNI 20788650 P 
      2n.SUPLENT DEL 2n.VOCAL:  Sra. Maria Elvira Plana Aznar, DNI 20780478 R 
  

I per unanimitat queden formades les dos Meses Electorals que s'han indicat, amb 
les persones esmentades per a cadascun dels càrrecs. 

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

als efectes previstos en la vigent  legislació general del Règim Electoral. 
 
  
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'Alcalde clou la sessió 
a les 9:40 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta. 
 
 
 Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia  12  de maig 
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  

 
 
 
 
 
 


