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NO S'EXCUSAREN:
A Benifairó de la Valldigna, a vint-i-dos de juliol 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 16 de juliol 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 09 DE JUNY DE 2014:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 09 de juny de
2014, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció
al llibre d'actes corresponent.
2) DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2015:
Es ret compte de l'escrit del Servei Territorial de Treball, de la Conselleria
d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, relatiu a Ordenació del Calendari Laboral per a
l'any 2015, el qual ve regulat a l'article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
Tot seguit l’Alcalde proposa la Corporació Municipal les dues festes locals amb
caràcter de no recuperables a efectes laborals per a l'any 2015.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Determinar que les dues festes locals amb caràcter de no recuperables per a l'any
2015, siguen les següents,
- Dia 13 d'abril, festivitat de Sant Vicent Ferrer.
- Dia 03 d’agost, festivitat de sant Benet.
b) Remetre certificació d'aquest acord a la Conselleria d'Economia, Indústria,
Turisme i Ocupació, als efectes previstos.
3) DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS A EFECTES ESCOLARS
CURS 2014/2015:
Atés l'acord del Consell Escolar del Centre “C. P. Jaume II el Just” de data 12 de
juny de 2014, sobre els dies festius municipals a efectes escolars pel curs 2014/2015.
Atés la vigent normativa sobre el calendari escolar dels centres docents no
universitaris de la Comunitat Valenciana, Ordre d'11 de juny de 1998 de la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència, així com la Resolució de data 20 de maig de 2014 de la
Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del
curs acadèmic 2014/2015.

L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Ratificar l'acord del Consell Escolar del Centre “C. P. Jaume II el Just” de
Benifairó de la Valldigna, sobre dies festius municipals a efectes escolars pel curs
2014/2015, en els següents: 10 d’octubre de 2014 i, 18 i 20 de març tots dos de 2015.
b) Que es comunique aquest acord a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport als
efectes oportuns, també al Centre “C.P. Jaume II el Just” de Benifairó de la Valldigna.
4) APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MUTACIÓ DEMANIAL EXTERNA
DEL LOCAL SEU DE LA MANCOMUNITAT DE LA VALLDIGNA:
Es ret compte de l’expedient de mutació demanial externa del bé immoble situat en
Plaça País Valencià, 10-1r, qualificat com bé de domini públic, destinat a serveis públics
administratius de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, a favor de la Mancomunitat
de la Valldigna per a destinar-ho als propis serveis públics administratius.
Atés que el mencionat expedient i acord inicial adoptat per aquest Ajuntament en
Ple en sessió de 12 de maig de 2014, han estat sotmesos a informació pública per termini
d’un mes, durant el qual no s’ha presentat cap al·legació o reclamació.
Pel Sr. Alcalde considera que en consonància a l’acord inicial correspon que la
Corporació Municipal adopte acord d’aprovació definitiva aquesta mutació demanial
externa a favor de la Mancomunitat de la Valldigna.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta
legal preceptiva, acorda:
A) Aprovar definitivament la mutació demanial externa del bé immoble situat en
Plaça País Valencià, 10-1r, qualificat com bé de domini públic, destinat a serveis públics
administratius de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, a favor de la Mancomunitat
de la Valldigna per a destinar-ho als propis serveis públics administratius.
B) Considerar i acceptar la conformitat amb aquesta mutació demanial de part de la
Mancomunitat de la Valldigna, atés l’acord adoptat per ella en sessió de 15 d’abril de
2014, que també ha estat aquest acte administratiu l’inici d’aquest expedient.

C) Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de la Valldigna per a coneixement i
demes efectes oportuns.
D) Una vegada comunicat aquest acord a la Mancomunitat de la Valldigna, que es
redacte la corresponent Acta d’efectivitat d’aquesta Mutació Demanial, que serà firmada
pels legals representants de la Mancomunitat de la Valldigna i de l’Ajuntament de
Benifairó de la Valldigna, assistits pels secretaris de les Entitats mencionades.
5) APROVACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DE LA MANCOMUNITAT DE LA
RIBERA DEL XÚQUER:
Atés l'acord de la Junta Rectora de la Mancomunitat de la Ribera de Xúquer,
adoptat en sessió celebrada en data 4 de març de 2014, pel qual s’aprovà iniciar
procediment de dissolució de la Mancomunitat de la Ribera de Xúquer, d’acord amb les
previsions de la Llei 8/2010 de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana i
els Estatuts de la Mancomunitat de la Ribera de Xúquer.
Atés que en la motivació de l'acord s'assenyala que després de la publicació de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de la Administració Local
(LRSAL) que modifica la Llei de Bases de Règim Local, i que afecta al règim jurídic de
les mancomunitats, cal tenir en compte:
- Segons la disposició transitòria onzena, en el termini de sis mesos des de l'entrada en
vigor de la Llei, hauran d'adaptar-se a la normativa establerta en la mateixa, per no
incórrer en causa de dissolució.
- S'assenyala en la mateixa disposició que "les competències de les
mancomunitats de municipis estaran orientades exclusivament a la realització
d'obres i prestació de serveis públics que siguen necessaris per a que els municipis puguen
exercir les competències ó prestar el serveis enumerats en els articles 25 i 26 de la llei
7/1985 de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local."
- Per altra banda, segons l'article 4 dels Estatuts, els objectius de la Mancomunitat de la
Ribera de Xúquer es descriuen amb el següents termes : " Constitueix el fi primordial de la
Mancomunitat la creació, sosteniment d'un servei comarcal d'Incendis, la recollida,
transport, tractament, transformació ó destrucció de fem, i d’instal·lació d'escorxador
comarcal i com a fi complementar el foment ó impulsió del desenvolupament dels
pobles que es mancomunen en els seus aspectes industrial, agrari i cultural"

S'exposa a la Memòria que, com es conegut per tots, cap d'estes finalitats
es desenvolupen en 1'actualitat, ja que únicament es tracta duna Mancomunitat que es
titular duna parcel·la en el municipi de Corbera, adquirida en el seu dia per a les
esmentades finalitats, que no van arribar a exercir-se. A més esta parcel·la, a la vista de
la documentació existent, está inclosa en un projecte de reparcel·lació que s'ha
deixat sense efecte per 1'ajuntament de Corbera i que estan pendent de liquidació per
les despeses justificades que siguen procedents.
En la Memòria es considera que procedeix la dissolució de la Mancomunitat, ates:
- 1a inactivitat en la prestació dels serveis previstos inicialment que no han arribat a
executar-se.
- 1a inadequació d'alguns dels serveis previstos amb la normativa vigent ja que
s'atribueixen a altres administracions (servei comarcal d'Incendis, tractament,
transformació ó destrucció de fern) ó inclòs a l'iniciativa privada, (la instal·lació
d'escorxador comarcal)
- la no conveniència de desenvolupament dels serveis que havent-se previst foren
compatibles amb la normativa actualment vigent (la recollida, transport de fem i com
a fi complementari el foment ó impuls del desenvolupament dels pobles que es
mancomunen en els seus aspectes industrial, agrari i cultural) perquè ja s'estan
prestant-se pels propis municipis ó a través d’altres mancomunitats.
- finalment per la no conveniència de modificar els Estatuts per incloure nous serveis.
Ates que les esmentades motivacions i la solució adoptada esta fonamentada i
es considera la més convenient per a la Mancomunitat de la Ribera de Xúquer.
Atés el marc legal per a les Mancomunitats establit per la Llei 8/2010 de 23 de
juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, així com l’informe emés per Secretaria
General de l’Ajuntament.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta
legal preceptiva, acorda:
a) Acceptar i Aprovar la Dissolució de la Mancomunitat de la Ribera de Xúquer,
en els termes que s’assenyalen en la Memòria.
b) Remetre certificació d'aquest acord a la Mancomunitat de la Ribera de Xúquer
als efectes de tramitació de l’expedient.

c) Facultar l’Alcalde tan amplament com en dret procedisca per disposar quantes
resolucions siguen necessàries per a l’execució dels anteriors acords.
6) APROVAR CONVENI AMB EL CLUB “UNIÓ ESPORTIVA BENIFAIRÓ
DE LA VALLDIGNA”, PER L'ANY 2014:
Es ret compte del contingut del conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i
“Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” de Benifairó de la Valldigna, la finalitat del
qual es la promoció d'activitats esportives en l'àmbit municipal relacionades amb el futbol
en particular, per a l'anualitat de 2014.
L'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, considera que ha de col·laborar a través
de les seues possibilitats econòmiques, amb les organitzacions que promouen i/o
promocionen sectors de l'Esport d’interès general municipal, en aquest cas, desenvolupant
un constant foment i suport al Futbol, entre els ciutadans i ciutadanes del seu entorn més
pròxim, o siga a Benifairó de la Valldigna.
D'acord amb els seus Estatuts, “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna”
s'inscriu i participa en activitats o competicions locals, comarcals i/o autonòmiques,
col·labora en la preparació de futurs futbolistes i estimula la pràctica de l'esport en
general i la del futbol en particular. “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” es troba en
una posició única a Benifairó de la Valldigna, desenvolupant activitats que satisfan
l'objecte d'una subvenció, tret la seua experiència, especialització i contrastada trajectòria
en l'àmbit futbolístic.
Basant-se en les referides circumstàncies, resulta aconsellable i convenient optar
pel procediment de concessió directa d'atorgament d'una subvenció, perquè ser l'única
entitat d'estes característiques dificulten la seua convocatòria pública.
És per això que s'ha fet precís subvencionar nominativament “Unió Esportiva
Benifairó de la Valldigna” a fi de finançar les seues activitats desenvolupades pel
moviment futbolístic durant l'exercici de 2014.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, establix en l'article
22.2.c la possibilitat de concedir, de forma directa i amb caràcter excepcional, entre
altres, aquelles subvencions en què concorreguen raons d’interès públic, social o altres
degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública.

D'acord amb l'article 28.1 de la Llei 38/2003 esmentada, l'Ajuntament en Ple, a
proposta de l'Alcaldia o de la Regidoria de l'àrea competent, adoptarà resolució pertinent
respecte de les subvenciones nominatives previstes en l'article 22.2.c de la mateixa Llei.
Per la seua banda, el seu article 28.3 estableix que la Resolució del plenari
contindrà, com a mínim, els punts següents: la definició de l'objecte de les subvenciones,
amb indicació del seu caràcter singular i les raons que acrediten l’interès públic,
social, econòmic o humanitari i aquelles que justifiquen la dificultat de la seua
convocatòria pública; el règim jurídic aplicable; els beneficiaris i les modalitats de l'ajuda;
el procediment de concessió i el règim de justificació de l'aplicació donada a les
subvencions pels beneficiaris i, si és el cas, entitats col·laboradores.
En virtut d'això, a proposta del Sr. Alcalde, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat
acorda:
a) Beneficiari i definició de l'objecte de la subvenció:
S'autoritza la concessió d'una subvenció de caràcter singular a “Unió Esportiva
Benifairó de la Valldigna” de Benifairó de la Valldigna, amb l'objecte de finançar
activitats exercides pel mateix durant l'any 2014, promovent i promocionant un sector de
l'Esport, en aquest cas, desenvolupant un constant foment i suport al Futbol, entre els
ciutadans i ciutadanes de Benifairó de la Valldigna, d'acord amb el que preveuen els
articles 28.3 i 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
b) Procediment de concessió, raons d’interès públic que concorren en la seua
concessió i dificultat de la seua convocatòria pública.
1.- La subvenció es concedirà de forma directa, a l'empara del que preveu l'article
22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i s'instrumentarà
pel conveni retut, el qual s'accepta i ratifica i que ha de regular la relació de les dues
entitats per a la finalitat descrita, a subscriure entre l'òrgan concedent i l'entitat beneficiària,
i que establirà les condicions i compromisos aplicables de conformitat amb el que disposa
l'article 28.1 de la mencionada Llei.
2.- L’interès públic de la subvenció radica en la necessitat de fomentar, amb
caràcter solidari, la realització d'actuacions lligades a la promoció del Futbol a Benifairó de
la Valldigna, d'activitats relacionades amb la participació i representació de Benifairó de la
Valldigna en certàmens o competicions de caràcter autonòmic, comarcal i/o local al llarg
de 2014, o vinculades a l'organització material d'eixe tipus d'esdeveniments. La
particularitat que revisten les dites actuacions i ser l'única entitat sense finalitat lucrativa
dificulten la convocatòria pública d'esta subvenció.

c) Quantia i pagament.
1. Amb este fi, es concreta l'ajuda econòmica en un import total de 6.000,00 euros,
que serà finançada a càrrec del pressupost municipal de 2014.
2. El pagament de la subvenció es realitzarà, en els termes establits en el conveni de
col·laboració a què s’al·ludeix en el paràgraf anterior.
d) Règim de justificació de la subvenció.
1. Abans del 10 de desembre del 2014, “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna”
justificarà la subvenció, per mitjà de declaració de les activitats realitzades, no declarades
per a justificar altres subvencions, i del seu cost, acompanyada d'una relació de cada un
dels gastos en què haguera incorregut i una declaració que els originals de les factures o
documents de valor probatori equivalent estan a disposició de la Intervenció Municipal de
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna.
2. “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” assumirà el compliment de les
obligacions que, per als beneficiaris de subvencions, s’estableixen per l'article 14 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a més de les establides en l'article
30 per a la justificació de les subvencions públiques.
3. En cas d'incompliment de l'objecte per al que es concedeix esta subvenció, “Unió
Esportiva Benifairó de la Valldigna” estarà obligat al seu reintegrament.
e) Règim jurídic aplicable.
La subvenció a “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna” es regirà pel que
disposa este acord i Conveni regulador, i per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
f) Facultar l'Alcalde per a la firma de l'esmentat conveni.
g) Remetre certificació d'aquest acord a “Unió Esportiva Benifairó de la Valldigna”
de Benifairó de la Valldigna, i que es done informació pública de conformitat amb la Llei
General de Subvencions.
7) APROVAR
CONVENI
L'ENTUSIASTA”, PER L'ANY 2014:

AMB

LA

“SOCIETAT

MUSICAL

Es ret compte del contingut del conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i
la Societat Musical l'Entusiasta de Benifairó de la Valldigna, la finalitat del qual es la
promoció d'activitats culturals i artístiques en l'àmbit municipal i relacionades amb la
música, per a l'anualitat de 2014.

L'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, considera que ha de col·laborar a través
de les seues possibilitats econòmiques amb les organitzacions que promouen i/o
promocionen sectors de la Cultura d'interés general municipal, en aquest cas,
desenvolupant un constant foment i suport a la Música, entre els ciutadans i ciutadanes del
seu entorn més pròxim, o siga a Benifairó de la Valldigna.
D'acord amb els seus Estatuts, la Societat Musical l'Entusiasta s'inscriu i
participa en activitats o certàmens locals, comarcals, autonòmiques, nacionals i
internacionals, col·labora en la preparació de futurs músics i estimula la pràctica de les
activitats musicals. La Societat Musical l'Entusiasta es troba en una posició única a
Benifairó de la Valldigna, desenvolupant activitats que satisfacen l'objecte d'una
subvenció, tret la seua experiència, especialització i contrastada trajectòria en l'àmbit
musical.
Basant-se en les referides circumstàncies, resulta aconsellable i convenient optar
pel procediment de concessió directa d'atorgament d'una subvenció, perquè ser l'única
entitat d'estes característiques dificulten la seua convocatòria pública.
És per això que s'ha fet precís subvencionar nominativament La Societat Musical
l'Entusiasta a fi de finançar les seues activitats desenvolupades pel moviment musical
durant l'exercici de 2014.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, establix en l'article
22.2.c la possibilitat de concedir, de forma directa i amb caràcter excepcional, entre
altres, aquelles subvencions en què concorreguen raons d'interès públic, social o altres
degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública.
D'acord amb l'article 28.1 de la Llei 38/2003 esmentada, l'Ajuntament en Ple, a
proposta de l'Alcaldia o de la Regidoria de l'àrea competent, adoptarà resolució pertinent
respecte de les subvenciones nominatives previstes en l'article 22.2.c de la mateixa Llei.
Per la seua banda, el seu article 28.3 estableix que la Resolució del Plenari contindrà,
com a mínim, els punts següents: la definició de l'objecte de les subvenciones, amb
indicació del seu caràcter singular i les raons que acrediten l'interès públic, social,
econòmic o humanitari i aquelles que justifiquen la dificultat de la seua convocatòria
pública; el règim jurídic aplicable; els beneficiaris i les modalitats de l'ajuda; el
procediment de concessió i el règim de justificació de l'aplicació donada a les subvencions
pels beneficiaris i, si és el cas, entitats col·laboradores.
En virtut d'això, a proposta del Sr. Alcalde, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat
acorda:

a) Beneficiari i definició de l'objecte de la subvenció.
S'autoritza la concessió d'una subvenció de caràcter singular a La Societat Musical
l'Entusiasta de Benifairó de la Valldigna, amb l'objecte de finançar activitats exercides per
la mateixa durant l'any 2014, promovent i promocionant un sector de la Cultura, en aquest
cas, desenvolupant un constant foment i suport a la Música, entre els ciutadans i ciutadanes
del seu entorn més pròxim, o siga a Benifairó de la Valldigna, d'acord amb el que
preveuen els articles 28.3 i 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
b) Procediment de concessió, raons d'interès públic que concorren en la seua
concessió i dificultat de la seua convocatòria pública.
1.- La subvenció es concedirà de forma directa, a l'empara del que preveu l'article
22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i s'instrumentarà
pel conveni retut, el qual s'accepta i ratifica i que a de regular la relació de les dues entitats
per a la finalitat descrita, a subscriure entre l'òrgan concedent i l'entitat beneficiària, i que
establirà les condicions i compromisos aplicables de conformitat amb el que disposa
l'article 28.1 de la mencionada Llei.
2.- L'interès públic de la subvenció radica en la necessitat fomentar, amb caràcter
solidari, la realització d'actuacions lligades a la promoció de la Música a Benifairó de la
Valldigna, en particular la gestió d'una escola d'educands, d'activitats relacionades amb la
participació i representació de Benifairó de la Valldigna en certàmens musicals de caràcter
internacional, nacional, autonòmic, comarcal i/o local al llarg de 2014, o vinculades a
l'organització material d'eixe tipus d'esdeveniments. La particularitat que revisten les dites
actuacions i ser l'única entitat sense finalitat lucrativa dificulten la convocatòria pública
d'esta subvenció.
c) Quantia i pagament.
1. Amb este fi, es concreta l'ajuda econòmica en un import total de 11.000,00 euros,
que serà finançada a càrrec del pressupost municipal de 2014.
2. El pagament de la subvenció es realitzarà, en els termes establerts en el conveni
de col·laboració a què s'al·ludeix en el paràgraf anterior.
d) Règim de justificació de la subvenció.
1. Abans del 10 de desembre de 2014, la Societat Musical l'Entusiasta justificarà la
subvenció, per mitjà de declaració de les activitats realitzades, no declarades per a
justificar altres subvencions, i del seu cost, acompanyada d'una relació de cada un dels
gastos en què haguera incorregut i una declaració que els originals de les factures o
documents de valor probatori equivalent estan a disposició de la Intervenció Municipal de
l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna.

2. La Societat Musical l'Entusiasta assumirà el compliment de les obligacions que,
per als beneficiaris de subvencions, s'estableixen per l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, a més de les establides en l'article 30 per a la
justificació de les subvencions públiques.
3. En cas d'incompliment de l'objecte per al que es concedeix esta subvenció, la
Societat Musical l'Entusiasta estarà obligada al seu reintegrament.
e) Règim jurídic aplicable.
La subvenció a la Societat Musical l'Entusiasta es regirà pel que disposa este acord
i Conveni regulador, i per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
f) Facultar l'Alcalde per a la firma de l'esmentat conveni.
g) Remetre certificació d'aquest acord a la Societat Musical L'Entusiasta de
Benifairó de la Valldigna, i que es done informació pública de conformitat amb la Llei
General de Subvencions.
8) APROVAR MODIFICACIÓ DEL PLA LOCAL DE CREMES:
Aquest Ajuntament disposa d'un Pla Local de Cremes, aplicable en el Terme
Municipal, aprovat per la Direcció Territorial de Medi Ambient de València en 2006.
L'experiència en l'aplicació de l'indicat Pla, ha demostrat la necessitat de millorar-lo, en
funció d'organització de les cremes i d'informació i necessitats dels usuaris.
Atés el nou Pla Local de Cremes Quemes redactat a l'efecte, per l’enginyer tècnic
agrícola municipal, Sr. Juan Brines Solanes, amb la finalitat que entre en vigor prèvia
autorització o aprovació de la Conselleria competent en Medi Ambient.
Atés la normativa que regula la redacció dels plans locals de quemes, com són la
Llei 3/93, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, Decret 98/95, de 16 de
maig, del Govern Valencià, i Ordre de 30 de març de 1994 de la Conselleria de Medi
Ambient.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Aprovar el Pla Local de Cremes del Terme Municipal de Benifairó de la
Valldigna, tal i com esta redactat, el qual substituirà, una vegada aprovat per la Conselleria
de Medi Ambient, el fins ara en vigor.

b) Sol·licitar de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, la
respectiva autorització o aprovació definitiva de l'esmentat Pla, amb la finalitat que entre
en vigor el més aviat possible, enviant a l'efecte certificació d'aquest acord i el nou Pla
Local de Cremes que serà diligenciat pel Secretari General de l’Ajuntament.
c) Facultar l'Alcalde, per que en representació de l'Ajuntament signe els documents
oportuns en execució d'aquest acord.
9) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES “INSTAL·LACIÓ
DE GESPA ARTIFICIAL EN EL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL”:
Examinat l'expedient tramitat per a l'adjudicació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, del contracte de les obres de "Instal·lació de Gespa Artificial en el Camp
de Futbol Municipal".
Atés l'acta de qualificació de la documentació i valoració de les ofertes presentades
a aquest procediment, de data 30 de juny de 2014, en la que es proposa per a l'adjudicació
d’este contracte l'oferta signada per “MJP SISTEMAS TECNICOS, S.L.”, per ser la més
avantatjosa pels interessos municipals.
Atés el que disposa l'article 178 en relació als articles 150 i 151 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 proposa la Corporació Municipal que s'acorde l'adjudicació de les
obres de referència a l'empresa “MJP SISTEMAS TECNICOS, S.L.”, per ser la seua oferta
la més avantatjosa per als interessos municipals, tot tenint en compte les millores ofertades.
Seguidament, pel regidor del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors
Mejias, es manifesta que el seu grup votarà abstenció.
A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: set vots a
favor, quatre dels regidors del grup municipal PSOE, tres dels regidors del grup municipal
PP; i una abstenció del regidor del grup municipal COMPROMÍS.
I l'Ajuntament en Ple, per majoria de set vots a favor i una abstenció, acorda:
a) Adjudicar el contracte a “MJP SISTEMAS TECNICOS, S.L.”, per la quantitat
oferida de cent noranta-huit mil huit-cents seixanta-quatre euros i huitanta-huit cèntims
(198.864,88 euros) IVA inclòs, la qual sense IVA resulta ser l’import de 164.351,14 euros,
per a la realització de les obres de "Instal·lació de Gespa Artificial en el Camp de Futbol

Municipal", d'acord amb el projecte tècnic i plec de clàusules administratives aprovats a
l’efecte i proposta amb millores de l'adjudicatari.
b) El present acord d'adjudicació es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i
en el Perfil del Contractant d’este Ajuntament.
c) Notificar este acord a l'adjudicatari, el qual, en el termini de deu dies hàbils a
comptar des de la notificació d’esta Resolució, haurà de presentar la documentació
següent:
- Certificació de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions
tributàries.
- Certificació de trobar-se al corrent de les seues obligacions amb la Seguretat
Social.
- Justificant d'haver constituït la garantia definitiva, per un import de 8.217,55
euros.
Mentre no es presente l’anterior documentació aquest acord no tindrà efectes executius.
Presentada la anterior documentació es cítara oportunament l’adjudicatari per a la
formalització del contracte.
d) Formalitzat el contracte, el contractista presentarà el Pla de Seguretat i Salut de
l’Obra ajustat a l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del Projecte perquè l’Ajuntament
l’aprove previ informe del Director-tècnic de les obres.
e) Comunicar aquest acord a la Diputació de València, als efectes previstos en el
Conveni núm. 17 amb la Diputació de València 2014/2015, i en el seu cas, en el Programa
d’Actuacions Programades 2014/2015 de Diputació de València.
f) Facultar l'alcalde per a formalitzar els documents que calga, en particular la firma
del respectiu contracte.
10) APROVAR LA SEGONA CERTIFICACIÓ
“URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 6”:

D’OBRA

DE

Atés la Segona 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 vint mil cent seixanta-set euros i huitanta-sis
cèntims (20.167,86 €).

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 segona 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 20.167,86 €, 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.".
11) APROVACIÓ DEL COMPTE
MUNICIPAL DE L'EXERCICI DE 2013:

GENERAL

DEL

PRESSUPOST

Es ret el Compte General del Pressupost de l'exercici de 2013, formalitzat
d'acord amb les disposicions legals vigents; el qual ha estat dictaminat favorablement per
la Comissió Especial de Comptes en sessió del dia 05 de juny de 2014, i exposat al públic
per termini de quinze dies, sense que durant aquest termini i huit dies més s'hagen
formulat objeccions, observacions o reclamacions, segons ho certifica el Sr. Secretari
General de l’Ajuntament.
Atés que no s'hi troben errors aritmètics ni defectes que esmenar o corregir, que
es troba degudament justificat i d'acord amb els llibres de comptabilitat.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Aprovar el Compte General del Pressupost de l'exercici de 2013, i que se li
donen els tràmits procedents regulats en la vigent legislació de les Hisendes Locals, en
particular posar-lo a disposició de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat.
12) RETRE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL
RELATIU AL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS CONTRA LA MOROSITAT,
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2014:

Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 09 de juliol de
2014, en virtut del que regula la vigent Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
corresponent al Segon Trimestre de 2014, sobre el compliment dels terminis previstos en la
mencionada Llei 3/2004, en el pagament de les obligacions d’este Ajuntament, que inclou
el nombre i quantia global de les obligacions pendents per a les quals s'està incomplint el
termini legal de pagament, informe que resulta ser el següent,
“COMPLIMENT o NO DELS OBJECTIUS CONTRA LA MOROSITAT,
SEGON TRIMESTRE 2014
De conformitat amb el que estableix l'article 4 de la vigent Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, emet el següent informe,
ANTECEDENTS
PRIMER.- El que disposa el següent informe, és d'aplicació a tots els pagaments
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre proveïdors i aquesta
Entitat Local, de conformitat amb el que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Així, segons estableix l'article 216.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
l'Administració té l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data
d'expedició de les certificacions d'obres o dels corresponents documents que acrediten la
realització total o parcial del contracte.
En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Administració ha d'abonar al
contractista els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els
termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
SEGON.- S'acompanya un informe obtingut del registre de factures i comptabilitat
municipal corresponent al SEGON trimestre de 2014 sobre el compliment dels terminis
previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, respecte al pagament de les obligacions
d’este Ajuntament, que inclou el nombre i quantia global de les obligacions pendents en
què s'estiga incomplint el termini.

En aquest informe es consideren la totalitat dels pagaments realitzats en el SEGON
trimestre natural de 2014, i la totalitat de factures o documents justificatius pendents de
pagament al final.
TERCER.- Sense perjudici de la seua presentació per a coneixement i si es el cas
debat en l'Ajuntament en Ple, aquest informe s'ha de remetre, en tot cas, a l’òrgan
competent de l’Administració de l’Estat (a través de la plataforma informàtica habilitada a
l’efecte) i a l'òrgan competent de la Generalitat que té atribuïda la tutela financera de les
Entitats Locals.
LEGISLACIÓ APLICABLE
-

Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.

- Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
A la vista d'això, aquest Secretari-Interventor emet el següent,
INFORME
1.- Es detalla a continuació una relació resumida de l’informe obtingut del registre de
factures i comptabilitat municipal corresponent al SEGON trimestre de 2014 de les
obligacions d’este Ajuntament, en la qual s'especifica el nombre i quantia de les
obligacions pendents en què s'estiga incomplint els terminis regulats a la vigent Llei
3/2004, de 29 de desembre, relació on es contempla la següent informació:
a. Pagaments realitzats en el trimestre.
b. Interessos de demora pagats en el trimestre.
c. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
d. Factures o documents justificatius pel que fa als quals, al final de cada trimestre
natural, hagen transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en el registre de
factures i no s'hagen tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació.

a) Pagaments

Període

realitzats en el

mitjà de

trimestre

pagament
(PMP)

Període
mitjà de
pagament
excedit
(PMPE)
(dies)

Pagaments realitzats en el trimestre
Durant el període
legal de pagament
Número
Import
de

(dies)
TOTALS

26’72

b) Interessos de
demora

TOTAL

3’62

pagos

total

74

94.454,20

Fora del període legal
de pagament
Número Import total
de
pagos
13

4.247,01

Interessos de demora pagats en el
període
Número de pagos
Import total
0

c) Factures o
documents
justificatius
pendents de
pago al final
del trimestre

Període
mitjà del
pendent de
pago
(PMPP)
(días)

Període
mitjà del
pendent
de pago
excedit
(PMPPE)
(días)

TOTALS

25,24

0,00

0,00
Pendent de pagament al final del trimestre
En període legal de
pago al final del
trimestre
Número Import total
de
factures
31
48.221,44

d. Factures o documents
que al final del
trimestre, hagen
transcorregut més de tres
mesos des de la seua
anotació en el registre de
factures i no s'haja
tramitat el reconeixement
de l'obligació.

Període mitjà
d’operacions
pendent de
reconeixement
(PMOP) (días)

TOTALS

0,00

Fora del període legal
de pago al final del
trimestre
Número
Import
de
total
factures
00
0,00

Pendent de reconeixement
d’obligacions al final del trimestre
Número de
Import total
factures

0

0,00

Es quan ha d’informar el Secretari-Interventor que subscriu en compliment del
càrrec que desenvolupa, i proposa la Corporació Municipal prenga coneixement del mateix
i adopte resolució escaient.
Això no obstant, l'Ajuntament en Ple acordarà el que considere oportú.”
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Quedar assabentat de l’informe ací transcrit, relatiu als terminis en el pagament
de les obligacions segons regula la vigent Llei 3/2004 per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, corresponent al Segon Trimestre de
2014.
b) Retre certificació d’aquest acord, al que s’adjuntarà l’informe obtingut del
registre de factures i comptabilitat municipal corresponent al Segon Trimestre de 2014 de
les obligacions d’este Ajuntament, a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat
Valenciana.
13) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ,
RELATIU A L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA
LOEPSF EN L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2014, CORRESPONENT AL
SEGON TRIMESTRE:
Es ret compte de l’informe emés per Secretari-Intervenció, amb data 22 de juliol de
2014, en virtut del que regula la vigent l'Ordre HAP/2105/2012, d’01 d'octubre, per la qual
es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF), corresponent al Segon Trimestre de 2014, informe que resulta ser el següent,
“INFORME D'INTERVENCIÓ DE COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS
DERIVADES DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D'ABRIL, D'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA (LOEPSF) EN RELACIÓ A
L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2014, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE.
EL SECRETARI-INTERVENTOR de l’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA
VALLDIGNA, que subscriu,
Vista la informació obtinguda del programa de comptabilitat municipal, relativa a
l’execució del pressupost municipal de 2014, des de l’01 de gener fins el 30 de juny, en
compliment de l'Ordre HAP/2105/2012, d’01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les

obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), concretament
l’article 16 estableix obligacions trimestrals de subministrament d'informació per les
Entitats Locals, que haurà d'efectuar-se per mitjans electrònics a través del sistema que el
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habilite a aquest efecte (art.
5.1), passa a emetre el següent Informe.
Aquest Informe té per objecte descriure la informació comptable a presentar en els
formularis previstos pel Ministeri per al compliment de la citada obligació, corresponent al
SEGON trimestre de l'exercici 2014, i en el seu cas determinar si no es compleixen alguns
dels objectius de l’estabilitat pressupostaria. Així tenim el següent,
INFORME:
La comunicació de les obligacions trimestrals de subministrament d'informació
corresponen a la Intervenció Municipal i bàsicament consisteix en la següent informació:
- Actualització del pressupost en execució per a l'exercici 2014 amb el detall
d'execució al final del trimestre vençut.
- Situació del romanent de Tresoreria i previsió de tancament a fi d’exercici.
- Calendari i pressupost de Tresoreria.
- Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius.
- Informació que permeta relacionar el saldo resultant d'ingressos/despeses amb la
capacitat o necessitat de finançament, d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes
(ajustaments SEC).
- Informació complementària per a l’anàlisi de Regla de la Despesa.
Resultat de l’anterior informació ha de ser l’actualització de l'Informe de la
Intervenció Municipal del compliment dels objectius d'estabilitat i de la regla de la
despesa.
A) Compliment de la Regla de Despesa.
Conforme a l'article 12 de la LOEPSF la variació del gasto computable no podrà
superar la taxa de creixement del PIB de mitjà termini de l'economia espanyola. Esta taxa
per a l'any 2014 s'ha establit pel Ministeri d'Economia i Competitivitat segons la
metodologia de la Comissió Europea en l'1,5.

Per a la determinació de l'estabilitat pressupostària i el gasto computable als efectes de
determinar el sostre de gasto s'ha partit de la liquidació de l’exercici pressupostari de 2013,
de la qual, tenint en compte sols els capítols 1 a 7, exclosos els interessos del deute i les
despeses finançades amb fons finalistes, açò es subvencions, també hauria d’ajustar-se la
despesa computable amb els augments o disminucions permanents de recaptació, que per a
2014 no es el cas.
Realitzant si fa el cas els ajustos SEC 95 amb incidència en despeses, resulta una Despesa
Computable d’1.265.551,00 euros. Aplicant a esta quantitat la taxa de referència (1’5%)
resulta que el límit de la Regla de la Despesa és 1.284.534,26 euros. De les previsions de
liquidació de les despeses no financeres de l’exercici 2014 amb els ajustos pertinents, EL
Límit de la Despesa Computable determinada per Intervenció Municipal en la quantitat
d’1.264.000,00 euros, resulta ser inferior al límit de la Regla de Despesa fixat en l’import
de 1.284.534,26 euros, que representa una diferència de 20.534,26 euros la qual cosa
significa que l’increment de la despesa computable de 2014 en comparació a la de 2013 és
del -0’12%.
B) Compliment de l'Estabilitat Pressupostària.
Estableix l'article 11 de la LOEPSF que l'elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos se sotmetrà al principi d'estabilitat pressupostària. Això implica que cap
Administració Pública podrà incórrer en dèficit estructural, és a dir, dèficit ajustat al cicle.
No obstant en el cas de les corporacions locals l'apartat 4 obliga a estes a mantindré una
posició d'equilibri del superàvit pressupostari en congruència amb l'objectiu d'estabilitat
per al conjunt de l'administració local fixat en el 0 %.
Així tenim de l’execució del pressupost de 2014, corresponent al SEGON trimestre,
que la suma dels Drets reconeguts del capítol 1 al 7 d’ingressos dona l’import de
458.650,63 euros, i la suma de les Obligacions reconegudes del capítol 1 a 7 de despeses
dona l’import de 532.797,62 euros. La diferència entre Ingressos i Despeses dels imports
anteriors resulta la quantitat de -74.146,99 euros, a la qual ajustem sumant la recaptació
liquida de tributs municipals dels capítols 1, 2 i 3 de pressupostos tancats en la quantitat de
46.062,85 euros, resulta la quantitat negativa -28084,14 euros, a la qual l’ afegim els
ingressos pendent d’aplicació definitiva, que comportaran els corresponents
reconeixements de drets, en la quantitat de 353.818,59 euros, tindrem la xifra positiva de
325.734,45 euros, la qual ens situa en una posició de superàvit, la qual cosa representa
estabilitat pressupostaria i tindre CAPACITAT Financera.

EN DEFINITIVA, en els formularis previstos pel Ministeri s’arreplega la
comunicació dels Pressupostos actualitzats amb tota la informació del mateix en execució
fins el 30 de juny i en previsió fins el 31 de desembre de l’Ajuntament de Benifairó de la
Valldigna, i són:
F.1.1.1

Resum de Classificació Econòmica

F.1.1.2

Desglossament d'Ingressos Corrents.

F.1.1.3

Desglossament d'Ingressos de Capital i Financers

F.1.1.4

Desglossament de Despeses Corrents

F.1.1.5

Desglossament de Despeses de Capital i Financers

F.1.1.9

Calendari i Pressupost de Tresoreria

F.1.1.8

Romanent de Tresoreria

F.1.1.A3 Dotació de Plantilles i retribucions (execució): Un per a la plantilla de
Policia Local, altre per la plantilla de l’Escola Infantil, i un tercer per a la plantilla
d’administració general i resta de sectors.
Per altra banda en uns formularis annexos s’arreplega la informació d'ajustaments
continguts en l'actualització de l'informe d'intervenció de compliments d'objectius i
informació detallada d'aquests per a relacionar el saldo resultant d'ingressos/despeses amb
la capacitat o necessitat de finançament, d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes
(ajustaments SEC):
F.1.1.B1
Ajustaments contemplats en l'Informe d'Avaluació per a relacionar el
saldo resultant d'Ingressos i Despeses previst a final d'exercici amb la capacitat o necessitat
de finançament calculat conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes.
(Actualització trimestral).
F.1.1.B2
trimestral)

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

Finalment per a calcular l'avaluació pressupostaria actualitzada, analitzant el
compliment dels objectius d'estabilitat, de la regla de la despesa i del nivell del deute viu
de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, comprèn els següents formularis:
F.3.2
F.3.3
F.3.4

Informe d'avaluació actualitzat de l'Estabilitat pressupostària.
Informe actualitzat de compliment de la Regla de la Despesa
Informe actualitzat del nivell del deute viu.

Respecte del nivell del deute viu, que esta en 1.300.009,08 euros, cal mencionar que
s’actualitza mensualment en l’apartat Central d’Informació de Riscos de les Entitats Locals
de l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, i que a data 30 de juny de 2014 s’ha amortitzat un
capital total de 40.425,26 euros.
De conformitat amb el que es regula en l'article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, i el
desenvolupament de la mateixa que realitza l'Ordre HAP/2105/2012, de 1 d'octubre, i en
concret amb el contingut dels articles 4 i 16 de la mateixa, aquest secretari-interventor ha
complit amb la seua obligació de remissió de subministrament de la informació trimestral
corresponent al SEGON trimestre de 2014, dins del termini i en la forma escaient, el dia
22/07/2014, havent-se bolcat la totalitat de la informació requerida pel ministeri d'Hisenda
i Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada en “l'Oficina
Virtual de les Entitats Locals” i en els formularis abans esmentats, els quals s’adjunten a
este informe.
Es quan ha d’informar en compliment del càrrec que desenvolupa, i propose la
Corporació Municipal prenga coneixement del mateix i adopte resolució escaient.
Això no obstant, l'Ajuntament en Ple acordarà el que considere oportú.”
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Quedar assabentat de l’informe ací transcrit, relatiu a les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), conforme ho regula
l'Ordre HAP/2105/2012, d’01 d'octubre, respecte de l’estat d’execució del Pressupost
Municipal de 2014, corresponent al Segon Trimestre.
b) Retre certificació d’aquest acord a la Generalitat Valenciana, als efectes
oportuns.
14) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I DE LA
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÉS, TAMBÉ DE L’ESTAT
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2014 CORRESPONENT AL SEGON
TRIMESTRE:
Amb la finalitat de donar compliment a l'apartat a) de l'article 22 de la Llei 7/1985
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es ret compte a la Corporació
Municipal, del que segueix:

A) De les Resolucions i Decrets de l'Alcaldia, dictats des del dia 01 de juny de
2014 fins el dia 30 de juny de 2014, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 04-06-14, convocatòria sessió ordinària a celebrar el dia 09 de juny de 2014.
De 11-06-14, determina data matrimoni civil entre la Sra. Vercher Ribis i el Sr.
Almiñana Talens.
- BENS,
De 30-06-14, autoritza per termini d’un any a Miguel Mahiques Chumillas, a
ocupar part de la parcel·la 330 del polígon 4, amb 120 ruscos.
- CONTRACTACIÓ,
De 02-06-14, contracta amb “Sistemes d’Oficina 1980, SL”, el manteniment de la
fotocopiadora Canon “Image RUNNER ADVANCE C2030i” pel sistema de preu
per còpia.
De 04-06-14, aprova expedient contractació servei de socorrisme i manteniment de
la piscina municipal estiu 2014, i convoca la licitació.
De 09-06-14, aprova expedient contractació de les obres “Millores en el Camp de
Futbol Municipal”.
De 10-06-14, convoca licitació contractació de les obres “Millores en el Camp de
Futbol Municipal”.
De 25-06-14, adjudica el contracte del servei de socorrisme i manteniment de la
piscina municipal estiu 2014, a Hermini Pellicer Cors i altres C.B. pel preu cert de
10.300,00 euros IVA inclòs.
- URBANISME,
De 19-06-14, comunica al Registre de la Propietat d’Alzira I, determinades
qüestions urbanístiques relacionades amb una construcció existent en la parcel·la 16
del polígon 02 del Terme Municipal.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 05-06-14, a Ma Consuelo Ferrando Serra, reformes en C/ Dr. Fleming, 19.
De 20-06-14, requereix a Hort Verdin S.L., aporte determinada documentació per
poder continuar amb el tràmit de llicència d’obres sol·licitada.
- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS,
De 16-06-14, admet a tràmit declaració responsable per a l’obertura d’activitat
“Fruites i verdures” en C/ Puríssima, 21.

De 24-06-14, autoritza reobertura piscina municipal pel període estiu 2014.
De 27-06-14, admet el canvi de titularitat de l’activitat “venda d’alimentació”
situada en C/ Sant Francesc, 8.
- INTERVENCIÓ,
De 05-06-14, aprova la factura pel subministrament d’una fotocopiadora Canon
“Image RUNNER ADVANCE C2030i”, per import de 4.840,00 euros.
De 06-06-14, posa a informació pública el compte general de 2013.
De 10-06-14, aprova indemnitzacions a Portaveus municipals per reunions
informatives.
- TRESORERIA,
De 03-06-14, aprova liquidació 14/2014 per ocupació de la via pública amb
materials de construcció.
De 03-06-14, aprova liquidació 15/2014 per ocupació de la via pública amb
materials de construcció.
De 04-06-14, declara l’exempció de pago de l’IVTM, del vehicle E6060BGG, per
tindre cartilla agrícola, Finca la Rebolla, S.L.
De 04-06-14, declara l’exempció de pago de l’IVTM, del vehicle E5499BGG, per
tindre cartilla agrícola, SAT Versol, núm. 108 CV
De 04-06-14, aprova liquidació 16/2014 per ocupació de la via pública amb
materials de construcció.
De 05-06-14, declara l’exempció de pago de l’IVTM, del vehicle 4507CGZ, per
minusvalidesa de Maria Bernat Serra
De 05-06-14, aprova quota IVTM 2014 del vehicle 0063FTR, per estar fora de
padró
De 09-06-14, aprova liquidació 17/2014 per ocupació de la via pública amb
materials de construcció.
De 09-06-14, aprova liquidació 18/2014 per ocupació de la via pública amb
materials de construcció.
De 11-06-14, declara l’exempció de pago de l’IVTM, del vehicle E6523BGG, per
tindre cartilla agrícola, Finca la Rebolla, S.L.
De 11-06-14, declara l’exempció de pago de l’IVTM, del vehicle E6524BGG, per
tindre cartilla agrícola, Finca la Rebolla, S.L.
De 12-06-14, declara l’exempció de pago de l’IVTM, del vehicle E3188BGG, per
tindre cartilla agrícola, Finca la Rebolla, S.L.
De 12-06-14, declara l’exempció de pago de l’IVTM, del vehicle E3190BGG, per
tindre cartilla agrícola, Finca la Rebolla, S.L.
De 12-06-14, aprova padrons tributaris a recaptar durant el segon semestre de 2014.

De 20-06-14, estima reclamació de la Sra. Jimenez, per ingressar indegudament
quota matricula de la seua filla en l’Escola Infantil Municipal, al ser família
nombrosa.
De 26-06-14, estima reclamació del Sr. Gil, per ingressar indegudament quota
matricula de la seua filla en l’Escola Infantil Municipal, al ser família nombrosa.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 02-06-14, autoritza pressa d’aigua per l’immoble situat en C/ Juan de Juanes,
11-b.
De 05-06-14, determina la Comissió de Baremació de concurs de mèrits per a la
concessió de quatre beques del programa La Dipu et Beca 2014.
De 13-06-14, aprova 4 sol·licituds per a participar en el programa de la Diputació
de València, d’Ocupació Hotelera i Turisme Social.
De 18-06-14, aprova 6 sol·licituds per a participar en el programa de la Diputació
de València, d’Ocupació Hotelera i Turisme Social.
De 18-06-14, adjudica les quatre beques de Benifairó de la Valldigna del programa
La Dipu et Beca 2014.
De 19-06-14, aprova 2 sol·licituds per a participar en el programa de la Diputació
de València, d’Ocupació Hotelera i Turisme Social.
De 20-06-14, desestima al·legació feta a la Baremació de mèrits pel Sr. Benavent
Peris, aspirant a una beca del programa La Dipu et Beca 2014.
De 23-06-14, atorga llicència tinença d’animals potencialment perillosos a Maria
Carmen Martinez Ferrando.
De 24-06-14, accepta renuncia de Bernardo Plana Cuñat a beca atorgada del
programa La Dipu et Beca 2014.
De 25-06-14, accepta la baixa de comptador de la xarxa d’aigua potable en
immoble situat en C/ Juan de Juanes, 11-B-2.
De 25-06-14, determina la composició de la Comissió de Baremació per a baremar
aturats agrícoles que volen participar en el programa de pal·liar l’atur de 2014.
De 26-06-14, inici per a donar de baixa per inscripció indeguda al padró municipal
d’habitants, a quatre estrangers no comunitaris sense autorització de residència
permanent.
De 26-06-14, declara la baixa d’inscripció en el Padró d’Habitants, a dos estrangers
no comunitaris sense autorització de residència permanent.
De 26-06-14, declara la renovació de la inscripció en el Padró d’Habitants, de dos
estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2014, han tingut entrada 707 escrits, i eixida 802 escrits.

C) També i amb la finalitat de donar compliment a la base 49 de les d'execució del
pressupost de l'any 2014, es ret compte a la Corporació Municipal, de l'execució del mateix
corresponent al segon trimestre, a nivell de l'estat d'ingressos i de l'estat de despeses, així
com dels moviments i situació de la tresoreria, i que a manera de resum, és el que segueix:
ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2014
SEGON Trimestre-2014
ESTAT D'INGRESSOS.- Previsions definitives............................................ 1.901.000,00 €.
- Drets reconeguts...................................................
458.650,63 €.
- Recaptació neta...................................................
221.035,75 €.
ESTAT DE DESPESES.- Consignacions definitives..................................... 1.901.000,00 €.
- Obligacions reconegudes...................................... 573.222,88 €.
- Pagaments realitzats..........................................
526.197,22 €.
MOVIMENTS I ESTAT DE LA TRESORERIA:
-Existències a 01-04-14 ........................................
101.386,41 €.
-Ingressos durant el trimestre.................................
465.044,08 €
-Pagaments durant el trimestre...............................
491.699,89 €.
-Existències a 30-06-14............................................. 74.730,60 €.
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 20:40 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta.
Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 01 de
setembre 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

