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NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A  Benifairó de la Valldigna, a dos de març de 2015, 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 25 de febrer de 2015,  per a celebrar 
sessió ordinària i pública. 
 
 Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que 
formen la Corporació  Municipal, el president obre la sessió  amb el següent, 
 

ORDRE  DEL  DIA 
 

 



 1)  APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA  
SESSIÓ  DE  02  DE FEBRER DE 2015: 
 

Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 02 de febrer de 
2015, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció 
al llibre d'actes corresponent.  
 
 
 2) DENOMINACIÓ DE VIAL MUNICIPAL EN LA UNITAT D’EXECUCIÓ 
B1: 
 
 Es ret compte de la Moció de l’Alcaldia per la qual,  amb l’aprovació definitiva de 
la reparcel·lació de la unitat d’execució B1 de sòl urbanitzable de Benifairó de la 
Valldigna, ha resultat l’existència d’un nou vial que travessa l’indicada Unitat d’est a oest, 
naix amb confluència al carrer Camí Rajoar, i es paral·lel al carrer Rei En Jaume, i proposa 
la Corporació Municipal, denominar els vial municipal abans esmentat, de la següent 
forma: 
 
 - Carrer projecte en la B1.- CARRER DE SIMAT DE LA VALLDIGNA. 
 
 Atés que la denominació de vials es competència municipal, d’acord amb la vigent 
normativa del règim local i en particular segons l’article 75 del vigent Reglament de 
Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals. 
  
 Per la Presidència es manifesta la necessitat de denominació del vial indicat, per 
interès general municipal, i demana l’Ajuntament adopte acord segons la proposta 
formulada. 
 
 I  l’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:  
 
 a) Denominar el vial, carrer en projecte en la B1, CARRER DE SIMAT DE LA 
VALLDIGNA, iniciant la numeració dels edificis, l’accés als quals es realitza des d’aquest 
carrer, a partir de la confluència amb el Carrer  Camí Rajolar.    
 
 b) Exposar aquest acord al públic per termini de quinze dies, mitjançant publicació 
d’edicte al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i, al Tauler d’Anuncis i a la pag. WEB de 
l’Ajuntament, a efectes de general coneixement i, en el seu cas, presentar  al·legacions o 
reclamacions.  
 
 c) Determinar que, en cas que en el termini d’exposició pública d’aquest acord en 
el BOP, no es presenten cap al·legació o reclamació, el mateix esdevindrà definitiu. 



 
 d) Que es done amplia informació del mateix, a institucions públiques i privades, 
als efectes de nomenclàtor de vies públiques, i en particular a l’Institut Nacional 
d’Estadística a efectes padronals i censals. 
  
 

3) SOL·LICITAR A CADASTRE IMMOBILIARI LA REVISIÓ DE LA 
VALORACIÓ CADASTRAL DELS BENS IMMOBLES DE BENIFAIRÓ DE LA 
VALLDIGNA: 
 
 Pel Sr. Alcalde s’informa la Corporació Municipal que els bens de naturalesa 
rústica de Benifairó de la Valldigna van ser objecte de revisió cadastral per l’organisme 
estatal Cadastre Immobiliari l’any 2001. Per la seua banda els bens de naturalesa urbana 
van ser objecte de revisió cadastral l’any 2002. 
 
 Per la Corporació Municipal se sap quina es l’actual situació socio-econòmica 
provocada per la denominada crisi econòmica que pateix Espanya a nivell general de tota 
la nació, en concret i particular pel que fa al mercat immobiliari que s’ha arribat a l’extrem 
que els immobles quasi no tenen valor, o pràcticament no es realitzen operacions de 
compravenda. No cal dir, a més, la mala situació econòmica que esta travessant el camp, 
l’abandó de cultius, principalment de cítrics, la qual cosa comporta que la terra, 
pràcticament no te gens de valor. 
 

L’article 28 “Valoració cadastral de béns immobles urbans i rústics” del Reial 
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del 
Cadastre Immobiliari, regula que el valor cadastral dels béns immobles urbans i rústics es 
determinarà mitjançant el procediment de valoració col·lectiva, la qual podrà iniciar-se 
d'ofici o a instància de l'ajuntament corresponent quan, respecte a una pluralitat de béns 
immobles, es posen de manifest diferències substancials entre els valors de mercat i els que 
van servir de base per a la determinació dels valors cadastrals vigents. Continua dient 
aquest article que, només podrà iniciar-se una valoració col·lectiva de caràcter general una 
vegada transcorreguts, almenys, cinc anys des de l'entrada en vigor dels valors cadastrals 
derivats de l'anterior procediment de valoració col·lectiva de caràcter general i es 
realitzarà, en tot cas, a partir dels 10 anys des de la data. 

 
Atés que en Benifairó de la Valldigna es dona el requisit de que fa més de 10 anys 

des de l’aprovació de les darreres revisions cadastrals, de rústica en 2001, d’urbana en 
2002, i que a més l’actual crisi econòmica que pateix Espanya a nivell general de tota la 
nació, a provocat diferències substancials entre els valors de mercat i els que van servir de 
base per a la determinació dels valors cadastrals vigents. 

 



L’Alcalde, considerant que es donen les circumstàncies i es compleixen els 
requisits legals del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, proposa la Corporació Municipal sol·licitar de la 
Gerència del Cadastre Immobiliari de València la realització dels treballs escaients que 
finalitzen amb una nova ponència de valors cadastrals  col·lectiva i amb caràcter general, 
pels bens de naturalesa rústica i pels bens de naturalesa urbana de Benifairó de la 
Valldigna.  
 

I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 
 

a) Sol·licitar de la Gerència del Cadastre Immobiliari de València, l’obertura del 
corresponent expedient per a la realització dels treballs escaients que finalitzen amb una 
nova ponència de valors cadastrals col·lectiva i amb caràcter general, pels bens de 
naturalesa rústica i pels bens de naturalesa urbana de Benifairó de la Valldigna. 
 
 b) Demanar de la Gerència del Cadastre Immobiliari de València, que en la 
redacció de la nova ponència de valors cadastrals col·lectiva i amb caràcter general, 
respecte dels bens immobles de naturalesa urbana definits al planejament general com 
urbanitzables, fins que no s'aprove el planejament de desenvolupament, dels àmbits 
delimitats, que establixca l'edificabilitat a materialitzar en cadascuna de les parcel·les 
afectades, que els mencionats béns siguen valorats mitjançant l'aplicació de mòduls 
específics. 
 
 c) Retre certificació d’aquest acord a la Gerència del Cadastre Immobiliari de 
València, als efectes previstos en el ja mencionat Reial Decret Legislatiu 1/2004. 
 
 

4) APROVAR LA SEGONA CERTIFICACIÓ D’OBRA DE 
“INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL EN EL CAMP DE FUTBOL 
MUNICIPAL”: 
 
 Atés  la segona certificació d'obra de "Instal·lació de Gespa Artificial en el Camp 
de Futbol Municipal", lliurada pel  Sr. Joaquim Egea i Martínez, tècnic director de les 
esmentades obres,  a la qual  s'acredita que s'ha invertit la quantitat de quaranta mil huit-
cents quaranta-tres euros i vint cèntims (40.843,20 €). 
 
           Atés que aquestes obres estan finançades pel Conveni Singular 17/2014 signat a 
l’efecte amb la Diputació de València. 
 
           Atés que aquestes obres estan incloses en el Programa d’Actuacions Programades 
de 2014/2015, PAP-2014/67  de la Diputació de València. 



 
           Atés la vigent normativa sobre contractes del sector públic, i el respectiu expedient 
de contractació. 
 
 Seguidament, pel regidor del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors 
Mejias, s’indica que el seu grup s’abstindrà de votar, i vol manifestar que no estan en 
contra de la realització d’aquestes obres, sols volem dir que com que no estan finançades al 
complet per la Diputació de València, a Benifairó de la Valldigna si que li va a costar 
diners.  
 Tot seguit el Sr. Alcalde li informa que, a Benifairó de la Valldigna, aquestes obres 
a penes van a costar-li un 10% del seu pressupost, pressupost que puja pràcticament 
300.000,00 euros, una quantitat xicoteta en comparació a la que els a costat a altres 
municipis de la comarca. No cal dir res del que hagués costat si aquestes obres s’hagueren 
executat quan es va aprovar el programa provincial d’instal·lació de gespa artificial als 
camps de futbol.  
 
 A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: set vots a 
favor, tres dels regidors del grup municipal PSOE,  tres dels regidors del grup municipal 
PP, i  un de la regidora del grup municipal EUPV; 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) Aprovar la referida segona certificació d’obra de "Instal·lació de Gespa Artificial 
en el Camp de Futbol Municipal",   en totes les seues parts. 
 
 b) Sol·licitar de la Diputació Provincial de València, la quantitat de trenta mil set-
cents noranta-un euros i setanta-sis cèntims (30.791,76 €), que és l'aportació de la 
Diputació Provincial en l'esmentat  Conveni Singular 17/2014, per a l'indicada obra. 
 
 c) Sol·licitar de la Diputació Provincial de València, la quantitat de nou mil dos-
cents quaranta-dos euros i desset cèntims (9.242,17 €), que és l'aportació de la Diputació 
Provincial en l'esmentat Programa d’Actuacions Programades de 2014/2015, PAP-
2014/67, per a l'indicada obra. 
 
 d) Abonar al contractista adjudicatari, “MJP SISTEMAS TECNICOS, S.L.”,  la 
quantitat de 40.843,20 €, 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. 
 



 e) Remetre certificació d’aquest acord a la Diputació  de València, tant a efectes del 
Conveni Singular 17/2014 com del PAP-2014/2015. 
 
 f) Que es notifique al contractista “MJP SISTEMAS TECNICOS, S.L.”. 

 
 
 5) APROVAR LA PRIMERA CERTIFICACIÓ D’OBRA DE 
“URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ B1”: 
 
 Atés  la  Primera certificació d'obra de "Urbanització de la Unitat d’Execució B1", 
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 trenta mil nou-cents vint-i-set euros i 
noranta-tres cèntims (30.927,93 €). 
 
           Atés la vigent normativa sobre contractes del sector públic, i el respectiu expedient 
de contractació. 
 
 Tot seguit, per la regidora del grup municipal EUPV, Sra. Rosanna Peris Peris, 
s’indica que el seu grup s’abstindrà de votar. 
 
 Seguidament, pel regidor del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors 
Mejias, també es manifesta que el seu grup s’abstindrà de votar. 
 
 A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: sis vots a 
favor, tres dels regidors del grup municipal PSOE i  tres dels regidors del grup municipal 
PP;  i dos abstencions, una de la regidora del grup municipal EUPV i una del regidor del 
grup municipal COMPROMÍS. 
 

I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de sis vots a favor i dos abstencions, acorda: 
 
 a) Aprovar la referida primera certificació d’obra de "Urbanització de la Unitat 
d’Execució B1",   en totes les seues parts. 
 
 b) Abonar al contractista adjudicatari, "Canalizaciones y Derribos Safor, S.L.", la 
quantitat de 30.927,93 €, en funció de la disponibilitat de fons de la Tresoreria Municipal, i 
de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives que regulen el corresponent 
contracte. 
 
 c) Notificar aquest acord a "Canalizaciones y Derribos Safor, S.L.". 
 
 



6) RETRE COMPTE DE L’APROVACIÓ PER L’ALCALDIA DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI DE 2014: 

 
 Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 17 de febrer de 2015, per la qual 
s'aprova la liquidació del pressupost municipal de l'exercici de 2014, que literalment diu: 
 

“APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2014 
 

 Atés  l'expedient de liquidació del pressupost de 2014, degudament    informat  per  
la Secretaria-Intervenció en compliment del que  disposa    l'article  191-3, del  Text Refòs 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 
5 de març, en el qual consta l’estudi i proposta per a l’aplicació del superàvit d’acord amb 
l'article 32 i la Disposició Addicional Sisena de la mencionada Llei Orgànica 2/2012,  de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.   
 
 Atés així mateix els informes de Secretaria-Intervenció, relatius a l’estabilitat 
pressupostaria i a la regla de gasto i límit de la despesa computable, d’acord amb la 
mencionada Llei Orgànica 2/2012. 
 
 Atés que la dada extracomptable, relativa a ingressos de dubtós o difícil recaptació, 
ha estat calculada de conformitat amb el nou article 193 bis del Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, relatiu a “Drets de difícil o impossible recaptació”, essent aquesta quantitat 
145.349,89 euros  la considerada com ingressos de difícil recaptació. 
 
           De conformitat amb el que disposa l'esmentat article 191 del  Text Refòs de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març,    HE RESOLT   
 
          Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de 2014, amb les següents  dades:  
  A).- RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI.     
CONCEPTES DRETS 

RECONEGUTS 

NETS 

OBLIGACIONS 

RECONEGUDES 

NETES 

AJUSTAMENTS RESULTAT 

PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 1.688.955,19 1.090.349,80  598.605,39 

b. Altres operacions no financeres  

71.250,00 

 

334.652,21 

  

- 263.402,21 

1. Total operacions no financeres 

(a+b) 

 

1.760.205,19 

 

1.425.002,01 

  

335.203,18 

2. Actius financers 0 0  0 

3. Passius financers 0 214.171,89  -214.171,89 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

DE L’EXERCICI 

 

1.760.205,19 

 

1.639.173,90 

  

121.031,29 

AJUSTAMENTS 



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

generals 

55.500,52  

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 0  

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 0  

 55.500,52 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 176.531,81 

 

B).- ROMANENT DE TRESORERIA. 

         IMPORTS- EUROS  

 1.- (+) Fons líquids en la Treso-  

                   reria a final d'exercici..............         147.626,50 

 2.- (+) Drets  pendents de cobra- 

                    ment a final d'exercici..............       594.467,29 

               - De pressupost d'ingressos.    

                 De Pressupost corrent..............................................    393.949,29 

                De pressupost d'ingressos tancats..........................      192.966,73 

              - D' operacions no  pressupostàries............................       7.551,27 

 3.- (-) Creditors pendent de paga- 

                   ment a final d'exercici.............        424.968,58    

               - De pressupost de despeses.    

                  De Pressupost corrent............................................   175.967,93                   

                 De pressupost de despeses tancats.........................      52.835,89 

   - D' operacions no   pressupostàries........................     196.164,76 

            - Menys, Pagaments realitzats  

              pendents d'aplicació definitiva.................................            00,00 

 I. Romanent de Tresoreria Total (1+2-3)............  (+)  317.125,21 

 II.  Saldos de cobrament   dubtós ..................              145.349,89 

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

 IV.  Romanent de Tresoreria per a  

       despeses generals (I-II-III) ...........................  (+) 171.775,32 

 
 Segon.-  De la liquidació del pressupost de 2014  se'n  retrà compte  a  l'Ajuntament 
en Ple, en la primera sessió que cèlebre.  
 
 Tercer.-  De  la  liquidació  del   pressupost  de 2014 i la seua aprovació, se'n  
remetrà  còpia  a    l'Administració de l'Estat i a la Generalitat Valenciana.” 

 
 De tot el qual s’ha donat compte i informat la Corporació Municipal, i 
l’Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar assabentat.  

 
 



7) RETRE COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ, 
RELATIU A L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA 
LOEPSF EN RELACIÓ A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2014: 
 
 Es ret compte de l’informe emés per Intervenció Municipal, amb data 11 de febrer 
de 2015, sobre l’avaluació del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,  amb motiu de la liquidació 
del Pressupost Municipal de l’exercici de 2014, el qual resulta ser el següent, 

 
“AVALUACIÓ DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, 

DE LA REGLA DE GASTO i LÍMIT DE DESPESES NO FINANCERES 
 

Amb motiu de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, segons el que disposa 
el Decret de l’Alcaldia de data 04 de febrer de 2015, i de conformitat amb el que disposen 
els articles 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’ Estabilitat 
Pressupostària, en la seua Aplicació a les Entitats Locals, i,  els articles 12 i 30 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es 
constata que, la Intervenció Municipal elevarà a l’Ajuntament en Ple un informe sobre 
l’avaluació del compliment dels objectius de l’Estabilitat Pressupostaria i, de la Regla de 
Gasto i Límit de Despesa No Financera. 

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

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

La normativa mencionada, regula que la Intervenció Municipal elaborarà un 
informe sobre el compliment del objectius d’estabilitat pressupostària i de la regla del 
gasto, que s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als documents previstos en 
l’article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora d’ Hisendes Locals. 
 

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

En conseqüència, emet el següent 
 



INFORME 

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

 
S’entén per estabilitat pressupostària de les Administracions Públiques la situació 

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

 

SEGON. El principi o objectiu d’estabilitat pressupostaria respecte de la 
Liquidació del Pressupost de 2014, es desprèn de la comparació de les Obligacions 
reconegudes netes dels capítols 1 a 7 del  pressupost de despeses i dels Drets reconeguts 
nets dels capítols 1 a 7 del  pressupost d’ ingressos. L’objectiu d’estabilitat pressupostària 
s’identificarà amb una situació d’equilibri o superàvit.  

 

PRESSUPOST D’ INGRESSOS                                                DRETS  RECONEGUTS  NETS 

CAPÍTOL              DENOMINACIÓ 

I                IMPOSTOS DIRECTES 664.845,08 

II               IMPOSTOS INDIRECTES -37.388,40 

III              TAXES  i ALTRES INGRESSOS 660.552,68 

IV               TRANSFERENCIES CORRENTS 395.998,89 

V                INGRESSOS PATRIMONIALS 4.946,94 

VI               ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 0,00 

VII              TRANSFERENCIES DE CAPITAL 71.250,00 

TOTAL 1.760.205,19 

 

 

 

 



PRESSUPOST DE DESPESES                                            OBLIGACIONS RECONEGUDES  NETES 

CAPÍTOL              DENOMINACIÓ 

I               DESPESES DE PERSONAL 547.570,51 

II          DESPESES CORRENTS EN  BENS i SERVEIS 431.195,52 

III          DESPESES  FINANCERES 48.872,15 

IV           TRANSFERENCIES CORRENTS 62.711,62 

VI            INVERSIONS  REALS 334.652,21 

VII           TRANSFERENCIES  DE CAPITAL 0,00 

TOTAL 1.425.002,01 

 

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

 

  335.203,18 

 
TERCER. Segons s'aprecia en el quadre anterior, la diferència entre els imports 

dels Drets reconeguts nets en els capítols 1 a 7 dels estats d'ingressos i de les Obligacions 
reconegudes netes dels capítols 1 a 7 de l'estat de despeses, representa una estabilitat 
pressupostaria o capacitat financera, al resultar un superàvit de 335.203,18 €. 
 

QUART.  La variació de la despesa computable de l'Administració Central, de les 

Comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals, no podrà superar la taxa de referència de 

creixement del Producte Interior Brut de mig termini de l'economia espanyola. 

  

S'entendrà per despesa computable als efectes previstos en el paràgraf anterior, les 

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

  
La taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig termini de 

l'economia espanyola, serà calculada pel ministeri d'Economia i Competitivitat, d'acord 
amb la metodologia utilitzada per la Comissió Europea en aplicació de la seua normativa. 
Aquesta taxa es publicarà en l'informe de situació de l'economia espanyola. 
 

 



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

La taxa de referència de creixement del PIB de l'economia espanyola a mitjà 
termini per al Pressupost de l'any 2014 és d’1’5%. 
  

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. 
 

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

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

disponible en el moment del seu càlcul, en aquest cas, la liquidació de 2014. 
 
L'avaluació del compliment de la regla de despesa amb motiu de la liquidació del 

pressupost de l'exercici 2014, presenta els següents resultats: 
 

LÍMIT DE DESPESES NO FINANCERES, 
 REGLA DE GASTO. 

Liquidació 2013 Liquidació 2014 

DESPESES NO FINANCERES 1.448.189,49 1.425.002,01 
-  INTERESSOS 52.685,15 47.642.88 
- GASTOS AMB FONS FINALISTES 392.373,25 457.376,645 
= GASTO COMPUTABLE 1.003.131,09 919.982,49 

 
TAXA VARIACIÓ DE LA DESPESA 
COMPUTABLE (1’5%) 13.799,73 

 

LÍMIT PER A LA DESPESA COMPUTABLE  1.018.178,05  
 

En conseqüència com que el gasto no financer consolidat de la liquidació de 2014, 
o siga l’import de 919.982,49 euros,  és inferior al Límit de la Despesa Computable o siga 
l’import d’1.018.178,05 euros, la qual resulta d’aplicar la taxa de variació de la despesa 
(1’5%) al gasto computable de la liquidació de l’any anterior (2013), en base a aquest 
càlculs la Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2014 compleix amb la regla de gasto 
al no superar el gasto computable calculat. 
 



 Per tant, la liquidació dels pressupostos i estats financers de l'Ajuntament de 
Benifairó de la Valldigna de l'exercici 2014 compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària 
entès com la situació d'equilibri o de superàvit en termes de capacitat de finançament 
d'acord amb la definició continguda en el SEC 95, també es complix l’objectiu de la regla 
de la despesa o límit de despesa no financera o computable. 

 
En compliment de la normativa sobre estabilitat pressupostari i sostenibilitat 

financera, s’ha de retre compte d’aquest Informe a la Corporació Municipal en la primera 
sessió que cèlebre, i en el termini de 15 dies, comptats des de la data de la sessió en la que 
es ret compte d'aquest informe a l’Ajuntament en Ple, l'ajuntament de Benifairó de la 
Valldigna ha de remetre l'informe a la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública que 
exerceix la tutela financera de les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana.  
  
 Es quan ha d’informar en compliment del càrrec que desenvolupa, i propose la 
Corporació Municipal prenga coneixement del mateix i adopte resolució escaient. 
  
          Aixó  no  obstant, l'Ajuntament en Ple  acordarà el  que  considere oportú.” 

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

 
 
8) APROVAR  INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 01 

DEL PRESSUPOST  MUNICIPAL  DE 2015: 
 

Es ret compte de l'expedient Núm. 1 de modificacions de crèdits, en el qual es 
proposa la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits en el Pressupost 
General de l'Ajuntament per a l'exercici de 2015. 
 

Atés  que analitzades les despeses específiques i determinades que es pretenen 
cobrir amb els  crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, no permeten que la seua 
realització es puga demorar a exercicis futurs. 
 

Atés  que la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits són perquè 
no hi ha aplicació pressupostaria o es insuficient l’existent per poder comptabilitzar les 
despeses que s’han de cobrir en l’exercici de 2015. 
 

Atés que s’ha tingut en compte el que regula l’article 7 de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. 

 



Atés que la totalitat dels augments de crèdits en despeses es financen amb els 
recursos previstos en l'article 177.4 del Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i article 36 i del 43 a 46 

del Reial Decret 500/l990, de 20 d'abril, que el reglamenta en matèria pressupostària, 
concretament amb la reducció de crèdit no compromès d'altra aplicació de despeses, i per 
compromisos firmes d’aportació de persones jurídiques per finançar, juntament amb 
l’Ajuntament, despeses que, per la seua naturalesa, estiguen compresos en els fins o 
objectius dels mateixos, així com disposar del romanent líquid de tresoreria de la liquidació 
del pressupost de 2014, per a reduir part del deute públic de l’ajuntament en compliment de 
l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012. 
 

Seguidament, pel regidor del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors 
Mejias, es manifesta que el seu vot va a ser abstenció. 
 
 A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: set vots a 
favor, tres dels regidors del grup municipal PSOE, tres dels regidors del grup municipal 
PP, i un de la regidora del grup municipal EUPV; 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: 
 

Primer.- Declarar la impossibilitat de demorar a exercicis posteriors  la realització 
de les despeses  específiques i determinades que motiven els suplements de crèdit  o crèdits 
extraordinaris als que es refereix aquest  expedient. I comprometre’s a no executar les 
mateixes fins que l’Ajuntament dispose de la corresponent documentació que justifique 
definitivament la concessió de l’ajuda, respecte de les despeses que van a ser finançades 
amb ingressos finalistes. 

 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits proposada en els termes 

següents: 
 
1) Concedir  crèdits extraordinaris  en l’estat de despeses, creant les aplicacions 

pressupostaries que s’indiquen: 
Aplicació   i   denominació pressupostària                                           Import        
153.611  Mobiliari urbà. Vies publiques                                         20.000,00 € 
342.632  Millores en el Camp de Futbol                                         35.000,00 € 

a) Total  crèdits extraordinaris                                             55.000,00 €      
 
  2) Concedir suplements de  crèdits en l’estat de despeses en les aplicacions 
pressupostaries, la relació de  les quals a continuació és detalla: 
 



Aplicació   i   denominació pressupostària                                           Import      
011.910 Deute Públic. Amortització PTE negatiu                           33.527,73 € 
241.131  Promoció de l’ocupació                                                    31.100,00 € 
341.633  Promoció esportiva. Material esportiu                              10.000,00 € 

b) Total  suplements de crèdits                                             74.627,73 €      
 

Total  modificació de crèdits (a+b)                                           129.627,73 € 

 
3) Finançar les modificacions de crèdits expressades en els punts 1 i 2 anteriors 

amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de la liquidació del pressupost de 2014, a 
ingressos de naturalesa no tributària de l’estat d’ingressos i de la minoració del crèdit 
disponible en l’estat de despeses que a continuació s’indiquen,  

 
a) Romanent Líquid de Tresoreria de 
     la liquidació de l’exercici de 2014(part)                                       33.527,73 € 
 
b) Ingressos de naturalesa no tributària:  
 
Concepte i denominació pressupostària                                                        
421  Ajuda de l’INEM (Atur agrícola)                                               31.133,00 € 
761  Ajuda equipament esportiu, Diputació                                       10.000,00 € 
761  Ajuda de Presidència de Diputació                                             30.000,00 € 
761  Ajuda Mobiliari Urbà de Diputació                                              9.750,00 € 

                  b) Total  ingressos de naturalesa no tributària                               80.883,00 € 
 
c) Minoracions d’aplicacions.- Per considerar que a data 
 d’ara no van a realitzar-se les despeses previstes en elles. 
 
Aplicació  i  denominació pressupostària                                                        
011.913  Amortització de prestecs                                                        15.217,00 € 

c) Total  minoració de crèdits                                                    15.217,00 € 
        

Total  finançament modificació de crèdits (a+b+c)                   129.627,73 € 

 

Tercer.- Exposar al públic aquesta modificació de crèdits inicialment aprovada, al 
Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, per termini de quinze 
dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació en aquest, posant-se a disposició 
del públic la corresponent documentació; durant aquest termini, els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions davant l'Ajuntament en Ple. 
 



Quart.- Considerar definitivament aprovada aquesta modificació del Pressupost 
General per a l'exercici de 2015, si durant l'indicat període no es presenten reclamacions, 
constatant-ho, mitjançant decret, el Sr. Alcalde. 
 

 
 9) APROVAR EL PLA PRESSUPOSTARI PEL TRIENNI 2016-2018:   
 
 En compliment del que regula l'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i dels articles 4, 5 i 6 de l'Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes en la mencionada Llei Orgànica 2/2012, s'ha 
elaborat el pla pressupostari a mitjà termini,  en el qual s'ha d’emmarcar l'elaboració dels 
Pressupostos municipals anuals al temps que garanteix una programació pressupostària 
coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic i de conformitat 
amb la regla de despesa.  
 
 El Pla Pressupostari elaborat abasta un període mínim de tres anys, en aquest cas el 
trienni 2016-2018, i conté les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses 
del pressupost de 2015 tenint en compte tant la seua evolució tendencial, és a dir basada en 
polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al 
període considerat. 
 

Atés l’informe favorable de Secretaria-Intervenció, emes en data 25 de febrer de 
2015, del Marc Pressupostari pel trienni 2016-2018. 
 
 L'Alcalde, proposa la Corporació Municipal que s'aprove el marc pressupostari pel 
trienni 2016-2018 tal  com esta presentat. 
 
 Seguidament, pel regidor del grup municipal COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos Cors 
Mejias, s’indica que el seu grup s’abstindrà de votar, per no conèixer la documentació.  
 
 A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: set vots a 
favor, tres dels regidors del grup municipal PSOE,  tres dels regidors del grup municipal 
PP, i  un de la regidora del grup municipal EUPV; 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) Acceptar i Aprovar el Pla Pressupostari amb incidència per a l'exercici 2016, tal 
i com ha estat presentat, que per a les anualitats de 2016, 2017 i 2018 signifiquen les xifres 
que s'expressen seguidament: 



 

 PLA PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI 

   

 PRESUPOST INICIAL CONSOLIDAT 
Marc pressupostari 2016-2018  
Projecció d’ingressos 

Any Base 2015 Any 2016 Any 2017 Any 2018 

Cap.1 Impostos directes 680.000 700.000 700.000 700.000 

Cap.2 Impostos indirectes 8.000 8.000 8.000 8.000 

Cap.3 Taxes i altres ingressos 568.000 478.000 478.000 478.000 

Cap.4 Transferències corrents 338.700 335.000 335.000 335.000 

Cap.5 Ingressos patrimonials 5.100 5.100 5.100 5.100 

Cap.6 Alienació d’Inversions 140.000 60.000 60.000 60.000 

Cap.7 Transferències de capital 216.400 36.000 36.000 36.000 

Cap.8 Actius financers 0 0 0 0 

Cap.9 Passius financers 660.000 100.000 90.000 90.000 

Total pressupost d’ingressos 2.616.200 1.722.100 1.712.100 1.712.100 
Recursos NO FINANÇERS = 
Cap. 1 a 7 d’ingressos 

1.956.200 1.622.100 1.622.100 1.622.100 

     
     
 PRESSUPOST INICIAL CONSOLIDAT 
Marc pressupostari 2016-2018: 
Projecció de Gasto 

Any Base 2015 Any 2016 Any 2017 Any 2018 

Cap.1 Despeses de personal 607.000 600.000 600.000 600.000 

Cap.2 Compra de bens i serveis 506.500 500.000 500.000 500.000 

Cap.3 Despeses financeres 63.000 46.000 46.000 46.000 

Cap.4 Transferències corrents 55.500 60.000 60.000 60.000 

Cap.6 Inversions 583.200 250.000 250.000 250.000 

Cap.7 Transferències de capital 0 0 0 0 

Cap.8 Actius financers 0 0 0 0 

Cap.9 Passius financers 801.000 200.000 200.000 200.000 

Total pressupost de despeses 2.616.200 1.656.000 1.656.000 1.656.000 
Empleos NO FINANCERS = 
Cap 1 a 7 de despeses 

1.815.200 1.456.000 1.456.000 1.456.000 

         

RESULTAT PRESSUPOSTARI 0 66.100 66.100 66.100 
 
 
 
 
 
 
 

 



OBJECTIU 1.- LA REGLA DE DESPESA         

  Any Base 2015 Any 2016 Any 2017 Any 2018 
A) EMPLEOS NO FINANÇERS 
Cap 1 a 7 de gastos 

1.815.200 1.456.000 1.456.000 1.456.000 

Ajustaments SEC 95 que incideixen en 
despeses 

0 0 0 0 

Ajustaments Consolidació pressupostària 200.000 100.000 100.000 100.000 

B) EMPLEOS NO FINANÇERS 
AJUSTATS 

1.615.200 1.356.000 1.356.000 1.356.000 

Interessos del deute 60.000 46.000 46.000 46.000 

Despeses finançades amb fons finalistes 
UE / AAPP 

262.200 70.000 70.000 70.000 

C) DESPESA COMPUTABLE 1.293.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000 
Variació de la despesa computable   -4,10% 0,00% 0,00% 
OBJECTIU 1: Taxa de referència creixement PIB m/p 
(Pressupostos 2015) 

1,50% 1,70% 1,70% 

ACOMPLIX AMB LA REGLA DE DESPESA  19.395 21.981 21.981 
Augments permanents de recaptació (art. 12.4)  0 0 0 

Reducccions permanents de recaptació (art. 12.4)  0 0 0 

MARGE D´ AUGMENT EN PRESSUPOST DE 
DESPESA  

72.395 74.981 74.981 

 
 

OBJECTIU 2.- ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA        

 Any Base 2015 Any 2016 Any 2017 Any 2018 
Recursos NO FINANCERS = 
Cap. 1 a 7 d’ingressos 

1.956.200 1.622.100 1.622.100 1.622.100 

Ajustes Consolidació pressupostaria     

Recursos NO FINANCERS ajustats  = 
Cap. 1 a 7 d’ingressos 

1.956.200 1.622.100 1.622.100 1.622.100 

     
Empleos NO FINANCERS = 
Cap 1 a 7 de despeses 

1.815.200 1.456.000 1.456.000 1.456.000 

Ajustes Consolidació pressupostaria 200.000 100.000 100.000 100.000 

Empleos NO FINANCERS ajustats = Cap 
1 a 7 de despeses 

2.015.200 1.556.000 1.556.000 1.556.000 

         
Ajustos SEC 95 que incideixen en despeses 0 0 0 0 

Ajustos SEC 95 que incideixen en ingressos 60.000 20.000 20.000 20.000 

ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA SEC-
95 

1.000 86.100 86.100 86.100 

% SUPERÁVIT (+) / DÉFICIT (-) PÚBLIC 0,05% 5,30% 5,30% 5,30% 

OBJECTIU 2:Estabilitat Pressupostaria 0% 0% 0% 0% 
 



OBJECTIU 3: SOSTENIBILITAT FINANÇERA    

 Any Base 2015 Any 2016 Any 2017 Any 2018 
Deute viu consolidat previst a 31 de 
Desembre 

1.076.226 956.226 756.226 636.226 

Ingressos corrents consolidats 1.599.800 1.526.100 1.526.100 1.526.100 

Recursos afectats en capítols 1 a 7 
d’ingressos 

454.700 80.000 80.000 80.000 

Ingressos corrents consolidats ajustats 1.145.100 1.446.100 1.446.100 1.446.100 

% Deute viu sobre ingressos 
corrents consolidats  ajustats 

93,98% 66,12% 52,29% 43,99% 

OBJECTIU 3: Deute viu consolidat  75% 75% 75% 75% 
* L’objectiu per al període 2016-2018 es del 3,9%, 3,80% i 3,60% respecte al PIB per al 
conjunt de les Entitats Locals i el límit de deute viva actual el 75% s/ ingressos corrents 

 
 B) Retre aquest Pla Pressupostari de l’Ajuntament al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, pels mitjans telemàtics habilitats a aquest efecte, i comunicar-
ho a la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública. 

 
 

 10) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EUPV, RELATIVA A DEFENSA 
DELS MALALTS D’HEPATITIS C: 
  

Es ret compte de la moció presentada pel grup municipal Esquerra Unida del País 
Valencià sobre defensa dels malalts d’Hepatitis “C”,  que literalment diu: 
 
“Na, Rosanna Peris Peris, com a portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià, 
davant del Ple de Benifairó de la Valldigna: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L’Hepatitis C és una malaltia infecciosa que afecta principalment al fetge. És generalment 
asimptomàtica, però la infecció crònica pot produir fibrosi en el fetge i a la llarga pot originar 
cirrosi. En alguns casos, els pacients amb cirrosi també presenten  insuficiència hepàtica, càncer 
de fetge o varius esofàgiques i gàstriques. 
 
El virus persisteix en el fetge en aproximadament 85 per cent dels malalts. Aquesta  infecció pot 
tractar-se amb medicaments: la teràpia habitual per tractar l’hepatitis C és una combinació de 
peginterferón i la ribavirina, i en alguns casos s’afegeixen telaprevir i boceprevir. 
 
En els últims 15 anys s’ha treballat per controlar l’epidèmia amb l’objectiu d’eliminar-lo i ara ens 
trobem en una revolució perquè s'ha aconseguit sense els efectes secundaris i en temps més curts 
de tractament (sofosbuvir). Fàrmacs orals amb una duració d’entre huit i dotze setmanes i amb 
molt bona tolerabilitat. La comunitat mèdica es mostra molt optimista amb aquests potents 



fàrmacs, que aconsegueixen «desterrar» als efectes secundaris del tractament clàssic interferó 
(combinat amb ribavirina i telaprevir o boceprevir), com són baixada de plaquetes, més risc 
d'infecció i de descompensació, entre d'altres, amb una eficàcia molt alta. 
 
El problema de la Hepatitis C en Espanya és molt greu, milers de malalts segueixen esperant 
tractaments sense que l’administració els done una resposta a la seua situació. 
 
És fonamental l'accés immediat al nou medicament SOFOSBUVIR (sodalvi), que cura un alt 
percentatge dels casos, tenint en compte que un trasplantament hepàtic pot valorar-se en 
570.000 €, sumant a més la despesa en hospitalització, baixes laborals, recuperació, etc. 
 
Des de la sanitat pública no es proporciona Sovaldi, la cartera pública no cobreix l’alt preu del 
medicament que cura el 90% dels casos. Encara que la veritat és que l’empresa farmacèutica 
multiplica per 100 el seu cost real. 
 
L’Ajuntament aprova els següents ACORDS: 
 

1.- Instar al govern que pose els mitjans perquè l'accés al medicament sofosbuvir (sodalvi) 
dins de la xarxa sanitària pública per al tractament i curació dels malalts d'hepatitis C. 
 

2.- Instar la Conselleria de Sanitat a que autoritze la prescripció del tractament a tots els 
malalts no només els més greus. 
 

3.- Instar la Unió Europea a iniciar el procés per declarar pública la patent i poder així fer 
genèrics, en el cas de no arribar a una solució negociada amb la farmacèutica.  

 
Benifairó de la Valldigna 18 de febrer de 2015.” 

 

Tot seguit la regidora Sra. Rosanna Peris Peris com a portaveu del Grup Municipal 
Esquerra Unida del País Valencià, explica els motius de la moció i la defensa, fent palés 
que presentant esta moció,  EUPV vol denunciar la situació en la que es troben els malalts 
d' hepatitis C, malaltia, que tractada amb el medicament correcte, pot arribar a curar-se en 
el 90% dels casos.  
Malgrat estos percentatges, a l'estat Espanyol moren 12 persones al día perquè el Ministeri 
de Sanitat no facilita el medicament. L'excusa que donen es l'alt cost, ja que l'empresa 
farmacèutica multiplica per 100 el seu preu. 
Així que el criteri econòmic s'imposa al mèdic. 
Aquest medicament sols es limita a aquelles persones que estan a punt de morir. 
En Espanya hi han uns 150.000 malalts dels quals  35.000 son cirròtics. 
Per tant, demana la Corporació Municipal adopte acord  tal  i  com queda reflectit a la 
moció.  



 
 A continuació, el Sr. José Luis Ferrando Martí, portaveu del grup municipal PP, 
manifesta que el seu grup va a votar a favor de la moció presentada, però no enten com, 
quan l’Ajuntament fa campanya contra el càncer, hi ha partits polítics que no han 
col·laborat el dia assenyalat  en campanya contra el càncer, i harà resulta que en aquesta 
campanya contra l’hepatitis “C” es possa tant d’interès. 
 
 A açò la regidora Sra. Rosanna Peris Peris, manifesta que per a col·laborar en la 
campanya contra el càncer, no és precís estar present un determinat dia a l’any davant el 
públic. 
 
 Finalment passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: huit vots a 
favor, tres dels regidors del grup municipal PSOE, tres dels regidors del grup municipal 
PP, un de la regidora del grup municipal EUPV i un del regidor del grup municipal 
COMPROMÍS. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda: 

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

País Valencià, en defensa dels malalts de l’Hepatitis “C”, 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 febrer de 
2015  fins el dia  28 de febrer de  2015, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT, 
De 25-02-15, convocatòria sessió ordinària a celebrar  el dia 02 de març de 2015. 
 
- PERSONAL,  
De 12-02-15, reconeix el quart trienni a l’empleat municipal Jordi Camarena Serva, 
amb efectes del 17-12-2014. 
De 12-02-15, reconeix el quart trienni a l’empleada municipal Ana Maria Moreno 
Alberola, amb efectes del 01-01-2015. 



De 12-02-15, reconeix el quart trienni a l’empleada municipal Elvira Alario 
Pelegri, amb efectes del 01-01-2015. 
De 12-02-15, reconeix el setè trienni a l’empleada municipal Maria Carmen 
Martinez Ferrando, amb efectes del 01-02-2015. 
De 12-02-15, reconeix el cinquè trienni a l’empleat municipal Ernesto Garcia 
Navarro, amb efectes del 05-02-2015. 
 
- BENS,  
De 16-02-15, autoritza ús Sala Exposicions, pel dia 20 de febrer, a Societat de 
Caçadors La Senyera de Benifairó de la Valldigna . 
De 16-02-15, autoritza ús Sala Exposicions, pel dia 27 de febrer, a Associació 
Cultural d’Agermanament de Redessan. 
De 26-02-15, autoritza ús Sala Exposicions, pels dies 23 i 31 de març, a 
Prevenpyme, de Tavernes de la Valldigna, per a realitzar curset formatiu. 
De 26-02-15, autoritza ús Sala Exposicions, pel període 10 a 22 de març, a 
Mancomunitat de la Valldigna a efectes d’una exposició fotogràfica. 
De 26-02-15, autoritza ús Sala Exposicions, pel període 01 a 14 d’abril, a 
Mancomunitat de la Valldigna a efectes d’una  exposició fotogràfica. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 02-02-15, contracta amb Vicente Ferrando Casanova, servei d’assessorament i 
assistència tècnica en matèria d’obres públiques, per tot 2015, pel preu cert de 
4.000,00 euros IVA no inclòs. 
De 03-02-15, contracta amb EGEVASA, servei d’anàlisi de l’aigua potable, per 
l’any 2015, pel preu cert de 3.082,91 euros IVA no inclòs. 
De 03-02-15, contracta amb EGEVASA, servei de manteniment equips de cloració 
de l’aigua potable, per l’any 2015, pel preu cert de 1.052,68 euros IVA no inclòs. 
De 03-02-15, contracta amb EGEVASA, servei d’informació nacional d’aigües de 
consum, per l’any 2015, pel preu cert de 390,89 euros IVA no inclòs. 
De 04-02-15, contracta amb Jose Ramon Ortuño Molins (SERVIPLAG) servei de 
desratització, desinsectació i desinfecció d’edificis i serveis municipals, per l’any 
2015, pel preu cert de 1.580,00 euros IVA inclòs. 
De 09-02-15, aprova devolució fiança definitiva per a obres “Millores en Passeig 
de l’Albereda” a CADERSA. 
De 10-02-15, contracta a través del programa provincial de convenis amb col·legis 
de Tècnics, per tot l’any 2015,  

- A Joaquim Egea i Martinez, servei d’assessorament i assistència tècnica 
com a Arquitecte municipal,  pel preu cert de 4.699,00 euros IVA inclòs. 

- A José Francisco Armengol Sala, servei d’assessorament i assistència 
tècnica com a Enginyer Tècnic Industrial,  pel preu cert de 4.650,00 euros IVA 
inclòs. 



- A Juan Brines Solanes, servei d’assessorament i assistència tècnica com a 
Enginyer Tècnic Agrícola,  pel preu cert de 3.285,00 euros IVA inclòs. 
De 16-02-15, contracta amb “P Abogados, Gestión y Planificació Urbanistica, 
S.L.”, servei d’assessorament i assistència jurídica en matèria d’urbanisme, per tot 
2015, pel preu cert de 12.100,00 euros IVA inclòs. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 03-02-15, aprova dos sol·licituds per a participar en el programa Provincial per 
l’Ocupació Hotelera i el Turisme Social. 
De 06-02-15, autoritza a Falla La Via de Tavernes de la Valldigna l’ús vials 
municipals per a activitat “XX matinal motorista”, dia 01-03-2015. 
De 16-02-15, sol·licita ajuda a Diputació de València, del programa d’inversions en 
parcs i jardins, per a actuacions en passeig Albereda i jardí de l’Escola Infantil. 
De 16-02-15, sol·licita ajuda a SERVEF del Programa Salari Jove 2015, per pal·liar 
l’atur juvenil. 
De 17-02-15, sol·licita ajuda a Diputació de València, del programa d’adquisició de 
mobiliari urbà. 
 
- LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES, 
De 09-02-15, a Rosario Calvillo Caravaca, reformes en C/ Primer de Maig, 7. 
De 10-02-15, a J, Salvador Serra Ferrando, caseta ferramentes agrícoles, en 
parcel·la 133 del polígon 12. 
De 19-02-15, declara la caducitat de la sol·licitud de “Hort Verdin SL”. 
 
- INTERVENCIÓ,  
De 04-02-15, inici tramitació liquidació del pressupost de 2014. 
De 12-02-15, inici tramitació pla pressupostari pel trienni 2016-2018. 
De 17-02-15, aprova la liquidació del pressupost municipal de l’any 2014. 
De 17-02-15, inici tramitació modificació pressupostaria 01/2015 
 
- TRESORERIA,  
De 02-02-15, aprova liquidació 4t trimestre 2014 a E. On Energia SL, taxa 
d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric, pel sistema de l’1’5% 
dels ingressos bruts. 
De 02-02-15, aprova liquidació 4t trimestre 2014 a Endesa Energia SAU, taxa 
d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric, pel sistema de l’1’5% 
dels ingressos bruts. 
De 02-02-15, aprova liquidació any 2014 a Gas Natural Comercializadora SA, taxa 
d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric, pel sistema de l’1’5% 
dels ingressos bruts. 



De 03-02-15, aprova liquidació any 2014 a Gas Natural Servicios SDG, SA, taxa 
d’ocupació del domini públic per subministrament elèctric, pel sistema de l’1’5% 
dels ingressos bruts. 
De 10-02-15, aprova liquidació 06/15 per la taxa d’ocupació del domini públic amb 
materials de la construcció. 
De 17-02-15, aprova liquidació 07/15 per la taxa d’ocupació del domini públic amb 
materials de la construcció. 
De 17-02-15, aprova liquidació 08/15 per la taxa d’ocupació del domini públic amb 
materials de la construcció. 
De 18-02-15, aprova liquidació any 2014 a Dreure Electric, S.L., taxa d’ocupació 
del domini públic per subministrament elèctric, pel sistema de l’1’5% dels 
ingressos bruts. 
De 19-02-15, aprova liquidació 09/15 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  01-01-2015,  han tingut entrada  217 escrits,  i  eixida  191 escrits. 

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

12)  PRECS I PREGUNTES: 
  

Tot seguit, pels regidors i regidores, es formulen precs o preguntes a l'Alcaldia o als 
Regidors amb delegació. 
 

El Sr. Jacinto Alberola Vercher, regidor del grup PP,  formula els següents precs o 
preguntes: 

 
 - L’Ajuntament ha sol·licitat les ajudes del programa salari-jove 2015.  
 L’Alcalde manifesta que ja esta tramitada la sol·licitud. 
 
 - Com esta la programació de reparar els nous vestidors del poliesportiu municipal.  
 L’Alcalde manifesta que ho te en compte. 
 
 - De la pràctica esportiva del frontó, resulta que de vegades les pilotes cauen en el 
camp de futbol. Ara que esta de gespa s’hauria d’adoptar alguna solució per a que no 
passen al camp de futbol a recollir les mencionades pilotes de frontó.  
 L’Alcalde manifesta que s’estudiarà posar remei a aquesta qüestió. 
 



 - El Moli Giner esta pràcticament enderrocat, i resulta perillós estar pel seu indret, 
caldria mirar de solucionar esta situació.  
 L’Alcalde manifesta farà per tornar a parlar amb els propietaris amb la finalitat que 
adopten les mesures escaients per tal de reduir o eliminar la perillositat de l’edifici en estat 
ruïnós. 
 
 - Encara no estan finalitzades les obres d’instal·lació de gespa al camp de futbol, i 
ja hi ha persones que juguen a futbol en ell.  
 L’Alcalde manifesta que serà necessari restringir l’accés lliure al camp de futbol 
una vegada finalitzen les obres mencionades. 
 
 El Sr. Juan Carlos Cors Mejias, regidor del grup COMPROMÍS,  formula els 
següents precs o preguntes: 
 - Les construccions fetes en la muntanya tenen alguna solució davant les 
inspeccions de la Conselleria d’Urbanisme. 
 L’Alcalde manifesta que s’ha parlat amb tècnics de la Conselleria per trobar solució 
a estos fets, però si les hi ha, són molt costoses i complicades. 
 
 - Pareix ser que existeix una nova plaga contra els cítrics, de moment en Galícia, 
seria convenient fer alguna xerrada al públic per a que prenguen coneixement. 
 L’Alcalde manifesta que mirarà de fer una xerrada sobre aquest assumpte.  
 
 El Regidor d’Agricultura i Medi Ambient, Sr. Domenec Estruch Llorca, informa la 
Corporació Municipal de la realització en Benifairó de la Valldigna, d’un curset de 
manipuladors de fitosanitaris, concretament els propers dies 23 i 31 de març, en la Sala 
Municipal d’Exposicions. 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió 

a les 21:50  hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta. 

 

 
L'Alcalde,                                                                         El Secretari, 

 
 

         Agustí Pascual Granell                                                     Salvador  Casanova Ferrer 


