MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT EN PLE,
EL DIA 12 DE MAIG DE 2014.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. AGUSTÍ PASCUAL GRANELL

REGIDORS:
SR. DOMÉNEC ESTRUCH LLORCA
SRA. ROSA ALBEROLA FERRANDO
SR. MARC VERCHER ALBEROLA
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ
SR. JACINTO ALBEROLA VERCHER
SRA. ROSA T. VERCHER CASANOVA
SR. JUAN CARLOS CORS MEJIAS
SRA. ROSANNA PERIS PERIS
S' EXCUSAREN:
NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a dotze de maig de 2014, 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 07 de maig de 2014, per a celebrar
sessió ordinària i pública.
Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que
formen la Corporació Municipal, el president obre la sessió amb el següent,
ORDRE DEL DIA

1) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ DE 29 D’ABRIL DE 2014:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia 29 d’abril
de 2014, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua
transcripció al llibre d'actes corresponent.
2) APROVACIÓ INICIAL DE LA MUTACIÓ DEMANIAL EXTERNA DEL
LOCAL SEU DE LA MANCOMUNITAT DE LA VALLDIGNA:
Es ret compte de l’expedient de mutació demanial externa del bé immoble situat en
Plaça País Valencià, 10-1r, qualificat com bé de domini públic, destinat a serveis públics
administratius de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, a favor de la Mancomunitat
de la Valldigna per a destinar-ho als propis serveis públics administratius.
Atés que en el mateix consta el pertinent informe dels Serveis Tècnics municipals,
així com la certificació de l’inventari de bens de l’ajuntament.
Atés l’informe de Secretaria en el que s’indica el procediment i la legislació
aplicable per a dur a terme la mutació demanial externa del bé immoble descrit
anteriorment, i que segons el mateix de conformitat amb el que disposa l'article 22.2.p) en
relació amb l'article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, l’Ajuntament en Ple adoptarà l’acord pertinent amb el vot favorable de la
majoria absoluta.
Pel Sr. Alcalde es proposa i demana la Corporació Municipal adopte per
unanimitat, acord d’aprovar aquesta mutació demanial externa a favor de la Mancomunitat
de la Valldigna, tot tenint en compte l’oportunitat de dur a terme este procediment, com
s’hi indica a continuació:
La Mancomunitat de la Valldigna és una entitat local constituïda pels Ajuntaments
de Benifairó de la Valldigna, Simat de la Valldigna i Tavernes de la Valldigna i les
finalitats que pretén dur a terme en este edifici redunden en interès dels habitants del
municipi.
El bé immoble ve utilitzant-se des de fa molts anys per a albergar la seu de la
Mancomunitat de la Valldigna, la qual cosa redunda de manera evident en benefici dels
habitants del terme municipal de Benifairó de la Valldigna, perquè la Mancomunitat afig
als serveis municipals una sèrie d’actuacions en matèria de cultura i patrimoni que reforcen

la posició estratègica de la Valldigna en l’oferta turística i cultural internacional, incidint
en el desenvolupament d’iniciatives empresarials endògenes.
Per una altra part, la recuperació dels valors culturals de la Valldigna només es pot
concebre des de la perspectiva supramunicipal, amb una tasca que els Ajuntaments no
podrien assumir per separat i que, unificant els seus esforços, té un efecte multiplicador.
A més, la Mancomunitat de la Valldigna rep transferències (corrents i de capital)
afegides a les dels municipis en matèria de foment de l’ocupació i inversions dels Plans
Provincials d’Obres i Serveis que permeten incrementar la inversió pública en els
municipis integrants de la Mancomunitat.
Particularment, la formalització de la mutació demanial externa de l’immoble
permetrà descarregar a l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna de les despeses que,
vinculades al citat immoble, es generen com a conseqüència dels subministraments
d’aigua, energia elèctrica i telèfon i dades, taxes, preus públics i demés ingressos de dret
públic que puguen resultar necessaris en cada moment d’acord amb el que establisca
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna o les seues empreses concessionàries; així com
les despeses ordinàries de reparació, manteniment i conservació, les quals seràn assumides
per la Mancomunitat de la Valldigna a partir de la mutació.
Finalment, cal manifestar que els municipis integrants de la Mancomunitat tenen un
gran potencial de desenvolupament futur en la progressiva assumpció de serveis a prestar
mancomunadament.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta
legal preceptiva, acorda:
A) Manifestar que l’immoble a cedir en mutació no resulta necessari pel
compliment dels fins propis d’este Ajuntament, i acceptar l’oportunitat de dur a terme la
mutació demanial externa del bé immoble situat en Plaça País Valencià, 10-1r, qualificat
com bé de domini públic, destinat a serveis públics administratius de l’Ajuntament de
Benifairó de la Valldigna, a favor de la Mancomunitat de la Valldigna per a destinar-ho
als propis serveis públics administratius.
B) Amb els efectes que regulen l’article 182 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la
Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i l’article 37 i la Disposició
Addicional Onzena de la Llei 14/2003, de 10 d’abril, del Patrimoni de la Generalitat,
aprovar inicialment la mutació demanial externa del bé immoble situat en Plaça País
Valencià, 10-1r, qualificat com bé de domini públic, destinat a serveis públics

administratius de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, a favor de la Mancomunitat
de la Valldigna per a destinar-ho als propis serveis públics administratius.
C) Sotmetre este acord a informació pública per termini d’un mes, insertant anuncis
en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província.
D) Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de la Valldigna per a coneixement i
demes efectes oportuns.
3) APROVACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC DE LES OBRES “MILLORES i
INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL
MUNICIPAL”:
Es ret compte de la redacció del projecte tècnic d’obra completa “Camp de Gespa
Artificial” en Benifairó de la Valldigna, redactat en el despatx “E.B. arquitectura i
urbanisme Safor, SLP” del que forma part l'arquitecte Sr. Joaquim Egea i Martínez, amb
un pressupost general de contracta de 280.796,67 €, el qual resulta de la suma del
pressupost d’execució de les obres que és 232.063,36 euros, més l’Impost sobre el Valor
Afegit que significa 48.733,31 euros.
Del projecte anterior s’han redactat dos separates per tal de coordinar les obres a
realitzar amb els programes públics dels quals s’ha obtingut financiació, així tenim,
- Separata 1 "Millores en el Camp de Futbol Municipal", el pressupost d’execució
d’aquestes obres és 67.712,22 euros, no inclòs l'impost sobre el valor afegit que ha de
suportar l'Administració. I correspon en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit:
14.219,57 euros. La qual cosa representa un pressupost de contracta total de 81.931,79 €
- Separata 2 "Instal·lació de Gespa Artificial en el Camp de Futbol Municipal", el
pressupost d’execució d’aquestes obres és 164.351,14 euros, no inclòs l'impost sobre el
valor afegit que ha de suportar l'Administració. I correspon en concepte d'Impost sobre el
Valor Afegit: 34.513,74 euros. La qual cosa representa un pressupost de contracta total de
198.864,88 €.
Atés que per la Diputació de València segons acord adoptat en sessió de 18 de
febrer de 2014, va aprovar la inclusió en el Pla Provincial d’Obres i Serveis 2014-2015, les
obres "Millores en el Camp de Futbol Municipal", sol·licitada a l’efecte per aquest
Ajuntament en Resolució de l’Alcaldia de data 10 de gener de 2014, quedant registrades
amb l’expedient PPOS/2014/122, i finançades amb una ajuda de 71.250,00 euros.

Atés que per la Diputació de València segons Conveni Singular de Col·laboració
amb este Ajuntament, aprovat a l’efecte de realitzar l'actuació “Instal·lació de Gespa
Artificial en el Camp de Futbol Municipal”, el qual va estar aprovat per Resolució d’esta
Alcaldia de data 10 de març de 2014, quedant registrades estes obres amb l’expedient
Conveni-2014/17, i finançades amb una ajuda de 150.000,00 euros.
Atés que pendent d’aprovar per la Diputació de València, s’ha sol·licitat la inclusió
en el Pla d’Actuacions Programades -PAP- 2014-2015, les obres “Instal·lació de Gespa
Artificial en el Camp de Futbol Municipal” segons Resolució de l’Alcaldia de data 12 de
maig de 2014, amb una petició d’ajuda de 48.800,00 euros.
Atés l'informe del Tècnic Municipal sobre el contingut i la viabilitat del projecte
d’obra completa “Camp de Gespa Artificial” en Benifairó de la Valldigna, així com de les
dos separates, 1 "Millores en el Camp de Futbol Municipal” i 2 “Instal·lació de Gespa
Artificial en el Camp de Futbol Municipal”, i s'hi desenvolupen les determinacions de les
directrius de la Diputació de València i legislació de Contractes del Sector Públic.
Atés la certificació d'intervenció municipal sobre consignació de crèdit al
pressupost municipal de 2014 amb determinació de l'import dels recursos ordinaris i que la
inversió de raó esta contemplada en el pressupost municipal indicat, amb la corresponent
modificació de crèdits duta a terme.
Tot seguit, per la regidora del grup municipal EUPV, Sra. Rosanna Peris Peris, es
manifesta que aquesta inversió tot i ser necessària per l’esport, no es ninguna prioritat per a
Benifairó de la Valldigna, no obstant açò, tant l’escola pública com el club de futbol del
poble estant esperant que es realitze aquesta inversió. El seu Grup entén que, conegudes les
fons de financiació d’aquesta inversió, no es pot deixar passar esta oportunitat per a que el
camp de futbol de Benifairó de la Valldigna siga de gespa artificial. El que si demana
aquesta Regidora es, cas de surgir despeses d’urgència, que es faça càrrec la Diputació de
València. Manifestat el que s’ha dit, el seu Grup votarà a favor de la instal·lació de gespa
artificial al camp de futbol municipal.
Seguidament, pel regidor del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors
Mejias, es manifesta que esta totalment d’acord en que es portè a terme la inversió
mencionada, del que no esta gens d’acord es de que totes les subvencions pel bienni 20142015 procedents de la Diputació de València es destinen exclusivament a la instal·lació de
gespa artificial al camp de futbol municipal i no res per a altre tipus d’infraestructures. Si
hi ha necessitats que es facen, no esta gens d’acord amb el govern estatal i autonòmic,
resulta que no ens autoritzen a seleccionar dos operaris per a ocupar les places vacants de
la plantilla de personal, i si hi ha diners per a altres despeses no prioritàries. Per tant el seu
grup votarà en contra.

Pel Sr. Alcalde s’hi indica que les necessitats municipals a vegades les decideix
l’equip de govern. La instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal no es
peremptòria, però si es necessària per gaudir de les millores que comporta un camp de
futbol de gespa artificial. Cas que hi hagueren necessitats urgents, sempre es podrà acudir a
altres instancies, igual també a la mateixa Diputació de València, per a que ens ajuden. En
definitiva aquesta inversió es una oportunitat que no podem deixar passar, i així ho entès la
Diputació de València.
Per la Regidora, Sra. Rosanna Peris Peris, pregunta, una vegada acabada la
instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal, el manteniment de la gespa serà
a càrrec de l’Ajuntament o del Club de Futbol de Benifairó de la Valldigna.
El Sr. Alcalde contesta que, inicialment aquest tema es cosa de l’Ajuntament, no
obstant açò, si es menester, com altre tipus de serveis, es podrà contractar amb una
empresa especialitzada, a banda que les qüestions ordinàries, com la resta del poliesportiu,
ho faça el propi personal de l’Ajuntament.
L’Alcaldia, per a finalitzar, proposa la Corporació Municipal l’aprovació del
projecte tècnic d’obra completa “Camp de Gespa Artificial” en Benifairó de la Valldigna, i
les dos separates "Millores en el Camp de Futbol Municipal" i "Instal·lació de Gespa
Artificial en el Camp de Futbol Municipal", tal i com estan redactats en totes les seues
parts.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: huit vots
a favor, quatre dels regidors del grup municipal PSOE, tres dels regidors del grup
municipal PP, i un de la regidora del grup municipal EUPV; i un vot en contra del regidor
del grup municipal COMPROMÍS.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de huit vots a favor i un vot en contra, acorda:
a) Acceptar i aprovar el projecte tècnic d’obra completa “Camp de Gespa
Artificial” en Benifairó de la Valldigna, així com les dos separates, 1 "Millores en el Camp
de Futbol Municipal” i 2 “Instal·lació de Gespa Artificial en el Camp de Futbol
Municipal”, tal i com estan redactats, en totes les seues parts.
b) Donar informació pública d’esta aprovació en el Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament, i remetre certificació d’aquest acord a la Diputació de València, als efectes
previstos, en cada un dels tres programes de financiació mencionats.

c) Que es duga a terme el replantejament del Projecte d’obres, i de les separates en
el seu moment, de conformitat amb l’article 126 del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
4) APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 01
EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'ANY 2014:
Es ret compte de l'expedient Núm. 1 de modificacions de crèdits, en el qual es
proposa la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits en el Pressupost
General de l'Ajuntament per a l'exercici de 2014.
Atés que analitzades les despeses específiques i determinades que es pretenen
cobrir amb els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, no permeten que la seua
realització es puga demorar a exercicis futurs.
Atés que la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits són perquè
no hi ha aplicació pressupostaria o es insuficient l’existent per poder comptabilitzar les
despeses que s’han de cobrir en l’exercici de 2014.
Atés que s’ha tingut en compte el que regula l’article 7 de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.
Atés que la totalitat dels augments de crèdits en despeses es financen amb els
recursos previstos en l'article 177.4 del Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i article 36 i del 43 a 46
del Reial Decret 500/l990, de 20 d'abril, que el reglamenta en matèria pressupostària,
concretament amb la reducció de crèdit no compromès d'altra aplicació de despeses, i per
compromisos firmes d’aportació de persones jurídiques per finançar, juntament amb
l’Ajuntament, despeses que, per la seua naturalesa, estiguen compresos en els fins o
objectius dels mateixos, així com disposar del romanent líquid de tresoreria de la liquidació
del pressupost de 2013, per a reduir part del deute públic de l’ajuntament en compliment de
l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012.
Seguidament, pel regidor del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors
Mejias, es manifesta que el seu vot va a ser abstenció, al no estar d’acord amb que totes les
ajudes de la Diputació de València en 2014 es destinen a la instal·lació de gespa artificial
al camp de futbol municipal.

A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: huit vots
a favor, quatre dels regidors del grup municipal PSOE, tres dels regidors del grup
municipal PP, i un de la regidora del grup municipal EUPV; i una abstenció del regidor del
grup municipal COMPROMÍS.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de huit vots a favor i una abstenció, acorda:
Primer.- Declarar la impossibilitat de demorar a exercicis posteriors la realització
de les despeses específiques i determinades que motiven els suplements de crèdit o crèdits
extraordinaris als que es refereix aquest expedient. I comprometre’s a no executar les
mateixes fins que l’Ajuntament dispose de la corresponent documentació que justifique
definitivament la concessió de l’ajuda, respecte de les despeses que van a ser finançades
amb ingressos finalistes.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits proposada en els termes
següents:
1) Concedir crèdits extraordinaris en l’estat de despeses creant les aplicacions
pressupostaries que s’indiquen:
- Aplicació i denominació pressupostària
Import
341.622 Gespa al Camp de Futbol.
300.000,00 €
a) Total crèdits extraordinaris
300.000,00 €
2) Concedir suplements de crèdits en l’estat de despeses en les aplicacions
pressupostaries, la relació de les quals a continuació és detalla:
- Aplicació i denominació pressupostària
Import
011.913 Deute Públic. Amortització préstecs
55.500,52 €
241.131 Promoció de l’ocupació
32.700,00 €
324.481 Promoció estudis
3.200,00 €
b) Total suplements de crèdits
91.400,52 €
Total modificació de crèdits (a+b)

391.400,52 €

3) Finançar les modificacions de crèdits expressades en els punts 1 i 2 anteriors
amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de la liquidació del pressupost de 2013, a
ingressos de naturalesa no tributària de l’estat d’ingressos i de la minoració del crèdit
disponible en l’estat de despeses que a continuació s’indiquen,
a) Romanent Líquid de Tresoreria de
la liquidació de l’exercici de 2013

55.500,52 €

b) Ingressos de naturalesa no tributària:
Concepte i denominació pressupostària
761 Ajuda de la Diputació (PPOS2014)
761 Ajuda de la Diputació (Conveni Gespa)
761 Ajuda de la Diputació (PAP2014)
461 Ajuda de la Diputació (La Dipu et beca)
421 Ajuda de l’INEM (Atur agrícola)
b) Total ingressos de naturalesa no tributària

71.250,00 €
150.000,00 €
48.800,00 €
3.200,00 €
31.133,00 €
304.383,00 €

c) Minoracions d’aplicacions.- Per considerar que a data d’ara no van a
realitzar-se les despeses previstes en elles.
- Aplicació i denominació pressupostària
929.227 Servei de Neteja d’edificis municipals
c) Total minoració de crèdits
Total financiació modificació de crèdits (a+b+c)

31.517,00 €
31.517,00 €

391.400,52 €

Tercer.- Exposar al públic aquesta modificació de crèdits inicialment aprovada, 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.
Quart.- Considerar definitivament aprovada aquesta modificació del Pressupost
General per a l'exercici de 2014, si durant l'indicat període no es presenten reclamacions,
constatant-ho, mitjançant decret, el Sr. Alcalde.
5) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ,
RELATIU A L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA
LOEPSF EN L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2014, CORRESPONENT AL
PRIMER TRIMESTRE:
Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 24 d’abril de
2014, en virtut del que regula la vigent l'Ordre HAP/2105/2012, d’01 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
(LOEPSF), corresponent al Primer Trimestre de 2014, informe que resulta ser el 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 RELACIÓ A
L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2014, CORRESPONENT AL PRIMER
TRIMESTRE.
EL SECRETARI-INTERVENTOR de l’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA
VALLDIGNA, que subscriu,
Vista la informació obtinguda del programa de comptabilitat municipal, relativa a
l’execució del pressupost municipal de 2014, des de l’01 de gener fins el 31 de març, en
compliment de l'Ordre HAP/2105/2012, d’01 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 (LOEPSF), concretament
l’article 16 estableix obligacions trimestrals de subministrament d'informació per les
Entitats Locals, que haurà d'efectuar-se per mitjans electrònics a través del sistema que el
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habilite a aquest efecte (art.
5.1), passa a emetre el següent Informe.
Aquest Informe té per objecte descriure la informació comptable a presentar en els
formularis previstos pel Ministeri per al compliment de la citada obligació, corresponent al
PRIMER trimestre de l'exercici 2014, i en el seu cas determinar si no es compleixen alguns
dels objectius de l’estabilitat pressupostaria. Així tenim el següent,
INFORME:
La comunicació de les obligacions trimestrals de subministrament d'informació
corresponen a la Intervenció Municipal i bàsicament consisteix en la següent informació:
- Actualització del pressupost en execució per a l'exercici 2014 amb el detall
d'execució al final del trimestre vençut.
- Situació del romanent de Tresoreria i previsió de tancament a fi d’exercici.
- Calendari i pressupost de Tresoreria.
- Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius.
- Informació que permeta relacionar el saldo resultant d'ingressos/despeses amb la
capacitat o necessitat de finançament, d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes
(ajustaments SEC).

- Informació complementària per a l’anàlisi de Regla de la Despesa.
Resultat de l’anterior informació ha de ser l’actualització de l'Informe de la
Intervenció Municipal del compliment dels objectius d'estabilitat i de la regla de la
despesa.
A) Compliment de la Regla de Despesa.
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 2014 s'ha establit pel Ministeri d'Economia i Competitivitat segons la
metodologia de la Comissió Europea en l'1,5.
Per a la determinació de l'estabilitat pressupostària i el gasto computable als efectes de
determinar el sostre de gasto s'ha partit de la liquidació de l’exercici pressupostari de 2013,
de la qual, tenint en compte sols els capítols 1 a 7, exclosos els interessos del deute i les
despeses finançades amb fons finalistes, açò es subvencions, també hauria d’ajustar-se la
despesa computable amb els augments o disminucions permanents de recaptació, que per a
2014 no es el cas.
Realitzant si fa el cas els ajustos SEC 95 amb incidència en despeses, resulta una Despesa
Computable d’1.265.551,00 euros. Aplicant a esta quantitat la taxa de referència (1’5%)
resulta que el límit de la Regla de la Despesa és 1.284.534,26 euros. De les previsions de
liquidació de les despeses no financeres de l’exercici 2014 amb els ajustos pertinents, EL
Límit de la Despesa Computable determinada per Intervenció Municipal en la quantitat
d’1.264.000,00 euros, resulta ser inferior al límit de la Regla de Despesa fixat en l’import
de 1.284.534,26 euros, que representa una diferència de 20.534,26 euros la qual cosa
significa que l’increment de la despesa computable de 2014 en comparació a la de 2013 és
del -0’12%.
B) 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 de l’execució del pressupost de 2014, corresponent al PRIMER trimestre, que
la suma dels Drets reconeguts del capítol 1 al 7 d’ingressos dona l’import de 342.531,74
euros, i la suma de les Obligacions reconegudes del capítol 1 a 7 de despeses dona l’import
de 181.435,85 euros. La diferència entre Ingressos i Despeses dels imports anteriors resulta
la quantitat de 161.095,89 euros, a la qual ajustem sumant la recaptació liquida de tributs
municipals dels capítols 1, 2 i 3 de pressupostos tancats en la quantitat de 32.270,85 euros,
resulta la quantitat positiva de 193.366,74 euros, la qual ens situa en una posició de
superàvit, la qual cosa representa estabilitat pressupostaria i tindre CAPACITAT
Financera.
EN DEFINITIVA, en els formularis previstos pel Ministeri s’arreplega la
comunicació dels Pressupostos actualitzats amb tota la informació del mateix en execució
fins el 31 de març de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, i són:
F.1.1.1

Resum de Classificació Econòmica

F.1.1.2

Desglossament d'Ingressos Corrents.

F.1.1.3

Desglossament d'Ingressos de Capital i Financers

F.1.1.4

Desglossament de Despeses Corrents

F.1.1.5

Desglossament de Despeses de Capital i Financers

F.1.1.9

Calendari i Pressupost de Tresoreria

F.1.1.8

Romanent de Tresoreria

F.1.1.A3 Dotació de Plantilles i retribucions (execució): Un per a la plantilla de
Policia Local, altre per la plantilla de l’Escola Infantil, i un tercer per a la plantilla
d’administració general i resta de sectors.
Per altra banda en uns formularis annexos s’arreplega la informació d'ajustaments
continguts en l'actualització de l'informe d'intervenció de compliments d'objectius i
informació detallada d'aquests per a relacionar el saldo resultant d'ingressos/despeses amb
la capacitat o necessitat de finançament, d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes
(ajustaments SEC):
F.1.1.B1
Ajustaments contemplats en l'Informe d'Avaluació per a relacionar el
saldo resultant d'Ingressos i Despeses a final d'exercici amb la capacitat o necessitat
de finançament calculat conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes.
(Actualització trimestral).

F.1.1.B2
trimestral)

Informació per a l'aplicació de la regla de la Despesa.(Actualització

Finalment per a calcular l'avaluació pressupostaria actualitzada, analitzant el
compliment dels objectius d'estabilitat, de la regla de la despesa i del nivell del deute viu
de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, comprèn els següents formularis:
F.3.2
F.3.3

Informe d'avaluació actualitzat de l'Estabilitat pressupostària.
Informe actualitzat de compliment de la Regla de la Despesa

De conformitat amb el que es regula en l'article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, i el
desenvolupament de la mateixa que realitza l'Ordre HAP/2105/2012, de 1 d'octubre, i en
concret amb el contingut dels articles 4 i 16 de la mateixa, aquest secretari-interventor ha
complit amb la seua obligació de remissió de subministrament de la informació trimestral
corresponent al PRIMER trimestre de 2014, dins del termini i en la forma escaient, el dia
07/05/2014, havent-se bolcat la totalitat de la informació requerida pel ministeri d'Hisenda
i Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada en “l'Oficina
Virtual de les Entitats Locals” i en els formularis abans esmentats, els quals s’adjunten a
este informe.
Respecte del nivell del deute viu, cal mencionar que s’actualitza mensualment en l’apartat
Central d’Informació de Riscos de les Entitats Locals de l’Oficina Virtual per a la
Coordinació Financera amb les Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, i que a data 31 de març de 2014 s’ha amortitzat un capital total de 34.261,98
euros, quedant el nivell de Deute Viu a la data mencionada, la quantitat d’1.351.678,68
Euros.
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.”
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Quedar assabentat de l’informe ací transcrit, relatiu a les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), conforme ho regula
l'Ordre HAP/2105/2012, d’01 d'octubre, corresponent a l’estat d’execució del Pressupost
Municipal de 2014, corresponent al Primer Trimestre.

b) Retre certificació d’aquest acord a la Generalitat Valenciana, als efectes
oportuns.
6) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE LA
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÈS:
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 d’abril de 2014
fins el dia 30 d’abril de 2014, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 09-04-14, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 14 d’abril de 2014.
De 23-04-14, convocatòria sessió extraordinària a celebrar el dia 29 d’abril de
2014.
- PERSONAL,
De 16-04-14, determina i convoca Comissió de Baremació pel concurs de mèrits
per a formalitzar una Borsa de Treball d’Operaris de Neteja d’Edificis Municipals.
- BENS,
De 03-04-14, autoritza pel dia 08-04-2014 l’ús de la Sala d’Exposicions, a
Associació Ames de Casa Tyrius de Benifairó de la Valldigna.
De 23-04-14, inici expedient mutació demanial externa d’immoble municipal a
favor de la Mancomunitat de la Valldigna.
De 29-04-14, autoritza pel dia 03-05-2014 l’ús del Centre Cultural, a Associació Pi
Redó de Benifairó de la Valldigna.
- CONTRACTACIÓ,
De 01-04-14, encomana la redacció del projecte “Instal·lació de Gespa Artificial en
el Camp de Futbol Municipal”, a l’arquitecte Joaquin Egea i Martínez.
De 23-04-14, contracta la prestació del servei de desratització, desinsectació i
desinfecció d’edificis municipals i xarxa municipal de clavegueram, any 2014, pel
preu cert de 1.580,00 euros IVA inclòs, amb “SERVIPLAG”.
De 29-04-14, demana informe a tècnic municipal respecte del projecte “Millores
en el Camp de Futbol Municipal”.
De 29-04-14, demana informe a tècnic municipal respecte del projecte “Instal·lació
de Gespa Artificial en el Camp de Futbol Municipal”.

- URBANISME,
De 07-04-14, determina l’import de bonificació per obres fetes abans d’executar la
urbanització de la UA6.
De 24-04-14, comunica al Registre de la Propietat d’Alzira I, determinades
qüestions urbanístiques relacionades amb la nau existent en la parcel·la 344 del
polígon 11 del Terme Municipal.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 02-04-14, a Salvador Blasco Vercher, reformes en parcel·la 43 del polígon 13.
De 07-04-14, a José Vercher Peris, reformes en C/ Tavernes, 39.
De 07-04-14, a Agustí Pascual Granell, de parcel·lació de finca urbana sita en C/
Dr. Fleming, 16.
- TRESORERIA,
De 14-04-14, aprova liquidació 08/2014 i 9/2014 per ocupació de la via pública
amb materials de construcció.
De 24-04-14, declara l’exempció de pago de l’IVTM, del vehicle 6900HRC, per
minusvalidesa de Jean Michel Boquer Rovira.
De 24-04-14, liquida fora del padró de 2014 la quota per IVTM 2014, del vehicle
4346 DVY.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 02-04-14, atorga reserva de nínxol a favor de la Sra. Nieves Vercher Alberola.
De 23-04-14, sol·licita ajuda de 15.566,50 € a l’INEM per a paliar atur agricola,
fent l’obra “Condicionament camins rurals Fase I”.
De 23-04-14, sol·licita ajuda de 15.566,50 € a l’INEM per a paliar atur agricola,
fent l’obra “Condicionament camins rurals Fase II”.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2014, han tingut entrada 455 escrits, i eixida 423 escrits.
I l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat de
tota la informació rebuda.
7) PRECS I PREGUNTES:
Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als
Regidors amb delegació.

La Sra. Rosanna Peris Peris, regidora del grup EUPV, formula els següents precs o
preguntes:
- Demana que es netege l’Ermita Sant Miquel.
L’Alcalde manifesta que ho ordenarà als operaris de serveis municipals múltiples.
- Van a fer-se pistes de padel, si es així, les gestionarà l’Ajuntament.
L’Alcalde manifesta que si l’empresa que contracte la instal·lació de gespa
artificial al camp de futbol, proposa la millora d’una pista de padel, o siga en els mateixos
diners de la licitació, que la realitze, i seria en una de les actuals pistes de tennis. De
realitzar-se, després seria l’Ajuntament qui la gestionarà directament.
- Que passa amb les obres de davant del Cementeri, resulta que estan aparcant
camions.
L’Alcalde manifesta que com les ha executar l’empresa CADERSA, que també està
executant l’urbanització de la UA6, esta esperant el moment d’asfaltar per a asfaltar també
la frontera del cementeri.
El Sr. Carlos Cors Mejias, regidora del grup COMPROMIS, formula els següents
precs o preguntes:
- Com esta la tramitació de la futura Comunitats de regants del pou Cambro.
L’Alcalde manifesta que esta estudiant-se el procediment i prompte es convocarà
l’Assemblea General.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió
a les 20:50 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 09 de juny de
2014. 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,

Agustí Pascual Granell

Salvador Casanova Ferrer

