
MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA 
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER L'AJUNTAMENT  EN  PLE,  
EL  DIA  04  DE  MARÇ  DE  2013. 

 
 
 
 ASSISTENTS: 
 
          ALCALDE:     SR.  AGUSTÍ PASCUAL GRANELL  
 

REGIDORS: 

SR. DOMÉNEC  ESTRUCH LLORCA 
SRA.   ROSA  ALBEROLA FERRANDO 
SR.  MARC  VERCHER  ALBEROLA 
SR. JOSÉ LUÍS FERRANDO MARTÍ  
SRA.  ROSA T. VERCHER CASANOVA 
SR.  JACINTO ALBEROLA VERCHER  
SRA.  ROSANNA  PERIS PERIS                             
SR.  JUAN CARLOS CORS MEJIAS                
 
 

     S' EXCUSAREN:  
 
    

NO S'EXCUSAREN: 
 
 
 A Benifairó de la Valldigna, a quatre de març de 2013, 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 27 de febrer de 2013,  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  18  DE  DESEMBRE DE 2012: 
 

Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia 18 de 
desembre de 2012, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la 
seua transcripció al llibre d'actes corresponent.  

 
 
 2)  APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA  
SESSIÓ  DE 07 DE GENER DE 2013: 
 

Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 07 de gener de 
2013, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció 
al llibre d'actes corresponent.  

 
 

 3) APROVAR CONVENI AMB LA “SOCIETAT MUSICAL 
L'ENTUSIASTA”,  PER  L'ANY  2013: 
 

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 2013. 

 
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 2013. 

 
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 concórreguen 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 2013, 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 2013, 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 10.500,00 euros, 

que serà finançada a càrrec del pressupost municipal de 2013.  
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 2013, 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.  
 



4) ACCEPTAR, SI ES EL CAS, PROPOSTA DE PARTICULAR PER A 
MODIFICAR PUNTUALMENT EL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA 
DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA: 
 

Atés l'escrit de data 14 de febrer de 2013, susbcrit per la Sra. Rosa Martí Ferrando, 
en nom propi, pel qual acollint-se a l’article 81.2 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de 
la Generalitat, de l'Activitat Urbanística Valenciana, sol·licita de la Corporació Municipal 
considere l’oportunitat, d’eliminar l’afecció de reculada que afecta als immobles situats en 
la Plaça Major, 15, 16 i 17, en conseqüència tramitar una modificació puntual del PGOU 
de Benifairó de la Valldigna, amb la finalitat de senyalar un nou traçat de les alineacions i 
reculades previstes en el vigent PGOU. Al mencionat escrit adjunta proposta tècnica de la 
modificació mencionada. 
  
 Atés el que regula la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, de 
l'Activitat Urbanística Valenciana, en relació a la modificació del planejament municipal, 
en concret quan es a proposta de particular, tot seguit es reten compte dels informes 
emesos per l’Arquitecte Municipal i per “Gesplan” assessoria jurídica en matèria 
d’urbanisme, els quals pràcticament diuen en el fons el mateix. 
 
 Cal mencionar que l’informe de l’assessoria jurídica compta amb el vist i plau i 
conformitat del Secretari General de l’Ajuntament. D’aquest informe es menester ressaltar 
que, 

a) Falta de fonamentació legal de la proposta formulada.- En relació amb la 
documentació presentada, hem de recordar en primer lloc el contingut de l'art. 8 de la Llei 
16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana, en la 
virtut de la qual es regula com norma d'aplicació directa que, no es permetrà que la situació 
o dimensions dels edificis existents trenquen l'harmonia del paisatge urbà o desfiguren la 
seua visió. 

 
Evidentment aquest és el supòsit en el qual es troben les edificacions mencionades per la 
Sra. Martí Ferrando, tenint en compte que es tracta de construccions que ocupen gran part 
del vial Plaça Major i que a més de dificultar en tràfic rodat i de vianants, trenquen de 
forma evident l'harmonia del paisatge urbà, no resultant per tant admissible l'argumentació 
esgrimida per la propietat en defensa del seu interès particular. 

 
b) En quant a l'Obligatorietat dels Plans i Programes, l’article 110 de la Llei 

16/2005 indicada, prescriu que: 1. Els particulars, igual que l'administració, quedaran 
obligats al compliment de les disposicions contingudes en l'ordenació urbanística aplicable 
i en els Plans o Programes, Normes i ordenances municipals aprovades conformement a la 
mateixa. 2. Seran nul·les de ple dret les reserves de dispensació que es continguessen en els 
Plans o Ordenances, així com les que, amb independència d'ells, es concedixen. 



  
Aquesta norma porta causa d'un principi bàsic del dret, la inderogabilitat singular o 

prohibició de reserva de dispensació, que s'inspira en l'art. 9 de la Constitució Espanyola, 
en nom de preservar la seguretat jurídica, i que ja es reflectia en l'antic art. 134 del Reial 
Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre el 
règim del Sòl i Ordenació Urbana.  
 

c) La proposta realitzada per la Sra. Rosa Martí Ferrando no queden de cap manera 
justificades les raons que motiven l'adopció per part de l'Ajuntament de l'acord de 
modificació del PGOU vigent, tenint en compte que el plantejament proposat obeeix als 
propis interessos de les proponent, però no suposa millores sobre l'ordenació definida a 
través del document de planejament. 
 
Per tant, acceptar la proposta de modificació de reculades plantejada per la Sra. Martí 
Ferrando, suposaria una clara "reserva de dispensació" i per tant una vulneració del 
principi d'igualtat i de seguretat jurídica, ja que no existeix cap raó que permeta justificar 
un diferent tractament respecte a l'alineació de les edificiacions que es proposen Plaça 
Major, números 15, 16 i 17, i les edificacions del  Carrer Ample. 
  

d) De conformitat amb la normativa de planejament vigent en el municipi, així com 
de les determinacions contingudes en la pròpia Llei 16/2005, l’edificació propietat de la 
Sra. Martí Ferrando esta qualificada sota el règim de fora d'ordenació estricte, així com les 
altres dos edificacions, per tractar-se de construccions que envaeixen la Plaça Major, creant 
un estrenyiment del vial existent a manera de “coll d'ampolla”, que impedeix l'adequat 
accés rodat i per als vianants entre el citat vial i la Plaça País Valencià I el Carrer Ample. 

 
Aquest és el motiu pel qual el vigent PGOU qualifique, amb encertat criteri, les citades 
edificacions com fora d'ordenació per envair un dels vials principals del nucli urbà, que 
actua com eix vertebrador de la població, i per tant, ser manifestament incompatible amb el 
planejament previst. 
  

e) El vigent PGOU va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d'Urbanisme en sessió de data 4 d'agost de 2005, i publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província el 18 de gener de 2006. No obstant això, per part de l’interesada que ahui 
proposa la modificació puntual del  PGOU, gens es va dir referent a això durant la seua 
tramitació i posterior aprovació definitiva, tractant-se per tant d'un acte de caràcter 
reglamentari que ha esdevingut ferm i consentit per a la Sra. Martí Ferrando. 

 
L’informe de l’assessoria juridica en matèria d’urbanisme conclou que, per les 

raons del mateix, par d’elles aci descrites, es proposa la desestimació de la petició de la 
Sra. Martí Ferrando, mantenint el règim de fora d'ordenació previst pel vigent PGOU en 



relació amb els immobles situats en la Plaça Major, números 15, 16 i 17 de Benifairó de la 
Valldigna. 
  
 Tot seguit pel Secretari General s’informa la Corporació Municipal que dos 
regidors, la Sra. Rosa Alberola Ferrando i el Sr. José Luís Ferrando Martí, d’acord amb 
l’article 28 de la vigent Llei de Procediment Administratiu, tenen un interès personal en 
l’assumpte per tindre un parentiu d’afinitat de primer grau en el cas de la primera i de 
consanguinitat de primer grau en el segon cas, als ser nora i fill de propietaris d’uns dels 
immobles objecte de la proposta de modificació del PGOU aci descrita, per tant es 
convenient que s’abstinguen d’intervindré en el procediment i en concret de votar, 
particularment, per tractar-se de matèria d’urbanisme caldria inclòs que s’absentaren de la 
Sala de Plens.    
 
 A continuació l’Alcalde, entén la proposta presentada per la Sra. Martí Ferrando, 
per que entre altres motius, ha d’estar el que ja fa més de 50 anys que la reculada 
contemplada en el planejament municipal respecte dels immobles situats, ara, en la Plaça 
major números 15, 16 i 17, no s’ha dut a terme per l’Ajuntament, entre altres qüestions, per 
falta de recursos econòmics ordinaris per a dur endavant la respectiva expropiació. 
 
 Seguidament pel regidor del grup municipal BLOC-COMPROMÍS, Sr. Juan Carlos 
Cors Mejias, manifesta que no esta a favor d’aquesta proposta de modificació puntual del 
PGOU, ja que este PGOU es va aprovar ja fa molts anys per tal de donar-li amplitud al 
centre del poble, i que si no es va portar a terme va ser perquè vivien persones en estes 
cases i perquè l’ajuntament no es podia fer càrrec  d’estes despeses. Per tant aquest Grup 
votarà en contra d’aquesta proposta, no obstant açò respectant als propietaris. 
 
 També per part de la portaveu del grup municipal EU, Sra. Rosanna Peris Peris, es 
manifesta que votarà en contra, tot i que ara no es un assumpte prioritari.   
 
 Finalment per part del portaveu del grup municipal PP, Sr. José Luís Ferrando 
Martí, es manifesta que la proposta hauria de tramitar-se i esta d’acord amb les 
manifestacions del Sr. Alcalde.  
 
 Passa l'assumpte a votació, la qual dona el resultat següent: Sis vots a favor, tres 
dels regidors del grup municipal PSOE, i tres dels regidors del grup municipal PP;  dos 
vots en contra, un del regidor del grup municipal EUPV i un del regidor del grup municipal 
BLOC; i una abstenció de la regidora del grup PSOE, Sra. Rosa Alberola Ferrando. 
 
 I l'Ajuntament en Ple, per majoria de sis vots a favor, dos en contra i una abstenció, 
acorda: 
 



a) Acceptar inicialment la proposta de la Sra. Rosa Martí Ferrando de modificar el 
Pla General d’Ordenació Urbana de Benifairó de la Valldigna, en relació a l’eliminació de 
l’afecció de reculada que afecta als immobles situats en la Plaça Major, números 15, 16 i 
17, amb la finalitat de deixar les alineacions actuals com a valides.  
 
 b) Encarregar la redacció dels documents de planejament precisos, a l’arquitecte Sr. 
Joaquin Egea i Martínez, i resta de tècnics del seu despatx del que forma part, per poder 
tramitar la corresponent modificació puntual del PGOU en base a la proposta ací aprovada. 

 
c) Comunicar aquest acord a la Sra. Rosa Martí Ferrando, als efectes oportuns. 

 
 
 5) APROVAR ELS MARCS PRESSUPOSTARIS DE L’EXERCICI 2014: 
 

De conformitat amb 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 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s'ha elaborat un marc pressupostari a 
llarg termini coherent amb els objectius fixats per l'Estat, ue suposen dèficit de 
finançament zero, deute públic de l'entitat fins el 3,8 %, i la regla de despesa que no pot 
superar la taxa de creixement del PIB a mitjà termini, en tot cas el pressupost de 2014 ha 
d'emmarcar-se en un àmbit d'actuació a mitjà termini. 
 

El marc pressupostari a mitjà termini és el resultat d'extrapolar les dades del 
pressupost de 2013 amb l'adopció de mesures basades en polítiques no subjectes a 
modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat. En aquest 
marc pressupostari es contindran les previsions inicials dels capítols 1 al 7 de despeses i 
d'ingressos, i les principals magnituds com l'estalvi brut, l'estalvi net, el resultat 
pressupostari i la capacitat de finançament per a cadascun dels tres exercicis. 
 
 La Corporació Municipal delibera sobre el Marc pressupostaria presentat, amb 
incidència per a l’exercici de 2014. 
 
 L'Alcalde, proposa la Corporació Municipal s'aproven els marcs pressupostaris tal  
com estan presentats. 
 

Seguidament la regidora del Grup Municipal EUPV, Sra. Rosanna Peris Peris, 
manifesta que va a abstindre’s per no disposar de la informació. 
 



 A continuació passa l'assumpte a votació, la qual dóna el següent resultat: huit vots 
a favor, quatre dels regidors del grup municipal PSOE,  tres dels regidors del grup 
municipal PP, un del regidor del grup municipal  COMPROMÍS-BLOC; i una abstenció de 
la regidora del grup EUPV. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple, per majoria de huit vots a favor  i  una abstenció, acorda: 
 
 A) Acceptar i Aprovar els Marcs Pressupostaris amb incidència per a l'exercici 
2014, tal i com han estat presentats, que per a les anualitats de 2014, 2015 i 2016 
signifiquen les xifres que s'expressen seguidament: 
 
 
 PRESSUPOST  INICIAL CONSOLIDAT  
Marc pressupostari 
2014-2016: Projecció 
d’Ingressos.- capítols 

Any Base 2013 
 
 

Any 2014 
 
 

Any 2015 
 
 

Any 2016 
 
 

I                IMPOSTOS 
DIRECTES 728.000 730.000 730.000 730.000 
II               IMPOSTOS 
INDIRECTES 8.000 8.000 8.000 8.000 
III              TAXES  i 
ALTRES INGRESSOS 778.000 478.000 478.000 478.000 
IV TRANSFERENCIES 
CORRENTS 261.800 265.000 268.000 268.000 
V                INGRESSOS 
PATRIMONIALS 5.100 5.100 5.100 5.100 
VI               ALIENACIÓ 
D’INVERSIONS REALS 55.500 55.500 50.000 50.000 
VII TRANSFERENCIES 
DE CAPITAL 35.400 35.400 36.000 36.000 
VIII         ACTIUS 
FINANCERS 0 0 0 0 
IX   PASSIUS 
FINANCERS 50.000 50.000 50.000 50.000 
TOTAL PRESSUPOST 
INGRESSOS 1.921.800 1.627.000 1.625.100 1.625.100 
TOTAL RECURSOS NO 

FINANCERS = Cap, 1 a 7 1.871.800 1.577.000 1.575.100 1.575.100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PRESSUPOST  INICIAL CONSOLIDAT  
Marc pressupostari 
2014-2016: Projecció 
de Despeses.- 
Capítols Any Base 2013 Any 2014 Any 2015 Any 2016 
I               DESPESES 
DE PERSONAL 596.000 576.000 580.000 580.000 
II DESPESES CORRENTS 
EN  BENS i SERVEIS 518.800 540.000 543.000 543.000 
III          DESPESES  
FINANCERES 66.000 66.000 66.000 66.000 
IV    TRANSFERENCIES 
CORRENTS 69.500 71.000 65.000 65.000 
VI            INVERSIONS  
REALS 515.500 500.000 200.000 200.000 
VII   TRANSFERENCIES  
DE CAPITAL 24.000 21.000 20.000 20.000 
VIII ACTIUS  
FINANCERS 0 0 0 0 
IX   PASSIUS 
FINANCERS 132.000 150.000 150.000 150.000 
TOTAL PRESSUPOST 
DESPESES 1.921.800 1.624.000 1.624.000 1.624.000 
TOTAL DESPESES NO 
FINANCERES = 
 Cap, 1  a  7 1.789.800 1.474.000 1.474.000 1.474.000 
         
RESULTAT 

PRESSUPOSTARI 0 3.000 1.100 1.100 
 
 
 OBJECTIU  1   LA REGLA  DE GASTO  
 Any Base 2013 Any 2014 Any 2015 Any 2016 
A) GASTOS NO 
FINANCERS: Cap, 1  a  7 1.789.800 1.474.000 1.474.000 1.474.000 
+/- Ajustos SEC 95 que 
incideixin en despeses 0 0 0 0 
+/- Ajustos consolidació 
pressupostaria 0 0 0 0 
= B) GASTOS NO 
FINANCERS AJUSTATS 1.789.800 1.474.000 1.474.000 1.474.000 
- Interessos del deute 66.000 66.000 66.000 66.000 
- Despeses finançades 
amb fons finalistes 
(UE/AAPP) 62.200 80.000 80.000 80.000 
= C) DESPESA 
COMPUTABLE 1.661.600 1.328.000 1.328.000 1.328.000 
Variació del gasto 
computable   -20,08% 0,00% 0,00% 
Objectiu 1: Taxa de 
referència creixement 
PIB m/p 
(PRESSUPOSTos 2013)   1,70% 1,70% 2,00% 



 
 
 OBJECTIU  1   LA REGLA  DE GASTO 
 Any 2014 Any 2015 Any 2016 
1 ACOMPLIX AMB LA 
REGLA DE GASTO 361.847 22.576 26.560 
2 Augments permanents 
de recaptació 0 0 0 
3 Reduccions permanents 
de recaptació 0 0 0 
= 1+2+3 MARGE 
D’AUGMENT EN 
PRESSUPOST DE  GASTOS  361.847 22.576 26.560 
 
 
 
 OBJECTIU  2   ESTABILITAT  PRESSUPOSTARIA  
 Any Base 2013 Any 2014 Any 2015 Any 2016 
RECURSOS NO 
FINANCERS:Cap, 1 a 7 1.871.800 1.577.000 1.575.100 1.575.100 
+/-Ajustos consolidació 
pressupostaria 0 0 0 0 
= RECURSOS  NO 
FINANCERS AJUSTATS 1.871.800 1.577.000 1.575.100 1.575.100 
     
GASTOS NO 
FINANCERS:Cap, 1 a 7  1.789.800 1.474.000 1.474.000 1.474.000 
+/-Ajustos consolidació 
pressupostaria 0 0 0 0 
= GASTOS NO 
FINANCERS AJUSTATS 1.789.800 1.474.800 1.474.000 1.474.000 
         
+/- Ajustos SEC 95 
que incideixen en 
despeses  0 0 0 0 
+/- Ajustos SEC 95 
que incideixen en 
ingressos 20.000 20.000 20.000 20.000 
ESTABILITAT 
PRESSUPOSTARIA 
SEC-95  102.000 123.000 121.100 121.100 
% SUPERAVIT/DEFICIT 
PUBLIC 5,45% 7,80% 7,69% 7,69% 
OBJECTIU 2: Estabilitat 
Pressupostaria 0% 0% 0% 0% 
 
 
 
 
 
 



 OBJECTIU  3  SOSTENIBILITAT  FINANCERA  

 
Any Base 

2013 Any 2014 Any 2015 Any 2016 
DEUTE VIU 
CONSOLIDAT PREVIST 
A 31 DE DESEMBRE 1.300.980 1.169.000 1.030.900 906.000 
Ingressos corrents 
consolidats 1.780.900 1.486.100 1.489.100 1.489.100 
Recursos afectats en 
capítols 1 a 7 
d’ingressos 445.200 230.000 150.000 150.000 
Ingressos corrents 
consolidats ajustats 1.335.700 1.256.100 1.339.100 1.339.100 
% DEUTE VIU SOBRE 
INGRESSOS  
CORRENTS 
CONSOLIDATS 97,40% 93,07% 76,98% 67,66% 
Objectiu 3: Deute viu 
consolidat 75% 75% 75% 75% 
 
 
 6) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, I  DE LA 
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL  INTERÈS:  
 
 Amb la finalitat de donar compliment a l'apartat a) de l'article 22 de la Llei 7/1985 
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es ret compte a la Corporació 
Municipal, del que segueix: 
 
 A) De les Resolucions i Decrets de l'Alcaldia, dictats des del dia 01 de febrer de 
2013  fins el dia  28 de febrer de  2013, fent l'extracte següent, 

 
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,  
De 07-02-13, determina els preliminars per a la celebració de la boda civil entre 
Alberto Pacheco Martinez i Elisa Ortiz Tormo. 
De 27-02-13, convocatòria sessió ordinària a celebrar  el dia 04 de març de 2013. 
 
- PERSONAL,  
De 26-02-13, inicia tràmit Oferta Ocupació Pública 2013. 
 
- BENS,  
De 07-02-13, autoritza pels dies 16 i 17 de març, l’ús de l’àrea recreativa 
“Muntanyeta del Dipòsit”  a Grup de  Muntanya Valldigna, de Tavernes de la 
Valldigna. 
De 11-02-13, autoritza pel dia 03-03-2013 l’ús de vials públics per a la Matinal 
Motorista, a la falla La Via, de Tavernes de la Valldigna. 



De 11-02-13, autoritza pel dia 09-03-2013 l’ús de vials públics per a la XLIII 
Ronda Fallera de Coches de l’Antigor”, al Club de Automoviles Antiguos de 
Valencia “CAAV”,  de València. 
De 11-02-13, autoritza pel dia 10-03-2013 l’ús de vials públics per a la Cinquena 
Matinal Motera, a la falla Portal de Valldigna, de Tavernes de la Valldigna. 
De 22-02-13, autoritza pel dia 26-02-2013, l’ús del centre cultural, a Associació 
d’Ames de Casa Tyrius de Benifairó de la Valldigna, per a conferència de salut. 
De 28-02-13, requeriment de documentació a IES Jaume II el Just de Tavernes de 
la Valldigna, per poder autoritzar activitat extraescolar per camins rurals del 
Municipi. 
De 28-02-13, autoritza pel dia 27-03-2013 l’ús del poliesportiu municipal, per a 
activitats amb bicicletes alumnes de 1r i 2n d’ESO, a l’IES Jaume II el Just de 
Tavernes de la Valldigna. 
 
- CONTRACTACIÓ,  
De 06-02-13, contracta el servei d’assistència i assessorament tècnic en matèria 
d’obres, construccions i instal·lacions, a través dels Convenis amb Col·legis 
Oficials de Professionals de la Diputació de València, i per a l’any 2013, amb 
l’arquitecte Joaquin Egea Martinesz pel preu cert de 4.629,00 €  IVA inclòs, amb 
l’enginyer tècnic industrial Jose Armengol Sala pel preu cert de 4.000,00 €  IVA 
inclòs i, amb l’enginyer tècnic agrícola Juan Brines Solanes pel preu cert de 
3.236,00 €  IVA inclòs. 
De 06-02-13, contracta amb Iberdrola Generación, S.A.U., el servei de 
subministrament elèctric per a quatre dependencies o serveis municipals, per a l’any 
2013, i d’acord amb l’Acord Marc aprovat per la Diputació de València. 
 
- URBANÍSME, 
De 14-02-13, demana als assessors tècnic i jurídic en matèria d’urbanisme informen 
respecte de la petició particular de modificar puntualment el PGOU de Benifairó de 
la Valldigna, en relació a l’alineació de tres edificis situats en la Plaça Major 15 a 
17. 
 
- LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES, 
De 06-02-13, a Ramon J. Plana Ferrando, ocupació de vivenda en C/ Dr. Fleming, 
15. 
De 15-02-13, a Amparo Ferrando Serra, reparacions en C/ Mestre Serrano, 7. 
De 28-02-13, a Daniel Pérez Verdu, ocupació vivenda en C/ Mariano Benlliure, 23. 
 
- ACTIVITATS i SERVEIS,  
De 04-02-13, atorga llicència de gual 181 a Zam Zum, S.L., en C/ Pinar, 1  
De 04-02-13, atorga llicència de tinença de gos perillós a Oscar Llácer Caravaca.  



De 04-02-13, atorga llicència de tinença de gos perillós a José Vercher Basset.  
De 04-02-13, atorga llicència de tinença de gos perillós a Herminio Pellicer 
Pellicer. 
De 15-02-13, atorga llicència a 22 professionals de la venda no sedentaria, de lloc 
fixe en el mercat no sedentari setmanal per a l’any 2013. 
De 20-02-13, atorga llicència de tinença de gos perillós a Enrique Andres Gil.  
De 21-02-13, atorga llicència a 02 professionals de la venda no sedentaria, de lloc 
fixe en el mercat no sedentari setmanal per a l’any 2013. 
De 28-02-13, atorga llicència a professional de la venda no sedentaria, de lloc fixe 
en el mercat no sedentari setmanal per a l’any 2013. 
 
- INTERVENCIÓ,  
De 06-02-13, eleva a definitiva l’aprovació provisional de la modificació de 
l’Ordenança Fiscal relativa al mercat no sedentari setmanal. 
De 14-02-13, ordena el pagament de l’aportació municipal a la Mancomunitat de la 
Valldigna, davant la justificació de l’execució de les obres “Reparació en Camí 
Pinar i en Carrer l’Encobert”, quedant determinat el compromís econòmic en 
716,00 euros. 
 
- TRESORERIA,  
De 04-02-13, aprova liquidació any 2012 a Unión Fenosa Comercial, SL, per taxa 
ocupació del domini públic, modalitat 1’5% ingresso bruts. 
De 18-02-13, aprova liquidació per IVTM any 2013, del vehicle matricula 1324 
FDP.  
De 20-02-13, declara l’exempció de pago del IVTM del vehicle 5621 DTH, per 
minusvalidesa de Lucia Alvarez Forquet. 
De 26-02-13, aprova liquidació quart trimestre/2012 a Endesa Energia, SAU, per 
taxa ocupació del domini públic, modalitat 1’5% ingresso bruts. 
De 28-02-13, aprova dos liquidacions per IVTM anys 2012 i 2013, del vehicle 
matricula V1045HB. 
De 28-02-13, aprova liquidació per IVTM any 2013, del vehicle matricula 2586 
DWJ. 
De 28-02-13, disposa el pagament a portaveus dels grups municipals per assistència 
a reunions informatives de gener i febrer de 2013. 
 

 B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui, 
des del dia  01-01-2013,  han tingut entrada  237 escrits,  i  eixida  261 escrits. 
 
 I  l'Ajuntament en Ple per unanimitat, manifesta quedar degudament assabentat  de 
tota la informació rebuda. 

 



 
7)  PRECS I PREGUNTES: 

 
 Abans d’iniciar els torns de precs i preguntes, pel Sr. Alcalde s’informa a la 
Corporació Municipal de la situació funcional en que va a quedar el Consultori Local de 
Salut. Primer que res explica com es va crear el lloc d’assistència administrativa en el 
Consultori Local de Salut i en l’Agència de Lectura Municipal, ja fa més de deu anys, 
bàsicament per motius socio-laborals d’una empleada municipal. 
 
 Actualment, l’empleada municipal que ocupa el lloc mencionat, davant dels 
problemes de salut que pateix, serà prou difícil que torne a incorporar-se al treball actiu.  
 
 Cal dir que l’Ajuntament esta prestant un servei impropi, o siga que esta al marge 
de les competències legals dels ajuntaments, i no es correspon en cap dels servies 
obligatoris que la vigent Llei del Règim Local disposa per a un ajuntament el municipi del 
qual compta amb uns 1660 habitants. Es un servei o lloc de treball que correspon dotar-lo, 
en aquest cas, la Conselleria de Sanitat, per tant no es correcte que hi figure en la plantilla 
de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna. 
 

Esta Alcaldia ha posat en coneixement de la Conselleria de Sanitat aquesta situació, 
manifestant entre altres, que la despesa que ocasiona no es obligatòria per a l’Ajuntament 
de Benifairó de la Valldigna, que s’ha estat suportant molts anys sense cap tipus d’ajuda de 
la Generalitat que es l’administració responsable del mencionat servei de Consultori Local 
de Salut, que els recursos ordinaris d’este Ajuntament són per a finançar les despeses dels 
serveis de competència municipal, que l’actual legislació d’estabilitat pressupostaria 
exigeix les administracions públiques el compliment d’una sèrie d’objectius amb la 
finalitat de mantindré el control de la despesa o siga la sostenibilitat financera. Demanant 
la Conselleria tinga a be fer-se càrrec de la despesa que significa l’assistència 
administrativa en el Consultori Local de Salut, el més aviat possible, assumint la total 
prestació d’este servei d’assistència administrativa,  ja que a partir del dia 22 de febrer de 
2013 el Consultori Local de Salut, administrativament parlant, haurà de ser servit pel propi 
personal sanitari. 
 

Tot seguit per la regidora del grup municipal EU, Sra. Rosanna Peris Peris, en 
relació a aquest assumpte, manifesta:  Que la no renovació del lloc de treball d'auxiliar 
administratiu en l'edifici del metge, Esquerra Unida  no estem d'acord. Pensem 
que reivindicar que és un servei que ha de costejar la Conselleria de Sanitat, després de 
més de quinze anys que possiblement es presta per part de l'Ajuntament, és lícit igual com 
ve reivindicant-se tots estos anys, però no justifica que no es renove este servei. És un dels 
serveis que resulten necessaris per a una adequada prestació del servei, sobretot per a certs 



col·lectius de persones majors que tenen serioses dificultats per fer les gestions sanitàries 
(com ara demanar torns, problemes amb la recepta digital, etc...). 
 

Per tant creguem que si bé hi ha dificultats per prestar-lo a temps complet es podria 
fer a temps parcial, però no cancel·lar este servei, en tot cas, demanem, com sempre que es 
cobrisca este lloc de treball amb una borsa justament i objectivament valorada. 
 
 Seguidament pel regidor del grup municipal PP, Sr. Jose Luis Ferrando Marti, en 
relació a aquest assumpte, manifesta que l’ajuntament hauria de continuar prestant aquest 
servei d’assistència administrativa en el Consultori Local de Salut, al menys amb una 
jornada laboral parcial. 
 
 A continuació pel regidor del grup municipal BLOC-COMPROMÍS, Sr. Juan 
Carlos Cors Mejias, en relació a aquest assumpte, manifesta que el servei d’assistència 
administrativa en el Consultori Local de Salut, l’ajuntament hauria de continuar prestant-
lo, al menys amb una jornada laboral parcial. 
 

Després del canvi d’impressions en relació a la situació del servei d’assistència 
administrativa en el Consultori Local de Salut, pels regidors i regidores, es formulen precs 
o preguntes a l'Alcaldia o als regidors amb delegació. 
 
 Per la regidora del grup municipal EU, Sra. Rosanna Peris Peris, formula els precs i 
preguntes següents, 
 - Quina es la situació administrativa de l’empleat municipal Javier Vercher, quan es 
jubila, com esta prevista l’ocupació del lloc de treball que actualment ocupa el Sr, Vercher.  
 L’Alcalde manifesta que en el proper mes d’abril es jubila l’empleat municipal 
Javier Vercher, i la selecció per a ocupar el lloc que es quedarà vacant serà d’acord amb la 
Llei.  
 - Perquè s’atorguen exempcions de tributar per IVTM, a empreses com “Citrover” 
o “la Rebolla”.  
 L’Alcalde informa que d’acord amb la vigent legislació de les Hisendes Locals, els 
vehicles que disposen de cartilla d’inspecció agrícola estan exemptes de tributar per IVTM. 
 - Prega l’Alcalde realitze gestions per a que les empreses hortofruticoles situades en 
Benifairó de la Valldigna contracten laboralment a persones aturades veïnes de Benifairó 
de la Valldigna. 
 L’Alcalde informa que ja ha fet gestions d’aquest tipus, i la contestació dels gerents 
de les empreses mencionades, es que fan el que poden. No obstant açò tornaré a fer 
gestions. 
 
 



  I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'alcalde clou la sessió 

a les 20:50 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta. 

 
 
 Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 15 d’abril de 
2013.   I s'estén  en  desset pàgines de full timbrat de l’Estat, classe 8a., números 
OL3922567 (anvers) a OL3922575 (anvers), 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 
 
 
 


