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NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a dihuit de desembre 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 15 de desembre de
2014, 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) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ DE 03 DE NOVEMBRE DE 2014:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia 03 de
novembre de 2014, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la
seua transcripció al llibre d'actes corresponent.
2) DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
RELACIONADES AMB RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU CONTRA
L'AJUNTAMENT EN RELACIÓ A LA REPARCEL·LACIÓ DE LA UNITAT
D’EXECUCIÓ NÚM. 6 DEL PGOU:
Es ret compte a la Corporació Municipal de l’escrit del Jutjat del Contenciós
Administratiu Núm. 2 de València, de data 21 d’octubre de 2014, rebut en aquest
Ajuntament el 06 de novembre de 2014 amb núm. 989 de registre d’entrada, relatiu a
recurs contenciós administratiu 000397/2014 A, que és tramita pel procediment ordinari,
interposat pel Sr. José Vercher Ferrando, Sra. Maria Asunción Serra Fons i Sra. Myriam
Ferrando Serra, contra Resolució de l’Alcaldia de data 29 d’abril de 2013, relativa a
repartiment despeses de la Reparcel·lació de la UE 6, i és reclama la remissió de
l'expedient administratiu, tot en compliment del que disposa la vigent legislació de la
Jurisdicció del Contenciós Administratiu, i és reclama la remissió de l'expedient
administratiu, tot en compliment del que disposa la vigent legislació de la Jurisdicció del
Contenciós Administratiu.
En compliment del mateix, l'Alcalde va dictar en data 11 de novembre de 2014,
Decret al respecte, que literalment diu:
“RELATIU A RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU PROMOGUT PER
JOSE VERCHER FERRANDO, Ma ASUNCIÓN SERRA FONS
i MYRIAM FERRANDO SERRA
Atés l’escrit del Jutjat del Contenciós Administratiu Núm. 2 de València, de data
21 d’octubre de 2014, rebut en aquest Ajuntament el 06 de novembre de 2014 amb núm.
989 de registre d’entrada, relatiu a recurs contenciós administratiu 000397/2014 A, que és
tramita pel procediment ordinari, interposat pel Sr. José Vercher Ferrando, Sra. Maria
Asunción Serra Fons i Sra. Myriam Ferrando Serra, contra Resolució de l’Alcaldia de data
29 d’abril de 2013, relativa a repartiment despeses de la Reparcel·lació de la UE 6, i és
reclama la remissió de l'expedient administratiu, tot en compliment del que disposa la
vigent legislació de la Jurisdicció del Contenciós Administratiu.

Aquesta Alcaldia, de conformitat al que disposa la vigent legislació de la
Jurisdicció del Contenciós Administratiu, Llei 29/1998 de 13 de juliol, DECRETA:
a) Que s'envie fotocòpia acarada de l'expedient complet, foliat i ordenat
cronològicament, relatiu a Resolució de l’Alcaldia de data 29 d’abril de 2013, relativa a
repartiment despeses de la Reparcel·lació de la UE 6, acompanyat d’índex que relacione
tots i cada un dels documents que l’integren, al Jutjat del Contenciós Administratiu Núm. 2
de València.
b) Que de conformitat amb el que estableix l’article 49 de la llei jurisdiccional
29/1998, es notifique als que pogueren considerar-se afectats per l’interposició del recurs,
la present resolució, emplaçant-los per tal que en el termini de 9 dies es personen en el
procediment judicial, si al seu interès convé. Pels possibles interessats, però desconeguts
per a aquest Ajuntament, fer públic anunci al Butlletí Oficial de la Província.
c) Que pel Sr. Secretari General de l'Ajuntament s'emeta informe al respecte.”
I respecte de la designació d'Advocats, l'Alcalde va dictar en data 12 de novembre
de 2014, Decret al respecte, que literalment diu:
“Atés l’escrit del Jutjat del Contenciós Administratiu Núm. 2 de València, de data
21 d’octubre de 2014, rebut en aquest Ajuntament el 06 de novembre de 2014 amb núm.
989 de registre d’entrada, relatiu a recurs contenciós administratiu 000397/2014 A, que és
tramita pel procediment ordinari, interposat pel Sr. José Vercher Ferrando, Sra. Maria
Asunción Serra Fons i Sra. Myriam Ferrando Serra, contra desestimació per silenci
administratiu del recurs de reposició interposat contra Resolució de l’Alcaldia de data 29
d’abril de 2013, relativa a repartiment despeses de la Reparcel·lació de la UE 6, pel qual es
reclama la remissió de l'expedient administratiu i s'emplaça l'Ajuntament perquè puga
comparèixer davant el Jutjat i es persone com a part demandada.
Atés que, correspon als Ajuntaments la defensa dels seus bens i drets, i que l’article
24 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció 29/98 de 13 de juliol, en aplicació de l'article
551.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, atribueix la representació i defensa de les
Corporacions Locals als seus propis lletrats, o als advocats que, a l'efecte, es designen.
Atés que es competència d'aquesta Alcaldia, conforme allò disposat en l'article 21
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, exercir accions judicials i administratives en cas d'urgència,
RESOLC.

PRIMER.- Amb la finalitat de comparèixer i personar-se l’Ajuntament de
Benifairó de la Valldigna en el recurs contenciós administratiu 000397/2014 A seguit en el
Jutjat del Contenciós Administratiu Núm. 2 de València, designar al Lletrat del Col·legi
d’Advocats de València, Sr. José Miguel Pérez Abellán, col·legiat núm. 8565, per que
compareguen davant el Jutjat del Contenciós Administratiu Núm. 2 de València, assumint
la representació i defensa d’aquest Ajuntament.
SEGON.- Atorgar la representació processal a favor dels procuradors dels
Tribunals que a continuació s'indiquen,
PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE VALÈNCIA:
- Francisco-Javier Uclés Muñoz
- Mª José Cervera García
PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE MADRID:
- Elena Muñoz González
- Juan-Luís Pérez-Mulet Suárez
TERCER.- Donar compte del present Decret a l'Ajuntament en Ple en la pròxima
sessió que cèlebre, trametre còpia del mateix al Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2
de València i facilitar certificat d'aquest Decret al lletrat designat per a la deguda
acreditació davant el mencionat Jutjat.”
Tot seguit es ret compte de l'informe emés pel Sr. Secretari de l'Ajuntament, en el
particular sobre la relació de persones que poden considerar-se afectades per la interposició
del recurs contenciós administratiu esmentat.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
- Quedar assabentat dels dos Decrets ací transcrits i ratificar-los.
- Retre certificació d'aquest acord al Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de
València.
3) ADHESIÓ AL CONVENI MARC ENTRE LA GENERALITAT I
ECOVIDRIO, FIRMAT EL 05 DE MAIG DE 2014, RELACIONAT AMB LA
RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS DE VIDRE:
Atés el que disposa la Llei 11/1997, de Residus i Envasos, segons la qual (art.9) la
participació de les Entitats Locals en els sistemes integrats de gestió de residus d'envasos i

envasos usats es durà a efecte mitjançant la formalització de convenis de col·laboració
entre aquestes i l'entitat a la qual se li assignen la gestió del sistema.
Atés el Conveni Marc subscrit el 05 de maig de 2014 entre la Generalitat
Valenciana, en el seu nom la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient i,
l'Entitat Ecovidrio “Sociedad Ecológica para el Reciclado de los Envases de Vidrio”,
publicat en el DOCV núm. 7319 de data 17/07/2014, pel qual es regula la gestió de la
recollida selectiva de residus a través del contenidor verd (recollida selectiva de vidre).
Atés que el Conveni Marc esmentat anteriorment ve a regular la participació de les
Entitats Locals en el sistema integrat autoritzat a Ecovidrio.
Atès que el nou Conveni Marc ve a substituir l'anteriorment subscrit en data 19 de
febrer de 2009 entre les mateixes parts, i que aquest Ajuntament es troba adherit al mateix,
per mitjà del Protocol d'Adhesió signat en el seu dia a aquests efectes, prèviament
aprovada l'adhesió per acord de l'este Ajuntament en Ple adoptat en sessió de 18 de
novembre de 2010, ratificant Resolució de l’Alcaldia de data 25 d’octubre de 2010.
Atés que l'adhesió al nou Conveni Marc, pot resultar beneficiosa als interessos
generals municipals, sobretot pel que implica de donar compliment a la vigent legislació de
recollida selectiva de residus pel que fa a envasos de vidre.
Atés la necessitat de prorrogar l'actual situació que només implica per a
l'Ajuntament l’obligació de controlar el compliment del Conveni sense cap cost econòmic
donat que la recollida i transport dels residus i, la neteja i manteniment dels contenidors
verds, ho realitza al seu càrrec ECOVIDRIO.
L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Acceptar la totalitat de les condicions reflectides en el Conveni Marc subscrit
entre la Generalitat Valenciana, en el seu nom la Conselleria d’Infraestructures, Territori i
Medi Ambient i, l'Entitat Ecovidrio “Sociedad Ecológica para el Reciclado de los Envases
de Vidrio”, de data 05 de maig de 2014, en conseqüència renovar l’adhesió al mateix.
b) Com que aquest Ajuntament i la Població de Benifairó de la Valldigna han fet un
gran esforç en la pràctica de la recollida selectiva d'envasos de vidre, davant la
insuficiència de contenidors verds, sol·licitar de la Conselleria d’Infraestructures, Territori
i Medi Ambient la cessió gratuïta de contenidors suficients, almenys 2, per a la correcta
recollida d'envasos de vidre.

c) Autoritzar l'Alcalde-President de la Corporació Municipal per a firmar quants
documents siguen necessaris per la formalització de la renovació de l'adhesió a l'esmentat
Conveni Marc.
d) Retre per triplicat exemplar certificat del present acord a la Conselleria
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, per al seu
coneixement i efectes oportuns.
4) POSAR A INFORMACIÓ PÚBLICA EL DOCUMENT URBANÍSTIC
“MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 07 DEL P.G.O.U.”:
Per Decret de l’Alcaldia de data 08 de setembre de 2014, es va ordenar l’inici
d’expedient escaient per a la tramitació de la modificació puntual núm. 7 del vigent PGOU,
açò davant la situació actual que es dona al sòl urbà industrial de la població, segons el
qual, la combinatòria conjunta dels paràmetres per a l’edificació d’un teòric edifici exempt
a construir d’acord amb les ordenances reguladores del mencionat sòl urbà, les quals en
resum, estableixen una edificabilitat màxima, (equivalent a 1 m2/m2.), una ocupació
màxima del sòl (del 70%) i, una separació mínima de les façanes i mitgeres (límit frontal:
3 m, límits laterals: 3 m, i límit de fons: 3 m), s’observa que, l’ocupació màxima de
parcel·la, és un paràmetre, el compliment del qual, és una exigència no equilibrada amb els
altres paràmetres corresponents a edificabilitat i separacions.
D’altra banda, i tenint en compte la realitat parcel·lària dels predis afectats pel dit
àmbit normatiu, junt amb el tipus habitual d’indústries ubicades en la dita àrea urbanística,
les quals, majoritàriament són naus hortofructícoles amb una gran necessitat de superfície
en planta i gran dimensió de parcel·la resultant.
Segons la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, la prerrogativa de modificar el
planejament municipal es pública, per tant correspon l'ajuntament de Benifairó de la
Valldigna com a òrgan promotor la seua tramitació, a l'efecte en l’indicat Decret de
l’Alcaldia es va encomanar a “E.B. Arquitectura i Urbanisme Safor-7, SLP” de Tavernes
de la Valldigna despatx del qual forma part l'arquitecte Sr. Joaquim Egea i Martínez la
redacció del document urbanístic pertinent per tal de dur a terme aquella modificació
proposada.

Atés la documentació redactada per “E.B. Arquitectura i Urbanisme Safor-7, SLP”,
per la qual es contempla la modificació puntual del PGOU segons els antecedents
mencionats.
A continuació es ret compte de l'informe emés en data 11 de desembre de 2014, pel
Sr. José Miguel Pérez Abellan, assessor jurídic-urbanístic d'este Ajuntament, respecte de la
Modificació puntual núm. 7 del PGOU, del qual es desprèn que es tracta d'una modificació
que afecta l'ordenació pormenoritzada, essent l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna
l'administració competent per a l'aprovació definitiva de la mateixa segons la Llei 5/2014,
de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la
Comunitat Valenciana.
Atés que segons els articles 46 i següents de la mencionada Llei 5/2014, queda
regulat que els plans i programes són objecte d'avaluació ambiental estratègica, disposant
que l'òrgan ambiental i territorial determinarà si un pla o programa ha de ser objecte
d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada o ordinària segons supòsits, tot
indicant quin ha de ser el procediment a seguir, inclòs quan per l’òrgan promotor es
considera que l’avaluació ambiental i territorial estratègica ha de ser simplificada.
Atés així mateix el que regula l’article 57 i concordants de la mencionada Llei
5/2014, tot considerant que l’avaluació ambiental i territorial estratègica ha de ser
simplificada.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Acceptar inicialment, tal i com esta redactat en totes les seues parts, el projecte
de Modificació puntual núm. 7 del PGOU de Benifairó de la Valldigna.
b) Sol·licitar de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Valencia la declaració de
l'avaluació ambiental i territorial estratègica del document “Modificació puntual núm. 7 del
PGOU de Benifairó de la Valldigna”, a l’efecte remetre l'esborrany de la modificació
puntual núm. 7 junt amb el document inicial estratègic, els quals compten amb el contingut
disposat en l'article 50 apartats 1 i 2 de la Llei 5/2014, per entendre este òrgan promotor
que resulta d'aplicació el procediment simplificat.
c) Rebuda la declaració de l'avaluació ambiental i territorial estratègica del
document, sotmetre’l a informació pública, durant un període de quaranta-cinc dies, en el
Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en el
periòdic “Levante”.

d) Transcorreguts els tràmits anteriors, amb la resolució de les al·legacions si les hi
hagueren, que es retra compte a este Ajuntament en Ple a efectes resoldre sobre la
respectiva aprovació definitiva.
5) SOL·LICITUD AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES D’AUTORITZACIÓ PEL REFINANÇAMENT DE L’OPERACIÓ DE
CRÈDIT CONCERTADA AMB EL FONS PEL FINANÇAMENT DELS
PAGAMENTS A PROVEÏDORS:
Es ret compte la Corporació Municipal del que regula l’article 3 del Reial Decret
Llei 8/2014, de 4 de juliol, en concret la possibilitat de concertar una operació de préstec
que substituixca l’operació a llarg termini, tramitada en virtut del Reial Decret Llei 4/2012,
de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions d'informació i procediments
necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de
les entitats locals i, que va ser formalitzada amb el Fons per al Finançament dels
Pagaments a Proveïdors -FFPP- creat per Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de març.
Atés que este Ajuntament en Ple, en sessió de 14 de maig de 2012, va aprovar la
formalització d’una l'operació de préstec excepcional derivada del mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals d’acord amb el Reial
Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, per import de 691.852,51 €, un termini d’amortització
màxim de 10 anys amb 2 anys sense amortització de principal, i un tipus d'interès
equivalent al cost de finançament del Tresor Públic als terminis assenyalats més un marge
màxim de 115 punts bàsics al que s'afegirà un marge d'intermediació d'un màxim de 30
punts bàsics.
Atés que este Ajuntament en Ple, en sessió de 28 de març de 2012, com a tràmit
previ, amb la finalitat de poder concertar l’operació de crèdit abans mencionada, va
aprovar el corresponent Pla d'Ajustament, el contingut del qual compleix amb els requisits
previstos en l'article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, Pla que va ser valorat
favorablement pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 30 d’abril de
2012.
Atés que de l'operació de préstec excepcional abans mencionada, a data d’1 de
desembre de 2014, queda pendent d’amortització l’import de 594.901,55 €.
Atés que pel Decret de l’Alcaldia de data 25 de novembre de 2014, s’inicia
expedient amb la finalitat d’acollir-se l’Ajuntament al que regula el mencionat Reial
Decret Llei 8/2014, i en el mateix s’indica les quatre entitats bancàries a convidar a

presentar oferta per a l’operació de crèdit que ha de refinançar la vigent operació amb el
FFPP, de les quals sols dos han formulat i presentat la respectiva oferta.
Atés l’informe de Secretaria Intervenció pel qual s’analitzen les ofertes i les
condicions de les dos entitats Financeres presentades, CAJAMAR i BBVA, per a la
formalització d'una operació de préstec a llarg termini, a tramitar a l'empara del mencionat
Reial Decret-Llei 8/2014, destinades a la cancel·lació de l'operació de préstec formalitzat
amb Fons per al Finançament del Pagament a Proveïdors, determinant que l’oferta del
BBVA es la més avantatjosa pels interessos municipals.
Atés l’informe de Secretaria Intervenció, pel qual s’analitza l'estalvi financer anual
que es produirà com a conseqüència de la formalització de la nova operació, partint del
propi informe sobre valoració de les ofertes presentades, i atés el quadre d’amortització de
l’oferta més avantatjosa pels interessos municipals, certificant que l'estalvi financer anual
efectiu en les quotes d'amortització i interessos des del pròxim venciment (28/02/2015) fins
al venciment final (29/05/2022) de la comparació de les dos operacions financeres, la que
esta en vigor -FFPP- i la que la te de substituir -BBVA- puja a 65.173,97 euros.
Atés l’informe de Secretaria Intervenció, pel qual s’analitza la possibilitat legal i
econòmica de la concertació de l’operació de crèdit que ha de refinançar la vigent, abans
esmentada, tenint en compte que queden determinats els requisits de la mateixa en l’article
3.1 del Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, és conclou que:
- L’estalvi net, calculat en la forma prevista en Text Refòs de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, és
POSITIU.
- El percentatge de capital viu (77,93 %) amb l'operació projectada no ultrapassa el
110% del recursos liquidats per operacions corrents deduïts de la última liquidació
pressupostària -any 2013-; dades calculades de conformitat amb l'article 52 i 53 del Text
Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març.
- Tenint en compte el destí de l’operació financera, el estalvi net positiu, i el
percentatge de capital viu en relació als recursos ordinaris resultants de la liquidació del
pressupost de l’any 2013, aquesta intervenció considera que SI es pot concertar l’operació
de crèdit proposada, tot complit amb els demes requisits que contempla el del Reial Decret
Llei 8/2014, de 4 de juliol.
- Als efectes de l'article 3.6 del Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, considera
que aquest Ajuntament no ha d'aprovar cap pla de reducció de deute atés que a data 15-122014, el nivell de capital viu pendent d’amortitzar, sense tindre en compte la nova operació
de crèdit que ha de refinançar la vigent amb el FFPP (36,85 %), no ha segut superior al
75% dels seus ingressos corrents liquidats en l'exercici immediat anterior en els termes

definits en la disposició final trentena primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013.
Atés que dels informes trimestrals que formalitza l’Intervenció Municipal en
compliment del que regula 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,
resulta que l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, durant l’exercici de 2013, ha
complit amb els objectius d’estabilitat pressupostaria, de la regla de la despesa, del període
mitjà de pagament a proveïdors, no ha excedit del termini màxim determinat en la
normativa sobre morositat.
Davant que l'import de l’operació de crèdit raó d’este expedient, ultrapassa el 10%
dels recursos ordinaris consignats en el pressupost de 2014, este Ajuntament en Ple és
l’òrgan competent per aprovar esta operació de crèdit, d’acord amb el paràgraf m) de
l'apartat 2 de l'article 22 de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local, i que l’acord ha de
ser, al menys, amb el quòrum la majoria absoluta legal preceptiva del membres d’este
Ajuntament en Ple que esta concretada en cinc vots favorables, açò segons el paràgraf l)
de l'apartat 2 de l'article 47 de la mencionada Llei 7/1985.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot, cas representa la majoria absoluta
legal preceptiva, acorda:
a) Sol·licitar del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques autorització pel
refinançament de la totalitat del préstec, pendent d’amortitzar, formalitzat amb el Fons per
al Finançament del Pagament a Proveïdors, el qual quedaria fixat amb l’import de
594.901,55 €, tot considerant que amb la nova operació d'endeutament es genera una
disminució de la càrrega financera que suposa un estalvi financer.
b) Aprovar provisionalment el projecte de contracte de préstec amb el Banc Bilbao
Vizcaya Argentaria, que ha de substituir el vigent amb el Fons per al Finançament del
Pagament a Proveïdors, de les següents característiques:
- Import: 594.901,55 euros.
- Tipus d'Interés: Euribor 3 mesos + 0,97%
- Termini: 29/05/2022
- Carència: Nul·la
- Finalitat: Substitució préstec FFPP 2012
- Liquidació d'interessos i amortització: Trimestrals
- Comissions d’obertura i/o amortització anticipada: Nul·les.
- Càrrega Financera: Variable

c) A resultes de l’autorització que se sol·licita del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques en el paràgraf a), considerar que queda sense vigència el Pla
d’Ajustament aprovat i que va possibilitar aquella contractació amb el Fons per al
Finançament del Pagament a Proveïdors.
d) Retre certificació d’aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, junt a la documentació prevista, als efectes del Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de
juliol.
e) Retre certificació d'aquest acord al Banc Bilbao Vizcaya Argentaria i a Cajas
Rurales Unidas Sdad Coop. de Crédito, per a coneixement i demes efectes oportuns..
6) APROVAR EL LÍMIT DE DESPESES NO FINANCERES I EL LÍMIT
DEL DEUTE, PER A L’EXERCICI 2015:
Es ret compte de l’informe emés per Intervenció Municipal, amb data 11 de
desembre de 2014, amb motiu de l’aprovació de l’expedient del Pressupost Municipal per
a l’exercici de 2015, 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 PRESSUPOST
2015
Vista la documentació continguda en l'expedient del Pressupost de 2015 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 27 de juny del 2014, va
aprovar els següents objectius d’estabilitat pressupostaria pel trienni 2015-2017, pel
conjunt de les Administracions de les Entitats Locals,

2015

2016

2017

Dèficit Públic

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Deute Públic
Regla de gasto

3,9 %
1,3 %

3,8 %
1,5 %

3,6 %
1,7 %

Per a la determinació de l'estabilitat pressupostària i el gasto computable als efectes de
determinar el sostre de gasto s'ha partit de l’estimació de la liquidació del pressupost del
present exercici de 2014, tenint en compte sols els capítols 1 a 7, exclosos els interessos
del deute i les despeses finançades amb fons finalistes, açò es subvencions o altres
ingressos singulars i puntuals, 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 tant el pressupost d’ingressos i com el de despeses per a
2015, l’import de 2.616.200,00 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
(-) Capítols I-VII de despeses
= Superàvit (+), estabilitat pressupostaria
+ AJUST 1: Règim Comptabilitat nacional
d’ingressos, cap. 1, 2 i 3 (tancats)
= ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA
AJUSTADA

1.956.200,00
1.815.200,00
141.000,00
55.337,40
196.337,40

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 2015 s'ha establit com s’ha indicat al principi pel Consell de Ministres segons la
metodologia de la Comissió Europea en l'1,3.
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, així com ingressos singulars o puntuals.

També hauria d’ajustar-se la despesa computable amb els augments o disminucions
permanents de recaptació, que per a 2015, açò no es el cas.
LÍMIT DE DESPESES, REGLA DE GASTO SOBRE
ESTIMACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2014
DESPESES NO FINANCERES
- INTERESSOS
- GASTOS AMB FONS FINALISTES
= GASTO COMPUTABLE
TAXA VARIACIÓ DE LA DESPESA COMPUTABLE (1’3%)
LÍMIT PER A LA DESPESA COMPUTABLE

1.367.524,00
60.000,00
157.018,00
1.150.506,00
14.956,57
1.165.462,57

COMPROVACIÓ DEL LÍMIT DE DESPESES, REGLA DE
GASTO SOBRE PRESSUPOST DE 2015
DESPESES NO FINANCERES
- INTERESSOS
- PREVISIÓ ALIENACIÓ TERRENYS
- GASTOS FINANÇATS AMB FONS FINALISTES
= GASTO COMPUTABLE 2015

1.815.200,00
60.000,00
140.000,00
465.100,00
1.150.100,00

En conseqüència el Pressupost de 2015 compleix amb la regla de gasto al no superar el
gasto computable d’1.150.100,00 euros, la xifra del límit de la despesa computable prevista
d’1.165.462,57 euros, que representa el 1’31% 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 ..................................... 196.337,40 €
Ingressos no financeres previstos per a 2015 ................... 1.956.200,00 €
Ajustos SEC en ingressos ..................................................... 55.337,40 €
La despesa no financera màxima seria .......... 2.011.537,40 €

-El gasto màxim amb què es complirà la regla de gasto calculada anteriorment
LÍMIT AMB APLICACIÓ REGLA DE GASTO ESETIMACIÓ
LIQUIDACIÓ 2014
DESPESES NO FINANCERES, MENYS DESPESES
FINANCERES.
- GASTOS AMB FONS FINALISTES
= GASTO COMPUTABLE DE L’EXERCICI
TAXA DE VARIACIÓ DE LA DESPESA COMPUTABLE
2015
LÍMIT DE LA REGLA DE GASTO 2015

1.307.524,00
157.018,00
1.150.506,00
14.956,57
1.165.462,57

Per a calcular el límit de les despeses no financeres, cal afegir, per a expressar-ho en
termes pressupostaris,
DESPESA DEL CAPÍTOL 3 NO AGREGAT EN 2015
GASTOS AMB FONS FINALISTES
LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA COHERENT AMB LA
REGLA DE GASTO

60.000,00
157.018,00
1.382.480,57

En conseqüència el Sostre de Gasto o Límit de Gasto no Financer que pot pressupostar la
Corporació Municipal l'any 2015 aconsegueix la xifra d’1.382.480,57 €, ja que es la menor
de les dos estudiades, o siga
COHERENT AMB L’OBJECTIU D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTARIA
COHERENT AMB L’OBJECTIU DE LA REGLA DE
DESPESA

2.011.537,40
1.382.480,57

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 un determinat percentatge del PIB, el qual per
a l’any 2015 ha quedat fixat en el 101’7%.
Fixat per a l'any 2015 el percentatge de deute públic, el mateix pel subsector local ha
quedat fixat en el 3’9% del PIB.
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 22/2013, de 23 de
desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2014.
OBJECTIU:

DEUTE
Any Base 2014

DEUTE VIU CONSOLIDAT PREVIST A 31
DE DESEMBRE
a) Ingressos corrents consolidats
b) Recursos afectats en capítols 1 a 5
d’ingressos
a-b) Ingressos corrents consolidats ajustats
% DEUTE VIU SOBRE INGRESSOS
CORRENTS CONSOLIDATS
Objectiu: Deute viu consolidat

FINANCER
Any 2015

1.135.985
1.431.685

935.357
1.599.800

261.822
1.169.863

248.700
1.351.100

97,10%
75%

69,22%
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.”
La Corporació Municipal delibera sobre el contingut de l’informe ací transcrit.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat 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 2015, ací transcrit.
B) Aprovar el Límit de la Despesa No Financera segons queda reflectit en
l’informe mencionat.
C) Retre certificació d’aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques i a la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública als efectes previstos en la
normativa vigent relacionada en l’estabilitat pressupostaria, quan pertoque.
7) RETRE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL
SOBRE ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
DE L’EXERCICI DE 2015:
Es ret compte de l’informe emés per Intervenció Municipal, amb data 10 de
desembre de 2014, amb motiu de l’aprovació de l’expedient del Pressupost Municipal per

a l’exercici de 2015, 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 2015 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
VII
TRANSFERENCIES DE
CAPITAL
TOTAL

CRÈDITS CONSIGNATS

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

CRÈDITS
CONSIGNATS
607.000,00
506.500,00

680.000,00
8.000,00
568.000,00
338.700,00
5.100,00
140.000,00
216.400,00
1.956.200,00

63.000,00
55.500,00
583.200,00
0,00
1.815.200,00

Capítols I-VII d’ ingressos

1.956.200,00

(-) Capítols I-VII de despeses

1.815.200,00

=
Superàvit
pressupostaria

141.000,00

(+),

estabilitat

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

55.337,40
196.337,40

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 2015 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.”
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
A) Quedar assabentat del contingut de l’informe sobre estabilitat pressupostaria
respecte del pressupost municipal per a l’exercici de 2015, 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.

8) APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A
L’EXERCICI DE 2015:
Es ret compte de les previsions d'ingressos i de consignació de crèdits per a
despeses, contingudes en el Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici de 2015,
que presenta la Presidència a l'examen i discussió del seu contingut.
Atés que el 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 han estat aprovats per la Corporació
Municipal.
Atés la normativa com cada any, del Govern de la Nació, plasmada en el projecte
de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, que fa referència a
retribucions de personal, les quals en 2015 no poden experimentar cap increment respecte a
les vigents a 31 de desembre de 2014, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la
comparança, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat del mateix, açò sense
perjudici de les adequacions retributives que resulten imprescindibles pel contingut dels
llocs de treball, per la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa o pel grau
de consecució dels objectius fixats als mateixos.
També, de conformitat amb l’article 103 bis de la Llei de Bases del Règim Local,
s’ha determinat la Masa salarial del personal laboral empleat en este Ajuntament,
respectant els límits i les condicions que venen determinades en el projecte de la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015.
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 2015 tal com esta format i presentada.

Seguidament la regidora del Grup Municipal EUPV, Sra. Rosanna Peris Peris,
manifesta que va a abstenir-se de votar. Igualment es manifesta el regidor del Grup
Municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors Mejias.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: cinc vots
a favor, tres dels regidors del grup municipal PSOE i dos dels regidors del grup municipal
PP; i dos abstencions, una de la regidora del grup EUPV i altra del regidor del grup
COMPROMÍS.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de cinc vots a favor i dos abstencions, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2015, 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 ............................................
611.500,00
2.- Actuacions de protecció i promoció social .................... 46.600,00
3.- Producció de béns públics de caràcter preferent......... 488.100,00
4.- Actuacions de caràcter econòmic ...............................
7.500,00
9.- Actuacions de caràcter general ................................... 601.500,00
0.- Deute públic .............................................................. 861.000,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES .............. 2.616.200,00 €
A) ESTAT DE DESPESES.- Econòmica
Operacions corrents
Capítol
Denominació
Euros
1.- Despeses de personal............................................. 607.000,00
2.- Despeses en béns corrents i serveis.......................... 506.500,00
3.- Despeses financeres.................................................... 63.000,00
4.- Transferències corrents............................................. 55.000,00
Operacions de capital
6.- Inversions reals....................................................... 583.200,00
9.- Passius financers....................................................... 801.000,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES .............. 2.616.200,00 €

B) ESTAT D'INGRESSOS
Operacions corrents
Capítol
Denominació
Euros
1.- Impostos directes..................................................... 680.000,00
2.- Impostos indirectes.................................................
8.000,00
3.- Taxes i altres ingressos.........................................
568.000,00
4.- Transferències corrents.........................................
338.700,00
5.- Ingressos patrimonials.............................................
5.100,00
Operacions de capital
6.- Alienació inversions reals...................................... 140.000,00
7.- Transferències de capital........................................ 216.400,00
8.- Actius financers............................................................... .. 0,00
9.- Passius financers..................................................... 660.000,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS ..................

2.616.200,00 €

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 2015, amb les adequacions
retributives que resulten imprescindibles pels nous continguts dels mateixos, per la variació
del nombre d'efectius assignats a cada servei i pel grau de consecució d’objectius fixats, de
conformitat a la proposta presentada per l'Alcaldia i que és,
Núm. places

Denominació

Subgrup

Nivell C.D.

A) Funcionaris de carrera:
1
1
1

1
3

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

A1/A2

26

C1
C2

18
18

C1

22

C1

18

1
4
1
2
1
1
1
1
2

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

15
11
22
14
18
9
9
7
7

Tercer.- De conformitat amb l’article 103 bis de la Llei de Bases del Règim Local,
la Masa salarial del personal laboral empleat en este Ajuntament, queda determinada en la
quantitat de 214.000,00 euros.
Quart.- 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 2015,
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 quart.
Cinqué.- Exposar al públic el Pressupost de 2015 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.

Sisè.- Considerar definitivament aprovat el Pressupost General per a l'exercici del
2015, la plantilla de personal, i demés documentació complementaria, si durant l'indicat
període no es presenten reclamacions, constatant-ho mitjançant decret el Sr. Alcalde. En la
informació pública que es done d’aquesta aprovació definitiva, també s’inclourà la relativa
a la Masa salarial del personal laboral empleat en este Ajuntament.
9) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EUPV, RELATIVA A LA VIOLÈNCIA
DE GÈNERE:
Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del País
Valencià relativa a la Violència de Gènere, que literalment diu:
“En/Na Rosanna Peris Peris, Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida en
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, a l’empar d’allò disposat en el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la
seua aprovació la següent MOCIÓ 25 DE NOVEMBRE DE 2014, LA LLUITA CONTRA
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA SEGUEIX SENT LA LLUITA PER LA IGUALTAT ENTRE
DONES I HÒMENS.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La valoració del tràgic balanç al llarg d’aquest any, marcat per l’alarmant augment,
d’agressions sexuals, vexacions verbals i assassinats de dones en tot l’Estat, i la nul·la
reacció dels poders públics així com l ’aquiescència d’una part important de la Societat,
corroboren que les relacions entre homes i dones se segueixen construint sobre bases
patriarcals que continuen apuntalant la desigualtat i la discriminació masclista.
És en aquest context de desigualtat i discriminació patriarcal on s’emmarquen tot tipus
d’agressions contra les dones. Sols una societat fonamentada i assentada en la igualtat
real, impediria que la crisi econòmica poguera servir de pretext o explicació.
El fet de que la mateixa imatge del cos de la dona com simple objecte que encara
segueixen projectant molts mitjans de comunicació i de publicitat, i fins i tot des d’espais
socials i polítics amb declaracions i comportaments clarament atemptatoris i denigrants
cap a la dona, manen uns missatges sexistes de gran calat, que en gran mesura
promouen i susciten implícitament la violència masclista i la desigualtat.
Per l’exposat, el Pla de l’Ajuntament adopta el següent acord:
El Ple d’aquest Ajuntament es compromet a:
1º.- L’Ajuntament es compromet a que les polítiques i les estratègies que s’implementen
per previndre les agressions sexistes parteixin d'una educació afectiu-sexual a tots els
nivells que facilite desenvolupar una sexualitat basat en el respecte i la igualtat real entre
dones i homes.

2º.- A reforçar els recursos econòmics i humans destinats al desenvolupament de
polítiques de igualtat actives, integrals i participatives, per la consecució d’una Societat
lliure de violència de gènere, en la línia d’allò apuntat pel Conveni d’Estambul sobre
prevenció de la violència de gener i les propostes enunciades pels col·lectius feministes.
En Benifairó de la Valldigna a 26 de Novembre 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, fent un resum de la
mateixa, i la defensa, demanant 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 la Violència de Gènere, ací transcrita, i reiterar els acords que la
mateixa conté.
10) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EUPV, RELATIVA A LA FUNCIÓ
SOCIAL DE LA VIVENDA:
Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del País
Valencià relativa a la Funció Social de la Vivenda, 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 10 de desembre 1948 l’Assemblea General de la ONU aprovà una Declaració
Universal en la que s’establí el dret individual de cada persona “a un nivell de vida
adequat que els assegure, així com a la seua família, la salut i el benestar, i en especial
l’alimentació, la vestimenta, la vivendaN». Posteriorment el Pacte Internacional de Drets
Econòmics, Socials i Culturals de 1966 avançà en aquesta tutela efectiva d’aquest dret
vinculant als Estats Part no sols al reconeixement del “dret de tota persona a un nivell de
vida adequat per si i per la seua família, fins i tot alimentació, vestit i vivenda adequats”
sinó també a garantir les “mesures apropiades per assegurar-se l’efectivitat d’aquest
dret”.

En aquest sentit, la nostra Constitució en el article 47 recull aquest dret i la garantia d’una
vivenda digna i adequada que, junt a la funció social de la propietat privada recollit en
l’article 33, constitueixen un dels pilars bàsics del pacte social que dóna origen a la
Constitució de 1978.
S’ha de tindre en compte que la assumpció d’aquestos Drets comporta no sols el
reconeixement d’un dret individual sinó també l’obligació de totes les Administracions,
començant per la de l’Estat, d’actuar, amb tots els mitjans al seu abast, per garantir
aquestos drets.
No obstant això, i malgrat aquesta exigència les Administracions durant molt de temps
han mirat cap a un altre costat i no han actuat regulant i dirigint el mercat de vivenda de
manera que es garantirà per a totes les persones una vivenda digna, en propietat o en
lloguer, on cada persona poguera desenvolupar el seu projecte vital.
La falta de vivenda, la impossibilitat d’emancipar-se o com passa en l’actualitat, la pèrdua
de la vivenda provocada per un desnonament i el deute arrastrat de per vida, suposa
l’exclusió real de persones del nostre sistema econòmic i social. I açò, tot i que el nostre
ordenament jurídic, començant per la nostra constitució, no permet l’ús “antisocial de la
propietat” ni l’ús especulatiu del sòl o la vivenda, ni l'enriquiment injust ni les condicions
abusives aprofitant-se d’un bé necessari. Per tant, l’ús com mercaderia que s’ha anat fent
per alguns subjectes, especialment les entitats bancàries, de la vivenda és un ús indegut i
els poders públics estan obligats a evitar-ho. La funció social de la vivenda, en suma, no
és un límit extern a la seua definició o al seu exercici, sinó una part integrant del dret
mateixa. Utilitat individual i funció social composen de forma inseparable el contingut del
dret de propietat.
Però és que a més a més, la defensa de la funció social de la propietat i la garantia d’una
vivenda digna constitueixen, avui més que mai, la garantia de la no exclusió de grans
capes de la societat i la defensa de la dignitat per a totes les persones. Quasi 300.000
famílies en tot l’Estat estan afectades per desnonaments amb una injusta regulació
hipotecària que fa que les persones no sols perden les seues vivendes sinó que damunt
es queden amb una bona part del deute.
I mentre, existeix una atresorament per part de les entitats financeres d’aquestes
vivendes, adquirint-les en execucions hipotecàries a un preu molt inferior al que aquestes
entitats valoraren en la concessió dels seus crèdits, y mantenint-les en moltes ocasions
desocupades una vegada procedit el desnonament. Un entramat constituït per entitats
financeres i les seues filials immobiliàries, entitats de gestió d’actius, inclosos els
procedents de la reestructuració de bancària i entitats immobiliàries dedicades a l’ús de
la vivenda com mercaderia.
Aquesta situació pot ser qualificada com emergència social i econòmica i per tant obliga
als Governs que vulguen acatar el contingut de la nostra constitució a adoptar mesures
extraordinàries i urgents.

En aquest sentit és necessari estendre les mesures adoptades pel Govern Andalús
mitjançant la conselleria de Foment i Vivenda mitjançant el Decret-Llei 6/2013, de 9 d’
abril, de mesures per assegurar el compliment de la funció Social de la Vivenda, front la
inacció demostrada pel Govern Central que no adopta les mesures de salvaguarda
d’aquestos drets a les que ve obligat i es nega a modificar la legislació hipotecària que ha
generat en bona part aquest problema.
Por tant hem d’avançar en mesures que com el Decret andalús suposen un “pla de xoc
en salvaguarda del bé jurídic protegit: el dret a una vivenda digna”, accions com obligar a
la banca i societats filials i immobiliàries a declarar qui és el parc de vivendes buides
disponibles i traure-les al mercat del lloguer, sancionar el seu incompliment o fins i tot
expropiar temporalment de l’ús de les vivendes en aquells casos que vagen a ser
desnonats ciutadans en els que concorren circumstàncies socials, tals que la seua eixida
del domicili, suposa una condemna a l’exclusió social o una amenaça per a la salut física
o psíquica.
ACORD
PRIMER.El Ple de L’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna insta al Consell a
l’adopció de mesures legals de similars característiques a les aprovades pel Govern
d’Andalusia recollides en el Decret Llei 6/2013 de 9 d’abril, de Mesures per Assegurar el
Compliment de la Funció Social de la Vivenda en el País Valencià.
SEGON.- Traslladar el present acord al Consell.
28 de Novembre 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, fent un resum de la
mateixa, i la defensa, demanant 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 la Funció Social de la Vivenda, ací transcrita, i reiterar els acords
que la mateixa conté.
11) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE LA
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL 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 novembre de
2014 fins el dia 30 de novembre de 2014, fent l'extracte següent,
- PERSONAL,
De 05-11-14, convoca la Comissió de Baremació dels mèrits dels aspirants a la
Borsa de Treball per a llocs d’operari de serveis municipals múltiples, per a
resoldre una al·legació presentada.
- BENS,
De 14-11-14, autoritza ús Centre Cultural, pel dia 19 de desembre, a Mancomunitat
de la Valldigna.
- CONTRACTACIÓ,
De 12-11-14, aprova la primera certificació d’obra de “Millores en el Camp de
Futbol Municipal”.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 03-11-14, inici expedient per a gestionar ajuda de Diputació de València del
programa eficiència energètica en Il·luminació de tecnologia LED.
De 11-11-14, ordena compliment del requeriment fet pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de València, davant del recurs presentat pel Sr. Jose Vercher
Ferrando i dos més contra Resolució de l’Alcaldia de data 29 d’abril de 2013,
relacionada amb la gestió urbanística de la UA 6
De 12-11-14, designa advocat i procuradors, per a defendre i representar
l’Ajuntament, davant del recurs presentat pel Sr. Jose Vercher Ferrando i dos més
contra Resolució de l’Alcaldia de data 29 d’abril de 2013, relacionada amb la gestió
urbanística de la UA 6, que es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2
de València.
De 25-11-14, determina l’aportació de 1000 euros a l’Associació Espanyola contra
el Càncer, per l’any 2014.
De 25-11-14, acorda sol·licitar ajuda de Diputació de València del programa
eficiència energètica en Il·luminació de tecnologia LED, i adjudica el
subministrament a l’empresa SICE.
De 26-11-14, declara la baixa per inclusió indeguda en el Padró d’Habitants, de sis
persones, per no residir en Benifairó de la Valldigna.

- URBANISME,
De 05-11-14, declara fora de l’ordenació urbanística, la construcció existent en la
parcel·la 109 del polígon 11.
De 10-11-14, reconeix la realització d’obres fetes abans d’executar la urbanització
de la UA6, per part del Sr. Francisco Serra Blasco.
De 11-11-14, aprova el repartiment de la segona quota provisional per obres
d’urbanització entre els beneficiaris de la UA6.
De 11-11-14, inici tramitació Pla Parcial del Sector Residencial RC, sol·licitant
informe a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 17-11-14, a Bernardo Plana Vercher, reformes en C/ Primer de Maig, 9.
De 27-11-14, accepta el desistiment de Frutas Bollo a que es tramite el seu recurs
de reposició contra llicència urbanística de parcel·lació de terrenys aprovada per
Resolució de l’Alcaldia de data 21 d’agost de 2014.
- INTERVENCIÓ,
De 25-11-14, inici expedient pressupost municipal per a l’exercici i any de 2015..
De 25-11-14, inici expedient refinanciació del préstec FFPP, i entitats bancàries
convidades a presentar oferta.
- TRESORERIA,
De 04-11-14, aprova liquidació 3r trimestre 2014 a Endesa, taxa d’ocupació del
domini públic pel subministrament elèctric, pel sistema de l’1’5% dels ingressos
bruts.
De 04-11-14, aprova liquidació 3r trimestre 2014 a Orange, taxa d’ocupació del
domini públic per servei telecomunicacions, pel sistema de l’1’5% dels ingressos
bruts.
De 10-11-14, atorga exempció pago IVTM del vehicle 7491HXD per
minusvalidesa de Jose Vicente Cors Alberola.
De 11-11-14, aprova liquidació 24/14 per la taxa d’ocupació del domini públic amb
materials de la construcció.
De 17-11-14, aprova liquidació 25/14 per la taxa d’ocupació del domini públic amb
materials de la construcció.
De 17-11-14, aprova liquidació 26/14 per la taxa d’ocupació del domini públic amb
materials de la construcció.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2014, han tingut entrada 1122 escrits, i eixida 1257 escrits.

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 13 de gener de
2015. 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,

Agustí Pascual Granell

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

