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     S' EXCUSAREN:  
SRA.  ROSA T. VERCHER CASANOVA 
SR.  JUAN CARLOS CORS MEJIAS        

    
NO S'EXCUSAREN: 

 
 
 A  Benifairó de la Valldigna, a catorze d’abril de 2014, essent  les deneu hores i 
trenta minuts, 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 09 de març 
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  03  DE  MARÇ DE 2014: 
 

Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 03 de març de 
2014, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció 
al llibre d'actes corresponent.  

 
 

2) RETRE COMPTE DE DECRET DE L’ALCALDIA RELATIU A 
DELEGACIÓ DE FUNCIONS PER ABSÈNCIA: 
 
 Es ret compte del Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2014, sobre delegació 
de funcions de l'Alcaldia en el primer Tinent d'Alcalde, el qual literalment diu: 

 
“DELEGACIÓ DE FUNCIONS PER ABSÈNCIA 

 
L’Alcalde que subscriu te previst absentar-se de Benifairó de la Valldigna durant el 

període comprés entre els  dies 02 i 08  d’abril de 2014 ambdós inclosos. 
 
De conformitat amb el que preveu l'article 23.3 de la Llei 7/1985 de Bases de 

Règim Local, de 2 d'abril, i articles 43 a  48  del Reglament d'Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de l'Entitats Locals (ROF) aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de 
novembre, tenint en compte els nomenaments de Tinents d’Alcalde efectuats, procedeix 
disposar la substitució en les funcions ordinàries d'aquesta  Alcaldia. 
 

En conseqüència, RESOLC,  
 

a) Disposar que durant la meua absència en el període comprés entre els  dies 02 i 
08  d’abril de 2014 ambdós inclosos, es faça càrrec de les corresponents funcions de 
l'Alcaldia,  el primer Tinent  d'Alcalde  Sr. Doménec Estruch Llorca, en els termes que 
preveu l'article 47 del ROF esmentat, sense perjuí de la reassumpció de funcions en el cas 
de presència intermitent o de reincorporació anticipada. 
 
 b) Aquesta delegació sortirà efectes a partir de les 11:00 hores del dia 02 d’abril de 
2014. 
 
 c) Comunicar aquest Decret a la persona designada per a coneixement i acceptació 
de la delegació. 
 
 d) Donar informació pública d’aquesta delegació publicant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis de l'Ajuntament. 



 
 e) Donar compte d'aquesta resolució a l’Ajuntament en Ple en la primera sessió que 
cèlebre.” 
  
 Decret, del qual la Corporació Municipal, per unanimitat, manifesta quedar 
assabentada. 
 
 

3) APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL 
D’HABITANTS A 01-01-2014: 
 

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

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

01-01-2014, el resum numèric de la mateixa  sobre la gestió continuada del mateix,  recull 
les actualitzacions dutes a terme des de l'1 de gener de 2013  fins l'1 de gener de 2014, 
elaborada pels serveis municipals. 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

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

numèric del mateix  a l'1 de gener de 2014, amb el següent resultat: 
 

             Població de dret a  01-01-2013.....................1.657  hab. 
  Població de dret a  01-01-2014.................... 1.619  hab. 
 
dels  quals 804 són homes i 815 són dones.  
       
 b) Que es trameta aquesta revisió del Padró Municipal d'Habitants en suport 
informàtic, amb la documentació administrativa pertinent, a la Delegació Provincial de 
l'Institut Nacional d'Estadística, als efectes previstos. 
 
 

4) ADHESIÓ, SI ES EL CAS, AL SERVEI DE LA FEDERACIÓ 
ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVINCIES, “CENTRAL DE 
CONTRACTACIÓ”: 
  



 Es ret compte que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), per 
acord de la seua Junta de Govern de 28 de gener de 2014, va aprovar la creació d'una 
Central de Contractació a l'empara del que preveu la Disposició Addicional Cinquena de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, conforme a la redacció 
donada a la mateixa per l'article 1.35 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, així com en els articles 203 i 
següents del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 Pel Sr. Alcalde es manifesta que resultaria interessant la utilització de la Central de 
Contractació creada per la FEMP, per part d’este Ajuntament, al considerar l’adhesió 
beneficiosa als interessos generals municipals, ja que, a través de la central mencionada  es 
pot obtindre una reducció de la despesa pública, al temps de simplificar la tramitació 
administrativa de l'adquisició de bens i contractació de serveis. 
 
 Per tant, tenint en compte el que disposa l'article 205 del referit Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, pel Sr. Alcalde es proposa s’acorde l’adhesió a la 
Central de Contractació de la FEMP. 
 
 L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

 

PRIMER.- Adherir-se a la Central de Contractació de la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies a fi de poder contractar els serveis i subministraments que oferisca 
la citada Central, de conformitat a les condicions i preus que es fixen en els corresponents 
contractes o acords marc que se subscriguen entre aquesta Central i les empreses 
adjudicatàries dels mateixos. 

SEGON.- Retre certificació del present Acord a la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies als efectes oportuns. 

TERCER.- Facultar a l’Alcalde perquè en nom i representació d'aquest Ajuntament 
procedisca a la formalització de quants documents siguen precisos per a l'efectivitat del 
present acord, i per això l'adhesió als diferents acords marc de contractació que la Central 
de Contractació de la FEMP licite i siguen d'interès per a aquest Ajuntament de Benifairó 
de la Valldigna. 
 
 

 Finalitzat aquest punt de l'Ordre del Dia, compareix i s'incorpora a la 

sessió el regidor  Sr. Marc Vercher Alberola.  A partir d'aquest moment estan 

presents sis dels nou Regidors que formen la Corporació Municipal. 



 5) APROVAR LA PRIMERA CERTIFICACIÓ D’OBRA DE 
“URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 6”: 
 
 Atés  la Primera certificació d'obra de "Urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 
6", lliurada pel  Sr. Joaquim Egea i Martínez, tècnic director de les esmentades obres,  a la 
qual  s'acredita que s'ha invertit la quantitat de quaranta mil cent setanta-quatre  euros i 
huitanta-tres cèntims (40.174,83 €). 
 
           Atés la vigent normativa sobre contractes del sector públic, i el respectiu expedient 
de contractació. 
 
 L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 
 a) Aprovar la referida primera certificació d’obra de "Urbanització de la Unitat 
d’Actuació núm. 6",   en totes les seues parts. 
 
 b) Abonar al contractista adjudicatari, "Canalizaciones y Derribos Safor, S.L.", la 
quantitat de 40.174,83 €, en funció de la disponibilitat de fons de la Tresoreria Municipal, i 
de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives que regulen el corresponent 
contracte. 
 
 c) Notificar aquest acord a "Canalizaciones y Derribos Safor, S.L.". 
 
 

6) RETRE COMPTE DE L’APROVACIÓ PER L’ALCALDIA DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI DE 2013: 

 
 Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 17 de març de 2014, per la qual 
s'aprova la liquidació del pressupost municipal de l'exercici de 2013, que literalment diu: 

 
“APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2013 

 
 Atés  l'expedient de liquidació del pressupost de 2013, degudament    informat  per  
la Secretaria-Intervenció en compliment del que  disposa    l'article  191-3, del  Text Refòs 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 
5 de març, en el qual consta l’estudi i proposta per a l’aplicació del superàvit d’acord amb 
l'article 32 i la Disposició Addicional Sisena de la mencionada Llei Orgànica 2/2012,  de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.   
 



 Atés així mateix els informes de Secretaria-Intervenció, relatius a l’estabilitat 
pressupostaria i a la regla de gasto i límit de la despesa computable, d’acord amb la 
mencionada Llei Orgànica 2/2012. 
 
 Atés que la dada extracomptable, relativa a ingressos de dubtós o difícil recaptació, 
ha estat calculada de conformitat amb el nou article 193 bis del Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, relatiu a “Drets de difícil o impossible recaptació”, essent aquesta quantitat 
158.033,91 euros  la considerada com ingressos de difícil recaptació. 
 
           De conformitat amb el que disposa l'esmentat article 191 del  Text Refòs de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març,    HE RESOLT   
 
          Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de 2013, amb les següents  dades:  
 

  A).- RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI.  

    
CONCEPTES DRETS 

RECONEGUTS 

NETS 

OBLIGACIONS 

RECONEGUDES 

NETES 

AJUSTOS RESULTAT 

PRESSUPOS

TARI 

a. Operacions corrents 1.640.783,44 1.127.314,34  513.469,10 

b. Altres operacions no 

financeres 

 

66.340,25 

 

320.875,15 

  

- 254.534,90 

1. Total operacions no 

financeres (a+b) 

 

1.707.123,69 

 

1.448.189,49 

  

258.934,20 

2. Actius financers 0 0  0 

3. Passius financers 0 112.277,11  -112.277,11 

RESULTAT 

PRESSUPOSTARI DE 

L’EXERCICI 

 

1.707.123,69 

 

1.560.466,60 

  

146.657,09 

AJUSTOS 

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses 

generals 

0  

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 0  

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 0  

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 146.657,09 

 

 

 

 

 



B).- ROMANENT DE TRESORERIA. 

         IMPORTS- EUROS  

 1.- (+) Fons líquids en la Treso-  

                   reria a final d'exercici..............          71.376,69 

 2.- (+) Drets  pendents de cobra- 

                    ment a final d'exercici..............       467.073,97 

               - De pressupost d'ingressos.    

                 De Pressupost corrent..............................................    180.801,51 

                De pressupost d'ingressos tancats..........................      274.890,95 

              - D' operacions no  pressupostàries............................     11.381,51 

 3.- (-) Creditors pendent de paga- 

                   ment a final d'exercici.............        324.916,23    

               - De pressupost de despeses.    

                  De Pressupost corrent............................................   257.430,47                   

                 De pressupost de despeses tancats.........................      21.126,87 

   - D' operacions no   pressupostàries........................       46.443,79 

            - Menys, Pagaments realitzats  

              pendents d'aplicació definitiva.................................            84,90 

 I. Romanent de Tresoreria Total (1+2-3)............  (+)  213.534,43 

 II.  Saldos de cobrament   dubtós ..................              158.033,91 

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

 IV.  Romanent de Tresoreria per a  

       despeses generals (I-II-III) ............................  (+) 55.500,52 

 
 Segon.-  De la liquidació del pressupost de 2013  se'n  retrà compte  a  l'Ajuntament 
en Ple, en la primera sessió que cèlebre.  
 
 Tercer.-  De  la  liquidació  del   pressupost  de 2013 i la seua aprovació, se'n  
remetrà  còpia  a    l'Administració de l'Estat i a la Generalitat Valenciana. 
 
 Quart.-  Una vegada la Tresoreria Municipal dispose de liquides suficient, que es 
tramite  el corresponent expedient de modificació de crèdits per tal de realitzar una 
amortització parcial anticipada del préstec del fondo de pago a proveïdors de l’any 2012.” 
 
 De tot el que s’ha donat compte i informat, la Corporació Municipal, per 
unanimitat, manifesta quedar assabentada.  

 
 
 
 



7) RETRE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL 
SOBRE L’AVALUACIÓ DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA RESPECTE 
DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI DE 
2012: 
 
 Es ret compte de l’informe emés per Intervenció Municipal, amb data 12 de març 
de 2014,  amb motiu de la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici de 2013,  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, efectuant 
l’avaluació de l’estabilitat pressupostaria de l’indicada Liquidació, la qual resulta ser la 
següent, 

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

L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
 

Amb motiu de la liquidació del pressupost de l’exercici 2013, segons el que 
disposa el Decret de l’Alcaldia de data 04 de març de 2014, i de conformitat amb 
l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’ Estabilitat 
Pressupostària, en la seua Aplicació a les Entitats Locals, es constata que,  
 

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

Així la Intervenció Municipal elevarà a l’Ajuntament en Ple un informe sobre el 
compliment de l’objectiu d’ estabilitat de la pròpia Entitat Local i dels seus organismes 
i entitats dependents. 

De l’Informe d’Avaluació del compliment de l’Objectiu d’ Estabilitat 
Pressupostaria, es comprovarà que la liquidació del Pressupost [si/no] s’ ajusta al 
compliment del principi d’estabilitat pressupostaria, pel qual [si/no] s’ haurà d’elaborar 
un Pla Econòmic-Financer de conformitat amb el que disposen els articles 21 i 23 de la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, que permeta en l'any en curs i el següent el compliment de l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària. 
 

En conseqüència, emet el següent 
 

INFORME 

 

 

 



PRIMER.  L’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres 
actuacions que afecten a les despeses o ingressos de les Entitats Locals se sotmetrà 
als principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, coherent amb la 
normativa europea, i de conformitat amb allò que preveuen els articles 3, 11 i 12 de la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 

 
S’entén per estabilitat pressupostària de les Administracions Públiques la 

situació d’equilibri o superàvit estructural. De conformitat amb allò que estableix 
l’article 11.3 i 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, les Corporacions Locals no poden incórrer en 
dèficit estructural, definit com a dèficit ajustat del cicle, net de mesures excepcionals i 
temporals, fet pel qual hauran de mantenir una posició d’equilibri o superàvit 
pressupostari. 
 

SEGON. La Legislació aplicable ve determinada per: 
- Els articles 3, 11 i 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
- L’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, 
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals. 

 

TERCER. El principi o objectiu d’estabilitat pressupostaria respecte de la 
Liquidació del Pressupost de 2013, es desprèn de la comparació de les Obligacions 
reconegudes netes dels capítols 1 a 7 del  pressupost de despeses i dels Drets 
reconeguts nets dels capítols 1 a 7 del  pressupost d’ ingressos. L’objectiu d’estabilitat 
pressupostària s’identificarà amb una situació d’equilibri o superàvit.  

PRESSUPOST D’ INGRESSOS                                 DRETS  RECONEGUTS  NETS 

CAPÍTOL              DENOMINACIÓ 

I                IMPOSTOS DIRECTES 660.685,43 

II               IMPOSTOS INDIRECTES 9.494,50 

III              TAXES  i ALTRES INGRESSOS 555.804,35 

IV               TRANSFERENCIES CORRENTS 409.875,85 

V                INGRESSOS PATRIMONIALS 4.923,31 

VI               ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 0,00 

VII              TRANSFERENCIES DE CAPITAL 66.340,25 

TOTAL 1.707.123,69 

 

 



PRESSUPOST DE DESPESES                                 OBLIGACIONS RECONEGUDES  NETES 

CAPÍTOL              DENOMINACIÓ 

I               DESPESES DE PERSONAL 543.812,39 

II          DESPESES CORRENTS EN  BENS i SERVEIS 463.618,79 

III          DESPESES  FINANCERES 53.813,48 

IV           TRANSFERENCIES CORRENTS 66.069,68 

VI            INVERSIONS  REALS 320.159,15 

VII           TRANSFERENCIES  DE CAPITAL 716,00 

TOTAL 1.448.189,49 

 

Capítols I-VII  d’ ingressos (-)  
Capítols I-VII de despeses = 
Superàvit (+), estabilitat 
pressupostaria = capacitat financera  

 

 

  258.934,20 

 

QUART. Segons s'aprecia en el quadre anterior, la diferència entre els imports 
dels Drets reconeguts nets en els capítols 1 a 7 dels estats d'ingressos i de les 
Obligacions reconegudes netes dels capítols 1 a 7 de l'estat de despeses, representa 
una estabilitat pressupostaria o capacitat financera, al resultar un superàvit de 
258.934,20 €. 
 

 Per tant, la liquidació dels pressupostos i estats financers de l'Ajuntament de 
Benifairó de la Valldigna de l'exercici 2013 compleix l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària entès com la situació d'equilibri o de superàvit en termes de capacitat 
de finançament d'acord amb la definició continguda en el SEC 95. 

En conseqüència, en virtut del que estableix l'article 16.2 del Reial Decret 
1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament 
de la Llei general d'estabilitat pressupostària, s’ha de retre compte d’aquest Informe a 
la Corporació Municipal en la primera sessió que cèlebre, i en el termini de 15 dies, 
comptats des de la data de la sessió en la que es ret compte d'aquest informe a 
l’Ajuntament en Ple, l'ajuntament de Benifairó de la Valldigna ha de remetre l'informe 
a la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública que exerceix la tutela financera de 
les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana.  
  
 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.” 



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

 
8) RETRE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL 

SOBRE L’AVALUACIÓ DE LA REGLA DE GASTO I LÍMIT DE DESPESES NO 
FINANCERES, RESPECTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL DE L’EXERCICI DE 2013: 

 
 Es ret compte de l’informe emés per Intervenció Municipal, amb data 12 de març 
de 2014,  amb motiu de la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici de 201,  en 
compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, efectuant l’avaluació de la regla de gasto i límit de despeses no 
financeres, la qual resulta ser la següent, 
 

“INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 
 D’AVALUACIÓ DE LA REGLA DE GASTO i 
LÍMIT DE DESPESES NO FINANCERES 

 

Amb motiu de la liquidació del pressupost de l’exercici 2013, segons el que 
disposa el Decret de l’Alcaldia de data 04 de març de 2014, i de conformitat amb el 
que disposen els articles 12 i 30 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es constata que, la Intervenció Municipal 
elevarà a l’Ajuntament en Ple un informe sobre l’avaluació del compliment de l’objectiu 
de la Regla de Gasto i Límit de Despesa No Financera. 

 
De l’Informe d’Avaluació anterior, es comprovarà que la liquidació del 

Pressupost [si/no] s’ajusta al compliment de la Regla de Gasto i Límit de Despesa No 
Financera, pel qual [si/no] s’ haurà d’elaborar un Pla Econòmic-Financer de 
conformitat amb el que disposen els articles 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que permeta en l'any en 
curs i el següent el compliment dels mencionats objectius. 
 

En conseqüència, emet el següent 
 

INFORME 

PRIMER.  La variació de la despesa computable de l'Administració Central, de 
les Comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals, no podrà superar la taxa de 
referència de creixement del Producte Interior Brut de mig termini de l'economia 
espanyola. 
 
 
  



S'entendrà per despesa computable als efectes previstos en el paràgraf 
anterior, les necessitats no financeres definides en termes del Sistema Europeu de 
Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, la despesa no 
discrecional en prestacions per atur, la part de la despesa finançada amb fons 
finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres Administracions Públiques i les 
transferències a les Comunitats Autònomes i a les Corporacions Locals vinculades als 
sistemes de finançament. 

La taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig termini de 
l'economia espanyola, serà calculada pel ministeri d'Economia i Competitivitat, d'acord 
amb la metodologia utilitzada per la Comissió Europea en aplicació de la seua 
normativa. Aquesta taxa es publicarà en l'informe de situació de l'economia espanyola. 

L’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres actuacions que 
afecten a les despeses o ingressos de les Entitats Locals se sotmetrà als principis 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, coherent amb la normativa 
europea, i de conformitat amb allò que preveuen els articles 3, 11 i 12 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 

SEGON. La regla de despesa es calcularà comprovant que la variació de la 
despesa computable no supere la taxa de referència del creixement del Producte 
Interior Brut, publicada pel ministeri d'Economia i Competitivitat. 
 

La taxa de referència de creixement del PIB de l'economia espanyola a mitjà 
termini per al Pressupost de l'any 2013 és d’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. 
 

TERCER. El càlcul de la despesa computable de l'any n-1 es realitzarà a partir 
de la liquidació del Pressupost d'aquest exercici. En cas de no disposar de la liquidació 
es prendrà una estimació de la mateixa. 

 
La despesa computable de l'any   n   s'obtindrà prenent com base la informació 

disponible en el moment del seu càlcul, en aquest cas, la liquidació de 2013. 
 
L'avaluació del compliment de la regla de despesa amb motiu de la liquidació 

del pressupost de l'exercici 2013, presenta els següents resultats: 
 
LÍMIT DE DESPESES NO FINANCERES, 
 REGLA DE GASTO. 

 Liquidació 2012 Liquidació 2013 

DESPESES NO FINANCERES 1.310.552,52 1.448.189,49 
-  INTERESSOS 41.877,68 52.685,15 
- GASTOS AMB FONS FINALISTES 160.964,85 392.373,25 
= GASTO COMPUTABLE 1.107.709,99 1.003.131,09 

 



TAXA VARIACIÓ DE LA DESPESA 
COMPUTABLE (1’7%) 18.831,06 

 

LÍMIT PER A LA DESPESA COMPUTABLE  1.126.541,05  
 
En conseqüència com que el gasto no financer consolidat de la liquidació de 2013, o 
siga l’import d’1.003.131,09 euros,  és inferior al Límit de la Despesa Computable o 
siga l’import d’1.126.541,05 euros, la qual resulta d’aplicar la taxa de variació de la 
despesa (1’7%) al gasto computable de la liqudiació de l’any anterior (2012), en base 
a aquest càlculs la Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2013 compleix amb la 
regla de gasto al no superar el gasto computable calculat. 

 
 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.” 
 
 Informe que la Corporació Municipal, per unanimitat, manifesta quedar 
assabentada, i que se li done el tràmit  previst en la normativa que el regula. 
 
 
 9) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EUPV, RELATIVA A 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE: 
  

Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del País 
Valencià, relativa a Contractació Pública Sostenible,  que literalment diu: 
 
“En/Na. Rosanna Peris Peris Portaveu del Grup Municipal d’EUPV en l’Ajuntament de 
Benifairó de la Valldigna en nom i representació del mateix, i a l’empar d’allò establert per 
la normativa aplicable, per raons d’urgència, eleva al Ple de la Corporació per al seu 
debat el següent: 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La compra pública sostenible consisteix en la integració d’aspectes socials, ètics i 
ambientals en els processos i fases de la contractació pública. 
La compra ètica consisteix en complir amb uns estàndards sobre condicions laborals 
dignes, salaris mínims, drets dels treballadors o lluita contra el treball infantil. 
La compra verda suposa incorporar criteris mediambientals en els contractes de 
subministrament, obres i serveis com l’eficiència energètica, l'ús de productes 
reutilitzables, ús d’energies renovables, etc. 
La compra social suposa criteris de qualitat en el treball, perspectiva de gènere, la 
contractació de persones amb discapacitat o la contractació de empreses d’inserció i 
centres espacials d’ocupació. 



La realitat és que l’externalització de serveis es tradueix en treball precari, mal remunerat 
o desigualtat d’oportunitats per a l’accés per a les persones amb majors dificultats 
d’accés al mateix. L’alternativa, és que la contractació pública ha de perseguir objectius 
socials, actuant com una autèntica ferramenta de cohesió social i bé comú. 
La Directiva europea 18/2004 sobre contractació pública contempla la possibilitat de 
satisfer exigències socials. 
La rellevància de la contractació pública és clau, ja que las Administracions públiques 
dediquen a la contractació un 16% del PIB, la CPS (Contractació pública sostenible) 
produeix un efecte en cascada sobre els hàbits de consum de les empreses i els 
ciutadans. La CPS és la ferramenta per garantir la igualtat d’oportunitats i generar 
ocupació. Els beneficis per a la comunitat local són indubtables, degut a que la 
incorporació de criteris socials fomenta el desenvolupament local, millora la qualitat de 
vida, la cohesió social i incideix en les zones més desafavorides.  
  
Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal d’EUPV proposa per al seu debat i 
aprovació els següents,  
 
ACORDS: 
 

a) Reservar i adjudicar determinats contractes a empreses de inserció i centres 
especials de treball, perquè la competència no és llibre quan es competeix entre 
desigualtats. (Art.19 Directiva 18/2004) 

b) Que la valoració d’ofertes no atenen exclusivament a l’oferta econòmica més 
avantatjosa, sinó que es valore la millor oferta en el seu conjunt, tenint en compte 
criteris socials, ambientals i ètics. 

c) Que la contractacions pública es basa en bones pràctiques, per això en el plec de 
clàusules administratives particulars, ha de ser obligatori obligatorietat percentual 
mínima encaminada a una compra ètica, ecològica i social. Tot això té legitimitat 
recolzada per la Directiva europea 18/2004 y el TRLCSP (Text refós de la llei de 
contractes del sector públic). 

d) Donar trasllat a la Fundació NOVATERRA. 
 

Benifairó de la Valldigna  8  de Abril de 2014” 
 

Tot seguit la regidora Sra. Rosanna Peris Peris com a portaveu del Grup Municipal 
Esquerra Unida del País Valencià, explica els motius de la moció i la defensa, i demana la 
Corporació Municipal adopte acord  tal  i  com queda reflectit a la moció. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

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

País Valencià, relativa a Contractació Pública Sostenible, ací transcrita, i reiterar els acords 
que la mateixa conté. 
 



 Finalitzat aquest punt de l'Ordre del Dia, compareix i s'incorpora a la 

sessió la regidora  Sra. Rosa Alberola Ferrando.  A partir d'aquest moment 

estan presents set dels nou Regidors que formen la Corporació Municipal. 
 
 
 10) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EUPV, RELATIVA A HOMENATGE 
II  REPÚBLICA: 
  

Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del País 
Valencià, relativa a Homenatge II República,  que literalment diu: 
 
“En/Na. Rosanna Peris Peris, Portaveu del Grup Municipal d’ EUPV en el 
Ajuntament de Benifairó de la Valldigna en nom i representació del mateix, i a l'empar del 
que estableix la normativa aplicable, per raons d'urgència, eleva al Ple de la Corporació, 
per al seu debat la següent 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El 14 d’abril es compliran 83 anys de la proclamació de la II República, el primer règim 
democràtic de la nostra història que instaurà un vertader Estat de Dret i proclamà la 
primera constitució democràtica de Espanya. Aquesta Constitució plasmà el principi 
d’igualtat dels espanyols davant la llei, al proclamar Espanya com “una república de 
treballadors de tota classe que s’organitza en règim de Llibertat i de Justícia”, el principi  
de sobirania popular, establí el sufragi universal per a homes i dones majors de 23 anys, 
en economia la propietat privada quedà subjecta als interessos de l’economia nacional, 
es constituí un “Estat integral, compatible amb l’autonomia dels Municipis i les Regions”, 
el principi de laïcitat “l’Estat, les regions, les províncies i els Municipis, no mantindran, 
afavoriran, ni auxiliaran econòmicament a les Esglésies, Associacions i Institucions 
religioses”, a més a més es reconegué el matrimoni civil i el divorci així com l’ensenyança 
primària laica, gratuïta i obligatòria, i es reconeix la llibertat de càtedra. 

La II República va promoure l’avanç en la transformació de la nostra societat, en la 
defensa de les llibertats individuals i col·lectives, i en la consecució de la justícia social. 

Aquest sistema democràtic acabà amb la derrota en la Guerra Civil per a donar pas a 
més de 40 anys de franquisme, de repressió i de retrocessos. 

El 14 d’abril ha de ser una data reivindicativa per reclamar el nostre dret a la República i 
fer un homenatge a tots els alcaldes i regidors dels ajuntaments d’aquell període, així 
com condemnar el colp d’estat franquista contra la II República. 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna  sotmet a la consideració 
del Ple l'aprovació dels següents 



ACORDS 
 

− Condemnar l’alçament militar del 18 de juliol de 1936 contra el govern legítim de la 
II República espanyola. 

− Que el 14 d’abril de 2014 onegi la bandera republicana des de l’Ajuntament per tal 
de fer un homenatge a totes les persones que defensaren la II República. 

− Que l’Ajuntament organitze actes per commemorar el 81 aniversari de la 
proclamació de la II República. 

Benifairó de la Valldigna  8  de  abril de 2014” 
 
Tot seguit la regidora Sra. Rosanna Peris Peris com a portaveu del Grup Municipal 

Esquerra Unida del País Valencià, explica els motius de la moció i la defensa, demanant la 
Corporació Municipal adopte acord  tal  i  com queda reflectit a la moció. 
 
 Tot seguit, pels regidors del grup municipal PP, Sr. José Luís Ferrando Martí i Sr. 
Jacinto Alberola Vercher, manifesten que no van a fer cap comentari al respecte, no 
obstant açò van a votar en contra. 
 
 Seguidament pel regidor del grup municipal PSOE, Marc Vercher Alberola, es 
manifesta que no troba conforme que des de l’Ajuntament onegi la bandera republicana.  
 
 A continuació el Sr. Alcalde manifesta que a l’Ajuntament, com a Institució 
Pública, no pertoca que onegi la bandera republicana o siga no ho troba conforme, per tant 
el seu vot serà l’abstenció, i així ho demana al seu grup municipal PSOE que s’abstinga.  
 
 Passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: un vot a favor de la 
regidora del grup municipal EUPV; dos vots en contra dels regidors del grup municipal  
PP; i quatre abstencions dels regidors del grup municipal PSOE. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de dos vots en contra, un vot a favor  i  quatre 
abstencions, acorda: 

 
No acceptar ni aprovar la Moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del 

País Valencià, relativa a Homenatge II República, ací transcrita. 
 
 
 11) 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 de març de 
2014  fins el dia  31 de  març de  2014, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,  
De 31-03-14, per motius d’absència, delega les funcions de l’Alcaldia en el Primer 
Tinent d’Alcalde, Sr. Domenc Estruch Llorca. 
 
- PERSONAL,  
De 31-03-14, aprova bases i convoca concurs de mèrits per a formalitzar una Borsa 
de Treball d’Operaris de Neteja d’Edificis Municipals. 
 
- BENS,  
De 13-03-14, autoritza pel dia 25-03-2014 l’ús del Centre Cultural, a Associació 
Ames de Casa Tyrius de Benifairó de la Valldigna. 
De 17-03-14, autoritza pel dia 23-03-2014 l’ús de la Sala d’Exposicions, a 
Comunitat de Regants Pou Pinar. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 05-03-14, aprova la devolució de fiança a CADERSA per execució obres 
“Millores en carrers Roserets i La Xara”. 
De 10-03-14, encomana la redacció del projecte “Millores en el Camp de Futbol 
Municipal”, a l’arquitecte Joaquin Egea i Martínez. 
De 26-03-14, contracta el subministrament elèctric de cinc instal·lacions 
municipals, la potència contracta supera els 10 W, amb Iberdrola Generación SAU, 
per termini d’un any. 
 
- URBANISME,  
De 24-03-14, requereix informes a tècnics municipals, sol·licitats per la Fiscalia 
Provincial de València, per construcció existent en parcel·la 283 del polígon 4. 
 
- LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES, 
De 31-03-14, a Salvador Blasco Vercher, reformar el clavegueram en C/ Blasco 
Ibañez, 7. 
 
- INTERVENCIÓ,  
De 04-03-14, inici expedient liquidació pressupost de l’any 2013. 
De 17-03-14, aprova la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2013. 



 
- TRESORERIA,  
De 04-03-14, aprova liquidació 07/2014 per ocupació de la via pública per tall de 
carrer. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 06-03-14, autoritza Jose Tarrega Poveda, a assentar 140 ruscos en patrcel·la 118 
del polígon 4. 
De 10-03-14, aprova Conveni de Col·laboració amb Diputació de València, per a 
realitzar “Instal·lació de Gespa artificial en el Camp de Futbol Municipal”, amb 
aportació d’ajuda de 150.000 €. 
De 13-03-14, autoritza 01 lloc fixe  en mercat no sedentari per a l’any 2014. 
De 13-03-14, autoritza 01 lloc fixe compartit  en mercat no sedentari per a l’any 
2014. 
De 17-03-14, autoritza 01 lloc fixe  en mercat no sedentari per a l’any 2014. 

 
 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2014,  han tingut entrada  355 escrits,  i  eixida  346 escrits. 

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

12)  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: 
 
 - Com es que va a formalitzar-se una Borsa de Treball per a contractar Operaris de 
neteja d’Edificis Municipals, si en l’anterior plenari es va manifestar que anava a 
contractar-se aquest servei amb una empresa.  
 L’Alcalde manifesta que a pesar del que va comentar l’anterior plenari, ho ha 
meditat, a més de tractar-ho amb els regidors del seu grup, i ha pensat que existeix-ca una 
Borsa fins que finalitze la present legislatura.  
 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió 

a les 20:10  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 29 d’abril 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


