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A Benifairó de la Valldigna, a dihuit de desembre de 2012, essent les vint hores, a
la Sala de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Agustí Pascual Granell,
assistits pel secretari general de l'Ajuntament Sr. Salvador Casanova Ferrer, es reuniren en
primera convocatòria les regidores i els regidors que s'han relacionat, prèviament
convocats per avui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 12 de desembre de
2012, per a celebrar sessió extraordinària i pública.
Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que
formen la Corporació Municipal, el president obre la sessió amb el següent,
ORDRE DEL DIA

1) PRESA DE POSSESSIÓ DE NOVA REGIDORA:
Es ret compte que ha estat expedida per la Junta Electoral Central a favor de la Sra.
Rosanna Peris Peris, la credencial de regidora per a formar part d'esta Corporació
Municipal, en substitució per renúncia del Sr. José Antonio Sáiz Sánchez, per estar inclosa
en la candidatura presentada per Esquerra Unida del País Valencià, a les eleccions locals
de 22 de maig de 2011.
La Sra. Rosanna Peris Peris, prèviament citada a l'efecte, compareix davant de
l'Ajuntament en Ple, a l'objecte de prendre possessió del càrrec de Regidora per al qual ha
estat designada. Acreditada la seua personalitat, pel Sr. Secretari es manifesta que
l'indicada regidora ha presentat la corresponent declaració d'interessos que regula l’article
75 de la Llei de Bases de Règim Local, així com l’article 131 de la Llei 8/2010 de Règim
Local de la Comunitat Valenciana.
Tot seguit, i d'acord amb l'article 108.6 de la Llei Orgànica de Règim Electoral
General, sota la fórmula establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, la regidora
Sra. Rosanna Peris Peris formula promesa, amb l’afegit “per imperatiu legal”, d'acatament
a la Constitució, prenent possessió del seu càrrec.
A continuació, pel Sr. Alcalde-President i els altres membres de la Corporació
Municipal, li donen la benvinguda, felicitant-la.

2) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ DE 12 DE NOVEMBRE DE 2012:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 12 de novembre
de 2012.
Tot seguit per la regidora del grup municipal EUPV, Sra. Rosanna Peris Peris, es
manifesta que com no era regidora en la sessió mencionada, va a abstenir-se de votar.
I l’Ajuntament en Ple, per majoria de set vots a favor i una abstenció, acorda:
Aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 12 de novembre de 2012 sense
esmenes, ordenant la seua transcripció al llibre d'actes corresponent.

3) RETRE COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DEL
GRUP MUNICIPAL EUPV:
Es ret compte de l’escrit presentat en Secretaria General, signat per la regidora de la
formació política EUPV, que ha pres possessió del seu càrrec en esta mateixa sessió, en
substitució del Sr. José Antonio Sáiz Sánchez, amb la finalitat de constituir-se en grup
polític.
Atés l'apartat 3 de l'article 73 de la vigent Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del
Règim Local, l’article 134 de la Llei 8/2010 de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana, i els articles 23 a 29 del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim
Jurídic de les Corporacions Municipals.
La Corporació Municipal, per unanimitat, queda assabentada de la modificació de
la constitució del següent grup polític de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, els
seus regidors integrants i el respectiu portaveu:
- GRUP Esquerra Unida del País valencià (EUPV). Regidors: Sra. Rosanna Peris
Peris, essent la mateixa la Portaveu.

4) MODIFICACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL
DE COMPTES:
Atés l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, l’article 119 de la Llei 8/2010 de
23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i els articles 123 i següents del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Municipals.
Atés que la representació política que conforma la Corporació Municipal, resultant
de les eleccions locals del 22 de maig de 2011, ha variat respecte del grup municipal
EUPV al haver renunciat el que era regidor del mateix, Sr. José Antonio Sáiz Sánchez.
A proposta del Sr. Alcalde, i feta la manifestació oportuna per la Portaveu del
Grup polític EUPV, sobre la composició de la Comissió Especial de Comptes de
l'Ajuntament.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Sense variar la resta de membres i presidència, nomenar membre de la Comissió
Especial de Comptes a la següent regidora:
Pel Grup EUPV, la Sra. Rosanna Peris Peris

b) Reiterar que el seu funcionament és l'indicat en la legislació de Règim Local, és
a dir l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de cada exercici pressupostari; el
règim de les decisions que no es produïsquen per unanimitat, serà per votació ponderada o
proporcional en funció del nombre de regidors que, de cada Grup polític, integren la
Corporació Municipal, excepte el del representant del PSOE, que el seu vot equivaldrà a
tres.

5) MODIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT
MUNICIPAL EN LA MANCOMUNITAT DE LA VALLDIGNA:
Es ret compte la Corporació Municipal que la renuncia al càrrec de regidor per part
del Sr. José Antonio Sáiz Sánchez, ha comportat també la renuncia a ser membre de la
Mancomunitat de la Valldigna, renuncia que ja va ser acceptada per la Mancomunitat de la
Valldigna en la seua sessió plenària de 16 d’octubre de 2012.
Per altra banda en escrit de la Mancomunitat de la Valldigna de data 18 d’octubre
de 2012, es demana a l'Ajuntament la designació del representant que li pertoca com a
Municipi membre de l'indicada Mancomunitat, el mes aviat possible.
Atés que segons l’article 97.3 de la Llei 8/2010 de 23 de juny de Règim Local de la
Comunitat Valenciana, la representativitat prevista a l’article 101 en les mancomunitats,
cada municipi estarà representat en el Ple de la mancomunitat pel seu alcalde/alcaldessa i
un regidor/regidora triat per l’Ajuntament en Ple corresponent per majoria absoluta.
Pel Sr. Alcalde, demana cada Grup Municipal proposta de designació de
representant municipal en l'indicada Mancomunitat, manifestant els portaveus dels Grups
PP, EUPV, i PSOE la voluntat que siga un regidor del seu Grup.
Davant les propostes formalitzades per a ser representant de la Corporació
Municipal de Benifairó de la Valldigna en la Mancomunitat de la Valldigna, l'AlcaldePresident sotmet a votació les mateixes.
Tot seguit es realitza votació a la proposta del Grup EUPV, la qual dóna el resultat
següent: Dos vots a favor, un de la regidora del grup EUPV i un del regidor del grup
BLOC-COMPROMÍS; i sis en contra, tres dels regidors del grup PSOE, i tres dels
regidors del grup PP.
A continuació es realitza votació a la proposta del Grup PP, la qual dóna el resultat
següent: Tres vots a favor, dels regidors del grup PP; i cinc vots en contra, tres dels
regidors del grup PSOE, un de la regidora del grup EUPV i un del regidor del grup BLOCCOMPROMÍS.

Finalment es realitza votació a la proposta del Grup PSOE, la qual dóna el resultat
següent: Tres vots a favor, dels regidors del grup PSOE; i cinc vots en contra, tres dels
regidors del grup PP, un de la regidora del grup EUPV i un del regidor del grup BLOCCOMPROMÍS.
En conseqüència, com que cap candidat ha obtingut la majoria absoluta legal
preceptiva, l’Alcalde proposa deixar l’assumpte sobre la Mesa per a que tots els Grups
Municipals estudien be aquest tema i resoldre’l en la propera sessió que es cèlebre.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Deixar l’assumpte sobre la Mesa per a ser resolt en la propera sessió que es cèlebre.

6) AMPLIACIÓ DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 04 DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ
URBANA DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA:
La Corporació Municipal en la sessió d’1 d’octubre de 2012, amb coneixement de
l'expedient instruït per a l'aprovació de la Modificació puntual Núm. 4 del Pla General
d'Ordenació Urbana de Benifairó de la Valldigna, el qual es va sotmetre a informació
pública segons acord adoptat en sessió de 04 de juny de 2012, va aprovar provisionalment
l’indicada Modificació puntual núm. 4 del PGOU, a l’hora que sol·licitava l’aprovació
definitiva de part de la Conselleria competent en matèria d’urbanisme de la Generalitat.
Entre altres, amb la modificació puntual núm. 4 del PGOU, es va corregir una
errada de medició existent en les fitxes de planejament i gestió previstes al PGOU per al
Sector industrial I-B, en quan a l’equipament dotacional corresponent al “Nou Cementeri”,
que queda adscrit al Sector i que forma part de l’àrea de repartiment. Així, si be en les
Fitxes es fa referència a una superfície adscrita de 1.500 m2, en realitat, i després de
realitzar les medicions oportunes, es conclou que esta superfície es de 3.130 m2, o siga es
subsana aquella diferencia de 1.630 m2.
Una vegada continuat el tràmit per demanar l'aprovació definitiva de la Modificació
núm. 4 del PGOU a la Generalitat, al tractar-se en aquesta modificació de sistemes
estructurals de planejament, se presenten escrits demanant que s’especifiquen quins són els
nous terrenys que s’adscriuen al Sector I-B, i que representen la superfície de 1.630 m2,
concretament el Sr. Juan Francisco Vercher Compamy, en representació de “Vercom
SAT”, i el Sr. José Vercher Company, en representació de “Frutas Bollo, SA”, en
l’al·legació tercera de l’escrit presentat.

L'Ajuntament en Ple, en la sessió de 6 d’octubre de 2008, va aprovar definitivament
el document de l'assignació de les parcel·les cadastrals del polígon 12 de rústica que
conformen l'equipament dotacional “Cementeri nou”, entre els Sectors Urbanitzables R-A,
R-C i I-B, atenent els criteris senyalats en el Pla General d'Ordenació Urbana de Benifairó
de la Valldigna, determinant el seu repartiment entre els Sectors corresponents. Acord que
després de ser degudament notificat a les persones interessades, no va ser impugnat ni en
via administrativa ni judicial, en conseqüència, el mateix ha esdevingut ferm i consentit per
totes les persones interessades, sense que a data d'avui es puga qüestionar el contingut de
l'esmentat acord plenari.
Per tant aquells 1630 m2 del dotacional “Nou Cementeri”, que en virtut de la
modificació puntual núm. 4 del POGU, han quedat adscrits al Sector urbanitzable I-B, es
un total de restos de parcel·les del polígon 12 que l’any 2008 quedaren pendent
d’adscripció, i en concret i a resultes de les medicions topogràfiques concretes quan s’incie
la gestió urbanística del Sector I-B, són els següents:
- Resto de la parcel·la cadastral 6, de SAT N 7075 VERCOM, 953’00 m2,
- Resto de la parcel·la cadastral 102, de FRUTAS BOLLO, SA, 136’50 m2.
- Resto de la parcel·la cadastral 103, de RAJAMI SL, 540’50 m2,
L’Alcalde indica la Corporació Municipal que l’ampliació de l’acord d’aprovació
provisional de la modificació puntual núm. 4 del PGOU és el que s’ha explicat en el
paràgraf anterior.
Tot seguit la regidora del grup municipal EUPV, Sra. Rosanna Peris Peris,
manifesta que el seu grup va a votar en contra per coherència i convicció. Per coherència,
perquè tots els de Benifairó de la Valldigna tinguem igualtat de condicions a l’hora de
realitzar obres afectades d’urbanització pendent. Per convicció, perquè si l’Ajuntament no
hagués retirat el recurs contenciós administratiu presentat contra la Resolució adoptada en
data 20 de juny de 2006, per la Secretaria Autonòmica de Territori i Vivenda, segurament
hui tindríem un assumpte diferent.
A continuació el regidor del grup municipal BLOC, Sr. Juan Carlos Cors Mejias,
manifesta que el seu grup va a votar en contra.
L’Alcalde proposa l'adopció d'acord favorable i unànime per a aquesta ampliació
d’acord.
Passa l'assumpte a votació, la qual dona el resultat següent: Sis vots a favor, tres
dels regidors del grup municipal PSOE, i tres dels regidors del grup municipal PP, i dos
vots en contra, un del regidor del grup municipal EUPV i un del regidor del grup municipal
BLOC.

I l'Ajuntament en Ple, per majoria de sis vots a favor i dos en contra, aprova:
a) Ampliar l’acord d’aprovació provisional de la Modificació puntual núm. 04 del
Pla General d'Ordenació Urbana de Benifairó de la Valldigna, adoptat en la sessió d’1
d’octubre de 2012, en el sentit de determinar i concretar que aquells 1630 m2 del
dotacional “Nou Cementeri”, que en virtut d’aquesta modificació puntual han quedat
adscrits al Sector urbanitzable I-B, es un total de restos de parcel·les del polígon 12 que
quedaren pendent d’adscripció, i són els següents:
- Resto de la parcel·la cadastral 6, de SAT N 7075 VERCOM, 953’00 m2,
- Resto de la parcel·la cadastral 102, de FRUTAS BOLLO, SA, 136’50 m2.
- Resto de la parcel·la cadastral 103, de RAJAMI SL, 540’50 m2,
b) Unir certificació d’aquest acord a l’expedient de “Modificació puntual núm. 04
del Pla General d'Ordenació Urbana de Benifairó de la Valldigna” per a constància.
c) Notificar aquest acord a les persones interessades.

7) ESTIMACIÓ SI ES EL CAS, D'AL·LEGACIONS FORMULADES A
L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 04
DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE BENIFAIRÓ DE LA
VALLDIGNA:
La Corporació Municipal en la sessió d’1 d’octubre de 2012, amb coneixement de
l'expedient instruït per a l'aprovació de la Modificació puntual Núm. 4 del Pla General
d'Ordenació Urbana de Benifairó de la Valldigna, el qual es va sotmetre a informació
pública en compliment de la vigent Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística
Valenciana, segons acord adoptat en sessió de 04 de juny de 2012, va aprovar
provisionalment l’indicada Modificació puntual núm. 4 del PGOU, a l’hora que sol·licitava
l’aprovació definitiva de part de la Conselleria competent en matèria d’urbanisme de la
Generalitat.
Com que la modificació puntual núm. 4 del PGOU s’ha tramitat en compliment de
la Sentència núm. 2723 en data 23 de novembre de 2011, de la Secció Primera de la Sala
del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, Sentència que va adquirir fermesa en data 16 de febrer de 2012, després de
tramitar el recurs contenciós administratiu 459/2008 interposat per “Frutas Bollo, SA”, per
la qual s’ordena l’ajuntament el compliment de la Resolució de 20 de juny de 2006 de la
Secretaria Autonòmica de Territori i Vivenda i es determina la superfície que ha de passar

de sòl urbanitzable a sòl urbà; l’acord de sotmetre a informació pública l’indicada
modificació adoptat per l’Ajuntament en Ple en sessió de 04 de juny de 2012, va ser
comunicat a “FRUTAS BOLLO, S.A.” en data 18 de setembre de 2012.
Una vegada continuat el tràmit per demanar l'aprovació definitiva de la Modificació
núm. 4 del PGOU a la Generalitat, al tractar-se en aquesta modificació de sistemes
estructurals de planejament, per part de “FRUTAS BOLLO, S.A.”, en data 18 d’octubre de
2012, es va formular plec d'al·legacions a l’acord de l’Ajuntament en Ple adoptat en sesió
de 04 de juny de 2012, relatiu a sotmetiment a infomació pública de la modificació puntual
núm. 4 del PGOU, i bàsicament s’al·lega:
1) Que s'ha produït un retard indegut en la notificació del tràmit d’informació
pública de la Modificació puntual núm. 4 del PGOU de Benifairó de la Valldigna.
2) Disconformitat amb tres aspectes continguts en la Modificació Puntual núm. 4
del PGOU, que es resumeixen a continuació:
a) Considera que la modificació no exclou de l'àmbit del Sector urbanitzable
industrial B (I-B), el cantó superior esquerra de la parcel·la que està construïda la
central hortofructícola.
b) El sòl a cedir per a vial en la futura actuació aïllada no tindrà una amplària de 10
metres com sembla identificar-se en els plànols d'ordenació.
c) Finalment, considera que l'Ajuntament erra al preveure l'aplicació del règim
previst per al sòl semiconsolidat, quan la sentència dictada deixa clar que el terreny
es classifica com sòl urbà consolidat.
3) Que la Modificació Puntual núm. 4 ha augmentat la superfície del “Cementiri
nou” adscrita al Sector I-B, passant de 1.500 m2 a 3.130 m2. Encara que no ha especificat
que nous terrenys s'adscriuen al mateix.
A continuació, i en relació amb l'acord plenari de 6/10/2008 sobre assignació de les
parcel·les que formen part del sòl dotacional “Cementeri nou”, al·lega:
a) Que l'Ajuntament va vulnerar la seua obligació de redactar un document
específic de Modificació Puntual del PGOU.
b) Que les parcel·les de la seua propietat hagueren de quedar adscrites al Sector
Industrial I-B, i no al R-C.

c) Que queden sense adscriure unes restes d'aquestes parcel·les de 3.078,24 m2 en
la parcel·la 4, i 325,50m2 en la parcel·la 102.
d) Que ja que s'ha augmentat l'adscripció al Sector Industrial I-B, sol·licita
l'adscripció d'aquestes restes de parcel·les al referit sector.
e) I considera que faltarien per adscriure 164 m2 més per a cobrir la totalitat dels
terrenys del “Cementeri nou”.
Aquestes al·legacions formulades per “FRUTAS BOLLO, S.A.” han estat
informades, en data 26 de novembre de 2012, pel servei extern d'assistència
juridicourbanística “Gesplan València SL”, informe que proposa la desestimació de les
al·legacions, en base a les argumentacions següents:
1) Respecte la primera al·legació, advertir que en el present supòsit s'ha seguit
estrictament la tramitació requerida a través dels article 94 de la Llei 16/2005 Urbanística
valenciana, en relació amb l'article 83 del mateix text legal, sense que en aquest cas siga
legalment exigible la notificació individualitzada als particulars.
No obstant això, l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna va tindre la deferència
de comunicar expressament a la mercantil FRUTAS BOLLO, S.A. la tramitació de la
Modificació Puntual núm. 4 del PGOU, per haver estat part en el procediment ordinari del
recurs contenciós administratiu núm. 459/2008 tramitat en la Secció Primera de la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, i
versar la modificació puntual, en part, sobre l'execució de la sentència recaiguda en
l'esmentat procediment. No hem d'oblidar, per tant, que no es tracta d'una notificació
preceptiva, sinó d'una mera comunicació realitzada per cortesia de l'Ajuntament.
En qualsevol cas, hem d'assenyalar que en aquest cas no s'ha produït indefensió a
“Frutas Bollo, SA”, ja que la Modificació Puntual núm. 4 del PGOU va ser degudament
publicat i a més, comunicat individualitzadament a la mercantil interessada, i bona mostra
d'això la constitueix l'escrit d'al·legacions presentat per aquesta última. Per tant, es proposa
la DESESTIMACIÓ d'aquesta primera al·legació.
2) Es proposa igualment la DESESTIMACIÓ d'aquesta segona al·legació sobre la
base dels següents arguments:
a) En primer lloc, considera que la modificació no exclou de l'àmbit del Sector
urbanitzable industrial B (I-B), el cantó superior esquerra de la parcel·la que està
construïda la central hortofructícola. Sobre aquesta qüestió s’ha d’aclarir que la superfície
que ha estat objecte d'exclusió de l'àmbit del Sector Urbanitzable Industrial B (I-B), és

exactament la superfície que va ser reconeguda a través de la Sentència núm. 2723 de data
23/11/2012 (P.O. 459/2008), açò és, 11.700 m2.
Per tant, l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna s'ha limitat en aquest cas a
donar estricte compliment al disposat en la referida sentència judicial, el contingut de la
qual, d'altra banda, es remet al seu torn a la Resolució de la Secretària Autonòmica de
Territori i Habitatge de data 20 de juny de 2006, per la qual es resol estimar parcialment el
recurs d'alçada presentat per la mercantil FRUTAS BOLLO, S.A. Hem de recordar que la
superfície que va ser reclamada en aquest recurs d'alçada per la citada mercantil, com
superfície urbana consolidada, era de 11.700 m2, i no superior a aquesta xifra com ara
pretén l’al·legant.
b) Al·lega en segon lloc, que el sòl a cedir per a viari en la futura actuació aïllada,
no tindrà una amplària de 10 metres com sembla identificar-se en els plànols d'ordenació,
sinó de 7 metres.
Aquesta qüestió que es planteja respecte a l'amplària del viari no és objecte
d'aquesta Modificació puntual núm. 4 del PGOU, doncs hem de recordar que l'amplària del
viari de 10 metres ve així definitiva en el PGOU vigent, i no és objecte de variació a través
del document que es va sotmetre a informació pública.
Aquesta és la raó per la qual els plànols d'ordenació que es fan constar en la
Modificació Puntual núm. 4, respecten les dimensions dels vials que figuren en el
document de PGOU original, ja que no han estat objecte de modificació.
c) Finalment, considera que l'Ajuntament erra al preveure l'aplicació del règim
previst per al sòl semiconsolidat, quan la sentència dictada deixa clar que el terreny es
classifica com sòl urbà consolidat.
Al respecte em d’assenyalar que la Modificació Puntual núm. 4 del PGOU, es
limita a aplicar el règim previst a través de la sentència anteriorment referenciada, i per tant
de la Resolució dictada en data 20/6/2006 per la Secretària Autonòmica de Territori i
Habitatge de la Generalitat Valenciana, el tenor literal de la qual estableix;
“….havent de modificar l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna aquest Pla pel que fa a la
classificació dels terrens propietat de la mercantil que haurien de classificar-se com sòl urbà i
subjectant els mateixos al règim d'ACTUACIÓ AÏLLADA a fi de completar la urbanització prevista
en els termes exposats en els fonaments de la present resolució…”.

Aquest i no un altre és el règim legal al que s'al·ludeix en la Modificació Puntual
núm. 4 del PGOU, per tant, es proposa igualment la DESESTIMACIÓ de l'al·legació
formulada en aquest apartat.
3) En aquest apartat formula diverses al·legacions en relació amb el contingut de
l'Acord plenari de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna de data 6/10/2008, sobre
assignació de les parcel·les que formen part del sòl dotacional “Cementeri nou”.

Al respecte, després de comprovar el contingut de l'expedient relatiu a l'Acord
plenari de data 6/10/2008, es constata que la mercantil FRUTAS BOLLO, S.A. no va
presentar al·legacions durant el tràmit d'informació pública, ni tampoc va impugnar l'acord
definitiu, en via administrativa o judicial. En conseqüència, l'esmentat acord plenari ha
esdevingut ferm i consentit per a la mercantil al·legant, sense que a data d'avui es puga
qüestionar el contingut de l'esmentat acord plenari.
Quant a la sol·licitud d'adscripció de les restes de les parcel·les del dotacional
“Cementeri nou” pendent d’adscripció, que siguen adscrites al Sector Urbanitzable
Industrial B, indicar que ha estat resolt en el punt anterior de l’Ordre del Dia d’aquesta
sessió plenària relatiu a “6.- Ampliació de l’aprovació provisional de la modificació
puntual núm. 04 del Pla General d'Ordenació Urbana de Benifairó de la Valldigna”.
Respecte de la resta de la parcel·la 4, s’ha de desestimar la pretensió, ja que la resta
d’esta parcel·la queda fora del sòl grafiat en el vigent PGOU com dotacional amb
destinació a cementeri.
Seguidament la Corporació Municipal delibera sobre el contingut de les
al·legacions formulades per “Frutas Bollo, SA” a la tramitació de l’expedient de la
modificació núm. 4 del PGOU, i sobre el contingut de l’informe emes pel servei extern
d'assistència juridicourbanística “Gesplan València SL” que proposa la desestimació del
total de les al·legacions formulades, manifestant tots els portaveus del grups municipals la
voluntat de desestimar les al·legacions mencionades.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Basant-se en les motivacions detallades en la part expositiva d’este acord, segons
l’informe emes per “Gesplan València SL”, desestimar les al·legacions formulades per
FRUTAS BOLLO S.A., en data 18 d’octubre de 2012, a l’acord de l’Ajuntament en Ple
adoptat en sessió de 04 de juny de 2012, relatiu a la modificació puntual núm. 4 del PGOU.
b) Ratificar els acords adoptats per aquest Ajuntament en Ple en relació a la
tramitació de l’expedient sobre la modificació puntual núm. 4 del PGOU.
c) Notificar este acord a Frutas Bollo, SA.

8) CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL EN L’ACCEPTACIÓ DE
CESSIÓ DE TERRENYS AFECTATS DE VIAL, PEL SR. JOSÉ RAMÓN PLANA
CUÑAT I ALTRES, AMB RESERVA DE L’APROFITAMENT URBANÍSTIC:

L’Ajuntament en Ple en la sessió de 4 de juny de 2012 va adoptar acord d’acceptar
la cessió gratuïta que fan a l'Ajuntament els senyors José Ramón Plana Cuñat en
ganancials amb Ana-Carmen Ferrando Gonzalez, i Daniel Peréz Serra amb ganancials amb
Dolores Verdu Moreno, de 147,14 m2 de terrenys urbans afectats de vial, que han de
conformar part del carrer La Xara d’aquest Municipi, amb reserva de l’aprofitament
urbanístic corresponent.
Una vegada notificat l’anterior acord a la part interessada, la propietària de la
parcel·la objecte de cessió i aprofitament, manifesta que l’adjuntament ha patit una errada
en la medició de la parcel·la de raó, considerant que en compte de 147,14 m2 han de ser
aproximadament 200 m2.
Atés la nova medició realitzada pel Tècnic municipal, acceptada de conformitat per
la propietat de la parcel·la, es fa pales que efectivament la cessió de terrenys amb reserva
de l’aprofitament han de ser 193,40 m2.
Atés el que regula l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Comú, respecte de la
rectificació d’errors patits en els actes administratius.
Tot seguit per la regidora del grup EUPV, Sra. Rosanna Peris Peris, es manifesta
que va a abstindre’s. Manifestant la resta de portaveus dels grups municipals la voluntat
d’aprovar la correcció d’errors.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de set vots a favor i una abstenció, acorda:
a) Acceptar la nova medició de terrenys que han de ser objecte de cessió gratuïta
per part dels senyors José Ramón Plana Cuñat en ganancials amb Ana-Carmen Ferrando
Gonzalez, i Daniel Peréz Serra amb ganancials amb Dolores Verdu Moreno, quedant
determinada la superfície en 193’40 m2, els quals han de conformar part del carrer La
Xara d’aquest Municipi.
b) Ratificar la resta de l’acord adoptat per aquest Ajuntament en Ple, en sessió de 4
de juny de 2012, en relació a aquest assumpte.
c) Comunicar aquest acord als titulars de la finca objecte d’aquesta cessió.
d) Considerar que el Conveni urbanístic aprovat definitivament te validesa plena a
la finalitat perseguida per aquest assumpte, independentment de la superfície objecte de
cessió gratuïta i posterior aprofitament urbanístic.
e) Facultar l'Alcalde per a que en nom i representació de l'Ajuntament firme els
documents que calguen i en particular la corresponent escriptura pública.

9) MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI
PÚBLIC
LOCAL,
PER
INSTAL·LACIÓ
D'ACTIVITATS
ECONÒMIQUES, EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL, AMB CARÀCTER
AMBULANT:
Atés l’expedient tramitat amb motiu de la modificació de l’ordenança fiscal
municipal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local, per instal·lació d'activitats econòmiques, en terrenys d'ús públic local, amb
caràcter ambulant.
Atés justificada la necessitat de la modificació de l’ordenança fiscal indicada, en
particular per a millorar l’organització i funcionament del mercat ambulant setmanal, a
partir de l'any 2013.
Atés que en la tramitació de l’expedient s'han complert els requisits que s'esmenten
en la vigent Legislació reguladora de les Hisendes Locals.
L'Alcalde, demana l'aprovació de la modificació proposada, tal i com
presentada.

esta

I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, per
instal·lació d'activitats econòmiques, en terrenys d'ús públic local, amb caràcter ambulant,
tal i com hi figura a l'expedient, i que fara efecte a partir de l'u de gener de 2013, com s’hi
indica:
Es modifica l’article quart.- Tarifes,
Epígraf 1.- Llocs mercat ambulant o no sedentari, al trimestre:
a) Llocs fixes fins 03 m.l..- 15,00 euros.
b) Llocs fixes de 03'01 m.l. fins 04 m.l..- 20,00 euros.
c) Llocs fixes de 04'01 m.l. fins 05 m.l..- 30,00 euros.
d) Llocs fixes de 05'01 m.l. fins 06 m.l..- 40,00 euros.
e) Llocs fixes de 06'01 m.l. fins 07 m.l..- 50,00 euros.
f) Llocs fixes de 07'01 m.l. fins 08 m.l..- 60,00 euros.
g) Llocs fixes de 08'01 m.l. fins 09 m.l..- 80,00 euros.
h) Llocs fixes de 09'01 m.l. fins 10 m.l..- 100,00 euros.
i) Llocs fixes de més de 10 m.l., per cada metre més 20,00 euros.

Epigraf 2.- Llocs mercat ambulant o no sedentari, al dia:
a) Llocs eventuals fins 03 m.l..- 3,00 euros.
b) Llocs eventuals de més de 03 m.l., per cada metre més 01,00 euros.
Epigraf 3.- Llocs en festes patronals, on autoritze l'ajuntament, al dia
a) Llocs fins 03 m.l..- 5,00 euros.
b) Llocs de més de 03 m.l., per cada metre més 02,00 euros.
Epigraf 4.- Activitats en general, que es desenvolupen en la via pública, i en
particular rodatge cinematogràfic, on autoritze l'ajuntament.
a) Rodatge cinematogràfic, al dia.- 200,00 euros.
b) Activitats econòmiques i/o professionals, integrades en el vehicle que les
transporta, durant la setmana de festes i eventualment on s'autoritzen, excepte dia mercat
ambulant setmanal:
b1) Llocs fins 03 m.l..- 10,00 euros al dia.
b2) Llocs de més de 03 m.l., per cada metre més 10,00 euros.
Es modifica l'Article seté.- ORGANITZACIÓ: Afegint un nou apartat 7é, passant
els actuals apartats 7é, 8é i 9é a ser els apartats 8é, 9é i 10é. El literal del nou apartat 7é, és
el següent:
7.- Un mateix lloc fixe del mercat no sedentari podrà ser compartit, únicament, per
dos professionals de la venda no sedentària. A l’efecte en les respectives sol·licituds hauran
de manifestar recíprocament en quin professional van a compartir el lloc fixe del mercat,
essent coincident la informació manifestada per cada un dels dos professionals. L’ús
compartit s’ha de mantindré, excepte força major, durant tot el període de l’autorització
concedida. Un mateix dia de marcat no podran estar els dos professionals en el lloc fixe,
açò implica que ha de ser l’ocupació amb alternança.
A efectes tributaris, cada professional indicarà el número d’un compte bancari on
poder domiciliar les quotes trimestrals del mercat ambulant, corresponent a cada un el 50%
de la quota que corresponga al lloc que ocupen. Els dos professionals que compartixquen
un lloc del mercat, són responsables solidaris de les respectives quotes tributaries.
Segon.- Exposar al públic, per termini de trenta dies, en el Tauler d'Anuncis de
l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, aquest acord i ordenança fiscal
modificada, amb la finalitat que pels interessats s'examinen els expedients i en el seu cas
presenten les reclamacions que consideren oportunes.
Tercer.- Cas que durant el termini d'exposició, a partir de la respectiva publicació
en el Butlletí Oficial de la Província, no es presente cap reclamació, aquest acord i text de
l’ordenança fiscal modificada, quedaran elevats i considerats definitius, constatant-ho el
Sr. Alcalde, publicant-se els textos íntegres de la mateixa als efectes legals previstos.

10) MOCIÓ PER A SOL·LICITAR EL PAGAMENT DEL DEUTE DE LA
GENERALITAT AMB ELS AJUNTAMENTS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA:
Es ret compte de la moció presentada conjuntament pels quatre grups municipals,
PSOE, PP, EUPV, i BLOC-COMPROMÍS, per la qual es sol·licita el pagament del deute
de la Generalitat amb els Ajuntaments de la Comunitat Valenciana, i que literalment diu:
“MOCIÓ PER A SOL·LICITAR EL PAGAMENT DEL DEUTE DE LA GENERALITAT
AMB ELS AJUNTAMENTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Que presenten a la Corporació Municipal, el Sr. Agustí Pascual Granell, portaveu
del grup municipal PSOE, el Sr. José Luís Ferrando Martí, portaveu del grup municipal
PP, la Sra. Rosanna Peris Peris, portaveu del grup municipal EUPV, i el Sr. Juan Carlos
Cors Mejias, portaveu del grup municipal BLOC-COMPROMÍS, tots quatre de
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna per mitjà del present escrit, i fent ús de les
atribucions que li conferix i a l’empara d’allò que s’ha establit per la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, article 97.3, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat la.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: LA SITUACIÓ ACTUAL DELS AJUNTAMENTS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
L’objecte d’esta moció és donar sentit als propis fins que té la FVMP quan parla en
l’article 5é que els seus fins són: «el foment i la defensa de l’autonomia de les entitats
locals i la defensa dels interessos de les entitats locals davant de les instàncies
polítiques». I en este moment, la millor forma en què podem defendre als nostres
ajuntaments és reclamar el pagament del deute que amb estos té la Generalitat
Valenciana.
Perquè som conscients de les dificultats que tenim totes les administracions. De
fet, les vivim en primera persona diàriament, per la nostra proximitat als veïns i veïnes.
En la situació global de crisi, la situació econòmica i financera dels municipis
valencians es troba al límit. Sense resoldre el seu finançament, en la Llei de Règim Local
Valencià i pendent de les noves decisions que puguen afectar el món local des de l’Estat,
les dificultats s’agreugen pel deute de la Generalitat amb els ajuntaments, derivat de
l’incompliment en el pagament dels diferents compromisos adquirits en els últims anys.
Esta realitat compromet, encara més, la capacitat dels municipis per a fer front a
les seues obligacions i a les necessitats que diàriament ens demanen els nostres veïns i
veïnes, i que es traduïx en la prestació diària de serveis públics fonamentals i necessaris.
Parlem de la reducció de les aportacions econòmiques de la Generalitat als ajuntaments

per al conjunt de l’educació, per a les entitats musicals valencianes, de la reducció de
beques, de la falta de finançament en serveis socials, del retall a la llei de Dependència,
de la reducció de places subvencionades per als Centres de dia, del retard en les
subvencions dels centres ocupacionals de discapacitats, de l’impagament de les
subvencions dels programes d’ocupació i especialment s’agreuja pel deute que manté
amb els municipis per les obres realitzades pels ajuntaments acollits a diferents
programes d’inversió.
El resultat d’estes decisions preses pels Governs de la Generalitat i de l’Estat, és
l’empobriment dels nostres ajuntaments. De fet, el recent Fons de Liquiditat Autonòmic
(FLA) no contempla el pagament de deute de les entitats locals ni tampoc el govern
d’Espanya ha abordat encara el tema del finançament de l’administració local.
Mentrestant, els ajuntaments de la Comunitat Valenciana estan ja en una situació
insostenible a què ha portat estos incompliments.
Tot açò ens col·loca al límit de les nostres possibilitats. No ens estem posicionant
a la contra de cap govern. Els ajuntaments hem fet sempre patent la nostra lleialtat
institucional, i la nostra solidaritat amb la resta d’administracions que tenen
responsabilitats de govern. Però la nostra lleialtat és, en primer terme, amb els nostres
veïns i veïnes, i amb els compromisos i obligacions que amb ells hem adquirit. Els estem
demanant majors esforços econòmics a través d’un important increment dels preus, taxes
i impostos municipals. Per a finançar els serveis que prestem. Però no podem tensar tant
la corda, el límit és la cohesió social.
No podem oblidar que les entitats locals són responsables de la gran majoria de
serveis que milloren la qualitat de vida dels ciutadans. I estos serveis no poden ni han de
ser espletats.
Per açò afirmem que cal marcar les prioritats dels recursos existents.
ACORDS
I. Exigir al Govern de la Generalitat Valenciana el pagament íntegre dels deutes amb els
ajuntaments derivats d’acords i convenis que afecten el desenvolupament competències
municipals firmats en els últims anys. En el cas que el pagament no puga ser immediat,
demanem a la Generalitat que fixe el calendari per al pagament del deute, integrant al
conjunt de les conselleries i dels seus organismes dependents.
II. Recolzar el Govern de la Generalitat en la reclamació al Govern d’Espanya de la
inclusió d’estos pagaments en la línia del Fons de Liquiditat Autonòmic, o en qualsevol
altre mecanisme necessari per a escometre estos pagaments.
III. Exigir al Govern d’Espanya que, en les reformes del marc normatiu local, es
contemple com a element prioritari la suficiència financera dels ajuntaments com a pilar
bàsic de l’estat del benestar.

IV. Traslladar la present resolució al President de la Generalitat Valenciana, al President
de les Corts Valencianes, al President del Govern de la Nació.
Benifairó de la Valldigna 11 de desembre de 2012.”

Tot seguit la regidora portaveu del Grup Municipal EUPV, explica els motius de la
moció i la defensa, al temps que demana la Corporació Municipal l’aprove tal i com esta
redactada, i manifesta l’alegria de vore com el Grup Municipal PP va a votar a favor
davant els retalls que es mencionen en la Moció.
Seguidament, els altres tres regidors esmentats a la capçalera d'esta Moció, com a
portaveus dels respectius Grups Municipals, defensen la Moció al temps que demanen la
Corporació Municipal adopte acord tal i com queda reflectit en la mateixa.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Ratificar i acceptar la Moció presentada conjuntament pels quatre grups
municipals, PSOE, PP, EUPV, i BLOC-COMPROMÍS, per la qual es sol·licita el
pagament del deute de la Generalitat amb els Ajuntaments de la Comunitat Valenciana, ací
transcrita, i reiterar els acords que la mateixa conté.

11) MOCIÓ RELATIVA A DEFENSA DE LES MANCOMUNITATS DE
MUNICIPIS:
Es ret compte de la moció presentada conjuntament per tres grups municipals,
PSOE, PP, i BLOC-COMPROMÍS, en defensa de les Mancomunitats de Municipis, que
literalment diu:
“MOCIÓ EN DEFENSA DE LES MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS
Que presenten a la Corporació Municipal, el Sr. Agustí Pascual Granell, portaveu
del grup municipal PSOE, el Sr. José Luís Ferrando Martí, portaveu del grup municipal
PP, i el Sr. Juan Carlos Cors Mejias, portaveu del grup municipal BLOC-COMPROMÍS,
tots quatre de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna per mitjà del present escrit, i en ús
de les atribucions que li conferix i a l’empara d’allò que s’ha establit per la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, article 97.3, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Celebrat en la seu de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies el «Fòrum de
Mancomunitats de la Comunitat Valenciana», en consideració a l’arrelament i importància
d’estes institucions en l’àmbit públic local de la Comunitat Valenciana, amb l’existència de
60 Mancomunitats, 27 Província de València, 9 Província de Castelló i 24 Província
d’Alacant, integrades per 437 municipis, i prestant els seus serveis a una població
aproximada de més de 3 milions d’habitants, es va acordar per unanimitat el
reconeixement i suport a les mancomunitats valencianes, basant-se en:
PRIMER. En la Comunitat Valenciana s’han creat en 30 anys, 60 mancomunitats de
municipis, associacions voluntàries de dos o més municipis per a l'execució d’obres i
serveis de caràcter municipal, la qual cosa ha permés, conjugar el complex mapa
municipal amb una major capacitat gestora, que, de vegades, de forma individual no
podrien ser assumides pels municipis que les integren, ja que facilita l’adopció
consensuada d’acords entre les distintes sensibilitats per a la gestió unificada de
recursos, per a la millor prestació de serveis en resposta a les exigències d’una societat
moderna demandada pels ciutadans.
SEGON. Es reconeix a les mancomunitats com un instrument aglutinador d’interessos i
gestor de serveis per a un millor desenvolupament sostenible, en especial en aquelles
zones que troben més dificultats de diversa índole, proporcionant igualtat en la prestació
dels serveis, i que redunda en una millora singular de la qualitat de vida dels ciutadans.
Així mateix, i en especial referència als xicotets municipis, reconèixer la utilitat d’estes
institucions per als veïns evitant desplaçaments a altres administracions més allunyades
que dificulta l’accés, en igualtat de condicions, als serveis públics a què tenen dret.
TERCER. Les mancomunitats són l’instrument de cooperació interadministrativa que
permet la prestació comuna de serveis de competència municipal, harmonitzant els
principis d’eficàcia i eficiència, amb uns objectius d’homogeneïtzar la prestació en tots els
serveis en tots els municipis mancomunats i la seua qualitat en el conjunt de la nostra
comunitat autònoma.
QUART. En estos moments de crisi, en els que devem, abans que res, procurar per la
prestació de serveis de qualitat amb criteris d’eficàcia i eficiència, hem de ressaltar que
les mancomunitats valencianes són administracions generadores de beneficis socials i
econòmics, per l’eficiència en el gasto, optimització de recursos, economies d’escala i
simplificació de la gestió.
CINQUÈ. La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en defensa de les entitats
locals que la integren, advoca per la consecució d’un desenvolupament ple de les
mancomunitats de municipis, i es compromet a remoure obstacles en matèria del
finançament, que sens dubte presenten greus perjuís i provoca que es troben sense
disponibilitat econòmica per a afrontar la prestació dels serveis mancomunats, a més de
suposar en la pràctica un fre a futurs serveis susceptibles de ser mancomunats.

Per allò que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del
següent
ACORD
ÚNIC.- Reivindicar el paper de les mancomunitats, com a gestores de serveis
municipals en una economia d’escala que repercuteix positivament en la prestació dels
serveis públics, acordant traslladar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Pública, a la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies, a la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies, així com al Consell de la Comunitat Valenciana, la postura unificada del
municipalisme valencià, de mantindré l’existència de les mancomunitats de municipis com
a entitats locals en la futura legislació que desenvolupe el règim local.
Benifairó de la Valldigna 11 de desembre de 2012.”

Tot seguit la regidora portaveu del Grup Municipal EUPV, manifesta que esta a
favor de l’existència de les Mancomunitat de Municipis, esta en contra de com les regula la
vigent Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana ja que ha reduït la representació
política en les mateixes, i formula unes consideracions de caràcter negatiu respecte de la
Mancomunitat de la Valldigna, no obstant açò indica estar conforme amb la Moció
presentada i votarà a favor.
Seguidament, els tres regidors esmentats a la capçalera d'esta Moció, com a
portaveus dels respectius Grups Municipals, defensen la Moció al temps que demanen la
Corporació Municipal adopte acord tal i com queda reflectit en la mateixa.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Ratificar i acceptar la Moció presentada conjuntament pels grups municipals,
PSOE, PP, i BLOC-COMPROMÍS, en defensa de les Mancomunitats de Municipis, ací
transcrita, i reiterar els acords que la mateixa conté.

12) APROVAR ELS MARCS PRESSUPOSTARIS DE L’EXERCICI 2013:
De conformitat amb l'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i dels articles 4, 5 i 6 de l'Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s'ha elaborat un marc pressupostari a
llarg termini coherent amb els objectius fixats per l'Estat per al període comprès 2013 al

2015, que suposen dèficit de finançament zero, deute públic de l'entitat fins el 3,8 %, i la
regla de despesa que no pot superar la taxa de creixement del PIB a mitjà termini, en tot
cas el pressupost de 2013 ha d'emmarcar-se en un àmbit d'actuació a mitjà termini.
El marc pressupostari a mitjà termini és el resultat d'extrapolar les dades del
pressupost de 2012 amb l'adopció de mesures basades en polítiques no subjectes a
modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat. En aquest
marc pressupostari es contindran les previsions inicials dels capítols 1 al 7 de despeses i
d'ingressos, i les principals magnituds com l'estalvi brut, l'estalvi net, el resultat
pressupostari i la capacitat de finançament per a cadascun dels tres exercicis.
La Corporació Municipal delibera sobre el Marc pressupostaria presentat, amb
incidència per a l’exercici de 2013.
L'Alcalde, proposa la Corporació Municipal s'aproven els marcs pressupostaris tal
com estan presentats.
Seguidament la regidora del Grup Municipal EUPV, Sra. Rosanna Peris Peris,
manifesta que va a votar en contra.
Tot seguit el regidor del Grup Municipal COMPROMÍS-BLOC, Sr. Juan Carlos
Cors Mejias, manifesta que va a abstindre's en la votació.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: sis vots a
favor, tres dels regidors del grup municipal PSOE, i tres dels regidors del grup municipal
PP; un vot en contra de la regidora del grup EUPV; i una abstenció del regidor del grup
municipal COMPROMÍS-BLOC.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de sis vots a favor, un en contra i una
abstenció, acorda:
A) Acceptar i Aprovar els Marcs Pressupostaris amb incidència per a l'exercici
2013, tal i com han estat presentats, que per a les anualitats de 2013, 2014 i 2015
signifiquen les xifres que s'expressen seguidament:

Marc pressupostari
2013-2015: Projecció
d’Ingressos.- capítols
I
IMPOSTOS
DIRECTES
II
IMPOSTOS
INDIRECTES
III
TAXES i

PRESSUPOST
Any Base 2012

INICIAL
Any 2013

CONSOLIDAT
Any 2014

Any 2015

665.000

728.000

728.000

728.000

8.000
822.400

8.000
778.000

8.000
778.000

8.000
778.000

ALTRES INGRESSOS
IV
TRANSFERENCIES
CORRENTS
V
INGRESSOS
PATRIMONIALS
VI
ALIENACIÓ
D’INVERSIONS REALS
VII
TRANSFERENCIES
DE CAPITAL
VIII
ACTIUS
FINANCERS
IX
PASSIUS
FINANCERS
TOTAL
PRESSUPOST
INGRESSOS
TOTAL RECURSOS NO
FINANCERS = Cap, 1 a 7

280.133

261.800

262.000

262.000

5.100

5.100

5.100

5.100

43.000

55.500

50.000

50.000

52.900

35.400

35.000

35.000

0

0

0

0

100.000

50.000

50.000

50.000

1.976.533

1.921.800

1.916.100

1.916.100

1.876.533

1.871.800

1.866.100

1.866.100

PRESSUPOST
Marc pressupostari
2013-2015: Projecció
de Despeses.Capítols
I
DESPESES
DE PERSONAL
II DESPESES CORRENTS
EN BENS i SERVEIS
III
DESPESES
FINANCERES
IV
TRANSFERENCIES
CORRENTS
VI
INVERSIONS
REALS
VII
TRANSFERENCIES
DE CAPITAL
VIII ACTIUS
FINANCERS
IX
PASSIUS
FINANCERS
TOTAL
PRESSUPOST
DESPESES
TOTAL DESPESES NO
FINANCERES =
Cap, 1 a 7

INICIAL

Any Base 2012

CONSOLIDAT

Any 2013

Any 2014

Any 2015

615.400

596.000

596.000

596.000

512.300

520.300

530.000

530.000

71.000

66.000

66.000

66.000

65.700

71.000

71.000

71.000

567.733

515.500

500.000

500.000

24.000

21.000

20.000

20.000

0

0

0

0

120.400

132.000

132.000

132.000

1.976.533

1.921.800

1.915.000

1.915.000

1.856.133

1.789.800

1.783.000

1.783.000

0

0

1.100

1.100

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

OBJECTIU 1
Any Base 2012
A)
GASTOS
NO
FINANCERS: Cap, 1 a 7
+/- Ajustos SEC 95 que
incideixin en despeses
+/- Ajustos consolidació
pressupostaria
=
B)
GASTOS
NO
FINANCERS AJUSTATS
- Interessos del deute
- Despeses finançades
amb
fons
finalistes
(UE/AAPP)
=
C)
DESPESA
COMPUTABLE
Variació
del
gasto
computable
Objectiu 1: Taxa de
referència
creixement
PIB
m/p
(PRESSUPOSTos 2013)

LA REGLA
Any 2013
1.789.800

1.783.000

1.783.000

0

0

0

0

0

0

0

0

1.856.133
71.000

1.789.800
66.000

1.783.000
66.000

1.783.000
66.000

112.533

80.000

80.000

80.000

1.672.600

1.643.800

1.637.000

1.637.000

GASTOS
NO
FINANCERS:Cap, 1 a 7
+/-Ajustos consolidació
pressupostaria
=
GASTOS
NO
FINANCERS AJUSTATS

-1,72%

-0,41%

0,00%

1,70%

1,70%

2,00%

LA REGLA
Any 2014

DE GASTO
Any 2015

57.234

34.745

32.740

0

0

0

0

0

0

57.234

34.745

32.740

OBJECTIU 2
Any Base 2012
RECURSOS NO
FINANCERS:Cap, 1 a 7
+/-Ajustos consolidació
pressupostaria
= RECURSOS
NO
FINANCERS AJUSTATS

Any 2015

1.856.133

OBJECTIU 1
Any 2013
1 ACOMPLIX AMB LA
REGLA DE GASTO
2 Augments permanents
de recaptació
3 Reduccions permanents
de recaptació
=
1+2+3
MARGE
D’AUGMENT
EN
PRESSUPOST DE GASTOS

DE GASTO
Any 2014

ESTABILITAT
Any 2013

PRESSUPOSTARIA
Any 2014

1.876.533

1.871.800

1.866.100

1.866.100

0

0

0

0

1.876.533

1.871.800

1.866.100

1.866.100

1.856.133

1.789.800

1.783.000

1.783.000

0

0

0

0

1.856.133

1.789.800

1.783.000

1.783.000

Any 2015

+/- Ajustos SEC 95
que
incideixen
en
despeses
+/- Ajustos SEC 95
que
incideixen
en
ingressos
ESTABILITAT
PRESSUPOSTARIA
SEC-95
% SUPERAVIT/DEFICIT
PUBLIC
OBJECTIU 2: Estabilitat
Pressupostaria

0

0

0

0

28.608

20.000

20.000

20.000

49.008

102.000

103.100

103.100

2,61%

5,45%

5,52%

5,52%

0%

0%

0%

0%

OBJECTIU 3
Any Base
2012
DEUTE
VIU
CONSOLIDAT PREVIST
A 31 DE DESEMBRE
Ingressos
corrents
consolidats
Recursos afectats en
capítols
1
a
7
d’ingressos
Ingressos
corrents
consolidats ajustats
% DEUTE VIU SOBRE
INGRESSOS
CORRENTS
CONSOLIDATS
Objectiu 3: Deute viu
consolidat

SOSTENIBILITAT
Any 2013

FINANCERA
Any 2014

Any 2015

1.432.985

1.300.985

1.110.980

960.900

1.780.633

1.780.900

1.781.100

1.781.100

639.033

530.000

80.000

80.000

1.141.600

1.250.900

1.701.100

1.701.100

125,52%

104,00%

65,31%

56,49%

75%

75%

75%

75%

B) Comunicar aquest acord al Ministeri d’Hisenda als efectes previstos, quan
pertoque.

13) APROVAR EL PROJECTE DE PRESSUPOST PER A L’EXERCICI DE
2013:
Es ret compte del projecte de les previsions d'ingressos i de crèdits per a despeses, a
efectes de formalitzar el Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici de 2013.
L’esmentat projecte de pressupost per a l’exercici de 2013, recull les línies
fonamentals per a la seua determinació, havent tingut en compte el que regulen els articles
6.3 i 27 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i

Sostenibilitat Financera, així com l’article 13.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre,
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en
la Llei Orgànica 2/2012 ja mencionada.
Així els pressupostos de 2013 ens duen a un horitzó de control de deute, ja que, tot
i estar prevista una operació de crèdit a llarg termini per import de 50.000,00 euros,
quantitat inferior a l’amortització de capital dels préstecs en vigor, es formalitzarà segons
el discórrer de l’execució dels pressupostos, açò vol dir que bàsicament es realitzarà el
nostre pressupost amb fons propis.

Les previsions per a les despeses són pràcticament les mateixes que les de
l’exercici de 2012, la prova està en que el total del pressupost de 2013 puja la quantitat
d’1.921.800 euros i el de l’exercici de 2012 puja 1.924.700 euros. Açò significa un esforç
en la contenció de la despesa corrent i la millora en l'eficiència en la gestió de la mateixa,
la qual cosa ens situa en el llindar mínim de despesa per al funcionament de l'entitat.
Pel que respecte a les despeses de Capital, cal destacar el Capítol IX, Passius
Financers, on queda patent l’increment del nivell d'amortització de deute durant 2013 en
comparació al de 2012.
Aquest Ajuntament, davant les circumstàncies macroeconòmiques en que s’esta
vivint, a tingut que aplicar la màxima "tant tinc, tanta despesa puc fer" a tots els nivells.
La Corporació Municipal delibera sobre el projecte de consignacions de crèdits
assignats a les diferents aplicacions de l'estat de despeses i sobre les previsions en els
conceptes d'ingressos, per a l’exercici de 2013.
L'Alcalde, proposa la Corporació Municipal s'aproven el projecte tal com esta
presentat.
Seguidament la regidora del Grup Municipal EUPV, Sra. Rosanna Peris Peris,
manifesta que va a votar en contra.
Tot seguit el regidor del Grup Municipal COMPROMÍS-BLOC, Sr. Juan Carlos
Cors Mejias, manifesta que va a abstindre's en la votació.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: sis vots a
favor, tres dels regidors del grup municipal PSOE, i tres dels regidors del grup municipal

PP; un vot en contra de la regidora del grup EUPV; i una abstenció del regidor del grup
municipal COMPROMÍS-BLOC.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de sis vots a favor, un en contra i una
abstenció, acorda:
A) Acceptar i Aprovar el Projecte de Pressupost General per a l'exercici 2013,
integrat sols pel de l'Ajuntament, tal i com ha estat presentat, fixant les despeses i els
ingressos en les xifres que per capítols s'expressen seguidament:
A) ESTAT DE DESPESES.- Econòmica
Operacions corrents
Capítol
Denominació
Euros
1.- Despeses de personal............................................. 596.000,00
2.- Despeses en béns corrents i serveis.......................... 520.300,00
3.- Despeses financeres.................................................... 66.000,00
4.- Transferències corrents............................................. 71.000,00
Operacions de capital
6.- Inversions reals....................................................... 515.500,00
7.- Transferències de capital .......................................... 21.000,00
9.- Passius financers....................................................... 132.000,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES .............. 1.921.800,00 €
B) ESTAT D'INGRESSOS
Operacions corrents
Capítol
Denominació
Euros
1.- Impostos directes........................................................ 728.000,00
2.- Impostos indirectes....................................................
8.000,00
3.- Taxes i altres ingressos............................................
778.000,00
4.- Transferències corrents............................................
261.800,00
5.- Ingressos patrimonials................................................
5.100,00
Operacions de capital
6.- Alienació inversions reals............................. ............. 55.500,00
7.- Transferències de capital...........................................
35.400,00
8.- Actius financers.................................................... ............. .. 0,00
9.- Passius financers........................................................
50.000,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS ..................

1.921.800,00 €

B) Comunicar aquest acord al Ministeri d’Hisenda als efectes previstos, quan
pertoque.

14) APROVAR LA REGLA DE GASTO, EL LÍMIT DE DESPESES NO
FINANCERES, I EL LÍMIT DEL DEUTE, PER A L’EXERCICI 2013:

Es ret compte de l’informe emés per Intervenció Municipal, amb data 11 de
desembre de 2012, amb motiu de l’aprovació de l’expedient del Pressupost Municipal per
a l’exercici de 2013, pel qual es realitza l’avaluació del compliment de les obligacions
derivades de la normativa sobre estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, essent la
comprovació del compliment de les obligacions la que es constata a l’informe següent,
“INFORME D'INTERVENCIÓ DE COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS
DERIVADES DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D'ABRIL, D'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA (LOEPSF) EN PROJECTE
PRESSUPOST 2013
Vista la documentació continguda en l'expedient del Pressupost de 2013 i com a annex a
l'informe emés conforme a l'art. 168.4 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 (TRLHL), emet el
següent
INFORME:
El Govern de la Nació en reunió del Consell de Ministres del 21 de juliol del 2012, va
elevar al Parlament, aprovant el 24 de juliol el Congrés dels Diputats i el 26 del mateix mes
el Senat, els següents objectius per al trienni 2013-2015,
2013

2014

2015

Dèficit Públic

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Deute Pública
Regla de gasto

3,8 %
1,7 %

3,8 %
1,7 %

3,8 %
2,0 %

Per a la determinació de l'estabilitat pressupostària i el gasto computable als efectes de
determinar el sostre de gasto s'ha partit del pressupost consolidat de 2012, tenint en compte
sols els capítols 1 a 7, exclosos els interessos del deute i les despeses finançades amb fons
finalistes, açò es subvencions, realitzant si fa el cas els ajustos SEC 95 amb incidència en
despeses i ajustos de consolidació pressupostaria.

A) Compliment de l'Estabilitat Pressupostària
Estableix l'article 11 de la LOEPSF que l'elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos se sotmetrà al principi d'estabilitat pressupostària. Això implica que cap
Administració Pública podrà incórrer en dèficit estructural, és a dir, dèficit ajustat al cicle.
No obstant en el cas de les corporacions locals l'apartat 4 obliga a estes a mantindré una
posició d'equilibri del superàvit pressupostari en congruència amb l'objectiu d'estabilitat
per al conjunt de l'administració local fixat en el 0 %.
Així tenim que al sumar el pressupost d’ingressos i el de despeses per a 2013,
l’import d’1.921.800 euros, no hi ha un dèficit estructural. Per altra banda fet l’estudi de
l’estabilitat pressupostaria, comparant els totals dels capítols 1 a 7 d’ingressos i despeses,
resulta positiva, per tant l’Ajuntament te capacitat financera, com es pot vore en la tabla
següent,

Capítols I-VII d’ ingressos

1.871.800,00

(-) Capítols I-VII de despeses

1.789.800,00

= Superàvit (+), estabilitat pressupostaria
+ AJUST 1: Règim Comptabilitat nacional d’ingressos,
cap. 1, 2 i 3
= ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA AJUSTADA

82.000,00
28.608,00
110.608,00

B) Compliment de la Regla del Gasto
Conforme a l'article 12 de la LOEPSF la variació del gasto computable no podrà superar la
taxa de creixement del PIB de mitjà termini de l'economia espanyola. Esta taxa per a l'any
2013 s'ha establit pel Ministeri d'Economia i Competitivitat segons la metodologia de la
Comissió Europea en l'1,7.
S’entén per despesa computable les despeses no financeres en termes del Sistema Europeu
de Comptes Nacionals i Regionals (capítols 1 a 7), exclosos els interessos del deute i les
despeses finançades amb fons finalistes, o siga les ajudes i subvencions que es
comptabilitzen en els capítols 4 i 7 d’ingressos. També hauria d’ajustar-se la despesa
computable amb els augments o disminucions permanents de recaptació, que per a 2013 no
es el cas.

LÍMIT DE DESPESES, REGLA DE GASTO SOBRE
PRESSUPOST AJUSTAT 2012
DESPESES FINANCERES
- INTERESSOS
- GASTOS AMB FONS FINALISTES
= GASTO COMPUTABLE
LÍMIT PER A LA DESPESA COMPUTABLE (1’7%)

1.856.133,00
65.000,00
112.533,00
1.678.600,00
1.707.136,20

COMPROVACIÓ DEL LÍMIT DE DESPESES, REGLA DE
GASTO SOBRE PRESSUPOST DE 2013
DESPESES FINANCERES
- INTERESSOS
- GASTOS AMB FONS FINALISTES
= GASTO COMPUTABLE

1.789.800,00
60.000,00
61.700,00
1.668.100,00

En conseqüència el Pressupost de 2013 compleix amb la regla de gasto al no superar el
gasto computable la xifra d’1.707.136,20 euros, que representa el 0’63% d’aquell límit.
C) Límit de Gasto no Financer.
Estableix l'article 30 de la LOEPSF que les corporacions locals aprovaran un límit màxim
de gasto coherent amb els objectius d'estabilitat i la regla de gasto. En conseqüència el
sostre de gasto sobre el qual s'haurà de pronunciar la corporació serà el menor dels
següents:
-El gasto màxim que fa complir l'objectiu d'estabilitat pressupostària del 0%.
En aquest cas,
+ Estabilitat Pressupostaria ajustada ..................................... 110.608,00 €
+ Despeses no financeres previstes per a 2013 ....................1.789.800,00 €
La despesa no financera màxima seria .......... 1.900.408,00 €
-El gasto màxim amb què es complirà la regla de gasto calculada anteriorment
LÍMIT AMB APLICACIÓ REGLA DE GASTO
DESPESES FINANCERES
+ INTERESSOS
+ GASTOS AMB FONS FINALISTES
= GASTO COMPUTABLE

1.707.136,20
60.000,00
61.700,00
1.828.836,20

En conseqüència el Sostre de gasto o límit de gasto no financer que pot pressupostar la
Corporació Municipal l'any 2013 aconsegueix la xifra d’1.828.836,20 €, ja que es la menor
de les dos estudiades.
D) Compliment de la Sostenibilitat o Deute Financera
Arreplega l'article 13 LOEPSF que el volum de deute públic del conjunt de les
Administracions Públiques no podrà superar el 60% del PIB, dels quals el 3% es fixa com
a límit per al subsector local.
Fixat per a l'any 2013 el percentatge de deute públic en el 3,8% del PIB i vist l'increment
de l'endeutament derivat de la devolució de les quantitats ajornades de les liquidacions
negatives del sistema de finançament PIE dels anys 2008 i 2009, no s'espera una obertura
del crèdit durant el trienni 2013-2015.
En tot cas, el Pressupost que se sotmet al seu aprovació compleix amb les previsions de
reducció de l'endeutament per a reconduir el percentatge de deute viu als límits d'allò que
s'ha regulat en el Text Refós de la Llei d'Hisendes locals, RDL 2/2004, de 5 de març,
segons el que preveu el Reial Decret llei 8/2010 de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, i per la Llei 2/2012, de 29 de juny, de
Pressupostos Generals de l'Estat per al 2012.
OBJECTIU:
DEUTE VIU CONSOLIDAT PREVIST A 31
DE DESEMBRE
Ingressos corrents consolidats
Recursos afectats en capítols 1 a 7 d’ingressos
Ingressos corrents consolidats ajustats
% DEUTE VIU SOBRE INGRESSOS
CORRENTS CONSOLIDATS
Objectiu: Deute viu consolidat

DEUTE
Any Base 2012

FINANCER
Any 2013

1.432.985
1.780.633
639.033
1.141.600

1.300.985
1.780.900
530.000
1.250.900

125,52%
75%

104,00%
75%

Es quan ha d’informar en compliment del càrrec que desenvolupa, i propose la Corporació
Municipal prenga coneixement del mateix i adopte resolució escaient.
Aixó no obstant, l'Ajuntament en Ple acordarà el que considere oportú.”
Tot seguit el regidor del Grup Municipal COMPROMÍS-BLOC, Sr. Juan Carlos
Cors Mejias, manifesta que va a abstindre's en la votació.

A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: set vots a
favor, tres dels regidors del grup municipal PSOE, tres dels regidors del grup municipal
PP, i un de la regidora del grup EUPV; i una abstenció del regidor del grup municipal
COMPROMÍS-BLOC.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de set vots a favor i una abstenció, acorda:
A) Quedar assabentat del contingut de l’informe sobre compliment de les
obligacions d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera respecte del pressupost per
a l’exercici de 2013, ací transcrit.
B) Retre certificació d’aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques als efectes previstos en la normativa vigent relacionada en l’estabilitat
pressupostaria, quan pertoque

15) RETRE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL
SOBRE ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA DEL
PRESSUPOST DE
L’EXERCICI DE 2013:
Es ret compte de l’informe emés per Intervenció Municipal, amb data 11 de
desembre de 2012, amb motiu de l’aprovació de l’expedient del Pressupost Municipal per
a l’exercici de 2013, pel qual es realitza l’avaluació de l’estabilitat pressupostaria del
mencionat pressupost, en compliment de la normativa d’Estabilitat Pressupostària segons
regula la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, avaluació que resulta ser la següent,
“INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE
L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
Amb motiu de l’aprovació del pressupost de l’exercici de 2013 i en compliment del
que preveu l’article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament de desenvolupament de la normativa sobre estabilitat pressupostària, en la
seua aplicació a les entitats locals, es regula que la Intervenció Municipal elaborarà un
informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària que s’emetrà amb
caràcter independent a la documentació que pertoca incorporar a l’expedient de
modificació pressupostaria, i al que es d’aplicació els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF)

De l’Informe d’Avaluació del compliment de l’Objectiu d’Estabilitat
Pressupostaria, es comprovarà que el 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
normativa sobre Estabilitat Pressupostaria, en la seua aplicació a les Entitats Locals.
Este informe se centra en l'article 2.1 c) de la LOEPSF, al tractar-se Benifairó de la
Valldigna d'un ajuntament sense altres òrgans dependents.
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 l’establert en la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
SEGON. La legislació aplicable ve determinada per:
- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
- 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 normativa sobre estabilitat
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
TERCER. Tal i com disposa en el mencionat article 16, apartats 1 i 2, del Reial
decret 1463/2007, de 2 de novembre, la Intervenció local elevarà al Ple un informe sobre el
compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia entitat local i dels seus organismes i
entitats dependents.
Aquest informe s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als previstos en
el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, quan es refereix al pressupost general.
No hi ha ajustos en el càlcul a realitzar ja que els previstos per la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat al Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat
nacional adaptat a les entitats locals només procedeixen en el moment d'analitzar la
liquidació del pressupost, entenent no aplicables en el moment d'analitzar l'aprovació del
pressupost. Excepte els que corresponguen referits als capítols 1, 2 i 3 de l’estat

d’ingressos. Aquest AJUST consisteix en aplicar el criteri de caixa, (Reglament
2516/2000, del Consell de la Unió Europea, ingressos recaptats durant l'exercici,
d'exercicis corrents i tancats, i els impostos cedits d'acord amb la recaptació en l'exercici,
siga quin siga l'exercici anterior del que procedisca).
L’Interventor local ha de detallar en el seu informe els càlculs efectuats sobre la
base de les dades dels capítols de 1 a 9 dels estats de despeses i ingressos pressupostaris en
termes de comptabilitat nacional, segons el sistema Europeu de Comptes Nacionals o
Regionals.
QUART. 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.
L’incompliment de l’objectiu d’equilibri o superàvit comportarà l’elaboració d’un
pla econòmico-financer de conformitat amb l’establert 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 normativa d’estabilitat pressupostària, en la seua aplicació a les
entitats locals. Així tenim,
PRESSUPOST D’INGRESSOS
CAPÍTOL
DENOMINACIÓ
I
IMPOSTOS DIRECTES
II
IMPOSTOS INDIRECTES
III
TAXES i ALTRES INGRESSOS
IV
TRANSFERENCIES CORRENTS
V
INGRESSOS PATRIMONIALS
VI ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS

CRÈDITS CONSIGNATS

VII
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
TOTAL

35.400,00
1.871.800,00

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOL
DENOMINACIÓ
I
DESPESES DE PERSONAL
II DESPESES CORRENTS EN BENS i SERVEIS
III
DESPESES FINANCERES
IV
TRANSFERENCIES CORRENTS
VI
INVERSIONS REALS
VII
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
TOTAL

728.000,00
8.000,00
778.000,00
261.800,00
5.100,00
55.500,00

CRÈDITS
CONSIGNATS
596.000,00
520.300,00
66.000,00
71.000,00
515.500,00
21.000,00
1.789.800,00

Capítols I-VII d’ ingressos

1.871.800,00

(-) Capítols I-VII de despeses

1.789.800,00

= Superàvit (+), estabilitat pressupostaria

82.000,00

+ AJUST 1: Règim Comptabilitat nacional
d’ingressos, cap. 1, 2 i 3

28.608,00

= ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA
AJUSTADA

110.608,00

CINQUÈ. Amb base als càlculs detallats en aquest informe es dedueix que es
compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària d’acord amb l’article 16.2 del Reial Decret
1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la
normativa d’estabilitat pressupostària, en la seua aplicació a les Entitats Locals.
Per tant, d’acord amb l’article 11 de La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, el Pressupost General de
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna per a l'exercici 2013 compleix amb l'objectiu
d'estabilitat pressupostària entés com la situació d'equilibri o de superàvit en termes de
capacitat de finançament d'acord amb la definició continguda en el SEC 95.
SISÈ. 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 cèlebre, i remetre còpia d’este informe a la Conselleria
d’Hisenda i Administració Pública, que exerceix la tutela financera de les Entitats Locals
de la Comunitat Valenciana, per a coneixement i demés efectes oportuns.
Es quan ha d’informar en compliment del càrrec que desenvolupa, i propose la
Corporació Municipal prenga coneixement del mateix i adopte resolució escaient.
Aixó no obstant, l'Ajuntament en Ple acordarà el que considere oportú.”
Tot seguit el regidor del Grup Municipal COMPROMÍS-BLOC, Sr. Juan Carlos
Cors Mejias, manifesta que va a abstindre's en la votació.

A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: set vots a
favor, tres dels regidors del grup municipal PSOE, tres dels regidors del grup municipal
PP, i un de la regidora del grup EUPV; i una abstenció del regidor del grup municipal
COMPROMÍS-BLOC.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de set vots a favor i una abstenció, acorda:
A) Quedar assabentat del contingut de l’informe sobre estabilitat pressupostaria
respecte del pressupost per a l’exercici de 2013, ací transcrit.
B) Retre certificació d’aquest acord a la Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques als efectes previstos en la normativa vigent relacionada en l’estabilitat
pressupostaria.

16) APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A
L’ANY 2013 I RESPECTIUS ANNEXOS:
Es ret compte a les previsions d'ingressos i de crèdits per a despeses, contingudes
en el Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici de 2013, que presenta la
Presidència a l'examen i discussió del seu contingut.
Atés que el projecte de Pressupost, aprovat per aquesta Corporació Municipal,
s'ajusta en el fons i forma, a la normativa continguda al Text Refós 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 que les previsions de despeses sobretot i d’ingressos, s’han calculat de
conformitat amb els objectius de Regla de Gasto, Límit de Despeses No Financeres, així
com el límit del Deute, que regula la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, els quals estat aprovats per la Corporació
Municipal.
Atés la normativa de cada any del Govern de la Nació, plasmada en la Llei de
General de Pressupostos de l’Estat 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, la Plantilla de
Personal al servei de l'Ajuntament i la corresponent relació de llocs de treball, tot el qual ha
estat informat favorablement per secretaria-intervenció.

La Corporació Municipal delibera sobre els crèdits assignats a les diferents
aplicacions de l'estat de despeses i sobre les previsions en els conceptes d'ingressos.
L'Alcalde, proposa la Corporació Municipal s'aproven el pressupost municipal, i
demés documentació complementaria per a l'any 2013 tal com esta format i presentada.
Seguidament la regidora del Grup Municipal EUPV, Sra. Rosanna Peris Peris,
manifesta que va a votar en contra dels pressupostos ja que esta prevista una aplicació en
l’estat de despeses que significa la privatització de la prestació del servei de neteja
d’edificis municipals.
Tot seguit el regidor del Grup Municipal COMPROMÍS-BLOC, Sr. Juan Carlos
Cors Mejias, manifesta que va a abstindre's en la votació.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: sis vots a
favor, tres dels regidors del grup municipal PSOE, i tres dels regidors del grup municipal
PP; un vot en contra de la regidora del grup EUPV; i una abstenció del regidor del grup
municipal COMPROMÍS-BLOC.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de sis vots a favor, un en contra i una
abstenció, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2013, 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 ............................................
851.600,00
2.- Actuacions de protecció i promoció social .................... 4.000,00
3.- Producció de béns públics de caràcter preferent......... 283.400,00
4.- Actuacions de caràcter econòmic ............................... 24.500,00
9.- Actuacions de caràcter general ................................... 566.300,00
0.- Deute públic .............................................................. 192.000,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES .............. 1.921.800,00 €

A) ESTAT DE DESPESES.- Econòmica
Operacions corrents
Capítol
Denominació
Euros
1.- Despeses de personal............................................. 596.000,00
2.- Despeses en béns corrents i serveis.......................... 520.300,00
3.- Despeses financeres.................................................... 66.000,00
4.- Transferències corrents............................................. 71.000,00
Operacions de capital
6.- Inversions reals....................................................... 515.500,00
7.- Transferències de capital .......................................... 21.000,00
9.- Passius financers....................................................... 132.000,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES .............. 1.921.800,00 €
B) ESTAT D'INGRESSOS
Operacions corrents
Capítol
Denominació
Euros
1.- Impostos directes........................................................ 728.000,00
2.- Impostos indirectes....................................................
8.000,00
3.- Taxes i altres ingressos............................................
778.000,00
4.- Transferències corrents............................................
261.800,00
5.- Ingressos patrimonials................................................
5.100,00
Operacions de capital
6.- Alienació inversions reals............................. ............. 55.500,00
7.- Transferències de capital...........................................
35.400,00
8.- Actius financers.................................................... ............. .. 0,00
9.- Passius financers........................................................
50.000,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS ..................

1.921.800,00 €

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 2013, de conformitat a la proposta
presentada per l'Alcaldia i que és,

Núm. places

1
1
1

1
3

1
4
1
2
1
1
1
1
2

Denominació

A) Funcionaris de carrera:
Habilitació estatal:
Secretaria-Intervenció.
Administració General:
Administratiu
Auxiliar administratiu
Administració Especial:
Serveis Especials:
Cos de la Policia Local
Oficial Policia Local/
Cap de la policia Local
Agents Policia Local

Subgrup

Nivell C.D.

A1/A2

26

C1
C2

18
18

C1

22

C1

18

B) Personal laboral:
B1) Laboral temps indefinit:
Encarregat d'operaris de serveis
C2
(a cobrir per promoció interna entre els operaris)
Operari serveis públics varis.
Agrupació E
(tres vacants)
Mestra d'infantil, Escola Infantil
A2
Tècnic Educador Escola Infantil
C1
Auxiliar Biblioteca.
C1
Assisten. Centre salut i biblioteca
Agrupació E
Auxiliar Administratiu (20% dedicació)
C2
(a amortitzar)
Conserge poliesportiu (50% dedicació) Agrupació E
Netejadores d’edificis municipals
Agrupació E
(vacants)

15
11
22
14
18
9
12
7
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 fixar les indemnitzacions següents, per assistència a les
sessions de l’Ajuntament en Ple, i amb efectivitat per a l'any 2013,
L'Alcalde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 €.
Regidors amb Delegació . . . . . . . . . 210,00 €
Regidors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,00 €.
En el mes d’agost, tant si es realitza com si no es realitza sessió plenària, també es
percebrà la corresponent indemnització fixada en este apartat tercer.

Quart.- Exposar al públic el Pressupost de 2013 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.
Cinquè.- Considerar definitivament aprovat el Pressupost General per a l'exercici
del 2013, la plantilla de personal, i demés documentació complementaria, si durant l'indicat
període no es presenten reclamacions, constatant-ho mitjançant decret el Sr. Alcalde.

17) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE LA
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL
INTERÈS, TAMBE DE L’ESTAT
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2012 CORRESPONENT AL TERCER
TRIMESTRE:
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 novembre de
2012 fins el dia 30 de novembre de 2012, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 07-11-12, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 12 de novembre de
2012.
- PERSONAL,
De 12-11-12, no es tramita permuta entre oficial de la policia local d’este
Ajuntament i oficial de l’ajuntament de Tavernes de la Valldigna.
- CONTRACTACIÓ,
De 08-11-12, aprova devolució fiança definitiva a Construcciones Darplan, S.L.,
per l’execució de les obres “Tanca de dipòsit de gasoil en vestuaris del poliesportiu
municipal”.
De 20-11-12, aprova certificació d’obra final de “Millores en camí Tossalets”.

- URBANISME,
De 05-11-12, confirma refós del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d’Execució
núm. 6.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 12-11-12, a Teresa Peris Serra, reformes en C/ Primer de Maig, 1.
De 22-11-12, a Salvador Cors Ferrando, reformes en C/ Ricardo Romero, 54
- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS,
De 21-11-12, requeriment a Victor Casanova Vercher, per activitat “Taller
mecànic” sense la preceptiva llicència municipal, en C/ Castell, s/n.
De 28-11-12, inici expedient obertura local venda premsa en C/ Ricardo Romero,
2, a petició de Jose Pellicer Revert.
- INTERVENCIÓ,
De 21-11-12, aprova honoraris redacció projecte de “Millores en camí Tossalets”.
De 22-11-12, aprova imports per serveis extraordinaris a personal laboral de
l’ajuntament.
De 22-11-12, aprova imports per serveis extraordinaris a empleats municipals.
De 22-11-12, aprova imports per complement de productivitat a funcionaris
municipals.
De 27-11-12, inici modificació ordenança fiscal de la taxa per mercat ambulant.
- TRESORERIA,
De 22-11-12, aprova liquidació 27/12 ocupació domini públic per materials de
construcció.
De 29-11-12, declara responsabilitat solidaria de Francisca Palomares Peris,
respecte de la quota tributaria de taxa subministrament d’aigua potable i altres,
segon semestre de 2007, en Av Valldigna, 5-baix, a nom de Antonio Serra Cuñat.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 12-11-12, inicia expedient concessió gual en C/ L’Encobert, 1.
De 12-11-12, inicia expedient concessió gual en C/ Collidors, s/n.
De 12-11-12, inicia expedient concessió gual en C/ Collidors, s/n.
De 12-11-12, contracta amb SICE el subministrament de peretes LED per a
l’enllumenat públic, d’acord amb el programa aprovat e l’efecte per Diputació de
València.
De 14-11-12, atorga a Rodrigo Ferrando Palalres, gual 176 en C/ L’Encobert, 1.
De 14-11-12, atorga a Diego Alberola Verdú, gual 177 en C/ Collidors, s/n.
De 14-11-12, atorga a Diego Alberola Verdú, gual 178 en C/ Collidors, s/n.

De 27-11-12, estima reclamació patrimonial de Rosa Victoria Palomares.
De 27-11-12, estima reclamació patrimonial de Teresa Peris Cuenca.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2012, han tingut entrada 1132 escrits, i eixida 1024 escrits.
C) També i amb la finalitat de donar compliment a la base 49 de les d'execució del
pressupost de l'any 2012, es ret compte a la Corporació Municipal, de l'execució del mateix
corresponent al tercer trimestre, a nivell de l'estat d'ingressos i de l'estat de despeses, així
com dels moviments i situació de la tresoreria, i que a manera de resum, és el que segueix:
TERCER Trimestre-2012
ESTAT D'INGRESSOS.- Previsions definitives............................................ 1.976.533,00 €.
- Drets reconeguts................................................... 1.951.601,31 €.
- Recaptació neta................................................... 1.074.441,92 €.
ESTAT DE DESPESES.- Consignacions definitives..................................... 1.976.533,00 €.
- Obligacions reconegudes..................................... 821.419,84 €.
- Pagaments realitzats.........................................
716.758,53 €.
MOVIMENTS I ESTAT DE LA TRESORERIA:
-Existències a 01-07-12............................................. 39.549,64 €.
-Ingressos durant el trimestre.................................
480.146,86 €
-Pagaments durant el trimestre...............................
495.053,82 €.
-Existències a 30-09-12............................................. 24.642,68 €.
I l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat de
tota la informació rebuda.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió
a les 21:10 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 04 de març de
2013. I s'estén en quaranta-una pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números
OJ9994790 (anvers) a OJ9994810 (anvers), 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,

Agustí Pascual Granell

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

